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Konyarn-ldhden.

eivät suuresti eronneet ennen näkemistämme tshuktshilai-
sista teltoista, ja asukasten elantotavat olivat jotenkin sa-
manlaiset kuin niidenranta-tshuktshien, joiden parissa olimme
talvea viettäneet. He kävivät myös samanlaisessa pu’ussa,
paitsi että miehillä oli paljon pieniä umpikulusia vyössä.
Kun näiden kolmen perheen porot päivällisen aikaan päi-
väpaisteessa venyivät lähellä telttaa olevalla lumikentällä,
luin ne noin neljäksi sadaksi. Niitä oli siis paljon vähem-
min kuin mikä on kolmen lappalaisperheen elättämiseksi
tarpeen. Sen sijaan on tshuktsheilla kalastus ja muu pyy-
dystys runsaampi kuin lappalaisilla; he eivät juo kahvia ja
kokoovat itse osan elatuksestaan kasvikunnasta. Asukkaat
kohtelivat meitä ystävyydellä ja ehdoittelivat meille kolme
poroa, josta kaupasta meidän äkkinäisen lähdön vuoksi ei
kuitenkaan mitään tullut.

Konyam-lahden ympäristöllä olivat vuoret korkeita ja
teräviin huippuihin pirstaantuneita, joiden välissä oli syviä,
vielä osasta lumentäyttämiä alanteita. Jäätikköjä ei siellä
näy tätä nykyä olevan ollenkaan. Luultavasti ovat kuiten-
kin tämän seudun vuonot ja salmet, samoin kuin S:t Law-
rence-lahti, Koljutshin-lahti sekä muut Tshuktshilais-niemi-
maan pitemmät lahdet entisten jäätikköjen (glacierien) ko-
vertumia. Epätietoista lienee, onko todellinen sisämaan-
jäätikkö koskaan peittänyt koko maata; varma on kuitenkin
ettei jää ole verhonnut Sipirian tasankoa, jossa ei jää-aika-
kautta skandinavilaisessa merkityksessä nähtävästi koskaan
ole ollut, ja jossa maan muoto tosin jura-ajasta nykyaikaan
suuresti on muodostunut, mutta ilman niitä merkillisiä
mullistuksia, joita geologit muinoin halunsa perästä kuvasi-
vat. Ainakin näkyy jokien suunta siitä ajasta pysyneen
entisellään. Kenties on eroitus sen aikaisen Sipirian välillä,
missä Tshikanowskin ginkometsät kasvoivat ja mammuti
vaelsi, ja sen, missä nyt läheltä maanpintaa tapaa alitui-
sesti jäätynyttä maata, vaan siitä riippuva, että isotermit
ovat vähän laskeneet päiväntasaajata kohdaksi.

Konyam-lahden ympärystät ovat kristallimaisia vuori-
lajeja; alinna vähäkiiltoista granitia ja kiiltoliusketta, jota
seuraa hiilihappoinen kalkki ilman kivettymiä, sekä viimei-
seksi talkkiliusketta, porfyrejä ja kvartsiteja. Yuorenkukku-
loilla on graniti rosoista, trachytimoista näöltään, mutta ei
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muutu kuitenkaan varsinaiseksi trachytiksi. Täällä ollaan
jo Kamtshatkan tuliahjojen läheisyydessä, niinkuin näkyy
esim. siitä kuumasta lähteestä, jonka Hooper löysi rekiret-
kellä Beringin salmea kohden läheltä rannikkoa. Kovalla
pakkasella helmikuussa oli sen vesi -(-69° C. Kuumat
vesihöyryt olivat ryöppylumen kanssa muodostaneet lähteen
päälle korkean, häikäisevän valkoisen lumiholvin, jossa jää-
kiteet ja kiiltävä karstanne kimalteli. Itse tshuktshitkin
näkyvät ihmettelevän maan sisästä kuohuavan kuuman läh-
teen ja pakkasen, lumen sekä jään vastakohtaa. He uhrasi-
vat sinisiä lasihelmiä lähteelle ja näyttivät jonakin kum-
mana Hooperille, että siinä kävi keittäminen kalaa, vaikka
lähdeveden mineraliaineet tekivät kalan maultaan vähän
karvaaksi l

.

Konyam-lahden perukka oli vielä eheässä jäässä. Hei-
näkuun 30 päivän iltapuolella murtui tämä jää, ja vaikka se
olikin syöpynyttä ja hajallista piti kuitenkin läheltä, että
se olisi lopettanut Yogan matkan työntämällä laivan maalle.
Onneksi huomattiin vaara aikanaan. Höyryä ehdittiin saada
syntymään, ankkuri nostettiin, ja laiva vietiin vuonon jäät-
tömään osaan. Kun tämän sattuman johdosta täytyi ku-
luttaa monta kuutiojalkaa hiiliä, joita jo oli asia säästää,
ja kun pelkäsin, että tietojen viivytys vaikuttaisi koti-
maassa sekä levottomuutta että suuria kulunkeja, päätin
kohta purjehtia eteenpäin, poikkeamatta turvallisempaan
satamaan, josta olisi sopinut tieteellisiä tutkimuksia jatkaa.

Suunta asetettiin nyt S;t Lawrence-lahden luoteis-
nientä kohdaksi. Senjavin-salmen suun edustalla näimme
viimeisen kerran ajojäitä. Yleensä ei Beringin salmen kautta
aja paljon jäitä Tyveneen mereen, ja suurin osa jäätä, jota
kesällä kohtaa Asian puolella Beringin merta, on selvästi
muodostunut vuonoissa ja Jahdissa pitkin rannikkoja. Be-
ringin salmen etelä puolella en siis nähnyt ainoatakaan
jäävuorta eikä suurempaa jäätikkö-lohkoa, vaan ainoastaan
tasaista syöpynyttä lahtijäätä.

Ankkuri laskettiin heinäk. 31 päivänä j. p. p. auke-

1 Jo Isaak Massa mainitsee kirjoituksessa, joka on painettu Hessel
Gerrits'in teokseen Detectio Freti, Amsterdam 1612, että tulivuoria on Sipiri-
assa Jenisein itä puolella. Kamtskatkan tulivuoret näkyvät jo siis tähän aikaan
olleen Europassa tiedossa.
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aan lähtemään S:t Lawrence-saaren luoteis-puolella. Tämä
saari, jota maan-asukkaat nimittävät Enguäksi, on Aleutien
ja Beringin salmen välillä suurin. Se on lähempänä Asiaa
kuin Amerikaa, mutta luetaan jälkimäiseen maanosaan, josta
syystä Venäjä luovutti sen yhdysvalloille samalla kuin
Alaska-alueen. Saarella asuu joitakuita eskimo-perheitä,
jotka pitävät kauppaa Venäjän puolella asuvien tshuktshi-
laisten naapuriensa kanssa ja jotka heidän kielestään ovat
lainanneet sanoja. Heidän pukunsa on myöskin samannä-
köinen kuin tshuktshien, paitsi että he peurannahkojen
puutteessa tekevät peskinsä linnun- ja murmelinnahoista.
Samoin kuin tshuktshit ja Port Clarencella asuvat eski-
moit käyttävät he hylkeensuolista tehtyjä sadetakkeja.
Näitä kirjaellaan S:t Lawrence-saarella parhaasta päästä
siellä lukuisasti pesivien vesilintujen höyhenillä. Näyttääpä
siltä kuin täällä valmistettaisiin suolivaatteita kaupaksikin;
muuten on vaikea selittää, miten Kotzehuen matruusit
olisivat puolessa tunnissa saattaneet yhdestä ainoasta teltta-
paikasta vaihtaa 200 sellaista takkia. Saarella poiketes-
samme kävivät kaikki asukkaat paljain päin; miesten musta,
jouhimainen tukka oli juurta myöten keritty ja kapea ripsu
vaan tavallisuuden mukaan jätetty tukanrajaan ympäri
päätä. Vaimojen hiuspalmikot olivat helmitetyt ja heidän
kasvonsa kirjaellut, osasta sangen mutkikkaiden kaavojen
mukaan, niinkuin allaolevista kuvauksista näkyy. Samoin
kuin lapset kävivät hekin enimmäkseen avojaloin ja
paljain säärin. Vartaloltaan olivat he soreita ja moni oli
kasvoiltaankin kaunis, mutta kaikki olivat he armottomia
kerjäämään, kiusaten luonnontutkijoita heidän retkillään.

Kesäteltat olivat epäsäännöllisiä, mutta jotenkin siis-
tejä ja valoisia, suolikalvoista ajopuille ja valaanluille
viritettyjä kotuksia. Talviasumukset olivat nyt autionna.
Ne näkyvät olevan ajopuilla ja turpeilla peitettyjä maa-
kuoppia, joiden kattoon neliskulmainen aukko on suuksi
jätetty. . Talvella pidettiin luultavasti hylkeennahkaa tällä
suulla, mutta nyt oli se poisotettu, että kesälämmin pää-
sisi sulattamaan jään, jota talvella oli kuopan seinille kas-
vanut. Monen teltan vieressä oli suuria, maahan upotettuja
valaan alaleukaluita. Niiden yläpäässä oli lävet, ja minä
otaksun, että talviteltta muun rakennusaineen puutteessa
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viritetään niiden päälle. Selvästi samojen valaslajien luita,
joita olimme Pitlekain rantaäyräiltä koonneet, oli täällä

Ihonpiirto-kaavoja S:t Lawrenee-saarelta.
1, 2. Kasvopiirroksia. 3. Käsipiirros.
A. Sluxberg'in piirustusten mukaan.

pitkin rannikkoa. Lähellä telttoja oli täällä myöskin hau-
toja. Ruumit oltiin polttamatta johonkin pakkasen pirstaa-
mien, suuriksi kiviraunioiksi särkyneiden kallioiden rotkoihin
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laskettu. Ne olivat kivillä peitetyt, ja karhunkalloja sekä
hylkeen- ja valaanluita oli haudalla uhrattu tahi sen par-
taalle hajoitettu. Koska raaan-asukkaita aina seurasi meitä
maissa käydessämme, emme olleet tilaisuudessa tutkia näitä
hautoja eikä ottaa niistä kalloja.

Koillisessa ankkuripaikasta laskivat rannan matalat
vuoret äkkijyrkästi mereen. Vuorista ulkoni siellä täällä
rauniomaisia muodostuksia, jommoisia olimme Tshuktshilais-
niemimaan pohjois-rannikolla nähneet. Mutta vuorilaji oli

Piirrelty vaimo S:t Lawrence-saarelta.
A. StuxhergHn piirustuksen mukaan.

täällä samanlaista granitia kuin Konyam-lahden alimmissa
kerroksissa. Näiden vuoririnteiden juureen olivat asukkaat
parhaasta päästä tehneet asumuksensa. Lounaassa ankkuri-
paikastamme alkoi sangen suuri tasanko, joka sisempänä
muuttui rämeiseksi, mutta pitkin rannikkoa muodosti ko-
van, tasaisen, kukkaisen nurmikon. Täällä loisti suuri
päivänkukantapainen Arnica Pseudo-Arnica sekä toinen Se-
necio-laji (S. frigidus); sakea kukkarikas Oxytropis nigres-
cens, joka ei täällä ollut kitukasvuinen niinkuin Tshuktshi-
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lais-maassa; monta Pedicularis-lajia täydessä kukoistuksessa
(P. sudetica, P. Langsdorffii, P. Oederi ja P. capitata);
komea lumi-esikkö (Primula nivalis) ja somannäköinen Pri-
mula borealis. Paikkakunnan kasvillisuudelle omituisia mai-
nittakoon vielä useita leinikköjä, yksi vuokko (Anemone
narcissiflora), yksi Aconitum-laji, jolla tosin on vähän,
mutta sitä isompia kukkia, suuria, Silene acaulis ja
Alsine macrocarpa kukkien verhoomia mättäitä, monta
Saxifragaa, kaksi Claytoniaa, nimittäin tshuktshien talou-
dessa tärkeä ruokakasvi Cl. acutifolia ja nerkonen Cl. sar-
mentosa, jonka hennot kukat vivahtavat ruusun väriin,
sekä vihdoin, kivisellä maalla, pitkiä, vielä kukattomia
kotimaamme lempikasvin, vanamon (Linnsea borealis) lonke-
roita. T;ri Kj ellm an sai siis täältä runsaan saaliin kor-
keampia kasveja; ja kaunis kokoelma maa- ja merieläviä,
jäkäliä ja leviä kerättiin myöskin täältä. Maa oli hiekkaa,
ja siinä makasi suuria granitilohkareita, joita Ruotsissa
nimitettäisiin siirtolohoiksi. Niitä ei kuitenkaan jää ole
tänne kulottanut, vaan ne makaavat kohdallaan; luultavasti
ovat ne samoin kuin hiekkakin kallioiden murentuessa
syntyneet.

Merestä tapasimme useita leviä ja todellisen, jos kohta
lajeista köyhän ranta-luurangottomain-eläimistön, jommoi-
nen tykkänään puuttuu varsinaisista polarimeristä. Ran-
taa astuessani huomasin viisi jotenkin suurta harmaanruu-
nia hylettä lekottelevan kivillä vähässä matkassa maasta.
Tätä muotoa en ole polarimerissä nähnyt. Kun ei venettä
ollut saatavissa, kielsin minua seuraavan pyydystäjän am-
pumasta niitä, vaikka olivat pyssynkantamalla. Kenties
olivat ne Histriophoca fasciata hylkeen naaraksia, jonka
kauniisti kirjavia nahkoja (koirasten) ennen olin S:t Law-
rence-lahdella nähnyt. Asukkailla oli vähin koiria vaan ei
ollenkaan peuroja, joita saaren kuitenkin luulisi elättävän
tuhansittain. Kajakeja ei käytetty, vaan suuria baidarcja
samaa rakennusmaina kuin tshuktsheilla.

S:t Lawrence-saari löydettiin Beringin ensimäisellä
matkalla, mutta ensimäinen joka joutui asukasten yhteyteen
oli Otto von Kotzebue 1 (kesäk. 27 päivänä 1816 ja heinäk.

1 Kotzebue sanoo olleensa ensimmäinen merenkulkija, joka on saarella
käynyt. Se ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Billings kävi siellä päivänä
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20 päivänä 1817). Asukkaat eivät ennen olleet nähneet
europalaisia ja ottivat vastaan vieraita ystävyydellä, joka
saattoi Kotzebuelle paljon kärsimistä. Tästä kertoo hän
seuraavaisesti:

„Sill’aikaa kun luonnontutkijat samosivat vuorilla, seuruste-
lin minä uusien tuttujani kanssa, jotka huomattuaan minun päälli-
köksi haastoivat minun telttoihinsa. Siellä levitettiin likainen talja
permannolle, jolle minun tuli istua, ja sen jälkeen astui toinen
toisensa perästä minua syleilemään, hioi nenäänsä minun nenään
ja päätti hyväilynsä sillä, että sylkäsi käsiinsä ja silitteli sitten
kasvojani. Vaikkeivät nämä ystävyyden osoitukset minua suuresti
miellyttäneet, suvaitsin kuitenkin kärsivällisesti niiden tapahtua;
vähän hillitäkseni heidän hyväilyintoansa jakelin heillä kuitenkin
tupakaniehtiä. Ne herättivät tosin suurta mieltymystä, mutta hy-
väilystä eivät he tahtoneet luopua. Nyt rupesin yhtäkkiä jakele-
maan heille puukkoja, sakseja, helmiä y. m, ja sain siten uuden
hyökkäyksen estetyksi. Mutta vielä pahempaan pulaan jouduin,
kun ruumiillisesti virvoittaaksensa minua toivat esille valaansilava*a
puukaukalossa. Vaikka tällainen ruoka tosin on europalaiselle
ilettävää, kävin kuitenkin rohkeasti sen kimppuun. Tämä temppu
ja lisälahjat painoivat ystävyyden sinetin välillemme. Atrian jäl-
keen pani isäntä toimeen tanssia ja laulua, jota säestettiin pienellä
rummulla h 8

Kun Kotzehue kaksi päivää myöhemmin purjehti saa-
ren pohjoisen niemen ohi, tuli hänen vastaansa kolme hai-
daria. Yhdessä baidarissa nousi mies pystyyn, piti pientä
koiraa käsissään ja lävisti sen puukollaan vieraille uhriksi,
kuten v. Kotzehue uskoi 2

.

Jälkeen 1817 ovat useat tieteelliset retkikunnat käy-
neet S;t Lawrence-saarella, mutta aina viipyneet siellä
vaan muutamia tunteja. Täällä ei hion ole hyvällinen
kauan viivähtää, koskei tämän suuren, aavan meren ympä-

1791 maissa. Laivasta sopi nähdä monta asukasta sekä baidarin, joka kulki
pitkin rantaa. Mutta muutamat merkkilaukaukset ajoivat asukkaat pakoon
(Sarytschews Reise, II s. 91, Sauer , s. 239). Billings sanoo sen paikan, missä
hän nousi maalle (saaren kaakkoinen niemi), melkeen kokonaan olleen meri-
eläinten luiden peittämä. Tärkeä olisi saada ne tutkituksi, koska Stellerhn
merilehmä (Rhytina) mahdollisesti muinoin ajoittain on oleskellut tällä ranni-
kolla. Miten hyvänsä, voipi täältä koota tietoja lisäksi Beringin meren valasla-
jien tuntemiseen.

1 Otto von Kotzehue, Entdeckungs-Reise in die Sixd-See und nach der
Berings-Strasse 1815—18, Weimar 1821, I s. 135, II s. 104, 111 s. 171 o. 178.

2 Kohta tulomme jälkeen Pitlekaihin, tapettiin monta koiraa. Minä luu-
lin tshuktshien tehneen sen päästäkseen niitä elättämästä, mutta mahdollista on
että ne uhrattiin sen onnettomuuden poistamiseksi, jonka muukalaisten tulo
luultiin vaikuttavan.
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roiman saaren rannalla tiedetä ainoatakaan satamaa. Jäät-
tömänä aaltoilee meri täällä melkein yhtenään ja vaikea
on silloin päästä veneellä maalle, ja ulapalle ankkuroidun
laivan voipi äkisti syntynyt myrsky milloin hyvänsä heittää
rantakallioihin murskaksi. Mainitut haitat rasittivat myös-
kin Yegan ankkuripaikkaa, jonka vuoksi kapteni Palander
tahtoi mitä kiireemmiten luopua siitä. Jo elok. 2 päivänä
kello 3j. p. p. aloimme siis jatkaa matkaamme. Suunta
asetettiin aluksi Kamtshatkan itä rannikolla olevaa Kara-
ginsk-saarta kohti, jossa aikomukseni oli viipyä muutamia
päiviä vertailukseni keski-Kamtshatkan ja Tshuktshilais-
niemimaan luonnonsuhteita toisiinsa. Mutta kun vastaiset
tuulet viivyttivät matkaamme, täytyi minun luopua rnaalle-
nousutuumasta. Sen sijaan asetettiin nyt suunta Komen-
taja-saarille. Siellä laski Yega elokuun 14 päivän illalla
ankkurinsa jotenkin huonoon, länsi, luode ja etelä tuulille
altiisen satamaan, Beringin saaren länsi puolelle, pääsaaren
ja erään luodon väliin.
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Beringin saaren asema. Sen asukkaat. Bering löytää sen. Be-
ring’in kuolema. Steller. Saaren entinen ja nykyinen eläimistö: kettuja,
merisaukkoja, merilehmiä, merileijonia ja merikarhuja. Ehytina-luiden kokoo-
minen. „Eookery“ssa käynti. Toporkoff-saari. Alexander Dubowski.

Matka Jokohamaan. Ukkosen isku.

Beringin saari on 54° 40' ja 55° 25' p. lev. sekä
165° 40' ja 166° 40' it. p. välillä, Greenwichlista lukien.
Se on läntisin ja Kamtshatkaa lähinnä olevin saari siinä
pitkässä, maan-alaisen tulen vaikutuksesta syntyneessä saari-
jonossa, joka 51° ja 56° p. lev. välillä etelässä rajoittaa
Beringin meren. Lähellä olevan Yaskisaaren sekä muuta-
mien läheisten luotojen ja kallioiden kanssa muodostaa se
oman, varsinaisista Aleutien saarista eri ryhmänsä, jota
täällä kuolleen, suuren merenkulkijan päällikköarvon mukaan
on nimitetty Komentaja- eli Kommandirski-saariksi. Niitä
ei lueta Amerikaan vaan Asiaan ja ne kuuluvat Venäjälle.
Kuitenkin on amerikalainen Alaska-seura hankkinut itselleen
metsästysoikeuden siellä x

, ja pitää pääsaarilla voimassa
kahta jemmoistakin kauppa-asemaa, joista saarten muuta-
mat sadat asujamet saavat ruokatavaraa ja teollistuotteita,
jota vastaan yhtiö heiltä ostaa turkiksia, vallankin erään
korvallisen hylkeen (merikissan eli merikarhun) nahkoja.
Näitä eläviä tapetaan tällä seudulla vuosittain noin 20,000

1 Helmikuussa 1871 vuokrasi Venäjän hallitus pyydystysoikeuden näillä
saarilla Hutchinson, Kohl, Philippeus & Kumppanille, mutta nämä ovat luovutta-
neet oikeutensa Alaska Commercial Companylle San Franciscossa.
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ä 50,000 1 kappaletta. Venäjän valtion oikeutta valvo-
massa ja järestystä pitämässä asuu muutamia venäläisiä
virkamiehiä Beringin saarella. Venäjän valtion ja amerika-
laisen seuran palvelijoille, makasiineiksi, kauppapuodeiksi
y. m. on tänne rakennettu noin puoli tusinaa mukavia puu-
huoneita. Maan-asukkaat asuvat osasta jotenkin suurissa
ja sievissä turvehuoneissa, osasta pienissä puumökeissä,
joitä yhtiö vähitellen vuosittain hankkii toisten sijaan ja

Uudisasunto Vaskisaarella.
Valokuvan mukaan.

lahjoittaa ansiollisimmille. Jokaisella perheellä on oma
huoneensa. Myöskin on täällä kreikkalais-katolinen kirkko
ja avara kouluhuone. Viimeksi mainitussa ko ui uutetaan

1 Tämän tiedon olen saanut mr. Henry W. Elliotdlta, joka kauan aikaa
on oleskellut Hylesaarilla, (Pribylow’in saarilla y m.) Amerikan puolella, poh-
joisen Beringin meren turkkihylkeitä tutkimassa, ja joka teoksessaan, A report
upon the condition of affairs in the territory of Alaska, Washington 1875, on
tehnyt sangen merkittävän kertomuksen tämän seudun eläimistöstä. Beringin
saarella tapaamien! europalaisten ilmoitus, että Beringin saarella ja Vaskisaa-
rella vuosittain tapettaisiin 50 ä 100,000 eläintä, on siis luultavasti liioiteltu.
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Syntyperäisiä asukkaita lierin;/in saarella.

aleutien lapsia. Kovaksi onneksi oli koulu siellä käydes-
sämme sulussa, mutta koulusalissa olevista kirjoitusvihoista
päättäen on opetus täällä kunnollinen. Ainakin olivat kir-
joitusnäytteet puhtaita sekä erittäin tasaista ja kaunista
käsialaa. „Uudisasunnon“ huoneukset ovat kaikki yhdessä
ryhmässä lähellä meren rantaa, sopivan matkan päässä
pyydystyspaikasta; kesällä on kylän paikka vihanta, mutta
metsätön ja raetsättömien vuorien ympäröimä laakso. Me-
relle näyttä se pieneltä pohjoismaiselta kalastuskylältä.
Muutamia pieniä huoneita on sitä paitsi siellä täällä saa-
rella, esim. sen koillisessa päässä, missä perunoita vähin
viljellään, sekä pyydystyspaikalla pohjois-rannalla, johon on
tehty pari suurta turkkilatoa ja joukko vallan turhia, aino-
astaan tappoaikana käytettyjä maakuoppia.

Niin maantieteellisessä kuin luonnontieteellisessä suh-
teessa on Beringin saari merkillisimpiä saaria Tyvenen
meren pohjois-osassa. Täällä päätti Bering viimeisellä,
onnettomalla retkellään siinä meressä, joka kantaa hänen
nimeään, pitkän löytäjä-uransa. Moni hänen kurappaleistaan
jäi kuitenkin elämään, heidän joukossaan lääkäri ja luon-
nontutkija Steller, joka on tehnyt oivallisen kertomuksen
luonnonsuhteista ja eläinten elosta tällä etäisellä saarella,
missä ei ihmisiä koskaan ennen ollut käynyt ja missä hä-
nen, tahtoansa vastaan täytyi viipyä marraskuun puolivä-
listä 1741 elokuun loppuun 1742 h

Hankkiaksemme museoihimme täällä tavattavien, mer-
killisten nisäeläinten nahkoja tahi luurankoja, ja vertailuk-
semme tämän saaren nykyistä laatua, jossa ihmiset lähes
puolitoista vuosisataa säästämättä ovat metsästys- ja sa-
liinhimoaan tyydyttäneet, Steller’in vilkkaasen jakuvaavaan
kertomukseen, päätimme poiketa siellä. Kun Beringin saa-
rella amerikalaisista sanomalehdistä näimme, mitä huolta
talvehtimisemme oli kotona herättänyt, määräsin oloaikamme
täällä lyhyemmäksi, kuin alusta oli ollut aikomus. Meidän

1 Alkuperäisiä selityksiä tästä talvehtimisesta on seuraavissa teoksissa:
Mailer, Sammlung Russischer Geschichte, S:t Petersburg 1758, 111 s. 228—238
ja 242—268; (Steller) Topographische und physikalische Beschreibung der Be-
ringsinsel ( Pallas, Neue Nordische Beyträge, S:t Petersburg und l7Bl

83, II s. 255); G. W. Steller, Tagebuch seiner Seereise aus dem Petripauls
Halen . . . und seiner Begebenlieiten auf der Rilckreise ( Pallas, Neueste Nor-
dische Beyträge, S:t Petersburg und Leipzig 1793—96, I s. 130, II s, 1).
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saaliimme oli kuitenkin mainion runsas ja havaintoja teh-
tiin paljon. Mutta ennenkuin alan selitellä saaressa käyn-
tiämme, tahdon muutamalla sanalla mainita sen löydöstä
ja ensimäisestä siellä tapahtuneesta talvehtimisesta, jolla
on omituinen merkityksensä, koskei ihmisjalka koskaan en-
nen ollut sille astunut. Eläinten elo esiintyi silloin täällä
senlaisena kuin se on ollut, ennenkuin ihminen, luonnon
herra, ilmestyi. I

Kun Beringhn laiva kerpuukkitaudin johdosta, joka
vaivasi melkein joka miestä, kauan aikaa, lopulta purjeitta
ja perämiehettä, oli ajelehtanut Beringin meressä ilman
että merikorttiinkaan tehtiin merkkejä tuli marrask. ” päi-
vänä 1741 maa näkyviin, jonka rannalle ankkuri seuraa-
vana päivänä kello 5 j. p. p. laskettiin. Tunnin päästä
katkesi kuitenkin ankkuriköysi, ja hirveän suuri hyökylaine
heitti laivan vasten rantakallioita. Hukka olisi nyt epäile-
mättä perinyt, ellei laiva äkkiarvaamatta olisi joutunut
kallioiden ympäröimään, 472 sylen syvyiseen, tyveneen su-
vantoon, jonka vallan kapea suu yhdisti mereen. Jollei
ohjaamaton laiva olisi sattunut juuri sinne putkahtamaan,
olisi se epäilemättä mennyt murskaksi, ja joka mies ollut
kuoleman oma.

Suurella vaivalla sai kipeä miehistö veneen vesille,
jolla luutnantti Waxel ja Steller lähtivät maalle. Se oli
asumaton, metsätön ja tylkeä, mutta vuorten rinteillä lirisi
vielä kirkasvesinen puro, ja rannan hietakummuissa näkyi
useoita syviä kuoppia, joistakaivamalla ja peittelemällä sopi
tehdä asuinsijoja. Kaikki, jotka vielä pysyivät pystyssä,
kävivät työhön käsiksi. Marrask. päivänä vietiin sairaat
maalle, mutta toiset kuolivat kohta ulkoilmaan tuotaessa,
toiset maalle päästyään, kuten usein käy kerpuukkitautis-
ten. Kaikki, jotka jo laivassa olivat olleet sängynomana,
kuolivat järestään. Jälkeenjääneillä oli tuskin aikaa ja
voimia hautaamaan kuolleita ja varjelemaan heidän ruu-
miitaan nälkäisiltä ketuilta, joita oikein vilisi saarella ja
jotkeivät vielä olleet oppineet ihmistä pelkäämään. Mar-
rask. -p päivänä vietiin Bering laivasta maalle; hän oli
silloin jo hyvin surkastunut ja alakuloinen, eikä tahtonut
mitenkään olla liikkeellä. Joulukuun -

1/ päivänä vaipui
hän kuolemaan.
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Vitus Bering oli syntyjään tanskalainen ja oli jo nuo-
rena käynyt sekä Itä- että Länsi-intiassa. Vuonna 1707
joutui hän upseriksi Venäjän sotalaivastoon, ja oli seuraa-
vina vuosina osallisena kaikissa tämän laivaston sotatoi-
missa Ruotsia vastaan. Hän tuli tavallaan elävänä hauda-
tuksi sillä saarella, joka nyt kantaa hänen nimeään, sillä
viimeiseltä ei hän antanut korjata sitä hietaa, joka asuin-
kuopassa seiniltä raukesi hänen päälleen. Hieta lämmitti
nimittäin muka hänen kangistuvata ruumistaan. Ennen-
kuin häntä kävi hautaaminen, täytyi siis kaivaa ruumiin
vuoteelta esille, mikä näkyi tehneen jälkeenjääneisin kolkon
vaikutuksen. Molemmat alapäälliköt Waxel ja Chitrow,
jotka merellä olivat pysyneet jotenkin terveinä, sairastuivat
nyt äkkiä, mutta paranivat jälleen. Ainoastaan retkikun-
nan lääkäri, Georg Wilhelm Steller, pysyi koko ajan ter-
vennä, ja tämän älykkään miehen suurta tietoa, pontevata
jäntevyyttä sekä uskaliasta ja iloista mieltä tulee siitä
kiittää, että yksikään mies säilytti henkensä. Näitä hänen
ominaisuuksiaan kysyttiinkin talvehtimisen aikana. Yöllä
vasten päivää heitti kova lEI-myrsky laivan ran-
nalle. Siinä ei nimittäin ollut vartiata koska kaikki ter-
veet tarvittiin sairasten hoidossa. Silloin meni niin pal-
jon ruokatavaraa hukkaan, ettei loput yksin riittäneet
koko talvea kaikkia elättämään. Miehiä lähetettiin siis eri
tahoille maan laatua tutkimaan. He palasivat sillä tiedolla,
että oltiin asumattomassa, metsättömässä saaressa, eikä
mantereella, kuten aluksi toivottiin. Tästä kävi haaksirik-
koisille selväksi, että heidän pelastuksensa kokonaan oli
heidän oman huolensa ja voimansa nojassa. Aluksi huo-
mattiin,. että jos mielittiin säästää ruokaa paluumatkaksi
oli välttämättömän tarpeellinen talvella elättää itseään suu-
reksi osaksi pyydystyksellä. Ketunliha ei näy heille kel-
vanneen, ja sen vuoksi täytyi haaksirikkoisten aluksi syödä
merisaukon lihaa. Nykyaikaan on merisaukkoja tuskin ni-
meksikään Beringin saarella, mutta silloin oli niitä ranta-
silla laumoittain. Ne eivät ollenkaan pelänneet ihmisiä,
tulivat uteliaisuudesta valkeita kohdaksi eivätkä väistyneet,
kun niitä läheni. Kokemus opetti ne kuitenkin pian varo-
viksi, mutta sitä ennen tapettiin niitä jo 800 ä 900 kap-
paletta, koko jommoinenkin saalis, koska niiden nahat
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Kiinan rajalla maksoivat 80 ä 100 ruplaa kappale. Meri
ajoi myöskin talven alussa kaksi valaskalaa rannalle. Haak-
sirikkoiset pitivät näitä muona-aittoinaan ja näkyvät syö-
neen valaansilavaa mieluummin kuin merisaukon lihaa,
joka oli pahanmakuista ja sitkeätä kuin nahka k

Keväällä katosivat merisaukot, mutta niiden sijaan
tuli saarelle laumoittain toisia eläviä, nimittäin merikar-
huja, hylkeitä ja merileijonia. Nuorten merileijonien lihaa
pidettiin erittäin herkullisena 2

. Kun merisaukot kävivät
harvinaisemmaksi ja aremmiksi oppivat haaksirikkoiset
myöskin tappamaan merilehmiä, joiden lihaa Steller sanoo
yhtä maukkaaksi kuin hyvää häränlihaa. Näiden lihaa
suojattiinkin muutamia astioita evääksi paluumatkalle. Kun
maa puolivälissä huhtikuuta kävi lumettomaksi, kutsui
Wexel vielä elossa olevat 45 miestä kokoon neuvottele-
maan, miten olisi mantereelle pääseminen. Monesta esi-
tyksestä hyväksyttiin se, että vanhan laivan ranskoista
tehtäisiin uusi. Tätä ai’etta ruvettiin heti toteuttamaan,
vaikka moni vastus kohtasi. Retkikuntaan kuuluvat kolme
salvumiestä olivat kuolleet, mutta onneksi oli elävien jou-
kossa eräs kasakka, Sawa Staroduhzotv, joka oli ollut lai-
van rakennustyössä Ohotossa ja nyt otti johtaakseen uuden
laivan rakennusta. Pakon opetuksella suoritti hän tehtä-
vänsä, niin että uusi „S:t Peter 11 elok. päivänä 1742
oli valmis veistämöltä lähtemään. Laiva oli 40 jalan pi-
tuinen, 13 jalan levyinen, kulki 6 a/a jalkaa syvässä sekä
purjehti niin hyvästi, kuin olisi se ollut opin käyneen mes-
tarin tekemä, mutta vuosi aaltoilussa rajusti. Paluumatka
menestyi kuitenkin hyvin. —— päivänä tuli Kamtshatka
näkyviin, ja kaksi päivää myöhemmin laski „S:t Peter“
ankkurinsa Petropaulowskin kohdalle, mistä haaksirikkoiset
tapasivat muona-aitan, jossa heidän luultavasti pienten
vaatimustensa mukaan oli ruokaa runsaasti. Seuraavana

1 Niin sanoo Möller, jonka (WaxePin antamille?) ilmoituksille perustuvat
tiedot usein eroavat Steller’in ilmoituksista. Steller sanoo merisaukon lihaa
hylkeenlihaa paremmaksi ja kerpuukkia vastaan hyväksi lääkkeeksi. Poikien
liha vetää maun puolesta vertoja lampaankin lihalle.

2 Stellerhn kertomuktesta päättäen (Neue nord. Beytr., II s. 290) ei
kukaan olisi uskaltanut ahdistaa „diese grimmigen Thiere“, ja ainoa merileijona,
mikä talvella syötiin, oli Kamtshatkassa haavoitettu eläin, jonka meri kuolleena
loi Beringin saaren rannalle. Merileijonan uimuksentapaisia jalkoja sanotaan
paraimmiksi herkkupaloiksi koko elävässä.



229

BeringHn seurakumppani. Steller.

vuonna purjehtivat he Beringin saarella tehdyllä laivallaan
Oliotaan. Sinne tultaessa oli retkikunnan alkuaan 76 hen-
gestä kaikkiaan 32 kuollut. Kamtshatkalla oli kaikki
luultu kuolleeksi, ja heidän omaisuutensa hajoitettu ja ja-
ettu. Steller viipyi vielä jonkun aikaa Kamtshatkalla
luonnontieteellisiä tutkintojaan jatkamassa. Kovaksi on-
neksi joutui hän paikakunnan virkamiesten epäsuosioon,
luultavasti syystä että hän niin rohkeasti moitti heidän
vallatonta menetystään. Sitä seurasi tutkimus Irkutskin
kansliassa. Siellä hän tosin julistettiin syyttömäksi ja sai
luvan matkusta kotia, mutta Solikamskissa tuli hänen vas-
taansa lentolähettiläs, jolla oli käsky viedä hänet Irkutskiin
takasin. Matkalla saavutti uusi lähetti hänen 'Parassa ja
peruutti edellisen kyskyn. Mutta tämän voimakkaan, en-
nen hilpeämielisen miehen voimat olivat jo Sipirian ääret-
tömiä erämaita ajeltaessa voipuneet. Marraskuun päi-
vänä 1746 kuoli hän, ainoastaan 37 vuoden i’ässä, Tiu-
menin kaupungissa matkalla saatuun kuumetautiin. 1

Beringhn onnettomalta kolmannelta retkeltä kotiintuo-
dut kalliit turkikset tekivät Sipirian turkkikauppioihin, ka-
sakkoihin ja pyydystäjiin melkein samankaltaisen vaikutuk-
sen, kuin huhu Eldoradosta ja kasika Bobayben aarteista
teki keski- ja etelä-Amerikan espanjalaisiin löytäjiin. Monta
monituista retkeä tehtiin tähän uuteen turkkieläimistä rik-
•kaasen maahan, jossa suuret, ennen tuntemattomat alat
veroitettiin Venäjän keisarille. Useimmat näistä retkikun-
nista poikkesivat sekä mennessä että tullessa Beringin saa-
rella, jonka eläimistössä he vähässä ajassa tekivät suuren
muutoksen. Stellerhn vilkkaasta kertomuksesta saamme siis
käsityksen, minkälaisen mullistuksen ihminen saa aikaan
eläimistön suhteen minkä hyvänsä hän asettuu.

Kettuja eli oikeemmin naaleja oli B eri n g’in retkikun-

1 Muller’in virallisen kertomuksen mukaan, joka luultavasti oli kirjoitettu
kumoomaan niitä huhuja, joita Europan tieteellisissä piireissä liikkui Stellerhn
kuolemasta. Sen elämänkertomuksen mukaan, joka on painettu »Georg Wil-
helm Stellers Beschreibung von dem Lande Kamtschatka, herausgegeben von
J. B. S. (Scheerer), Frankfurt und Leipzig 1774“ teoksen alkuun, olisi Steller
1745 paluumatkallaan Pietariin jo päässyt Nowgorodin sivu, kun hän sai käs-

kyn saapua Irkutskin kanslian eteen. Vuoden päästä sai hän luvan jälleen
lähteä Pietariin, mutta tultuaan lähelle Moskovaa täytyi hänen jälleen var-
tioituna palata takasin. Kauaksi Sipiriaan päästyään kuoli hän viluun, kun
vartijansa olivat eräässä kapakassa lämmittelemässä ja janoansa sammuttamassa.
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nan talvehtiessa vallan tavattomasti tällä saarella. Ne
eivät ainoastaan syöneet kaikkia, mitä suinkin syötäväksi
kelpaavata ulkoa tapasivat, vaan tunkivat myös niin päi-
vällä kuin yöllä huoneisin, vieden mukanaan mitä irti sai-
vat, sellaistakin tavaraa, joka ei niitä ollenkaan hyödyttä-
nyt, niinkuin puukkoja, keppejä, säkkejä, jalkineita ja suk-
kia. Vaikkapa joku kapine olisi ollut syväänkin haudattu
ja kivillä peitetty, haistoivat ne kyllä piilopaikan ja vie-
rittelivat kivet, pois hartioillaan niinkuin ihmiset ainakin.
Jolleivät jaksaneet syödä löytämiään, kätkivät ne niitä kivien
alle toistaiseksi. Muutamat ketut olivat piiloitustyötä teh-
täessä vahdissa, ja jos ihminen lähestyi, kätkettiin varas-
tettu tavara miehissä kiireemmiten hietaan. Ulkona maat-
taessa veivät ketut lakit ja rukkaset miehiltä sekä vetivät pei-
ton pois päältä. Nukkuvan nenää nuuskivat ne tutkiakseen
oliko hän elävä vai kuollut, ja yrittelivät purra hen-
keänsä pidättävää. Koska merileijonien ja merikarhujen
naarakset usein maakaavat poikansa kuoliaaksi, kävivät
ketut joka aamu näiden elävien makuusijoja tutkaisemassa,
ja jos kuollut poika löytyi, kävivät ne kohta, niinkuin
puhdistajat ainakin, joukolla kuolleen kimppuun. Ulkona
työskenteltäessä täytyi niitä hätistää kepillä pois luotaan.
Niiden viekkaus ja kavaluus varastustoimissa sekä se
ihmeellinen äly, millä ne yksin neuvoin saivat sellaiset
hankkeet menestymään, joissa ei yhden apu auttanut, teki-
vät ne oikeiksi kiusanhengiksi haaksirikkoisille, jotka puo-
lestaan sydämensä pohjasta ja halunsa perästä vihasivat,
vainosivat, rääkkäsivät ja tappoivat niitä. Siitä ajasta
ovat turkkieläinten-pyydystäjät tappaneet niitä tuhansittain
Beringin saarelta. Nyt ovat ne niin harvinaisia, ettemme
siellä nähneet ainoatakaan. Jälkeenjääneillä ei saarella
asuvat europalaiset sanoneet olevan sitä kallisarvoista, raus-
tansinervää nahkaa, mikä muinoin oli täällä tavallinen,
vaan valkoinen halpahintainen. Läheisellä vaskisaarella on
kuitenkin mustansinisiä kettuja vieläkin kosolta. 1

1 Jo Schelechow in talvehtiessa 1783—84 oli Beringin saarella parhaasta
päästä valkoisia kettuja. Stellerhn talvehtiessa oli ennemmän kuin kolmasosa
saaren ketuista sinervänahkaisia (Neue nord. Beytr., II s. 277). Vuosina 1747
—4B tappoi pyydystäjä Cholodilnw Beringin saarelta 1481 sinistä kettua ja 350
merisaukkoa, ja seuraavana vuonna toi toinen pyydystäjä sieltä yli tuhat meri-
saukkoa ja kaksi tuhatta sinistä kettua, jotka myöskin luultavasti olivat Be-
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Täällä tappoi Steller seuralaisineen 1741—42 yhdek-
sän sataa merisaukkoa. Stellerin kertomuksesta tämän,
nykyjään sangen aran elävän elantotavoista otettakoon
tähän seuraava:

„Tämä eläin on leikillisempi kuin yksikään meressä tai maalla
elävä. Kun se nousee merestä, ravistaa se niinkuin koira veden
päältään, pesee kuin kissa päänsä etukämmenillään, silittelee ruu-
mistaan, selvittelee karvojaan ja keikauttaa päätään tullen mennen
mielihyvällä tarkastellen kaunista turkkiaan. Tässä toimessa on se
niin ahkera, ettei se huomaa lähestyvää tappomiestä. Jos sival-
taa merisaukkoa vaikka kaksikymmentä kertaa selkään, kärsii se
sen kyllä, mutta jos lyö sen suurta kaunista häntää, kääntää se
heti päänsä vainoojaansa kohden, ikäänkuin tarjoten sitä nuijitta-
vaksi häntänsä asemesta. Yältettyään päällekarkauksen tekee se
mitä naurettavimpia temppuja. Se laskee toisen jalkansa päänsä
päälle ja katselee, sitten niinkuin varjostimen alta metsästäjää,
kinnahtaa selälleen ja raappii, ikäänkuin pilkaten vihollistaan, ku-
peitaan ja reisiään. Koiras ja naaras ovat erittäin hyvässä so-
vussa, syleilevät ja suutelevat toisiaan niinkuin ihmiset. Naaras
on myöskin erittäin rakastunut poikaansa. Ahdinkoon joutuessaan
ei se siitä erkane, ja kun ei vaarasta ole pelkoa, kisailee se sen
kanssa, melkein kuin rakastava äiti lapsensa kanssa, heittää sen
joskus ylös ilmaan ja ottaa sen jälleen etukämmenilleen kuin ke-
rän, uiskentelee tullen mennen poika sylissään, laskee sen aina vä-
liin yksin opettelemaan, mutta vetää sen, niin pian kuin se väsyy,
hyväillen jälleen luoksensa. 1 '

Uudempien tutkimusten mukaan ei merisaukko eli
karatshatka-majava (Enhydris lutris Liu.) ole mikään
saukko- eikä majavalaji, vaan kuuluu omaan sukuunsa ja
on mursujen heimolaisia. Tämäkin turkiltaan kaunis elävä
on aikoja sitten karkoitettu ei ainoastaan Beringin saaresta,
vaan useimmista muistakin paikoista, missä niitä ennen
tuhansittain tapettiin, ja ellei tehokas lainsäädäntö pian
hillitse sitä hävitysvimmaa, millä voiton himo tätä elävätä
ahdistaa, ei enään nuijilla ja nuolilla vaan ruudilla ja ta-
kaaladattavilla pyssyillä, niin on merisaukon ennen pitkää

ringin saarelta ja Vaskisaarelta saatuja (Neue Nachrichten von denen neuent-
deckten Insuln, Hamburg u. Leipzig 1766, s. 20). Vuosina 1751—53 tappoi
Jur/ow samoilta saarilta 790 merisaukkoa, 6844 mustaa ja 200 valkoista kettua
sekä 2212 merikarhua (main. teos s. 22). 1752—53 tappoivat Irkutskin kaup-
pamiehen, Nikifor TrapeznikoJjTin laivamiehet Beringin saareltaa 5 merisaukkoa,
1222 kettua (karvasta ei puhuta mitään) ja 2600 merikarhua (main. teos s. 32).
Näyttää siis siltä kuin ahkera pyydystäminen ei ainoastaan olisi vaikkuttanut
eläinten lukuun vaan myöskin karvaan, koska mieluisin värimuunnos on verran-
nolliseslikin vähentynyt entisestään.
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käyvä samoin kuin Steller’in merilehmän. Merileijonia
(Eumetopias Stelleri Lesson), joita StellerTn aikaan oli Be-
ringin saaren rantakallioilla runsaasti, näkee nyt vaan jos-
kus merikarhujen (Otaria ursina Un.) seurassa, ja Beringin
saaren entinen merkillisin nisäkäs, suuri merilehmä, on tyk-
känään joutunut sukupuuttoon.

Steller in merilehmä (Rhytina Stelleri Cuvier) edusti ta-
vallaan merinisäkästen seassa sorkkaeläimiä. Merilehmä oli
karvaltaan mustanruuni, joskus valkoisilla täplillä ja juo-
muilla. Sen paksussa nahassa oli karvat vanuneet takkui-
hin, joissa oli eläväisiä että kihisi, ja joka oli rosoinen kuin
vanhan tammen kaarna. Täysikasvuinen eläin oli 28—35
englannin jalan pituinen ja 80 centnerin painoinen. Pää
ei ollut ison, paksun rungon suhteen suuri, kaula oli lyhyt
ja ruumis hoikkeni äkisti takapuolelta. Lyhyissä etujaloissa
ei ollut varpaita eikä kynsiä, mutta sen sijaan lyhyet tiuhat
harjakset; takajalkojen virkaa ajoi pyrstöevä, melkein sa-
manlainen kuin valaiden. Tällä eläimellä ei ollut hampaita,
mutta sen sijaan kaksi sarviliittaa, toinen suulaessa toinen
alaleuassa. Naaraksen nisät olivat etujalkojen välissä ja
hyvin maidokkaat. Liha ja maito olivat melkein kuin
nautaeläimillä olivatpa, StellerTn lausunnon mukaan, pa-
remmankin makuisia. Merilehmät söivät melkein yhtenään
leviärannikoilta heiluttaen päätään niinkuin ahmaisevat härät.
Syömistouhussaan olivat ne niin hätköjä, etteivät ollenkaan
säikähtäneet ihmisiä. Niitä sai koskettuakin ilman että
siitä olivat millänsäkään. Leskensä olivat ne hyvässä so-
vussa, ja jos joku joutui harppunoiduksi, panivat toiset vii-
meisensä saadakseen se pelastetuksi.

Kun Steller tuli Beringin saarelle, olivat merilehmät
laumoittain laitumella pitkin rannikkoja kuin nautaeläimet.
Sopivien aseiden puutteessa ei haaksirikkoiset aluksi pyy-
dystäneet niitä. Vasta kun rajaton murhahimo oli karkot-
tanut kaikki muut söytävät eläimet kauaksi talvimajoilta,
ruvettiin miettimään keinoja merilehmienkin saamiseen. Ko-
etettiin vankalla, tähän tarkoitukseen valmistetulla rauta-
keksillä harppunoida tätä eläintä ja sitten vetää se maalle.
Ensimäinen koetus joka tehtiin !., päivänä 1742, epä-
onnistui. Vasta monen yrityksen perästä onnistuttiin niitä
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tappaa useoita ja nousuveden aikana vetää ne niin lähelle
maata, että veden laskiessa jäivät kuiville. Ne olivat niin
painavia, että niissä oli neljällekyinmenelle miehelle kisko-
mista. Tästä käy päättäminen, ettei ensiraäisen talvehti-
misen aikana Beringin saarella tapettujen merilehmien luku
ollut aivan suuri. Ensimäinen tapettiin vasta puolitoista
kuukautta ennen poislähtöä, ja niiden pyydystäminen alkoi
siis ajalla, jolloin miehistön vaan hätätilassa sopi jättää
laivanrakennustyötä mennäkseen pyydystykselle. Sitä paitsi
oli parissa eläimessä lihaa kylläksi loppuajaksi.

Kummallista on, että myöhäisemmät matkustajat niin
vaillinaisesti puhuvat merilehmästä, jota europalaiset kui-
tenkin vielä Linnen aikana pyysivät, että se tuskin olisi
joutunut luonnontutkijoiden järestelmään, ellei Steller olisi
sattunut Beringin saarella talvehtimaan. Krasheninnikoff
on kokonaan lainannut kertomuksensa merilehmästä Stel-
ler’ilta, ja samoin ovat myöhäisen!mätkin luonnontutkijat
melkein järestään tehneet. Että todellakin niin on asian
laita näkyy siitä, merilehmää koskevasta kertomuksesta,
joka on otettu „Neue Nachrichten von denen neuentdeck-
ten Insuln in der See zwischen Asien und Åmerika, aus
mitgetheilten Urkunden und Ausziigen verfasset von J. L.
S** (Scherer)“ 1 teokseen, joka ilmestyi Hampurissa ja Leip-
zigissa 1776 ja joka on ainoa alkuperäinen kertomus venä-
läisten ensimäisestä pyydystysretkestä Aleutien saarille.
Tässä kirjasessa puhutaan merilehmästä seuraavissa kohden.

„Ivan KrassilnikofFin laiva lähti matkaan vasta 1754 ja
saapui lokakuun 8 päivänä Beringin saarelle, missä kaikki me-
risaukon-pyydystyksellä olevat laivat tavallisesti viettävät talvea,
hankkiakseen itselleen merilehmän lihaa tarpeeksi asti" (main.
teos s. 38).

1 Tästä pienestä, alkuperäisistä päiväkirjoista kootusta teoksesta (vertaa
Coxe Russian disc 1780, s VI) näkyy, että sama rohkeus ja sitkeys, jota pro-
myshlenit muiden huonompien ominaisuuksien rinnalla löytö- veroitus- ja valloi-
tusretkiilään Obin ja Kamtshatkan välillä osoittivat, myöskin seurasi heitä, kun
tuli meren yli Amerikaan mentäväksi. Vuosittain tapahtuu että haaksirikkoi-
set kummallisimmilla aluksilla pelastavat henkensä, sillä hätä keksiin keinoja.
Mutta tavattaniampaa lienee, että löydöille lähtenyt retkikunta, joka asumatto-
man, metsättömän saaren rannalla joutuu haaksirikkoon, laivansa pirstoista ja
ajopuista rakentaa itselleen uuden laivan mennäkseen sillä valtamerestä etsi-
mään uusia pyydystyspaikkoja tahi veroittamaan uusia villikansoja Niin kävi
kuitenkin usein venäläisten löytö- ja pyyntiretkillä Aleutien saarille 1745—1770,
ja merkillisin on, että tällä tavoin syntyneitä aluksia vielä kotiin tultua monena
vuonna käytettiin.
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»Syysmyrskyt, tahi pikemmin ruokatavaran puute pakoitti
heidät (joukko kauppias Tolstykhn lähettämiä, kasakka Obeuchowhn
johtamia pyydystäjiä) poikkeemaan Komentaja-saarella (Beringiu
saarella), missä talven aikana, kesäk. | päivään 1757, eivät saa-
neet muuta kuin merilehmiä, merileijonia ja suuria hylkeitä. Me-
risaukkoja ei sinä vuonna näkynyt ollenkaan41 (ibid. s. 40).

„He (venäläinen, Studenzowhnkomentama pyydystyslaiva 1758)
poikkesivat Beringin saarella merilehmiä tappamassa, kuten kaik-
kien laivojen on tapana44 (ibid. s. 45).

„Sittekun Korovin 1762 (Beringin oli hankkinut li-
haa tarpeeksi ja merilehmien vuotia veneiksi —• purjehti
hän edemmäksi44 (ibid. s. 82).

Vuonna 1772 talvehti Dmitri Dragin pyydystysretkellä
Beringin saarella.’ Pallas’en pyynnöstä pidettiin päiväkir-
jaa, jossa luetellaan kaikki, saarella tavattavat suuret meri-
eläimet, mutta merilehmästä ei mainita sanaakaan (Pallas

,

Neue nordische Beyträge, II s. 310).
Schelechow vietti talven 1783—84 Beringin saarella,

mutta koko tällä ajalla ei hänen onnistunut tappaa muuta
kuin valkoisia kettuja, ja matkakertomuksessaan ei hän puhu
sanaakaan merilehmästä (Grigori Schelechow russischen Kauf-
mans erste und zweite Reise etc., S:t Petersburg 1793).

Vuorimies Piet. Jakowlew, joka vuonna 1755 kävi Ko-
mentaja-saarilla Vaskisaaren vaskivaroja tutkimassa, on me-
rilehmästä antanut tietoja lisään. Pallas’elle jättämässään
matkakertomuksessa ei hän tosin puhu merilehmästä mitään,
mutta 1867 on Pekarski Pietarin akatemian kirjoituksissa
julaissut Jakowlewhn päiväkirjosta muutamia otteita, joista
näkyy, ettei merilehmää enään hänen aikaan ollut Vaski-
saarella. Jakowlew jätti sen johdosta marrask. 27 p. 1755
anomuskirjan Kamtshatkan virkakunnille, saadakseen meri-
lehmään-pyynnin laillisesti rajoitetuksi; tällainen huolenpito
on hänelle kunniaksi ja ansaitsisi todella seuraamista mei-
dän aikanamme (J. Fr. Brandt, Symbol* Sirenologicse,
Mem. de I’Acad. de S:t Petershourg T. XII N:o 1, 1861
—6B, s. 295).

Vuonna 1802 tekemässään kertomuksessa Billingln
matkasta (1785 —94) sanoo Sauer, s. 181: »Merilehmät
olivat sapgen tavallisia Kamtshatkalla ja Aleutien saarilla l

,

1 Varsinaisilla Vientien saarilla ei merilehmiä koskaan näy olleen, sitä
vastoin sanoo Steller niiden raatoja ajautuneen Kamtshatkaan, missä venäläiset
nimittivät niitä kapustnik’iksi, joka on johdettu niiden mahasta löydetyistä rak-
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kun nämä löydettiin, mutta viimeinen tapettiin 1768 Be-
ringin saarella, ja siitä ajasta ei ainoatakaan ole nähtyy.“

Yllämainittujen kirjoitusten ja muiden tietojen perus-
tuksella,. joita sekä paikkakunnan venäläiset virkamiehet
että taitava konservatori Wosnessensld ovat koonneet, ovat
akatemikot v. Baer ja Brandt 1 tulleet siihen päätökseen,
että europalaiset tuskin vielä olivat nähneet merilehmiä,
kun Steller marrask. —• päivänä 1741 ensi kerran huomasi
kummallisia eläimiä, päät veden alla, syömässä saaren ran-
nikoilla, ja että tämä eläin 17 vuoden päästä eli 1768
oli sukupuuttoon hävitetty. Jälkimäinen tieto on kuiten-
kin epäilemättä väärä. Maan-asukkaita tästä asiasta tut-
kiessani tulin tietämään että eläviä merilehmiä paljon myö-
hemmin oli nähty. Eräs 67 vuoden vanha „kreoli“ (s. o.
venäläisen ja aleutin sikiö), joka vielä oli täysissä voimissa
ja älykkään näköinen, kertoi; „että hänen isänsä oli kuollut
1847 88 vuoden iässä. Se oli Wolhyniasta kotosin ja oli
18 vuoden vanhana, siis 1777, tullut Beringin saareen.
Kahtena tai kolmena vuotena, siis vuoteen 1779 tahi 1780,
oli vielä merilehmiä tapettu, kun ne laskuveden aikana
söivät rakkoleviä rannalta. Muuta ei niistä syöty kuin sy-
dän ja nahasta tehtiin baidareja 2

. Paksu nahka leikattiin
kahtia, ja kaksi tällaista puoliskoa riitti 20 jalan pituiseen
7 x /2 jalan levyiseen ja 3 jalan syvyiseen haidariin. Siitä
ajasta ei merilehmiä ole saatu/1

Todistuksia löytyy kuitenkin siihen, että merilehmä
on nähty vielä jälestäpäin saarella. Kaksi „kreolia“, Feo-
dor Mertchenin ja Stepnoff, kertoi nimittäin noin 25 vuotta
sitten saaren itäisellä rannalla Tolstoi-mysin luona näh-
neensä oudon eläimen, joka etupuoleltaan oli hyvin paksu,

kolevistä. Minusta osoittaisi tämä kasvinsyöjälle sangen sopiva nimi, että meri-
lehmiä todellakin venäläisten ensi käynnissä joskus nähtiin- Kamtshatkan ranni-
koilla. Muinoin on merilehmiä luultavasti ollut vielä pohjois-Japanissakin.
Muutamat tutkijat arvelevat, että niitä on ollut Beringin salmen pohjois-puo-
lella myöskin. Se ei kuitenkaan ole luultava. Merielävien luista, joita Pitle-
kaissa tutkimme suuret joukot, ei merilehmän luita löytynyt.

1 v. Baer’in ja Brandtin kertomuksia merilehmästä on monta Pietarin
akatemian kirjoituksissa.

2 Yastamainitusta, lyhyestä KorovinHn matkakertomuksen otteesta näkyy,
että merilehmän nahoista tehtiin baidareja. Tämän „kreolin“ kertomuksen joh-
dosta tiedustelin, olisiko baidariksi käytettyjä vanhoja merilehmän nahkoja vielä
tallella saaressa, mutta valitettavasti ei niitä enään löytynyt.
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mutta takaa hoikkeneva, jolla oli pienet etujalat, ja joka
vuorotellen kohosi noin 15 jalan mitalta yli vedenpinnan
ja jälleen painui alas. Se „puhalsi“ myöskin, ei kuiten-
kaan ruiskureiästä vaan pitkästä suustaan. Karvaltaan oli
se muni, suurilla vaaleilla täplillä. Selkäevä puuttui, mutta
elävän kääntyessä näkyi selkäranka selvästi, niin laiha oli
se. Minä tutkistelin kertojia tarkasti. Molempien kerto-
mukset kävivät yhteen ja tuntuivat todenmukaisilta. Hei-
dän kaltailunsa tästä elävästä, sen liikunnoista, sen hengit-
semisestä, väristä ja laihuudesta osoittaa selvästi että se
todellakin lienee ollut merilehmä. «Ausfiirliche Beschrei-
bung von sonderharen Meerthieren“ teoksessa sanoo Steller
s. 97: „

Syödessään kohoittavat ne joka neljäs tai viides
minuutti kuononsa vedestä päristääkseen ilmaa ja vähän
vettä sieramistaan“, siv. 98: «Talvella ovat ne niin laihoja
että käy lukeminen niiden selkänikamat ja kylkiluut; sekä
s. 54; «Muutamien merilehmien nahassa on jotenkin suu-
ria valkoisia täpliä ja juomuja joten näyttävät kirjavilta. “

Petosta ei tässä ole voinut tapahtua, koska mainituilla
maan-asukkailla ei ollut mitään tietoa Stellerhn kertomuk-
sesta. Rhytina su’un kuolinvuosi on siis siirrettevä vähin-
täinkin vuoteen 1854. Huomattava on myöskin, että moni
seikka tietäisi Rhytina-laumojen vaan poisajetuiksi Beringin
saaren reheviltä laitumilta, eikä perikatoon hävitetyiksi,
sekä ettei tämä eläinlaji uusilla asuinsijoillaan ole voinut
kestää elämisen taistelua. Merilehmän useimmista nyky-
ajan eläinmuodosta eroava muoto osoittaa myöskin, että se
samoin kuin alli Islannissa, drontti Mauritius’elia ja suuret
kamelikurensukuiset linnut Uudessa Zeelannissa, on ollut
kuolemaan tuomitun eläinryhmän viimeisenä edustajana.

Herra Osche, yksi Alaska-yhtiön nahkatarkastaja,
Liivinmaasta syntysin ja nykyään Yaskisaarella asuva, ker-
toi minulle, että merilehmän luita löytyy tämänkin saa-
ren läntiseltä rannalta. Sitä vastoin ei niitä taida olla
tuonempana mainitulla, Beringin saaren edustalla olevalla
pienellä saarella, vaikka Rhytinaduita kyllä on pääsaaren
läheisellä rannalla.

Tällaisia ovat ne vähät tiedot, joita maan-asukkailta
ja muilta seudun miehiltä olen saanut tästä elävästä koo-
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tuksi. Sitä vastoin onnistui minun hankkia koko suuri
ja kaunis kokoelma Rhytina luita.

Saaren europalaiset varoivat aluksi, ettei niitä olisi
paljon saatavissa. Yhtiö oli nimittäin turhaan tarjonnut
150 ruplaa yhdestä luurangosta. Muutamia tuntia maissa
oltuani sain jo tietää että luita löytyi siellä täällä majoissa.
Niistä maksoin niin runsaasti, ettei myyjällä ollut syytä
kauppaansa katua, ja että naapurinkin veti vähän kateeksi.
Miehinen väki alkoi nyt joukolla ahkerasti etsimään luita,
ja siten sain kokoon 21 suurta laatikkoa ja tynnyriä
Rhytina-luita, niiden joukossa kolme eheää, erittäin kau-
nista, sekä useampia vähän rikkaan tuneita pääkalloja, pal-
jon luita yksistä luurangoista y. m.

Rhytina-luut eivät ole vedenpinnan tasalla, vaan sa-
kean ruohokon peittämässä rantaäyräässä, noin 2 tai 3
meteriä merta ylempänä. Ne ovat tavallisesti noin 30—50
centimeterin paksuisen maa- ja sorakerroksen alla. Koska
niitä etsiessä olisi liian työläs rikkoa nurmikon koko pin-
taa, tutkistellaan maata rautateikillä, painetilla tahi muulla
sellaisella aseella. Pian oppii käteensä tuntemaan ja ää-
nestä kuulemaan sattuuko ase kiveen, pnupalaseen tahi
luuhun. Kylkiluista, jotka ovat kovia ja elfenluun kaltai-
sia, tekevät asukkaat rekien anturoita jakornkaluja. Niitä
on siis suurin määrin käytetty, jonka vuoksi ovatkin har-
vinaisempia kuin muut luut. Sormiluut, jotka kenties al-
kuaan olivat rustomaisia, näkyvät melkein aina peräti la-
honneen, samoin viimeiset pyrstönikamatkin. Sellaisia luita
en saanut pieniäkään, vaikka niistä lupasin maksaa hyvän
hinnan.

Merikarhu on ainoa suuri eläin, joita vieläkin on Be-
ringin saarella kenties yhtä paljon kuin Steller’in aikaan.
Tämäkin oli jo häviämäisillään kun vuonna 1871 yksi

1 Beringin saarella vuosittain tapettujen merikarhujen luku näkyy seu-
raavasta Mr. H. W. Elliofin minulle antamasta luettelosta:

Vuonna 1867 27500 Vuonna 1872 29318 Vuonna 1877 21532
„ 1868 12000 „ 1873 30396 „ 1878 31310
„ 1879 24000 „ 1874 31292 * 1879 42752
„ 1870 - 24000 „ 1875 36274 „ 1880 48504
„ 1871 - 3614 „

1876 26960
Vuodesta 1862 vuoteen 1880 on siis Beringin saarelta kaikkiaan viety 389,462
nahkaa. Pribylow-saarilla on saalis ollut vieläkin suurempi. Nämä saaret löy-
dettiin 1786, mutta ensimäiselta vuosikymmeneltä ei niiltä tapettujen elävien
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Merikarhu.

ainoa seura, maksamalla venäjän kruunulle muistaakseni 2
ruplaa kustakin tapetusta elävästä, sai yksinoikeuden pyy-
dystämiseen, joka sen johdosta järestettiin enemmän tar-
koituksen mukaiseksi. Jotkut ajat vuodesta ovat merikar-
hut tykkänään rauhoitetut. Tapettavien luku määrätään
jo ennakolta, samoin kuin maanviljelijäkin syksyllä määrää
paljonko karjaa vähennetään. Naaraksia ja poikia tapetaan
vaan poikkeuksessa. Naineet koirakset eli oikeemrain ne
koirakset, joissa on miehuutta kylliksi perustamaan ja puo-
lustamaan naiselaa, säästyvät tavallisesti teurastuksesta, jos
ei muutenkaan niin syystä, että niiden turkki tavallisesti
on kulunut, hankaantunut ja repaleinen. Poikamiehet saa-
vat siis täällä totta syytä etupäässä luopua turkistaan.

Rhytinan kuvafuudistettuna.
Fr. Brandtin mukaan (Symbolse Sirenologicse, Fasc. 111 s. 282)

Tämän elävän omituiset tavat tekevät mahdolliseksi,
että sitä käy niin järestetyllä tavalla teurastaminen l

.

Merikarhut kokoontunut nimittäin vuosittain kesän aikaan
määrätyille, mereen pistäville maakannakkeille (Rookeries),
missä sadoin tuhansin syömättä viettävät monta kuukautta.
Ensiksi saapuvat koirakset (sonnit) paikalle, useimmat tou-
kokuussa tahi kesäkuun alussa. Tulisissa kahakoissa, joita
usein seuraa kuolema, riidellään nyt noin sadan neliöjalan
suuruisista aloista, jommoisen kukin koiras katsoo kodik-

lukuft tiedetä, tiedetään vaan että niitä oli kerrassaan paljon. Vuosina 1797 - 1880,
siis 84 vuoden kuluessa, on yli 3Va miljonaa nahkaa viety näiltä saarilta. Viime
aikoina on saalis niin lisääntynyt, että kunakin vuonna 1872—1880 helposti on
tapettu yli 99,000 elävätä.

1 Nämä tiedot merikarhun elantotavasta perustuvat pääasiallisesti Henry
W. Elliotin ennen mainittuun teokseen.
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seen tarvitsevansa. Yäkevimmät ja sodassa voittaneet otta-
vat itselleen parhaat paikat lähinnä rantaa; heikompien

Merikarhuja.
Koiras, naaraksia ja poika.

H. W. ElliotHn tekemän vesimaalauksen mukaan.

täytyy rähmiä ylemmäksi, missä vaimojen hankinta käy
hankalaksi. Ottelussa tehdään usein hyökkäyksiä ja väis-
tymistä vaan näön vuoksi. Aluksi tapellaan omistusoikeu-
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Elämästä „Rookeriassa“.

desta maahan. Piiriinsä asettunut ei siis koskaan seuraa
vihollistaan alueensa rajan yli, vaan painuu, vastustajan
paettua, pöyhkeästi unen helmoihin voimia uusiin otteluihin
kokoomaan. Silloin röhisee se mielissään, heittäytyy seläl-
leen, raapii itseään etujaloillaan, sievistää asuaan tahi vil-
poittelee, viuhuttaen toista takajalkaansa, mutta on aina
valmis uuteen kamppailuun, kunnes väkevämpänsä ajaa sen
edemmäksi rannasta. Omituista näille eläimille on, että ne
maalla ollessaan yhtenään käyttävät takajalkojaan viuhkana
ja joskus myöskin varjostimena. Satatuhatta sellaista viuh-
kaa huiskuu joskus yhtaikaa lämpöisenä päivänä „rookeri-
assa“ \

Kesäkuun puolivälissä nousevat naarakset merestä. Muu-
tamat väkevät koirakset, jotka ovat itselleen valloittaneet
paikat lähinnä vettä, ottavat kaunottaria rantapiissä sangen
kohteliaasti vastaan ja vievät ne asuntoonsa. Mutta tus-
kin on koiras n:o 1 saattanut merestä nousseen naaraksen
piiriinsä, ennenkuin se jo tapailee toista kaunotarta vedestä.
Koiras n:o 2 ojentaa sillaikaa kaulansa pitkäksi ja vetää
arvelematta luokseen n;o yhden ensimäisen vaimon, jonka
koiras n:o 3 vuorostaan ryöstää siltä. Naarakset ovat puo-
lestaan vallan käestäraättömiä, eivätkä valita kipujaan, joita
usein saavat, kun koirakset tapellessaan raastavat niitä tul-
len mennen. Kaikki naarakset jakaantuvat siten kovien
koetusten perästä koiraksille, joista rantaa lähimmät kukin
saavat 12—15 puolisoa osakseen. Edempänä rannasta ole-
vat saavat tyytyä neljään tahi viiteen. Maalle noustuaan
synnyttävät naarakset pian poikansa, joista ei suurta huolta
pidetä ja joita kasvatti-isä puolustaa vaan naiselansa piirin
sisässä. Sitten alkaa kiiman aika, jonka loputtua järestyk-
seu pito ja perhe-elämän rajoitus käyvät höllemmäksi.
Vähitellen siirtyvät kolmen kuukauden paastosta peräti
laihtuneet koirakset pois „rookeriasta“, johon naarakset,
pojat ja nuoret, arkeillaan olleet koirakset osasta nyt aset-
tuvat. Syyskuun puolivälissä, kun pojat ovat oppineet
uimaan, luopuvat kaikki paikalta, paitsi joitakuita, jotka
syystä tai toisesta jäävät jälkeen. Pitkän ja ankaran sateen

1 Englantilainen sana, jolla maan-asukkaatkin jo tätä nykyä nimittävät
niitä niemiä, joille merikarhut sadoin tuhansin vuosittain kokoontuvat. Oikeas-
taan merkitsee tämä sana peltovariksen pesintöpaikkaa.
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aikana kuuluvat useat elävät pakenevan mereen, mutta pa-
laavat, kun sade lakkaa. Saman vaikutuksen tekee pitkälli-
nen lämmin ja päiväpaiste; viileässä kosteassa ja sumui-
sessa ilmassa viihtyvät ne sitä vastoin maalla.

Alle kuuden vuoden ikäiset koirakset eivät vielä kykene
vaimoja itselleen anastamaan ja omaa kotia perustamaan. Ne
kokoontuvat siis nuorempien naarasten ja
sadoin tuhansin rannoille rookeriain välille, toiset vieri
vieressä rantapiissä, toiset pienemmissä ryhmissä ruohikossa
vähässä matkassa rannasta, missä milloin leikkiä tepastele-
vat kuin koiranpenikat, milloin määrätylle merkinannolle
paiskaavat maata jos jonkinmoisiin asemiin.

Nämä onnettomat, hyödyttömät poikamiehet ovat ne,
jotka pyydystyspaikoilla joutuvat teurastettaviksi. Tässä
tarkoituksessa ajavat maan-asukkaat niitä hiljakseen (noin
yhden kilometerin verran tunnissa), vähän väliä pitäen, ran-
nasta teurastuspaikalle. Naarakset, pojat ja nahkansa puo-
lesta kelvottomat koirakset ajetaan nyt pois joukosta. Muita
kolahdutetaan päähän niin että menevät tainnuksiin, jonka
jälkeen puukko pistetään sisään.

Yegan lähestyessä Beringin saarta tapasimme jo kau-
kana maalta merikarhuja, jotka uteliaasti seurasivat laivaa
pitkät matkat. Tämän johdosta päätin minä niiden jo luo-
puneen kesaasemiltaan, mutta sain siirtokunnassa tietää,
ettei niin ollut laita, vaan että niitä edelleen oli oikein
kosolta saaren koillis-niemellä olevassa rookeriassa. Tie-
tysti oli tämä 20 kilometerin päässä kylästä oleva paikka
ensimäisiä, minne retkeilimrae. Sellaiselle matkalle ei kui-
tenkaan ehään saa lähteä yksin eikä liehtaritta, koska pie-
nikin varomattomuus helposti voisi saattaa suurta vahinkoa
maan-asukkaille ja sille seuralle, jolla on pyyntioikeus
täällä. Matkalla seurasi meitä siis kylän vouti, mustatnk-
kainen änkkäpuheinen aleuti, ja „kasakka“, nuori, siivo ja
kohtelias mies, joka juhlatiloissa kantoi melkein mittais-
taan miekkaa, mutta joka ei muuten missään suhteessa
vastannut romani- ja näytelmäkirjailijani kasakoita.

Matka tehtiin kymmenen koiran vetämissä rekilöissä lu-
mettomien, pyöreähköjen, jotenkin niukan kasvillisuuden peit-
täneen vuorten ja vuoritasankojen yli, ja metsättömien laak-
sojen kautta, joissa uhkeasti vihannoivia yrttejä, loistavia
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liljakasveja, syngenesisteja, umbellateja -y. m. rehoitti. Matka
kului toisin ajoin hitaasti, mutta toisin ajoin mentiin tulisessa
vauhdissa, vallankin kun koiravaljaikot laskivat vuorten
jyrkkiä penkereitä tahi livahduttivat rämeikköjen ja savikul-
jujen läpi, joita ahkeraan käytettyyn tiehen oli muodostu-
nut. Ajomies kävi tässä kulussa paksuun rapaan, jota

Merikarhun-teurästus.
H W. Klliotin piirustuksen mukaan.

koirat ajoivat ylös. Vaikka olikin pouta uudisasunnosta
lähtiessämme, kehoittivat ystävämme meitä kuitenkin, hyvin
tietäen koirien tavan, ottamaan sadetakit mukaan. Koira-
valjaikot pidätettiin jotenkin etäälle rannasta, ettei hylkeet
säikähtäisi, ja siitä lähdettiin jalan vastatuulessa merikar-
hujen asuinsijoille. Siten pääsimme, häiriötä herättämättä,
vallan lähelle eläviä, joita niemellä ja läheisillä rannoilla
sanottiin olevan 200,000;teen asti, jota lukua kuitenkin
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vähän epäilen. Me saimme luvan oppaamme kera ryömiä
aivan liki vähän erillään olevata joukkoa. Vanhemmat
elävät olivat ensiksi vähän arkeillaan, kuu huomasivat mei-
dän lähestyvän, mutta rauhoittuivat pian kokonaan, ja nyt
ilmestyi omituinen näytelmä. Me olimme ainoat näkemä-
miehet. Näyttämönä oli kivikonien, kuohuvien tyrskyjen
huuhtooma ranta, perustana ääretön meri ja näyttelijöinä
tuhannet eriskummalliset elävät. Muutamat vanhat koi-

Merikarhuja rookeriaau menossa.
H. W. EllioCin piirustuksen mukaan.

rakset maata lötköttelivät siitä huolimatta, mitä heidän ym-
pärillään tapahtui. Toiset kontata tallustelivat lyhyillä
jaloillaan kivien välissä tahi piskentelivat ihmeen suikeasti
tyrskyjen keskellä, löivät leikkiä, hyväilivät toisiaan ja
riitelivät. Yhdessä kohden tappeli kaksi vanhempaa eläintä
pitäen omituista kähisevää ääntä ja asettuen taistellessaan'
ikäänkuin valmiiksi opittuihin hyökkäys- ja puolustusase-
miin. Toisessa kohden oli valekamppailu vanhemman elä-
vän ja pojan välillä vallalla. Näytti siltä kuin poikaa olisi
taistelutemppuihin opeteltu. Pienet, mustat pojat ryömivät
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joka taholla tullen mennen vanhojen välissä, aina väliin
määkien emäänsä kuin karitsat. Usein tukehtuvat pojat
vanhempien jalkoihin, kun nämä säikähdyksissään syöksevät
mereen. Kuolleita pokia löytyy sadottain rannalta täm-
möisen melskeen perästä.

„Ainoastaan“ kolmetoista tuhatta eläintä oli tänä
vuonna tapettu. Niiden nylettyjä raatoja oli rannalla ruo-
hokossa, levittäen saastaista hajua yltä yleensä. Siitä
eivät kuitenkaan läheisellä kanuakkeella asustavat toverit
välittäneet mitään, koska tukehtuneiden tahi taistelussa
kepertyneiden toverien ruumiista levisi samanlainen lemu
niiden sekaan. 1 Näiden monilukuisten merikarhujen kes-
kellä sijaitsi korkean kiven nenässä yksinäinen merileijona,
ainoa minkä matkallamme näimme.

40 ruplasta sain kylän päällikön perkaamaan itselleni
neljä, puoleksi mädäntynyttä merikarhun raatoa, ja venä-
läiset virkamiehet lahjoittivat minulle hyväntahtoisesti kuusi
eläintä sisustettavaksi, niiden joukossakaksi elävätä poikaa.
Jälkimäisetkin täytyi tappaa, kun emme saaneet niitä
ottamaan ruokaa. Toinen säilytettiin, kotona leikeltäväksi,
spriissä.

Meidän näkemämme osa Beringin saarta muodostaa
tulenperäisille vuorilajeille 2 perustuvan ylhäisen tasanko-
inaan, jossa kuitenkin monessa kohden on syviä umpilaak-
soja. Niiden pohjalla on enimmäkseen järviä, joista suu-
rempia ja pienempiä jokia laskee mereen. Järvien rannoilla
ja vuorten rinteillä kasvaa pitkää ruohokkoa ja kauniita
kukkasia, niiden joukossa myöskin yrttitarhoissamme vil-
jelty kurenmiekka, hyödyllinen, tumraan-ruskea sarana-lilja,
useoita orchideita, kaksi isokukkaista rhododendron-lajia,
miehen mittaisia umhellifereja, auringonkukan kaltaisia sy-
nantereja y. m. Tykkänään toisenlainen oli luonto sataman

1 Elliot (main. teos. s. 150) mainitsee, ettei „rookeriasta“ tapaa ainoata-
kaan itsekuollutta hylettä, jossa kuitenkin niin paljon eläviä oleskelee, että
niitä arvattavasti vuosittain kuolee vanhuuttaan tuhansia. Luultavasti ve-
täytyvät kaikki kipeet hylkeet mereen kuolemaan, joka seikka niinmuodoin
lisäisi tietoja jo ennen (edellinen osa siv. 269 ja 270) mainitsemistani itse-
kuolleiden elävien löydöistä.

3 Herra Grebnitskin ilmoituksen mukaan löytyy Beringin saarella .myös-
kin tertiärisen aikakauden kivettymiä ja hiilikerroksia, edellisiä sisämaassa uu-
disasunnon pohjois-puolella, jälkimäisiä vedenrajassa Beringin haudan etelä puo-
lella. Myöskin uudisasunnon läheisyydessä on tulenperäisten vuorijoukkioiden
alla paksut hietakerrokset.
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vastapäätä olevalla saarella, josta t:ri Kjellman ja t:ri Stux-
herg tekevät seuraavan kertomuksen:

„Toporkoff-saari on muodostunut eruptivisesta vuori-
lajista, joka muutaman kymmenkunta sylen päässä korko-
vedestä kohoaa 5 ä 15 meterin korkuisiksi, jyrkiksi rakoi-
siksi vuoririntamiksi. Näistä jyrkistä rantakallioista al-
kaa yhtäjärkinen tasanko saareenpäin; rantaanpäin viettää
maa niistä vitkalleen.

Luisu rannikko jakaantuu kahteen eri vyöhykkeesen;
rannempi on vallan karu, mutta sisemmässä vyöhykkeessä
kasvaa Ammadenia peploides, Elymus mollis, ja kaksi urn-
hellata-lajia, Heracleura sibiricum ja Angelica archangelica,
jotka viimeksi mainitut kallion rinnettä vastaan muodosta-
vat noin 50 meterin levyisen, miehen korkuisen läpipääsemät-
tömän karahiston. Keltaväriset jäkälät, enemmästä päästä
Caloplaca murorura ja Cal. crenulata, peittävät paikoittain
jyrkät kallion-seinät; toisin paikoin kasvaa Cochlearia fe-
nestrata niissä jotenkin tiuhassa. Itse tasankomaa on tiu-
han hyötyisän nurmikon peittämä, josta joitakuita yllämai-
nittuja umhellateja pistää ylös. Tällä pienellä saarella on
lajeista tavattoman köyhä, mutta erinomaisen rehevä kas-
villisuus.

Korkeampia eläviä näimme ainoastaan neljä lajia lin-
tuja, nimittäin Fratercula cirrhata, yhden riskilän (Uria
grylle var. columba), yhden merimetso- (Phalocrocorax) ja
yhden lokki-lajin (Larus). Fratercula cirrhata lintuja oli
täällä miljonittain. Ne asustivat ylätasangolla, johon
yltä yleensä olivat kaivaneet lyhyitä, syviä ja tavattoman
leveitä, kahdella aukolla varustettuja koloja m almusi joikseen.
Niistä oikaisivat ne meidän tullessa suurissa parvissa tul-
len mennen merelle ja takasin. Niitä on melkein yhtä
paljon kuin kiisloja pohjanperäisissä lintuvuorissa. Riski-
lät ja merimetsot asustivat rannikon kallioissa.

Luurangottomia maaeläviä oli noin 30 lajiin asti.
Lukuisimmat olivat Machilis, Viteinä, Lithohius, Talitrus,
sekä muutamat kaksisiipiset ja kovakuoriaiset. Ne eleli-
vät kaikki rannan sisemmässä vyöhykkeessä, missä maa
oli hyvin kostea



249

Toporkoff saari.

Beringin saari elättäisi helposti suuria karjalaumoja,
kenties yhtä lukuisia kuin ne merilehmä-parvet, jotka
muinoin sen rannoilta etsivät ruokaansa. Merilehmä oli
muuten ymmärryksellä valinnut laitumensa, koska meri

Leväkasvi Beringin saaren rannikoilta.
Thalassiophyllum Clathrus Post. Sf Rupr.

V-t luon. kok.

täällä, tri Kjellman’in ilmoituksen mukaan, on levärik-
kaimpia koko mailmassa. Sopivilla paikoilla kasvaa meren
pohjalla 20 ä 30 metelin korkuisia levämetsiä, niin tiuhoja,
ettei naara mielellään niihin painu, joka suuresti työläs-
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Tytti naaraamista. Muutamia leviä käyttävät maan-asuk-
kaat ruoaksi.

Pyydystyspaikoille mentäessä levähdettiin noin puoli-
välinpaikalla yhdessä kohden, niissä saatiin ottaa osaa
sangen omituiseen kalastukseen. Lepopaikka oli tasaisella
ruoholakealla, melkein samanlaisella kuin luonnollinen niitty
meillä, jossa pieniä puroja juoksi ristin rastin. Niissä oli
monenlaisia kaloja, muun muassa eräs siikä-laji, pieni
rautu, keskikoinen pitkähkö lohi, jolla oli hyvin valkoinen
liha, vaikka se pinnalta oli purpuranpunainen, sekä toinen
melkein samankokoinen, kyttyräselkäinen hyvin leveä lohi-
laji. Niitä otettiin käsin, iskettiin puukolla, lyötiin sau-
voilla tahi pistettiin hyönteishaaviin j. n. e. Punalihaisia
lohilajeja on myöskin saaren suuremmissa jokiloissa. Tur-
hasta maksusta saimme nyt vähän vaihetusta ruoan suh-
teen, joka olikin vallan tarpeellinen, koska olimme kokolailla
kyllästyneet säilykkeihin. Sitä paitsi sai retkikunta Alas-
ka-seuralta lahjaksi lihavan naudan, maitoa ja muita vir-
vokkeita, enkä voi kylliksi kehua sitä hyväntahtoisuutta,
jota luonnontutkimisessa ahkera ja taitava venäläinen vir-
kamies N. GrehnitsJd, Alaska-seuran virkamiehet ja kaikki
muut tuttaviksemme joutuneet saarelaiset meille osoittivat.

Alkuaan oli aikomukseni purjehtia Beringin saarelta
Petropawlowskiin sieltä estääkseni niitä hankkeita, joita
meidän „pelastukseksi“ kenties oltiin toimeen panemassa.
Se. kävi kuitenkin tarpeettomaksi, koska Petropawlowskiin
menevä höyrylaiva kaksi päivää jälkeen tuloamme Beringin
saarelle laski ankkurinsa Yogan rinnalle. Tämä höyrylaiva
oli Alaska-seuran oma, nimeltään „Alexander I

', kapteni
Sandmanein johtama ja miehitetty melkein yksinomaan
ruotsalaisilla, tanskalaisilla, suomalaisilla ja norjalaisilla. 1

Alexanderilla oli kaksi luonnontutkijaa, t:rit Benedikt l)y-
-boivslci ja Julian Wiemut. Edellinen on Sipiriaan tuomittu,
nykyisin armon saanut puolalainen, jonka mainiot eläintie-
teelliset teokset ovat mitä paraimpia, jotka viimeisinä vuo-

1 Ensimäinen europalainen, joka koillisväylästä mentyämme tapasi mei-
dät, oli tätä nykyä Kaliforniassa asuva suomalainen, kotosin Björkbodan ruu-
kilta Kemiön pitäjässä, jossa nuorena paljon olen oleskellut. Alaskaseura oli
lähettänyt hänen Beringin saarelle jotakin rakennustyötä tekemään. Kun las-
kimme undisasuntoa kohdaksi, souti hän meitä vastaan tervehtien meitä huu-
dolla »Nordenskiöldko se on?“ Hänen nimensä oli Isak Andersson.
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sikyrameninä ovat Sipirian luonnonsuhteitakäsitelleet. Näi-
hin asti on hän parhaasta päästä tutkinut Baikalin seu-
tua. Nyt mielii hän päästä Kamtshatkaa tuntemaan ja
on sen vuoksi vapaasta mielestä ruvennut lääkäriksi Petro-
pawlowskiin. Tieteen sopii toivoa suuria hänen ja hänen
seuralaistensa työstä tässä tuntemista ansaitsevassa, vaikka
halveksitussa maassa.

Beringin saarelta lähti Yega elokuun 19 päivänä j. p.
p. Ankkuri laskettiin Jokohamassa syysk. 2 päivän illalla.
Niin kauan kuin kulimme kylmässä, pohjoisesta tulevassa
jäämerivirrassa, oli meillä myötätuulta ja keskulaisesti läm-
mintä. Meren pintalämpö oli -j- 9° ä +lo°. Elokuun
25 päivänä alkoi meriveden lämpömäärä, 45° 45' p. lev.
ja 156° it. pit. GreenwiclTista lukien, niin äkisti nousta,
että lämpömittari jo 28 päivänä 40° lev. ja 147° 41' pit.
näytti -f- 23°,4 vedenpinnassa. Siitä kävi selväksi, että
kylmästä, myötäisestä virrasta olimme joutuneet Tyvenen
meren Kuro-sivo nimiseen golfvirtaan. Tuuli kävi nyt
väikkyvän!mäksi ja lämmin rasittavaksi, vaikka vihurien
nostamat ukkoset tavan takaa puhdistivat ilmaa. Sellai-
sessa rajuilmassa iski ukkonen elok. 31 päivänä kirkkaalla
salamalla ja kovalla jyrinällä Yegan isoon mastoon. Tuu-
len-suunturin heitti se mereen, halkasi kaljumaston päätä
hyvän matkaa ja tärähdytti kokoloilla joka miestä, vallan-
kin yhtä, joka sattui seisomaan lähellä ankkurikahluksen
juoksureikää. Muita seurauksia ei tällä tapauksella kui-
tenkaan onneksi ollut.

Jokoharnaan tultaessa oli joka mies terve ja Yega
täydessä kunnossa, jos kohta pienten korjausten vuoksi oli
asia viedä se laivatelakkaan, ja kenties varustaa se vaski-
vuorauksella. Tietysti oli kokonaisen vuoden kuluessa pie-
net taudinpuuskat kohdanneet 30 miestä, mutta yleisempi
kivulloisuus ei vaivannut, ja terveydentila oli pitkin mat-
koin sangen hyvä. Kerpuukista ei mitään tietty.

—(§|) 80^3—
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Jokohamaan tulo. —• Lennätinsanoma laitetaan Europaan. Höyrylaiva
„A. E. Nordenskiöldin" karille joutuminen. Juhlapitoja Japanissa. Meri-
ministeri Kawamura. Ruhtinas Kito-Shira-Kava. Mikadonin luonna käynti.

Shogunien haudat. Keisarillinen puutarha Tokiossa. Näyttely siellä.
Enoshimassa käynti. Japanilaisia tapoja. Thunherg ja Kämpfer.

Jokohama, ensimäkien satama-, lennätin- ja kauppa-
paikka, johon Yega kierrettyään Asian pohjois-rannikon
laski ankkurinsa, on yksi niitä Japanin rantakaupunkia,
jotka commodore Perryn Amerikan ja Japanin välillä toi-
meensaaman liiton johdosta avattiin raailmankaupalle. 1 Ny-
kyisen kaupungin paikalla oli ennen ainoastaan pieni ka-
lastuskylä jonka asukkaat eivät koskaan olleet europalaisia
nähneet, ja jotka kovan rangaistuksen uhalla olivat kielle-
tyt rupeemasta puheisin tahi tavaran vaihtoon miehistön
kanssa niillä vierailla laivoilla, joita rannikolle ilmestyisi.
Tämä entinen kylä on nyt, 20 vuoden kuluttua, muuttunut
kaupungiksi, jossa on lähes 70,000 asukasta, ja jossa japa-
nilaisten rakennusten rinnalla kohoaa komeita europalaisia
huoneita, kauppapuoteja, ravintoloita y. m. Kanagan maa-
herra Ken pitää myöskin siinä asuntoa. Rautatie yhdistää
sen Japanin lähellä olevaan pääkaupunkiin, Tokioon; höyry-

1 Hollantilaisilla on vanhuudesta ollut oikeus vuosittain lähettää joita-
kuita laivoja Nagasakiin. Perryn, maalisk. 31 päivänä 1854 allekirjoitetun so-
vintokirjan perustuksella avattiin Shimoda ja Hakodate amerikalaisille. Vihdoin
avattiin myöskin, Yhdysvaltojen ja monen Europan valtakunnan kanssa tehtyjen
sopimusten mukaan, Kanagavan (Jokohaman), Nagasakin, Hakodaten, Niigatan,
Hiogon ja Osakan satamat ulkomaan kaupalle.
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laivat kulkevat siitä säänöllisesti joka viikko San Francis-
coon, Hongkongiin, Intiaan y. m. ja sähkölanka solmiaa
sen sananlennätin-verkon pauloihin.

Kaupungin aseina, satamaksi liian suuren Jedo- eli To-
kiolahteman länsi rannalla ei juuri ole kauniiksi sanottava.
Mutta valkamaan laskiessa näkee kirkkaalla ilmalla Fusi-
jaman lumilakeisen, ihmeen komean tulivuoren lännessä
kohoovan mäkisestä metsäisestä ihanneseudusta. Joka on
tämän nähnyt ei enään kummastele, että japanilaiset ha-
lulla asettavat tämän, heidän korkeimman, komeimman ja
hirveimmän vuorensa kuvan lakeen- ja posliinitavaroille,
kankaihin, paperiin, miekankoristuksiin y. m. Sillä sadoin
tuhansin on se haudannut ihmisiä syöksyynsä, ja jos tari-
naan on luottamista, on koko vuori kaukaisessa muinaisuu-
dessa yhdessä yössä syntynyt. Ennenkuin tullaan Jedo-
lalitemaau, mennään Oshima saaren ohi, jossa on viimeisinä
vuosina tehollisena ollut tulivuori. Tähän saareen on monta,
maan keskinäisissä riidoissa kuuluisaksi tullutta urosta maan-
pakolaisuuteen lähetetty.

Purjehtiessamme eli oikeemmin höyrytessämme sillä
hiiliä meillä vielä oli koneen tarpeeksi —• Jedo-lahtemaa
ylös olivat rannikot enimmäkseen niin sumun sisässä, että
Fusijaman huippu ja rantapiirteet vaan silloin tällöin usvan
seasta kunnioittivat. Tuuli oli myöskin vastassa, niin että
vasta kello puoli kymmenen illalla syysk. 2 päivänä saimme
laskea ankkurimme kauan ikävöityyn satamaan. Minä läh-
din kohta kapteni PalanderTn kanssa maihin, laittaakseni
kotimaahan sähkösanoman Yegan onnellisesta matkasta.
Lennätin-asemalla sain tietää, että tulvavedet olivat kes-
keyttäneet sipirialaisen linjan 600 virstan mitalta, ja että
sähkösanomani siis täytyi kiertää Intian kautta, joka lisäsi
kustannuksia toisen puolen. Lisäksi kieltäytyvät lennätinlai-
toksen virkamiehet ottamasta vieraita kultarahoja, joita aino-
astaan minulle oli antaa. Sattumalta oli venäläinen kon-
suli herra Telihän läsnä ja lupasi, kuultuaan mistä puhe
oli, ottaa asian toimebseen, kunnes James DicksonJn & C:o
Göteporissa asettamalla vekselillä joutuisin jostakin kau-
pungin pankista nostamaan rahoja. Vähän jälemmin koh-
tasin ruotsalaisen konsulin, herra van OordtHn, jolta sain
sangen kirjehikkaan postin kotimaasta. Tietääkseni ei se
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tuonut yhdellekään retkikunnan 30 jäsenelle surunsanomaa.
Ikävä oli se sanoma, jonka maalle noustessarame saimme
kuulla, että herra Sihiriakoffin avuksemme lähettämä höy-
rylaiva „A. E. Nordenskiöld" oli joutunut Jesson itä ran-
nikolla karille. Haaksirikossa ei onneksi yhtään ihmistä
hukkunut, ja laiva oli tarttunut hietasärkälle, josta se
toivottavasti kovin suuritta kustannuksitta oli irti saatavana.

Kohta kun tieto tulostamme oli levinnyt, kävi moni
lähetyskunta onnentoivotuskirjeillä minua tervehtämässä sekä
juhlapitoihin, seuroihin y. m. haastamassa. Kemuja ja
pitoja pantiin nyt toimeen, joissa suuri aika tässä ihanassa
ja merkillisessä maassa olostamme kului. Kenties loisi
näiden juhlallisuuksien kerronta elävän kuvan nykyisen
Japanin oloista, jotka varmaankin kymmenien vuosien ku-
luttua ovat vallan toisiksi muuttuneet, kuvan, jota vastaiset
kirjailijat, nykyajan (1879) Japania kaltaillessaan, voisivat
hyväkseen käyttää. Tällainen kertomus vetäisi kuitenkin
aineesta syrjään ja kysyisi liian paljon tilaa, jonka vuoksi
aion tässä vaan luetella ne pidot, joita virkakunnat, oppi-
neet seurat tahi muut yhdistykset toimeen panivat.

Syyskuun 10 päivänä piti hollantilainen ministeri,
chevalier van Stoehvegen, joka Japanissa myöskin edustaa
Ruotsia ja Norja, suuret päivälliset Jokohaman etevimmässä,
europalaisen mallin mukaan hoidetussa Grand Hotel ravinto-
lassa. Retkikunnan osanottajat esiteltiin täällä useille
Japanin hallituksen jäsenille.

Syysk. 11 päivänä haastoi meriministeri herra Kawa-
mura meidät keisarilliseen kesäpalatsiim HamagoteiTiin,
murkinalle kello yhden aikaan. Paitsi Yegan tiedemiehiä
ja upsereja sekä ministeriämme herra van StoetvvegenTa,
oli tässä atriassa läsnä monta Japanin ministeriä ja kor-
keinta virkamiestä. Osasta puhuivat he jotakin europalaista
kieltä, osasta vaan japanin kieltä, jossa tapauksessa vähem-
piarvoiset virkamiehet olivat heille tulkkina; nämä eivät
kuitenkaan ottaneet muiden vieraiden kanssa osaa atriaan.
Päivällinen oli europalaisen mallin mukaan laitettu, eikä
ruokalajeista eikä viinistä ollut puutetta. Palatsi oli yksi-
kertainen puuhuone japanilaista rakennusmailla. Suojat,
joissa liikumme, olivat europalaisilla huonekaluilla sisuste-
tut, laadultaan melkein senkaltaiset kuin jonkun varakkaan
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perheen kesäasunnossa meillä. Kummalta tuntui, ettei
huonetta eikä pöytää oltu suuremmin määrin koristeltu
kauniilla, kotimaisilla pronsseilla ja posliineilla, joita tässä
maassa niin paljon tehdään. Suvipalatsin ympärillä oli
puutarha, jonka japanilaiset pitivät erinomaisena sekä hy-
vinkin suurena. Meidän silmissämme oli se huolellisesti

Höyrylaiva „A. E. Nordenskiöld" karilla Jesson itä rannikolla.
Japanilaisen valokuvan mukaan.

ja omatapaisesti hoidettu pienois-puisto, jossa kauniit nur-
mikot, kummaumuotoiset keri puut, nukkimaiset kivisillat,
pienet lammikot ja vesiputoukset vetivät huomiota puoleensa.
Juhla oli sangen miellyttävä, ja kaikki, niin älykäs isän-
tämme, kuin pää-ministeri (Daijo-cluijin). keisarillinen prinssi
Banjo Sanitomi, osoittivat meille suurta herttaisuutta. Jäl-
kimäinen oli näöltään kivulloinen, vähän kolmannella
kymmenellä oleva mies. Hän oli kuitenkin paljon van-
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hempi ja oli satamani auaistua pontevasti ottanut osaa
tärkeimpiin valtiollisiin tapahtumiin. Kestien isäntä, ami-
rali Kawamura, oli enemmän tiedemiehen kuin sotilaan
näköinen. Turhannäköisessä muodossa oli tässä kuitenkin
suuri ja jalo mies. Kawamura on nimittäin Mikadonhn
sotajoukkojen päällikkönä suurella taidolla kukistanut ur-

Kawamnra Sumiyoshi.
Japanin meriministeri.

holli sen Saigo Kichinosuken johtamaa kapinaa. Mikado-
valtaa uudestaan rakennettaessa oli tämä ollut sen turvana
ja miekkana, mutta kaatui pian sodassa sitä hallitusta
vastaan, jota itse innokkaasti oli kannattanut, ja on nyt,
pari vuotta myöhemmin, niin entisten ystäväinsä kuin vi-
hollistensakin mielestä ylistettävä kansallisuros. Päivällis-
pidoissa olivat kaikki japanilaiset europalaisten tavan mu-
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kaan mustassa hännystakissa ja valkoisessa kaulaliinassa.
Jollakulla oli univormu ja europalaisia kunniamerkkiä.
Myöskin tulkit ja passarit olivat europalaisessa pu’ussa.
Yhteinen kansa, alhaisemmat virkamiehet ja yksityisten
perheiden palvelijat kantavat edelleen japanilaista pukua,
kuitenkin ilman miekkaa, joka nyt on kielletty. Moni
kansan seassa on myöskin vaihtanut vanhan, hankalan
japanilaisen hiuspukunsa mukavampaan europalaiseen.

Päivällisten jälkeisessä keskustelussa tarjousivat minis-
terit panemaan parhaansa tehdäkseen Japanissa olomme
hauskaksi ja opettavaiseksi. Eteviä muukalaisia kohdellaan
aina hyvin Japanissa, ja erityinen toimikunta niiden vas-
taanottoa varten lienee olemassa. Tämä on monessa he-
rättänyt nurkumieltä, ja vähän ennen meidän tuloamme oli
joku salainen seura julaissut kuulutuksen, jossa uhkasivat
murhata yhden ministerin ja jonkun niistä muukalaisista,
joita seuran mielestä ylellisesti kunnioitettaisiin. Yksi
japanilaisista ystävistäni lupasi minulle jälennöksen tästä
kuulutuksesta, mutta lupaustaan ei hän täyttänytkään luul-
tavasti syystä, että sivullisen oli mahdoton saada näin
kamalaa kirjoitusta käsiinsä.

Syyskuun 13 päivänä piti Germanilainen seura, valo-
kuvaaja Andersenin päätoimesta, suuret päivälliset meidän
kunniaksi. Juhlasali oli koristeltu lipuilla ja kuvauksilla
Yegan matkasta jäiden seassa; ruokalista tarkoitti talveh-
timisolojamrae j. n. e. Puheita pidettiin ja ilo ja mielty-
mys oli yleinen.

Syyskuun 15 päivänä pidettiin Tokiossa suuri, Tokio
Geographical Society, Asiatic Society of Japan ja German
Asiatic Society seurain toimeenpanema juhla, jota vietettiin
Koku-Dai-Gakun suuressa, valaistujen puiden ympäröimässä
kivirakennuksessa. Juhlassa oli myöskin muutamia japani-
laisia naisia, europalaisessa punissa. Minä istuin erään,
keisarillisen perheen nuoren jäsenen, puheenjohtaja prinssi
Kita-Shira-Kavan rinnalla, joka jonkun aikaa on palvellut
Saksan armeiassa ja puhuu saksan kieltä jotenkin suju-
vasti. Siinä sodassa, joka koski hallituksen muuttamista
Kiotosta JedQon (Tokioon), oli joukko kapinoitsijoita ryös-
tänyt tämän siihen aikaan alaikäisen prinssin, joka Rin-
nojino-Miyan nimellä oli ylimäisenä pappina eräässä temp-
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pelissä, ja koettanut teMä hänet vasta-keisariksi. Tämä
hanke meni myttyyn, ja sen sovintoraielisyyden johdosta,
joka viime vuosina veristen sisällisten riitojen loputtua on
Japanissa vallinnut, ei entiselle ylimäispapille seurannut
muuta rangaistusta, kuin että hän lähetettiin saksalaiseen
sotakouluun. Sieltä kutsuttiin hän vähän ennenaikoja kotiin,
estääkseen hänen menemistään europalaiseen naimiseen, joka
katsottiin Mikado-perillisen arvoa alentavaksi. Kotiin pa-
lattuaan julistettiin hän lähimmäksi, valtaistuimen perijäksi,
jos Mikadon kuolisi jättämättä miehistä perillistä jälkeensä,
ja hänen nimensä Kita-Shira-Kavano-Miya muutettiin vielä
kerta Yohi Hishaksi. Edellinen nimi oli sen puheen alla,
jonka hän juhlassa piti meille ja jonka hän antoi minulle,
jälkimäinen hänen käyntikortissaan, „Prinz von Japan 14 alla.
Pidot olivat täydellisesti europalaiset, ja puheita pidettiin
enimmäkseen europalaisilla, mutta myöskin Japanin kielellä.
Jokaisen edessä oli päivällispöydässä viuhkan muotoinen
pohjois-Asian kartta, johon Yogan matka oli merkitty.
Juhlan muistoksi annettiin minulle muutama päivä sen
jälkeen iso hopeinen, kultaupokkeilla varastettu muistoraha,
jonka kuva on seuraavalla sivulla. Aterioidessamrae soitti-
vat japanilaiset, keisarillisen sotalaivaston soittokuntaan
kuuluvat pelimannit suurella taidolla europalaisia sävellyk-
siä. Tästä näkyivät japanilaiset ylpeilevän.

Syyskuun 17 päivänä esitteli ruotsalais-hollantilainen
ministeri meitä Tokiossa MikadonTlle, Asemahuoneella oli
vastassamme keisarilliset, yksinkertaiset mutta pulskat ja
mukavat vaunut, joiden eteen oli valjastettu kaksi kaunista,
mustaa keskikokoista hevosta. Japanin tavan mukaan seu-
rasi mustapukeinen juoksija kutakin vaunua. Vastaanotto
tapahtui keisarillisessa palatsissa, joka on sangen yksinker-
tainen puurakennus. Meidän näkemämme huoneet eivät
suinkaan olleet uljaissa huonekaluissa. Me kokoonnuimme
ensiksi erääsen perähuoneesen, jonka ainoa huomiota he-
rättävä koristus oli suuri vaaleanvihreä, ainoastaan vähän
sievistetty, kiinalaisella kirjoituksella varustettu nefritikap-
pale. Täällä olivat muutamat ministerit ja tulkki meitä
vastassa. Lyhyen keskustelun jälkeen, jossa tulkki sai osaa
siitä kirjoitetusta puheesta eli oikeemmin niistä tervehdys-
sanoista, joita oli aikomukseni keisarille lausua, vietiin



Ensimäinen, Vegan matkan muistoksi tehty kunniaraha.
Luon. koko.
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meidät erääsen sisähuoneesen, missä keisari, seisoen halli-
tusistuimen edessä jonkunlaisessa europalaismallisessa uni-
vormussa, tervehti meitä. Meitä kiellettiin poissiirtyessämme
kääntämästä hänen majesteetilleen selkää, ja sekä sisään
astuessa että poismennessä oli meidän kolmasti kumarta-
minen, ensi kerta ovella, toinen vähän edempänä ja kolmas
sillä kohdalla, mihin jäimme seisomaan. Sitteknin esittely-
oli tapahtunut, luki keisari japanin kielellä puheensa, jonka
tulkki heti käänsi ranskaksi ja josta samassa tilaisuudessa
annettiin minulle kaunis jälennös. Sitten luin minä ter-
vehdykseni, jonka jälkeen ministeri Stoetwegen lausui muu-
tamia sanoja ja sai joitakuita sanoja vastimeksi. Keisarin
parista eroittuamme tarjottiin meille perähuoneessa japani-
laista teetä ja sikaareja. Ke kaksi prinssiä, jotka olivat
ottaneet osaa 15 päivän juhlaan, tulivat samoin kuin uiko-
asiain-ministerikin meitä puhuttelemaan. Nykyinen keisari,
Mutsuhito, jonka nimessä parannuksia on tehty Japanissa
niin suurin määrin että ne melkein kaipaavat historiassa
vertaansa, on syntynyt marrask. 3 päivänä 1850. Häntä
pidetään 121:nä Mikadonina Jimrau Tenno’n sukua, jonka
jäsenet vaihtelevalla onnella ja voimalla ovat yhteen mit-
taan lähes kaksi tuhatta vuotta hallinneet Japanissa, milloin
viisaina lainsäätäjinä ja voimakkaina sotureina, milloin taas
velttoina valekeisareina, joita melkein jumaloitiin, mutta
jotka tarkasti vapautettiin kaikista hallitushuolista ja to-
dellisesta vallasta. Tämän su’un rinnalla, jonka esi-isä eli
ensimäisellä vuosisadalla jälkeen Roman perustamisen, ovat
kaikki Europan nykyiset hallitsi]a su’ut vaan eilispäivän
lapsia. Sen nykyinen edustaja ei juuri ole voimallisen
näköinen. Koko esiintymisajan seisoi hän liikahtamatta
kuin vahakuva. Kita-Shira-Kava prinssi on näöltään kuin
nuori, kaunis europalainen husari-lnutnanti. Useimmilla
ministereillä on ankarat kasvot' 1

,
jotka muistuttavat niistä

monesta myrskystä ja vaarasta, joita heidän on ollut kestä-
minen sekä rehellisessä ottelussa että murhamiesten sala-
hankkeista. Valitettavasti ei nimittäin valtiollista murhaa
vielä näytä Japanissa pidettävän häpiällisenä rikoksena, jos

1 Aluksi tuntuu kuin olisivat japanilaiset kaikki samannäköisiä, mutta
kun tottuu heidän ihoväriinsä ia omituiseen näköönsä, huomaa heidän kasvois-
saan ja katsannossaan yhtä paljon erillaisuutta, kuin ikinä

#
europälaistenkin.
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murhaaja vaan julkisesti tunnustaa tekonsa ja kärsii ran-
gaistuksen siitä. Murhayrityksiä onkin monasti tehty uu-
den ajan miehiä vastaan. Kun ministerit lähtevät ulos,
täytyy heillä siis puolustuksekseen olla aseelliset ratsumie-
het vaunujensa rinnalla.

Syyskuun 18 päivänä olivat jotkut Yega-retkikunnan
jäsenet murkinalla meriministeri Kawamuran luona. Tämä
kutsu oli siitä huvittava, että nyt ensi kerran saimme nähdä
japanilaista kotielämää. Pöydässä istuin minä rouva Ka-
wamuran rinnalla. Lapsetkin olivat päivällisissä läsnä.
Rouva Kawamura oli somassa, mutta sangen yksinkertai-
sessa japanilaisessa pu’ussa, paksut kultavitjat vyötäreellä.
Päivällinen, josta ei ruokaa eikä viiniä puuttunut, oli euro-
palaiseen tapaan laitettu. Päivällisen jälkeen lähdettiin
vaunuissa ajelemaan, jolloin minä istuin yhdessä rouvan
ja yhden lapsen kanssa, noin kymmenvuotias tyttö, joka
europalaisen silmissä olisi ollut sangen soma, ellei valkoi-
seksi maalatut kasvonsa olisi tehnyt hänen kivulloisen nä-
köiseksi. Rouva Kawamura ei itse ollut maalattu, eikä
hänen hampaansakaan mustatut. Vieläkin mustaavat useim-
mat naineet vaimot häiden jälkeen heleän valkoiset ham-
paansa, mutta toivottava on, että tämä rumentava tapa
joutuu unohduksiin, kun ylhäiset ovat ruvenneet siitä
luopumaan. Tällä ajomatkalla kävimme muun muassa tai-
kunien haudoilla, keisarillisessa puutarhassa ja merkillisessä
näyttelyssä kaupungissa.

Osasta ovat shogunit tahi, kuten heitä toishl vaikka
vääremmin nimitetään, taikunit Tokioon haudatut. Heidän
hautauspaikkansa on entisen Japanin merkillisempiä muisto-
merkkejä. Haudat ovat temppelin ääressä, joka on jaettu
moneen tarhaan, joiden ympärillä on muurit ja jotkakomeat
portit yhdistävät toisiinsa. Ensimäisessä temppelitarhassa
on yli kaksi sataa kivistä lyhtyä, jotka maan läänitysruh-
tinaat ovat temppeliin lahjoittaneet, ja joihin antajan nimi
ja lahjoitusaika ovat merkityt. Muutamat näistä omitui-
sista muistopatsaista ovat puolitekoisia, siten kuvaten lää-
nitys- ja shogunvallan äkkinäistä loppua Japanissa. Toi-
sessa temppelitarhassa tapaa osittain kullattuja, pronssilyh-
tyjä, joita toiset läänitysruhtinaat ovat lahjoittaneet. Kol-
mannessa tarhassa seisoo temppeli, komea vanhan japani-
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laisen rakennustavan muistomerkki, joka on puuleikkauksilla,
kultauksilla ja kiilloituksilla koristeltu. Temppelissä on
rikas varasto merkillisiä kirjakääröjä, kelloja, rumpuja,
kauniita, vanhoja lakeerattuja kaluja y. m. Itse haudat
ovat erityisessä aitauksessa.

Kivilyhty ja kivestä tehty muistopatsas japanilaisessa
tempp elitarhassa.

Tavalliset Japanilaiset puutarhat eivät europalaisen
maun mukaan ole kauniita. Ne ovat useinkin niin pieniä,
että ne puineen, rotkoineen, putouksineen helposti mahtui-
sivat pienen valtakunnan osastoon mailman-näyttelyjen kris-
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tallilinnoissa. Kaikki käytävät, kalliot, puut, lammikot,
jopa kalatkin ovat tekoperäistä tahi keinollisesti muutettua
laatua. Puut ovat, Japanissa erittäin kehittyneellä taidolla,
pahoitetut kääpiömäiseen muotoon ja niin leikatut, että
koko kasvi on kuin kuiva varsi, johon viheliäisiä kihermiä
sinne tänne on ripusteltu. Lammikoissa uiskentelevicn kulta-
kalojen muotoa on myöskin muuteltu niin, että useinkin
ovat nelipyrstöisiä ja kaikenlaisilla kasvannaisilla varustet-
tuja. Käytäville on suuria mukulakiviä aseteltu, joille saa
astua, ettei jalat likaannu, ja huoneiden ovella on useimmiten
granitilohkare, johon on koverrettu patamainen syväys, joka
pidetään puhdasta vettä täynnä. Tämän kivipadan laiteella
on puhdas puinen nappu, jolla tarpeen tullen saa ottaa
vettä astiasta.

Keisarillinen puutarha Tokiossa eroaa näistä pienistä
japanilaisista puistoista kokonsa puolesta ja sen kautta, että
puut, ainakin useimmissa kohden, ovat saaneet rauhassa
kasvaa. Se on todellakin oikea puisto tavattoman suurilla,
komeilla ja rehottavilla puilla. Yleisöä ei sinne usein las-
keta. Siellä käydessämme tarjottiin meille yhdessä keisa-
rillisessa huvilassa teetä, makeisia ja sikaareja.

Viimeiseksi kävimme näyttelyssä. Se on viime aikoina
ruton vuoksi ollut yleisöltä sulussa. Siellä näimme paljon
kauniita, japanilaisen teollisuuden tuotteita, niin kivikauden
piiaseita ja saviastioita kuin nykyajan silkkikankaita, pos-
liineja ja pronsseja. Ei missään maassa tätä nykyä suo-
sita näyttelyjä niin kuin Japanissa. Pienempiä näyttelyjä
tapaa siellä useimmissa suuremmissa kaupungeissa. Mo-
nessa oli paljon oppimista; kaikissa oli komeita lakeeratuita
tavaroita, posliineja, miekkoja, silkkikankaita y. m. nähtä-
vänä. Yhdessä näimme kokoelman japanilaisia lintuja ja
kaloja, toisessa havaitsin muutamia kasvipainanneksia, jonka
kautta tulin tietämään Mogin luona löytyvän merkillisen
kivettyneiden kasvien löytöpaikan, josta tuonnempana teen
selingon.

Syysk. 18 päivän illalla haastoi tanskalainen konsuli
herra Bavier minun venematkalle sitä jokea ylös, joka
Tokion kohdalla laskee mereen. Se on suusta sangen leveä
ja syvä ja jakaantuu ylempänä moneen haaraan, joita japa-
nilaisten matalakulkuisilla veneillä pääsee nousemaan. Maan-
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ja rautateiden puutteessa on tämä joki haaroilleen tärkein
keskusliikkeen välittäjä pääkaupungin ja sisä-maan välillä.
Tätä soutaessa tapaa yhtenään ruoka-aineilla lastattuja,
kaupunkiin meneviä veneitä, sekä toisia muussa lastissa
kaupungista palaavia. Tämän vilkkaan liikkeen ja merkil-
listen seutujen vaikuttama sulotunne häiriintyy joskus ohi-
menevän veneen pahasta löyhkästä, joka muistuttaa siitä

JapanilainenShuone Tokiossa.

huolesta, millä japanilaiset| hyvin viljellyn maansa höys-
tyttämiseksi korjaavat ihmislannan. Pitkin joen varsia on
täällä ravintoloita ja teehuoneita. Harvoin näkee rannalla
puutarhaa, joka tavallisesti on kuulunut johonkin entiseen
daimio-linnaan. Ravintolat ja teehuoneet ovat i useimmiten
japanilaisia varten, ja vaikka europalaisety maksavat monin
kerroin enemmän kuin | maan-asukkaat, fei heitä lasketa
sisään. Syynä siihen on meidän, japanilaisten silmissä
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raaka ja sivistymätön käytöksemme. „Europalainen astuu
likaiset saappaansa matoille, sylkäisee lattialle, on epäkoh-
telias tyttöjä vastaan" y. m. Maan-asukasten puoltokirjain
nojalla olen kuitenkin monasti päässyt näihin kiellettyihin
paikkoihin, ja myöntää täytyy, ettei paraskaan europalainen
ravintola puhtaudessa ja siisteydessä pääse niiden rinnalle.
Yksistään japanilaisia varten aiottuun ravintolaan mennes-
sään täytyy aina jättää jalkineet portaille, muuten kohta
joutuu epäsuosioon. Isäntä ja kaikki palvelijat eli oikeem-
min palvelijataret tekevät, polvilleen langeten, tervehdyk-
sensä, ja sitten kiertelee joukko nuoria, nauravia ja lör-
pötteleviä tyttöjä melkein yhtenään vierasta. He ovat
tavallisesti määrä-ajaksi myyneet itsensä ravintolan isän-
nälle, ja elävät nyt tavalla, joka europalaisella siveysmitalla
mitaten ei juuri kehumista kannata. Tämän ajan kuluttua
palaavat he kotiinsa tahi menevät naimisiin, eivätkä mi-
tenkään ole sukulaistensa silmissä alentuneet. Mutta on-
nettomat ne, jotka jossakin muukalaisille suletussa kaupun-
gissa antautuvat europalaisten kanssa rakkauden vehkeisin.
He saavat julkisesti, jopa sanomalehdissäkin, epäsiveellisten
nimen, ja heidän maineensa on iäksi pilaantunut. Ennen
joutuivat he sellaisessa tapauksessa myöskin rangaistuksen
alaisiksi.

Kaikki alempien luokkien vaimot ja useimmat ylhäi-
semmät käyvät japanilaisessa pu’ussa. Ylhäisemmät vai-
mot ovat usein sangen soreita, ja vallankin on heidän
kaulansa kaunis. Valitettavasti rumentavat, he itseään
poskimaalilla, jota naiset täällä ahkerasti käyttävät. Nuo-
rien vaimojen, köyhienkin, puku on siisti; se ei ole korea,
mutta maukas ja melkein samanlainen kaikilla luokilla.
Heidän käytöstapansa on miellyttävä ja suloinen. Vallas-
naiset alkavat jo ottaa europalaisten seuraelämään osaa,
ja kaikki europalaiset herrat ja vaimot, joita olen asiasta
puhutellut, ovat siitä yksimieliset, että japanilainen vaimo
helposti voi siirtyä entisestä ahtaasta piiristään, ja osoittaa
suloa sekä kannattaa arvoaan europalaisessa seurassa. Hän
näkyy olevan „ladyksi“ syntynyt.

Syysk. 20—päivänä pani Jokohaman kuvernöri mi-
nua, tri StuxhergTa ja luutnantti Nordqvisfia varten toimeen
retken vähässä matkassa kaupungista olevalle, pyhälle Enos-
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hima saarelle eli niemimaalle. Aluksi ajoimme muutamia
englannin peninkulmia pitkin oivallista, vaunuilla kulottavaa
Tokaido tietä, jommoisia ei monta Japanissa ole. Sitten
matkustimme ginrikishalla Kamakurassa 1 olevalle mainiolle
huddakuvalle (Daibutsu), sekä tervehdimme erästä lähellä
asuvata sinto-ylimmäispappia hänen temppelissään.

Japanilainen vainio vaatetnstoimessaan.

Papilla oli pieni kokoelma hyvin harvinaisia muinais-
kaluja. Muun muassa näytti hän meille sangen kallisar-
voisia miekkoja, suurta, yhdestä nefritikappaleesta tehtyä
päänkoristusta, jonka hän arvasi 500 yeniksi 2

, paljon
vanhoja pronsseja, kuvastimia y. m. Tavallisuuden mukaan

1 1100-luvun lopulla oli tämä tätä nykyä vähäpätöinen kaupunki Jorito-
mon asuinsijana, joka perusti shogunvallan ja järesti japanilaisen läänitystön.

2 Yen = 43/ s markkaa.
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tarjottiin meille teetä ja makeisia. Pappi seurasi itse meitä
temppelissään. Kuvia ei siellä näkynyt, mutta seinissä oli
runsaasti uurroksia, piirroksia ja kultauksia. Temppelin
peräseinä oli raskaiden, vahvoilla lukoilla ja salvoilla varus-
tettujen ovien takana, joiden sisäpuolella „juraala oleskeli 11

,

tahi joiden takana „ei mitään ollut 11
,

kuten papin sanat
toisella kertaa kuuluivat.

Enoshima on pieni vuorinen niemimaa, jonka matala
hietakannake yhdistää mantereesen. Ajoittain on tämä kan-
nake ollut veden alla, jolloin niemi on muuttunut saareksi.
Se on sinto-temppelejä täynnä ja pidetään pyhänä. Tämän
niemimaan mantereenpuoleisella osalla sijaitsee pieni kylä,
täynnä ravintoloita, teehuoneita ja kaikenlaista matkailija-
tavaraa sisältäviä kauppapuoteja, joissa muun muassa oli
kauniita simpukoita ja erään Hyalonema mirahilis nimisen
merisienen kauniita piirankaleita. Täällä asuin minä ensi
kerran sellaisessa japanilaisessa ravintolassa, johon ei taval-
lisesti europalaisia lasketa. Minua seurasi kaksi virkamiestä
kuvernörin kansliasta Jokohamassa ja kun nämä vakuuttivat,
etfen ollut mikään tavallinen sivistymätön ja röyhkeä
muukalainen, avasi isäntä arvelematta ovensa meille.

Kun oven suussa olimme isäntäväkeä tervehtineet ja
vähän puhutelleet heitä, tarjosi passarityttö polvillaan,
puoleksi täytetyistä pienistä kupeista, muukalaisille japani-
laista teetä. Sitten riisuimme jalkineemme ja seurasirame
vierashuoneisin. Nämä ovat japanilaisissa ravintoloissa
tavallisesti isoja ja erinomaisen puhtaita. Niissä ei ole
huonekaluja ollenkaan, mutta lattiat ovat palmikoiduista
olista tehdyillä matoilla peitetyt. Seiniä koristaa sopivat
runot tahi sananparret ja japanilaiset maalaukset. Ohuet
seinät, jotka juoksevat permantoon ja laipioon asetetuissa
uurtolistoissa, joita tarpeen mukaan käy siirtäminen ja pois-
ottaminen, eroiltavat huoneet toisistaan. Jos nukkuu sikeesti
käy siis joskus, niinkuin minun kerran, että herää pienessä
huoliessa, vaikka panee suuressa maata. Vierashuone on
tavallisesti pieneen japanilaiseen yrttitarhaan päin tahi, jos
se on yläkerrassa, on kapea palkonki sen edessä. Sen ulko-
puolella on aina täysi vesiastia ja nappu. Enemmiten on
huoneen toisella laidalla seinäperäinen kaappi, missä vuode-
vaatteita säilytetään. Nämä, suojan ainoat huonekalut, ovat

269
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paksu matto, joka levitetään lattialle, pyöreä korvatyyny
tahi sen asemasta, niskan kannatukseksi aiottu, päältä
topattu puupölkky, sekä paksu, peiton virkkaa ajava yötakki.

Niin pian kuin on sisälle astuttu, asettavat palvelijat-
taret nelikulmaisia istuintyynyjä lattialle puulaatikon ympä-
rille, jonka yhdessä nurkassa seisoo pieni tuliastia, sekä toi-
sessa tasalevyinen, korkea, vähän vettä sisältävä saviastia,
johon saa syläistä ja tyhjentää piippunsa. Sitten tuodaan
jälleen teetä ennen mainituissa pienissä kupeissa, joiden
vadit eivät ole posliinia vaan metallia. Piiput sytytetään,
ja vilkas keskustelu alkaa. Paitsi teetä tarjotaan myöskin
makeisia, joita europalaisten kuitenkin osasta on mahdoton
nauttia. Tuliastiat ovat japanilaisten tärkeimmät huonekalut.
Ko’oltaan ja muodoltaan ovat ne monenlaisia, useinkin erin-
omaisen siististi ja maukkaasti valuraudasta tahi pronsista
tehdyt, sekä kultauksilla jakorkokuvilla varustetut. Monasti
ovat ne vaan savesta tehtyjä. Niissä osaavat japanilaiset
kauan pitää tulta vireillä ilman että huoneesen tulee häkää.
Polttoaineeksi käytetään hyväksi hiiltyneitä sysipalasia,
jotka haudataan valkoiseen olkituhkaan, jolla tuliastia mel-
kein laitoja myöten on täytetty. Jos hehkuvia hiiliä las-
ketaan sellaiseen tuhkaan, pysyvät ne tunuittain tulisina,
kunnes itse palavat poroksi. Jokaisessa hyvin varustetussa
talossa löytyy monta ja monenkokoista tuliastiaa, ja monasti
on lattioihin tehty nelikulmaisia luukkuja, jotka peittävät
kivityksen, jolle ruoanlaitossa käytettävät suuremmat tuli-
astiat asetetaan.

Atrioihin tuodaan kaikki ruokalajit yhtaikaa pienillä,
Y 2 jalan korkuisilla lakeeratuilla pöydillä, joiden pinta-ala
on noin 4 neliöjalkaa. Ruoat pannaan lakeerattuihin kup-
peihin, harvemmin posliinisiin, ja syödessä ei käytetä veistä,
ei kahvelia eikä lusikkaa vaan puikkoja. Kamoksiien kala-
öljyjä, joita täällä voin asemesta käytetään, en oikein ar-
vannut japanilaisen keittotaidon tuotteita maistella, mutta
tri Almqvist ja luutnantti Nordqvist, jotkeivät olleet niin
ennakkoluuloisia, sanoivat hyvin voivansa syödä niitä. Seu-
raavasta ruokalistasta näkyy mitä paremmassa japanilaisessa
ravintolassa on saatavana;

Vihanneskeittoa.
Keitettyä riisiä ja pilpottua kananlihaa.
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Ginrikischa.
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Nordenskiöld, Veyaretki, 11. 18

Japanilainen keiltokonsti ja ruolcajärjestys.

Keitettyä kalaa tahi raakaa kalaa ja pippurijuurta.
Vihanneksia ja kalanlientä.
Teetä.
Kalan kanssa syödään soijaa. Riisiä, jota tuodaan

kuumana, kannella varustetussa puuastiassa, annetaan run-
saasti, mutta muita ruokalajeja vaan vähin määrin. Atcri-
oittuaan juo japanilainen usein, vallankin illallisen jälkeen,

Japanilainen maknulraone.

lämpöistä säkiä eli riisiviinaa omituisista posliinipulloista
ja pienistä tähän tarkoituksen tehdyistä kupeista.

Aterian aikana istuvat naispalvelijat kyyryssä vieraan
ympärillä, jonka kanssa iloisesti nauraen, vilkkaasti kes-
kustelevat, jos se vaan kielen vuoksi käy päinsä. Illalla
jäävät tytöt katsomaan kuinka vieras riisuu vaatteensa
päältään, ja vertaavat silloin usein europalaisen ruumiin-
rakennusta japanilaisen ruumiisen, jommoinen menetys ei
meidän katselmustavan mukaan suinkaan sovi nuorille ty-
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töille ja ou lisäksi epäkohteliasta. Miehisiä palvelijoita ei
ainakaan sisähuoneissa paljon näy. Aamulla pesee kukin
itsensä pihalla tahi balkongilla ja jos tahtoo välttää isäntä-
väen epäsuosiota, täytyy tarkasti varoa, ettei mitään kaada
eikä sylkäise matoille.

Japanilaiset käyttävät tätä nykyä hyvin pieniä, tshuk-

Tupakanpolttajia.
Japanilainen piirustus.

tshien piippujen näköisiä tupakkapiippuja. jotka parissa
vedossa tyhjentyvät. Sen sijaan polttaa japanilainen pari
kymmentä piippua yhtä mittaa. Tupakanpoltto on nyt
sangen yleisenä tapana molemmilla sukupuolilla niin ylhäi-
sillä kuin alhaisilla. 1500-luvun loppupuolella tuli tämä
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Tupakanpoltto Japanissa.

taito maahan, tietämätön Koreastako vai Portugalin alu-
eista Asiassa, ja levisi yhtäkkiä. Samoin kuin meilläkin
synnytti se alussa kovan kiellon ja vilkkaita sekä puolus-
tus- että sortamiskirjoituksia. Japanin olojen harrastaja
oppinut Mr E. M. Sutow sanoo siitä eräässä teoksessaan
(The introduction of tobacco into Japan; Transactions of
the Asiatic Society of Japan, Yol. IY Part I, s. 68) muun
muassa seuraavaisesti: „Yuonna 1609 oli pääkaupungissa
kaksi seuraa, jotka huvikseen yllyttivät rauhallisia kansa-
laisia riitaan. Yli viisikymmentä tämän seuran jäsentä
pantiin äkkiarvaamatta kiini ja heitettiin vankeuteen mutta
solvaistu oikeus tuli hyvitetyksi, kun neljä tai viisi johta-
jista mestattiin; muut armoitettiin. Koska nämä seurat
alkuaan olivat polttoyhdistyksiä, joutui tupakka seuranjä-
senten huonon käytöksen kautta pahaan huutoon, ja sen
polttaminen kiellettiin. Siihen aikaan vedettiin haikuja
pitkistä piipuista, jotka pistettiin vyöhön kuin miekat tahi
joita palvelija kantoi polttajan perässä. Vuonna 1612
julaistiin ilmoitus, jossa tupakanpoltto ja kaikki tupakka-
kauppa omaisuuden menettämisen uhalla kiellettiin. Kieltoa
uusittiin monta monituista kertaa, mutta yhtä huonolla
menestyksellä kuin Europassa.“ Vielä tekee Mr Satow
eräästä japanilaisesta teoksesta seuraavan omituisen otteen,
jossa luetellaan tupakanpoltosta seuraavat edut ja haitat:

A. Etuja.
1. Tupakanpoltto edistää ruoansulatusta ja vahvistaa voimia.
2. Se on pitojen alussa hyödyksi.
3. Se on yksinäisyydessä seuraksi.
4. Se on hyvä tekosyyksi, kun, ikäänkuin hengen vetämiseksi,

tahdomme vähäsen työstä levähtää.
5. Se on ajatusten aarreaitta ja saattaa vihan myrskyt

tyyntymään.
B. Haittoja.

1. On niitäkin jotka vihoissaan halulla sivaltavat toisiaan
piipulla päähän. 1

2. Joskus tulee piippuja tuliastioiden kohennuksessa käy-
tetyksi.

1 Japanilaiset piiput ovat tätä nykyä niin pieniä, ettei tästä haitasta ole
suurta vaaraa. Ennen käytettiin pitkiä ja luultavasti raskaita piippuja. Bor-
neon dayakeilla on vielä niin painavat piiput, että ne kelpaavat aseeksi.
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3. Paatunut polttaja on nähty juhlatilassa kuleksivan piippu
suussa ruokapöytien välissä.

4. Moni tyhjentää vielä hehkuvan poron piipustaan eikä
muista sammuttaa tulta.

5. Tästä seuraa, että tulensekainen poro usein polttaa reikiä
vaatteisin ja mattoihin.

6. Polttajat sylkevät umpimähkään tuliastioihin, jalanläm-
mittäjiin ja kyökin uuniin.

7. Samoin mattojen saumoihin.
8. He koputtavat piippuaan kovasti tuliastian laitaan.
9. He unohtavat tyhjentää tuhkarasiaa, kunnes se on laitoja

myöten täysi.
10. He käyttävät tuhkarasiaa niistimeksin (s. o. he niistävät

itseään tuhkaräsiaan).

Koska me Enoshimalla olimme kuvernörin vieraita
ja kaksi hänen kansliansa virkamiestä yhtenään seurasi
meitä, katsoin velvollisuudekseni jaella juomarahoja run-
saalla mitalla. Niitä ei palkollisille anneta, vaan paperiin
käärittyinä jätetään ne kohteliaalla puheella ravintolan
isännöille itselleen. Tämä pitää myöskin puolestaan koh-
teliaan puheen, pyytäen anteeksi, ettei kunnioitettua vie-
rasta ole niin hyvin palveltu, kuin hänen olisi ollut oikeus
vaatia. Matkustavaista saattaa isäntä juomarahan paljou-
den ja vieraan käytöksen mukaan pisemmältä tai lyhyem-
mältä matkalle.

Kiitettävä tapa on, että japanilaiset jättävät puut
temppelien läheisyydessä rauhaan. Melkeen joka temppe-
lin, pienimmänkin ympärillä on siis vähäinen, mitä kau-
niimmista hakopuista, etenkin Cryptomerioista ja Ginkoista,
muodostunut puisto, joka usein kokonaan verhoo sen tur-
hanpäiväisen, ränstyneen puumökin, joka on jollekulleBud-
dan eli Sinton jumalalle pyhitetty.

Syyskuun 23 päivänä piti joukko europalaisia ja
japanilaisia meille Jokohamassa päivälliset ja tanssiai-
set englantilaisen seuran suojissa. Nämä olivat kome-
asti valaistut ja koristellut. Muun muassa oli yhdellä
seinällä Berzelius’en ja Thunberghn kuvat vihantien sep-
pelten sisällä. Jälkimäisellä on suuri maine Japanissa.
Hänen toimittamansa teos maan kasvistosta ilmestyi hil-
jan japanilaisessa muodossa. Siihen on liitetty Japa-
nissa tehty, jotenkin onnistunut puupiirroskuva tästä mai-
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niosta ruotsalaisesta tutkijasta ja hänen sekä Kämp-
fer’in kunniaksi on v. SieholcTin toimesta pystytetty muis-
tomerkki Nagasakiin 2

. Puheenjohtajana juhlassa oli eräs
hollantilainen, t:ri Geertz , joka kauan aikaa on oleskellut

Ito-Keske.
■Thunberghn kirjoitusten kääntäjä japanin kielelle.

maassa ja julaissut monta arvokasta teosta sen luonon-
tuotteista.

1 Teoksen nimikirjoitus on; Tai-sei-hon-zo-mei-so (lyhyt luettelo europa-
laisista kasvinimistä) 110-Kesken toimittama, 1829 3 nid.

2 Carl Peter Thunlerg , synt. 1743 Jönköpingbssä, mainio matkustaja
Afrikassa, Japanissa y. m. ja tunnettu tieteellinen kirjailija; viimeiseltä profes-
sori Upsalassa, kuoli 1828. Engelhert Kämpfer, synt. 1651 Westfalen’issa, oli
sen lähetyskunnan sihterinä, joka 1683 Ruotsista lähti Persiaan. Kämpfer ei kui-
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Syysk. 26 päivänä menin minä Tokioon, sieltä lähte-
äkseni tanskalaisen konsulin herra Bavierhn esittämälle ja
toimeenpanemalle matkalle Asamajamalle, joka on vielä
tehollinen tulivuori sisä-maassa. Erään europalaisen kon-
sulin äkkipäinen kuolema Jokohamassa esti herra Bavier ia
yhtymästä meidän seuraamme lähtöpäivänä. 27 päivän

Thuuberghn ja Kaempfer’in muistomerkki Nagasakissa.

vietimme siis Tokiossa, muun muassa ihaillen niitä kau-
niita muinais-kokoelmia, joita Itävallan lähettikunnan jäsen
herra H. v. Siebold, samannimisen mainion luonnontutki-
jan poika, oli keräillyt. Samoin kuin useimmilla muilla
mailla, on Japanillakin ollut kivikautensa, jonka jälkiä

tenkaan palannut lähetyskimnan kanssa, vaan lähti matkoille etelä ja itä
Asiaan, muun muassa Japaniinkin, jossa oleskeli 1690—1692; 1716 kuoli hän.
Kämpferhn ja Thunherghn kirjoitukset sekä muistomerkin pystyttäjän, v. Sie-
holdhn suuri teos ovat tärkeimmät lähteet entisen Japanin tuntemiseen.
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Japanin kivikavdenaika.

vieläkin tapaa monessa kohden, niin Jessolla kuin eteläi-
semmilläkin saarilla. Sekä maan-asukkaat että europalaiset
kokoovat nyt ahkeraan tämän aikakauden aseita, joista H. v.
Siebold on julaissut valokuvilla varustetun kertomuksen.
Yleensä muistuttavat japanilaisen kivikänsan aseet eski-
moohen vielä käytettävissä olevista kivikaluista, ja tässäkin
hedelmällisessä maassa eli alkukansa, soskokasoista (kjök-
kenmödding) tavattavista luista päättäen, alkuaan parhaasta
päästä metsästyksestä ja kalastuksesta.

r
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Retki Asamajamaan. Kakasendo-tje. Takasaki. Yömajan saami-
nen hankalaa. Ikahon kylpypaikka. Hieronta Japanissa. Ruotsalaisia
tulitikkuja. Matkustus „kagossa“. Savavätari. Painijoita. Kusatsu.
Kuumat lähteet ja niiden lääkitysvoima. Levähdys Rokuriga-harassa.
Åsamajaman huippu. Alaslaskenta. Matka Usui-togon poikki. Japani-
laisia näyttelijöitä. Japanilainen kansankuvaus. Jokohamaan palaus.

Syyskuun 28 päivänä lähdin minä aamulla varhain
luutnantti Hovgaardhn, herra Bavierhn, tulkin ja europa-
laiseen ruoanlaittoon harjaantuneen, japanilaisen keitturin
kanssa Asamajamalle. Aluksi ajoimme kaksissa romisevissa,
kaukaloissa vaunuissa, kaksi hevosta edessä, Takasakin kau-
punkiin, joka on „Nakasendo“ valtatien varrella, joka sisä-
maan läpi yhdistää Tokion Kiotoon. Tie on japanilaisten
mielestä suurenmoinen. Ruotsissa pidettäisiin sitä huo-
nosti hoidettuna kylätienä. Paitsi niitä kyytivaunuja,
jotka jo joitakuita vuosia säännöllisesti ovat kulkeneet
Tokion ja Takasakin väliä, kohtaa tällä tiellä ginrikashoja
tuhansittain, sekä paljon ihmisiä, hevosia ja härkiä, raskaat
takat selässä, mutta ei ainoatakaan hevosten tahi härkien
vetämää kärryä, ja vaikka tie pitkin matkaa kulkee väki-
rikkaiden, riisivainioiden ja pienten yrttitarhana saartamien
kylien välitse, ei näe ainoatakaan työhevosta eikä työhär-
kää. Japanissa asutaan nimittäin kaikki maa miesvoimalla,
ja karjanhoitoa ei paljon harjoiteta.

Tiet ovat enimmäkseen niin kapeita polkuja, että kuor-
mahevonen niillä päin tuskin pääsee toisensa ohi. Tava-
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Nakasendo-tie.

roita kulotetaan sen vuoksi parhaasta päästä ihmisvoimalla,
niissä ei vesitietä ole tarjolla. Tasankomaa on erinomaisen
hyväksi viljeltyä, ja vallankin täytyy ihmetellä sitä ahke-
ruutta. millä vesijohtoja on tehty jakaltevat vieremät ovat
tasoitetut.

Kyytihevoset Nakasendolla olivat niin laihoja ja huo-
nonnäköisiä, että Ruotsissa olisi sellaisista eläinrääkkäyk-
sestä sakkottu. Ne mennä ratustivat kuitenkin jota kuin-
kin. Hevosia muutettiin säännöllisesti joka 15:nen tahi
20:nen kilometerin päässä. Sitä paitsi pysähdytti ajomies
monta kertaa taipaleella jonkun asuinhuoneen kohdalla,
ottaakseen sen edustalla olevasta astiasta vettä, jota heitti
pari napnllista hevosten suuhun ja reisien väliin. Talon
neitoset tulivat silloin aina tarjoomaan matkustaville pienen
kupin teetä, josta kohteliaisuudesta saivat joitakuita ystä-
vällisiä sanoja ja vaskirahan palkakseen.

Muutamissa talonpoikaisissa taloissa tien varressa poike-
tessamme, otettiin meitä erinomaisen ystävällisesti vastaan
ja vietiin joko yhteiseen, tienpuoliseen suojaan tahi sisä-
suojaan. jonka permannolla oli puhdasta puhtaampi matto,
ja jonka seinillä riippui runoelmia ja sananlaskuja tauluissa.
Tuliastia tuotiin esille, ja ahkerasti keskusteltaessa ja ku-
martaessa tarjottiin teetä ja makeisia. Rikkaan linna (jos
sillä nimellä käy mitään rakennusta Japanissa nimittämi-
nen) ei täällä eroa köyhän asumuksesta niin suuresti kuin
Europassa. Kerjäläisiä emme koko matkalla sisämaassa
nähneet h Säätyeroituksen luulisi myöskin suuremmaksi
kuin se onkaan maassa, missä se niin rajattomasti on val-
linnut kuin entisessä Japanissa. Usein näimme ginrikis-
hassa matkustavien säätyhenkilöiden ravintoloissa syövän
riisiä ja juovan säkiä niiden kulien kanssa, jotka olivat
heidän vaimojaan vetäneet.

Teillä kihertävistä lapsilaumoista päättäen, mahtaa
kansa olla hyvin sikiävätä. Harvoin näki 8 ä 12 vuoti-
asta tyttöä, jolla ei olisi ollut pienempätään selässä. Tämä
nukki ei näkynyt sisarta eli hoitajata suuresti rasittavan.
Vähintäkään kannettavastaan väliä pitämättä otti hän
vilkkaasti osaa kisoihin, juoksi asioita ajamassa y. m.

1 Sitä vastoin tapasimme teillä lähellä Joköhamaa paljon mierolaisia.
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Sisämaassakin kohdellaan muukalaisia suurella ystä-
vyydellä. Alhaisilla luokilla onkin siihen täysi syy, sillä
olipa viimeisten valtiollisten mullistusten vaikutus vanhan
Japanin kuge-, daimio- ja samurai-perheisin mikähän oli-
kin, selvä on kuitenkin, että maanviljelijän asema nyt on
paljon vakavampi entistään, jolloin pienet vallikot sadottani
kiduttivat häntä. Hänen pukunsa on sama kuin ennenkin
sillä eroituksella vaan, että suuri osa miehistä väkeä, kau-
kana maan sisässäkin, on luopunut vanhasta hankalasta
tavasta, jonka mukaan hiukset vedettiin solmuun kiireelle,
paljaaksi ajellun paikan kohdalle. Nyt keritsevät he sakean,
pikimustan tukkansa lyhyeksi, kuten europalaiset. Kuinka
kuvaava tämä muutos on uudelle ajalle, näkyy siitä in-
nosta, millä japanilaiset Goloviriilta tiedustelivat niitä us-
konnollisia ja valtiollisia mullistuksia, joiden he luulivat
olleen yhteydessä 1800-luvun alussa Europassa tapahtuneen
hiusmalli-muutoksen kanssa; japanilaisille mieluinen Venä-
jän lähettiläs Laxman oli nimittäin pitänyt hiuspalmikkoa
ja jauhoitettua tukkaa, mutta Grolovinhlla ja hänen seura-
laisillaan oli sitä vastoin ollut keritty ja jauhoittamaton
tukka k Lämpösen aikana pitävät työmiehet vaan kapeata,
tavallisesti vaaleansinistä sidettä vyötäisillä ja reisillä.
Muualta ovat he alastomia. Silloin näkee, miten moni on
melkein yltä yleensä kirjaeltu. Vaimojen en ole nähnyt
alastomina työtä tekevän. Kenties kuleksivat he vuoden
kuumimpana aikana alasti. Ainakin riisuvat he uimaan
mennessään aristelematta vaatteensa sekä tuttujen että
tuntemattomien miesten nähden. Aluksi lonkkaa tämä
europalaista, mutta kainokin tottuu siihen pikemmin kuin
luuksikaan. Saapa usein nähdä europalaisiakin naisia gin-
rikishassa, jota vetää ainoastaan sinisellä vyöhykkeellä vyö-
tetty alaston nuorukainen. Monella, vallankin nuorella
miehellä, on muuten niin kaunis vartalo, että se kuvan-
veistäjä, joka tekisi samannäköisen marmorista, kohta jou-
tuisi mailman mainioksi.

1 Voyage de M. Golovin, Paris 1818, I s. 176. Golovin, joka oli venä-
läisen sotalaivaston kapteni, vietti vuodet 1811—13 vankeudessa Japanissa.
Kansa ja myöskin virkamiehet kohtelivat sekä häntä että hänen toveriaan suu-
della ystävyydellä, lukuun ottamatta, että heidän pitkäveteisissä keskusteluissa
täytyi japanilaisille tarkasti selitellä Europan ja erittäin Venäjän oloja.
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Takasaki. Vaikeus saada yösijaa.

Takasakissa on lääninhallitus ja noin 20,000 asukasta;
mutta kuten useimmat kaupungit Japanissa ei se suuresti
eroa niistä kylistä, joiden kautta matkustimme. Sinne
saavuimme myöhään illalla ja saimme ensimäisen ja vii-
meisen kerran kokea sitä vastusta, joka usein kohtaa euro-
palaisia matkustajoita Japanissa, ja johon heidän oma,
röyhkeä käytöksensä on antanut aihetta. Perille päästyämme
koputimme sisään pääsemättä monen ravintolan ovia.
Yhdessä kohden „ oli huoneet täynnä 11

,
toisessa »tehtiin

korjaustöitä 11
, kolmannesta »oli isäntäväki poissa 11 ■j.n. e.

Vihdoin oli meidän asia kääntyä poliisien puoleen. Näy-
tettyämme passimme saimme lopulta puoleksi väkisin yö-
majaa erään vanhanpuolisen ravintolan isännän luona,
jonka katsanto ilmoitti, että hän mieluummin olisi pirsto-
nut meidät niillä miekoilla, joita hän samurafna muinoin
oli ollut oikeutettu kantamaan, kuin olisi suonut meille
sijaa huoneessaan. Vielä sisään päästyämme kääntyi hän
poliisimiehen puoleen valittaen: »täytyykö minun todella-
kin ottaa nämä raakalaiset huoneisiini11

. Mutta me kos-
timme hänelle tämän jalolla tavalla. Huoneisin astues-
samme riisuimme saappaamme jaloista, juttelimme ja ku-
marsimme ahkeraan, sekä käyttäytyimme yleensä niin koh-
teliaasti, ettei julmistunut isäntämme lähteissämme aino-
astaan toivonut meitä takasin tuleviksi, vaan antoi meille
lisäksi puoltokirjan matkassamme oleviin ravintoloihin, se-
littäen että ovet sen nojalla meille heti ärjäistäisiin.

Useimmat rakennukset Japanissa ovat jotenkin ohueksi
veistetyistä hirsistä tehdyt. Mutta niiden rinnalla näkee
siellä täällä pieniä, paksuseinäisiä kivirakennuksia, joiden
ikkunoissa on rautaristikot ja joiden ovia käy suurilla lu-
koilla ja salvoilla sulkeminen. Nämä huoneet ovat tulen-
kestäviä ja niissä säilytetään tulipaloissa kallisarvoista ta-
varaa ja huonekaluja. Tulenvaarat ovat Japanissa niin
yleisiä, että sanotaan keskimäärin kymmenennen osan ku-
takin kaupunkia vuosittain palavan. Palosammutuskuntiin
kuuluu paljon väkeä, joka vanhoista ajoista on hyvin har-
joitettua rohkeata ja urhoollista. Takasakissa jouduimme
yöksi sellaiseen tulenkestävään rakennukseen, isoihin puh-
taisiin huoneisin, joiden permannot olivat europalaisen mal-
lin mukaan osasta matoilla peitetyt. Seinät olivat tiilistä
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paksuiksi muuratut; sisustus ja portaat sitä vastoin puusta
tehdyt.

Mainitsin juuri että vasta poliisin avulla saimme
yömajaa. Poliisimiehiä on Japanissa paljon, niin kaupun-
geissa kuin maalla, parhaasta päästä entisestä samurai-
luokasta otettuja. He ovat europalaisen mallin mukaan
vaatetetut ja kuleksivat jotenkin pitkä sauva kainalossa,
hiljaa ja vakavasti katuja ja tietä, ainoastaan hätätilassa
virkavaltaansa käyttäen. Ennimmäkseen ovat he nuoria ja
herrasmiesten näköisiä, ja vetävät sanalla sanoen Europan
nykyiselle parhaammalle poliisimiehistölle hyvinkin vertoja,
mutta jättävät turvallisuudenvartijan eli kiusanhengen, sel-
laisena kuin se vuosikymmeniä sitten Europassa ilmestyi,
kunnollisuudessa kauaksi jälkeensä. Viimeisessä kapinassa
käytti hallitus poliisimiehistöä jalkaväkenä, ja se urhous
ja into millä he arvelematta vanhalla rakkaalla aseellaan,
japanilaisella miekalla, syöksivät surman suuhun, herätti
suurta ihastusta.

Edelleen on sisämaahan matkustavalle passi tarpeen,
mutta konsulilta sen helposti saa, jos vetää terveydenti-
lansa tahi tutkimushalunsa syyksi, joksi viimeiseksi tavalli-
sen matkustushimonkin sopii lukea. Kaupparetkiä ei vielä
saa sisämaahan tehdä, eikä europalaisen myöskään sallita
sinne asettua kauppaa tekemään. Ulkomaan lähettiläät
ovat näihin saakka turhaan panneet parastaan saadakseen
japanilaista hallitusta näistä määräyksistä luopumaan. Halli-
tus vaatii nimittäin puolestaan maan täydellisestä avaami-
sesta, sen luonnottoman asetuksen lakkauttamista, jonka
nojalla muukalaista ei tuomita Japanin lakien, vaan kunkin
oman maan oikeuden mukaan, jota lautakunta konsuli esimie-
henä istuu. Tässä tapahtunee kuitenkin kohdakkoin muu-
tos, koska Japani pian kyllä mahtaa voimistua siihen
määrään, että se uskaltaa kumota maan kunniata Toukkaa-
vat pykälät Europan valtojen 1iittokirj oista. Tätä nykyä
ovat sitä paitsi uikovaltakuntain lähettiläät, jotka näihin
asti aina ovat vetäneet yhtä köyttä, jakautuneet kahteen
eri puolueesen, joista toinen Venäjä ja Amerika
tahtoo, tahi ainakin on tahtovinansa tykkänään vapauttaa
Japania kaikesta holhosta ja asettaa sen muiden sivisty-
neiden valtakuntien rinnalle, toinen taas Englanti, Saksa,
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Japani ja europalaiset valtakunnat.

Hollanti ja Ranska haluaa edelleen holhon-alaisuuden
jatkamista, johon Japanin muutamia vuosia sitten pakosta
täytyi suostua.

Yähää ennen meidän tuloamme oli Japanin ja euro-
palaisten valtain välillä tapahtunut riita eli, kuten japani-
laiset itse sanoivat, rikos kansaoikeutta vastaan, joka herätti
maassa suurta mielikarvautta. Saksalaisen ministerin ke-
hoituksesta rikkoi nimittäin koleratautisesta Nagasakista
tuleva saksalainen laiva hallituksen määräämän ruttosulun,
ja purki mitään varokeinoja käyttämättä lastinsa Jokolia-
man satamassa. Ei tosin suinkaan ole saatu todistetuksi,
että kolera tämän kautta kiihtyi Jokohamassa, vaikka moni
japanilainenvihan vimmassa niin väitti, mutta Japanin kun-
nioitetun vieraan, entisen presidentin kenrali Grankin 1 lausu-
mat sanat, että japanin hallitus huoleti olisi saanut ampua
laivan upoksiin, painuivat niin syvästi hallituksen ja kansan
mieleen, että, jos vastedes sellaista tapahtuu, he kenties
kohta ovat valmiit varomattomaan, vaikka täydesti oikeu-
tettuun ryntäykseen.

Niin miehet kuin vaimot tekevät Japanissa ensi näke-
mälle sangen suloisen vaikutuksen, mutta moni, maassa
pisemmältä oleskellut europalainen sanoo tämän vaikutuksen
haihtuvan, mikä luullakseni useimmiten on europalaisten
oma syy. Europalaiset kauppiaat eivät nimittäin täällä
enään äkkiä rikastu kuten ennen, ja suurivaltojen lä-
hettiläisten käy päivä päivältä vaikeammaksi säilyttää
entistä korkea-arvoista kantaansa sellaisen hallituksen suh-
teen, joka jo tietää suurvalta-ajan itselleenkin koittavan,
ellei mieletön kunnianhimo tahi aavistamaton onnettomuus
äkkiarvaamatta keskeytä kehiintymistä.

Toinen syytös, että japanilainen nimittäin vaan jälittelee
muiden tekoja eikä itse kykene uutta keksimään näkyy sitä
vastoin tuonnemmaksi pitävän paikkansa. Mutta kohtuu-
ton onkin vaatimus, että tämän kansan pitäisi muutamissa
vuosikymmenissä kehittymän siihen määrään, kuin Europa
monessa vuosisadassa, ja sen ohessa niin täydellisesti omis-
taman meidän aikamme tiedon hedelmät, että samassa pys-
tyisi uusia luomaan. Mutta kummallista olisi, jollei yhdek-

1 Kenrali Grant kävi, kuten tiedetään, syksyllä 1879 Japanissa, Hän
lähti Joköhamasta päivää jälkeen, kuu Vega oli laskenut ankkurinsa sen satamaan.
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sännentoista vuosisadan luonnontieto, kirjallisuus ja taide
Japanin lahjakkaan, taitehikkaan, omaperäisellä sivistyskan-
nalla olevan kansan helmassa aikaa voittaen kantaisi uusia,
ihania, arvaamattomia hedelmiä. Sama vastustamaton halu,
joka nyt ajaa japanilaisia oppimaan kaikkia, mitä europa-
laiset ja amerikalaiset osaavat, on myöskin pakoittava heitä,
kun ovat muiden rinnalle päässeet, yhä pyrkimään tutkin-
tojen Niilivirtaa ylös.

Vähän matkaa Takasakista lähti tie sille tulivuorelle,
jolle matkamme piti, mutta kun ei vaunuista enään ollut
apua täytyi meidän tyytyä ginrikishoihin. Niissä matkus-
timme syysk. 29 päivänä 5 ’/2 tunnissa erinomaisen mäkistä
tietä Ikahon kylpypaikkaan, joka on 700 meteriä meren
pintaa ylempänä. Maisema muuttuu täällä tykkänään toi-
seksi. Tie, joka aluksi kulki tiuhaan asutun, huolellisesti
viljellyn tasangon halki, kierteli nyt jyrkkiä viljelemättömiä,
kellastuneen ruohokon peittämiä kumpuja, joiden välisissä
laaksoissa vuolaat purot, rehevien pensaikkojen verhoomina
lirisivät. Ikaho on tullut kuuluisaksi lämpöisten, eli oi-
keimmin kuumien lähteittensä kautta, jotka kuohuvat niistä
tulenperäisistä vuorista, jotka ympäröivät tämän, mäen rin-
teessä kauniilla paikalla sijaitsevan pienen kaupungin. Sa-
moin kuin Europan kylpylaitoksissa, etsivät sairaat täällä-
kin apua vaivoihinsa, ja kaupunki on siis ravintoloita,
kylpylöitä, ja kauppapuoteja täynnä. Kylpypaikat ovat
osasta jotenkin isojen seinättömien katosten alla, jossa mie-
het ja vaimot yhdessä kylpevät, osasta yksityisissä huo-
neissa. Kussakin kylpypaikassa on 1 meterin syvyinen al-
las, johon vettä jostakin kuumasta lähteestä alituisesti joh-
detaan. Lähdevesi ehtii tiedysti paljon jäähtyä, ennenkuin
siihen astutaan, mutta oli kuitenkin niin kuumaa, että liäin
tuskin tulin pari silmänräpäystä siinä toimeen.

Kaduilla tapasi usein sokeita, jotka pitkällä bambu-
sauvalla tunnustellen eteensä vallan lietsaritta kuleksivat
vakavasti ympäri. Silloin tällöin puhalsivat he pilliin si-
ten varoittaaksensa vastaantulevia. Aluksi luulin näiden
onnettomien kuumista lähteistä etsien silmillensä apua, mutta
sain sittemmin tietää, että olivat täällä „hierojina“, eikä
terveyttään hakemassa. Jo monta sataa vuotta on hiero-
mista Japanissa harjoitettu, ja kaupunkiloissa tapaa usein
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Ikaho. Ruotsalaiset tulitikut.

ihmisiä, jotka tarjoutuen hierojiksi huutavat kaduilla sa-
maan tapaan, kuin hedelmän kaupitsijat Wenäjällä.

Siinä ravintolassa, missä majailimme oli kuten taval-
lisesti koko joukko sangen puhtaita huoneita, ruokomatot
lattiassa mutta huonekaluja vailla, sekä sananlaskuja ja ru-
noelmia seinissä. Siinä oli sangen mukava asua, jos
vaan, niinkuin japanilaiset, suostui lattialla elämiseen, ja
muutenkin tottui tarpeellisia järjestyssääntöjä seuraamaan,
mikä täällä hyvän sovun säilyttämiseksi oli tuiki välttä-
mätön. Yhtenä haittana Japanissa matkustavalle europa-
laiselle on heidän ruokajärjestyksensä. Leipää eivät he
käytä, eikä myöskään naudan lihaa, vaan syövät parhaasta
päästä riisiä ja kalaa, siihen lisäksi kanan lihaa, hedelmiä,
sieniä, makeisia, japanilaista teetä y. ra. Kalat syödään
tavallisesti raakana ja taitavat semmoisena jotenkin mais-
tua meidän lohellemme verekseltä. Usein käytetään ruoan-
laitossa kalaöljyä, joka tekee syötävän vastenmieliseksi.
Jos ei tällainen ruokajärjestys ole mieliin, täytyy Japanissa
kalkeissaan pitää omaa keitturia mukanaan. Sen virkaisena
seurasi meitä eräs, Senkiti-Sau niminen japanilainen, jota
heimolaisensa nimittivät Kok-Sau’iksi (Herra keitturiksi).
Hän oli Jokoharaassa eurdpalaiseen (ranskalaiseen) ruoan-
laittoon harjaantunut, ja teki matkalla niin uuttei’asti vir-
kaansa, ett’ei erämaassakaan Asamajaraan juurella helpoit-
tanut, ennenkuin oli päivälliseksi valmistanut viittä lajia
ruokaa, nimittäin kanalientä, kana-omelettia, kanan paistia,
kanaviilokkia ja omelette au confitures, kaikki siis kanoista
ja kanan munista tehtyä.

Jo vuosia sitten ovat tulitikut joutuneet Japanissa
käytettäviksi, ja ilahuttavaa oli meidän nähdä, että ruot-
salaisia tulitikkuja pidettiin muiden maiden tikkuja parem-
pina. Melkein joka ainoassa pienessä kauppapuodissa, sisä-
maassakin, näkee hyvin tunnettuja laatikkoja, „ Vaarattomia,
ilman tulikiveä ja fosforia" kannessa. Jos lähemmin tar-
kastaa laatikkoja, huomaa niissä japanilaisille käsittämättö-
mien, ruotsalaisten loihtusanojen rinnalla jonkun japanilaisen
tekijän nimimerkin. Toisista laatikoista puuttuu tämä
ilmoitus kokonaan, mutta onneton painovirhe nimikirjoituk-
sessa ilmaisee kuitenkin petoksen. Tästä näkyy, että ruot-
salaisia tulitikkuja viedään Japaniin suurin määrin, sekä
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että niitä siellä jälitellään ja varustetaan samanlaisilla
nimikirjoituksilla ja kuorilla kuin Ruotsissa. Mukailus ei
kuitenkaan vielä läheskään vedä perikuvalle vertoja, ja
japanilaiset palvelijani käskivät minua tulitikkuja ostaessani
tarkasti pitämään silmällä, että sain oikeata (ruotsalaista)
lajia.

Valokuvaustaite on niin äkisti levinnyt maahan, että
pienissä kaupungeissa, ja sisämaan kylissäkin usein tapaa
valokuvaajia, jotka avullisesti suorittavat tehtävänsä. Ja-

Japanilainen kannintuoli.

panilaiset näkyvät kernaasti kuvauttavan asuntonsa, jott-
eivät suinkaan ole missään suhteessa merkillisiä. Saimme
mekin monasti poislähtiessämme isännältämme lahjaksi
hänen ravintolansa kuvan. Kenties tarkoittivat he tällä
samaa, kuin heidän europalaiset virkaveljensä kalliilla ilmoi-
tuksillaan. o

Ikahosta oli tie lähimpään levähdyspaikkaan, Savava-
tariin, niin huonoa, ettei ginrikishasta enään ollut ajopeliksi.
Meidän oli siis asia käyttää „kagoa“, bambu kaislasta
valmistettua kannintuolia, jota ylläoleva piirros kuvaa. Kun
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Matka Ikahosta Savavatariin.

ei europalaisen kuten japanilaisen käy istuminen jalat
ällänsä, käy säärten roikunta näissä ajan mittaan väsyttä-
väksi. Tämä rakennus ei tunnu olevan kantajillekaan
mukava, koska joka kahden sadan, ylämaassa joka sadan
askeleen päässä vaihtavat olkaa. Mutta matka kätkee
tälläkin tavoin, niin että kymmenessä tunnissa jouduimme
Ikahosta Savavatariin, joiden väliä on 6 ritä eli 23,6 kilo-
meteriä. Tie luikerteli pitkin kukoistavia puronvarsia,
joillakasvoi rehevätä hambumetsää ja monenlaisia lehtipuita.
Ainoastaan vanhojen, enimmäkseen pienten ja turhannäköis-
ten temppelien ympärillä oli mahtavia, ikivanhoja crypto-
merioita ja ginko-puita. Hautausmaat eivät, niinkuin meillä,
olleet suurempien temppelien vaan kylien lähellä. Ne eivät
olleet aitauksessa, vaan 1/s—

l/-z meterin korkuisilla kivillä
merkityt, joiden toiseen kylkeen Budda-kuva joskus oli
veistetty. Uudemmat haudat olivat monasti kukkaverhossa,
ja joillekuille oli nappuloista tehty pieni jalankorkuinen
Sinto-temppeli.

Savavatari on samoin kuin Ikahokin rakennettu vuoren
rinteesen. Kadut huoneiden välissä ovat melkein paljaita
portaita ja jyrkkiä mäkiä. Tulenperäisistä vuorikerroksista
kuohuu täälläkin ruostelähteitä, joista potilaat hakevat
terveyttään. Tämä kylpypaikka ei kuitenkaan ole niin
suuressa maineessa kuin Ikaho ja Kusatsu.

Kylää illalla kierrellessämme näimme yhdessä kohden
väkitungoksen. Syynä siihen oli paraillaan tapahtuva kil-
pakoitos. Kaksi nuorta miestä, joilla ei ollut muuta vaa-
tetta kuin kapea side reisissä painivat hietikolle tehdyssä
piirissä, jonka läpimitta sattoi olla kaksi tai kolme meteriä.
Se katsottiin voittaneeksi, joka joko heitti vastustajansa
maahan tahi työnsi hänen piiristä ulos. Arvelunalaisissa
tapauksissa langetti vasetuinen riidanratkaisija tuomionsa.
Omituisin oli ottelun alku, kun kamppailijat, kyyryksissä
keskellä piiriä tähdystivät toisiaan, odottaen riidanratka-
sijalta merkkiä taisteluun, jolloin ainoa ryntäys äkisti voi
päättää kamppauksen. Siihen otti täällä noin tusina rote-
via miehiä osaa, jotka yllytyshuudoilla tahi ruumiin kei-
kauksilla vuorotellen astuivat piiriin voimiansa koettamaan.
Katselijoina oli ukkoja, akkoja, poikia ja tyttöjä kaikenikäisiä.
Useimmat olivat puhtaissa vaatteissa ja näöltään mielyttäviä.
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Täällä otti kylän nuoriso itse osaa taisteluun. Mutta
Japanissa on myöskin vasetuisia henkilöitä, jotka maksusta
taistelevat työkseen. Ne ovat tavallisesti hirveän lihavia,
niinkuin näkyy piirroksesta, jossa kuvataan sodan alkua,
jolloin kamppailijat vasta väjyvät toisiaan.

Japanilaisia painijoita.

Seuraavana päivänä, joka oli lokakuun ensimäinen,
jatkettiin matkaa Kusatsuun. Aluksi kulettiin 550 meteriä
vastamaata, sitten alamaata, ja jälleen vastamaata, välistä
syvien rotkojen reunoja, joissa ei ollut kaidepuita, välistä
taas korkeiden, hetkuvien siltojen 'yli. Tällä tiellä ei siis
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käynyt rattaita käyttäminen, jonka vuoksi meidän täytyikin
matkustaa osasta kagossa osasta selkähevosella. Valitetta-
vasti ei japanilaisten korkeat satulat europalaisille sovellu,
mutta jos kuitenkin päättää satulatta ajaa jonkun lievos-
kaakin selässä mieluummin kuin kannatuttaa itseään ka-

Japanilainen silta.
Japanilaisen piirustuksen mukaan,

gossa, missä jalat puutuu, niin katuupa kauppaansa kuin
katuukin. Omituista on, ettei ratsastaja itse Japanissa
ohjaa hevostaan. Tavallisesti taluttaa ratsastajan rinnalla
lipittävä juoksija hevosta riimusta. Nämä juoksijat ovat
niin sukkelasäärisiä ja kestäviä, etteivät kiivaassakaan ku-
lussa jää jälkeen. Juoksijat seuraavat myöskin ylhäisten
vaunuja kaupungeissa sekä postivaunuja Nakasendolla. Kun
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väkeä kasaantuu vaunujen eteen juoksevat he hirmuisella
kirkunalla tietä raivaamaan. Postivaunuissa törähyttävät
he sitä paitsi, matkustavien korvien rasitukseksi, torvi-
loihin.

Tie kulki sangen kaunisten seutujen kautta, milloin
jylhissä laaksoissa, joiden rehevä kasvillisuus kokonaan
verhosi alangossa kohisevan kirkkaan virran, milloin ruo-
hosten tasankojen poikki tahi mäkirinteitä myöten, joissa
yksinäiset puut, parhaasta päästä kastanjat ja tammet,
korkealle kohoittivat latvansa. Asukkaat olivat parastaikaa
kastanjani korjuussa. Jokaisen majan edessä oli näitä
hedelmiä monessa kerroksessa mattojen päällä kuivamassa.
Viljaa ja puuvilloja kuivattiin samalla, meidän europalaisten
mielestä kyllä alkuperäisellä tavalla. Tasankomailla oli
sitä paitsi kartanon lähellä suuria huhmareita, joissa vilja
survottiin ryyneiksi. Vuorimaissa käytettiin osasta, pelotta-
vien survimojen asemesta, pieniä, rakennukseltaan yksin-
kertaisia, hollantilaisten maahan tuomia myllyjä.

Lokakuun 2 päivän vietimme Kusatsussa, Japanin
Aachenhssa, samoin kuin sekin mainio kuumien, rikikkäiden
lähteittensä kautta. Lukemattomat sairaat käyvät täällä
parannuksilla. Kaupunki elää niistä, ja siinä on siis
parhaasta päästä kylpyhuoneita, ravintoloita ja kauppapuo-
teja kylpyvieraille.

Ravintolat ovat täälläkin Japanissa tavattavaa laatua,
avaroita, raittiita, ilman huonekaluja, mutta varustetut
hyvillä tuliastioilla, pienen pienillä teekupeilla, puhtailla
matoilla, varjostimilla, joissa on runollisia, käsittämättömiä
sananlaskuja, ystävällisellä isäntäväellä ja lukuisilla pal-
velijattarilla. Jos on oma keitturi mukana, tulee tällai-
sessa ravintolassa hyvin aikaan.

Ne kuumat lähteet, jotka tekevät Kusatsua merkilli-
seksi, kuohuvat jotenkin korkean vulkanisen vuoren juuresta
esille. Vuorilajit ympäristössä ovat yksinomaan laavaa ja
vulkanisia (suitsuperäisiä) tutteja; ja vähässä matkassa
kaupungista on sammunut tulivuori, jonka aukossa kuuluu
olevan tulikivikerroksia h Vallan lähellä päälähdettä on
tuttien ympäröimä jähmettynyt laavavirta joka liki pintaa

1 Asukasten ilmoituksen mukaan; minä en elxtinyt paikalla käydä.
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Kiehuvat lähteet ja niiden lääkevoima.

on lokeroisiksi lohkareiksi halkeillut. Sieltä johdetaan
kuuraa vesi pitkissä, avonaisissa puukouruissa kaupungin
kylpylään, sekä myöskin tien varressa että keskellä kau-
punkia oleviin kuljuihin, joihin jähmeät ainekset veden
haihtuessa jäävät jälclle ja myydään lääkkeenä. Näistä
kaljuista, avonaisista vesijohdoista ja kuumista kylvyistä
nousee höyryjä, jotka peittävät koko kaupungin melkein

Ravintola Knsatsussa.

alituiseen sumupilveen, ja väkevä rikkivedyn haju muistuttaa
sitäkin terveysvedessä olevan.

Kaupungin ja lähteiden välistä tietä näytään pitävän
etevimpänä kävelypaikkana. Sen varsilla on lukemattomia
pieniä, laavakappaleista rakennettuja, lähes ineterin korkui-
sia muistomerkkejä. Pienen kokonsa kautta ovat ne omi-
tuisena vastakohtana esi-isäimme bauta-kiville ja jättiläis-
raunioille, ja todistavat nekin, kuten monet muut, miten
Japanin kansa suosii kaikkea sievakkaa ja pienoiskokoista.
Kylpyvieraat kuuluvat pystyttävän niitä kiitosuhreiksi jolle-
kulle Buddan tahi Sinton jumalalle.
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Eräältä japanilaiselta lääkäriltä sain tietoja Kusatsun
lähteistä ja niiden parannusvoimasta. Kaupungissa ja sen
lähellä on 22 lähdettä, joissa on melkein samanlainen vesi,
mutta joita käytetään eri tavalla ja eri taudeissa. Kuu-
mimmassa lähteessä on vesi 162° F. (= 72°, 2 G.). Suurin
osaa täällä kylpeviä ovat kuppatautisia. Tätä kipua pa-
rannellaan nyt „europalaisella tavalla 11 elohopealla, jodkaliolla
ja kylvyllä. Parannusaika on sata päivää; 70 å 80 pro-
senttia sairaista saadaan täydellisesti parantumaan, vaikka
purpuravärisiä täpliä jää ihoon. Tauti ei ole uusi. Pitaa-
lisiakin käy täällä parannuksilla. Lepran-tauti on kahta
lajia. Sen, joka puhkee haavoihin, saa mahdollisesti kah-
dessa vuodessa parannetuksi; mutta se, joka panee ihon
tunnottomaksi, on parantumaton, vaikka sekin ahkeran kyl-
pemisen kautta vähän helpoittaa. Kaikki, joissa on oikea
pitaali-tauti, ovat rantamaista tulleita. Pahentuneen kalan
ja linnunlihan syöminen vaikuttaa vuorimaissakin samanlaa-
tuisen taudin, jonka tunnusmerkkinä on, että iho käy
tunnottomaksi, että hermot tylsyvät ja että sairaan, joka
ei muuten tunne kipuja, on vaikea kävellä. Tästä taudista
pääsee kuitenkin, vaikkapa se olisi kiihkeätäkin laatua,
kylpemällä ja nauttimalla ammoniakvettä castoreura voidetta,
kiina rohtoa y. m. Kolmas näihin kuuluva tautilaji on
„kake“ niminen luu-kipu, joka on Japanissa hyvin yleinen,
ja jonka luullaan aina yhdenlaisesta ruoasta ja liikkeen
puutteesta syntyvän. Se on sangen sitkeätä laatua, mutta
saadaan kuitenkin parissa, kolmessa vuodessa parannetuksi,
jos lääkkeeksi käytetään rautakloruria ja munanvalkuaisia,
ja japanilaisenruoan sijaan ruvetaan nauttimaan leipää, her-
neitä, punaviiniä, maitoa y. m. Tämä tauti alkaa säärten
ajettumisella, sen jälkeen käy iho ensin jaloilta, sitten vat-
salta, kasvoilta jaranteilta tunnottomaksi. Sitten sulaa ajetus
ja kuume sekä kuolema on edessä. Vielä on erityisiä lähteitä,
joissa parissa kolmessa vuodessa parannetaan „jäsentauteja“,
sekä silmätauteja ja „päänkivistystä“, joka viimeksi mainittu
on Kusatsun kylpyvieraissa yleisempiä tauteja. Se kiusaa par-
haasta päästä 20 ä 30 vuoden ikäisiä naisia. Yhdestä Kusat-
sun lähteestä on sille suurta apua. Tästä johdetaan vesi
erityiseen, katua vastaan avonaiseen kylpykotukseen, jossa
tätä kipua potevaiset miehet ja naiset uida mellakoivat.
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Kiehuvat lähteet ja niiden lääkevoima.

Monet kylpeet ovat Kusatsussa niin kuumia, että eri-
tyiset varokeinot ovat vaariinotettävat, ennenkuin veteen
astutaan. Aremmat paikat ovat nimittäin ennen kylpyä
pumpuliliinoihin kiedottavat ja ruumis hikeen saatettava,
joka tapahtuu siten, että kylpejät huutaen ja räiskäten,
määrätyissä tempuissa suurilla raskailla laudoilla hämmen-
tävät vettä bassinissa. Sitten astuvat kaikki, katoksen pe-

Kylvöntä Kusatsussa.
Japanilainen piirros.

rällä istuvan lääkärin merkille, yhtaikaa veteen ja nousevat
jälleen yhtähaavaa pois. Ilman tällaista temppua olisi ken-
ties vaikea saada sairaita kylpeesen, joka, kylpevien totisista
naamoista ja tulipunaisista ruumiista päättäen, ei juuri
mahda suloiselta tuntua.

Kaikki miehet ja vaimoihmiset kylpevät, mies- ja nais-
väen nähdessä, yhdessä avonaisten katosten alla. Katseli-
jat arvostelevat silloin arvelematta sairaiden tauteja, vaik-
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kapa olisivatkin sitä laatua, että niistä meillä tuskin keh-
taisi lääkärille puhua. Monasti on vaan katto sateen ja
auringon suojaksi neljälle pylväälle asetettu bassinin päälle.
Siinä tapauksessa riisutaan ja pukeiltaan kadulla.

Kusatsun korkea asema, 1050 meteriä meren pinnasta,
tekee sen talvella kylmäksi ja tuuliseksi Ei ainoastaan
kylpyvieraat vaan muutkin asukkaat muuttavat silloin kau-
pungista pois. Meidän siellä käydessämme oli kylpyvie-
raita vaan vähän jälellä, ja nekin olivat jo lähdön puu-
hassa. Kun olimme toista yötä Kusatsussa, häiritsi eräs
seuraavana päivänä poislähtevä kylpyvieras yörauhaamme
alakerrassa, missä hän sakilla (riisiviinalla) ja harpunsoi-
tolla iloissaan vietti parantumistaan.

Kusatsun seutu oli melkein viljelemätön, vaikka kas-
villisuus oli sangen rehevä. Siellä kasvaa osasta tiuhoja
bamhupensaikkoja, osasta korkeata ja hyötyisäta heinikkoa,
josta joku havupuu, tammi tahi kastanjapuu pistää esille.

Lokakuun 3 päivänä jatkomme matkaamme Asaraaja-
man juurelle. Tie oli sellaista koleikkoa, että kago-kanta-
jienkin oli työläs sitä käydä. Aluksi kulki se pitkin kahta,
tiuhaa viidakkoa kasvavaa, yli 800 meterin syvyistä alan-
netta, joista nousimme korkean heinikon verhoomalle la-
kealle, missä kauniita tammeja ja kastanjapuita rehoitti.
Tasankoa ei kukaan hyväkseen käyttänyt, vaikka maan
ahkeria asukkaita olisi voinut tuhansia karjanhoidosta
siellä elää. Vähän ylempänä ilmestyi tammien ja kastanja-
puiden sekaan joku koivu, melkein samanlainen kuin koti-
maan koivut, ja sitten tulimme täydellisille, laavalohka-
reista ja laavasorasta muodostuneille karumaille, joilla ei
ollut ruohosta tietoa, ja missä vaan joku kitukasvuinen
mänty risa törrötteli. Sellaista maata kesti Rokuringa-
haraan saakka, missä meidän piti yötä viettämän ja josta
seuraavana päivänä oli aikomuksemme kiivetä Asamajaman
huipulle.

Rokuringa-hara on noin 1270 meteriä merenpintaa
ylempänä. Siellä ei ollut mitään ravintolaa eikä ympäri
vuoden asuttavaa taloa, ainoastaan suuri avonainen vaja,
joka oli kahdessa osassa. Me teimme sijamme toiseen
osaan permannolle ja suojelimme itseämme yökylmää vas-
taan lämpöisillä peitteillä, joita toimelias isäntämme Kn-
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satsussa laittoi mukaamme. Toisessa osassa viettivät
kago-kantajamme ja lietsarimme yötä valkean ääressä,
jonka tekivät lattian keskelle lasketulle kivitykselle. Kago-
kantajat olivat vaan ohuissa pumpulimekoissa. Lämmik-
keeksi annoin joka miehelle raavaalla mitalla säkiä, joka
ei paljon minun kukkaroni kaulaa venyttänyt, mutta jolla
nähtävästi saavutin kuliemme täydellisen suosion. Laulel-
len ja leikkiä laskien viettivät he, sakipullot käsissä ja
piiput suussa, suurimman osan yötä. Syötyämme Kok-
Sanin, kananlihasta ja munista taidolla valmistettua, mo-
niruokaista illallista, vedimme peitoissamme makeata unta.

Meille oli kerrottu, että tänne kuuluisi läheisestä
tulivuoresta alituinen jyrinä, ja että myrkyllisiä kaasuja
(luultavasti hiilihappoa) joskus oli levinnyt vuorta ympä-
röivään metsään niin paljon, että sinne yöpyneet ihmiset
ja hevoset olivat niihin tukehtuneet. Meidän korviimme
ei mitään jyryä kuulunut eikä kaasujakaan havaittu nimek-
sikään. Kaikkialla vallitsi niin suuri hiljaisuus, kuin olisi
maansisäinen tuliahjo ollut satojen peninkulmien päässä.
Ei vuoren huipusta nousevata savupylvästä eikä asukasten
kertomuksia olisi kaivattu huomatuksemme, että nyt olimme
lähellä suuren suurta, hiljan riehunutta tulivuorta. Yltä
yleensä oli majapaikkamme ympäryställä pieniä, tulivuo-
resta sinkoilleita laavakappaleita (n. k. lapilli), jotkeivät
vielä olleet ehtineet murentua kylliksi kasveja kantamaan,
ja vähässä matkassa tuvasta oli jotenkin valtava jähmetty-
nyt laavavirta.

Seuraavana päivänä, joka oli lokakuun neljäs, nou-
simme vuoren huipulle. Aluksi matkasimme kagossa jo-
tenkin tiuhaa metsää kasvavan alanteen poikki, ja sitten
jalan tulivuoren, laavalohkareiden ja lapillien peittämää,
jyrkkää rinnettä ylös. Tie oli viitottu pienillä kivirauni-
oilla, jotka olivat tehdyt noin sadan meterin päähän toi-
sistaan. Lähellä tulivuoren kuilua oli yhden sellaisen
raunion vieressä pieni, tikuista rakennettu Sinto-temppeli,
jonka sivuseinät olivat vaan J/2 meterin mittaiset. Sen
kohdalla pitivät lietsarimme rukouksiaan. Sen johdosta,
että olin joka miehelle luvannut punaviiniä, jos ilma vuo-
ren kukkulalla olisi kaunista, teki yksi heistä jo alempana
olevalla kivirauniolla toden teolla muutamia taikatemppuja.
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Samoin kuin Yesuviossa voi Asamajamassakin eroittaa
suuren ulkopuolisen, jossakin edellisessä syöksyssä synty-
neen kuilun, johon uudessa syöksyssä uusi kartio on muo-
dostunut, jonka huipusta nykyinen kuilu laskee alas. Se
on pari kilometeriä ympärimitaten; vanha kuilu, jommoisia
geologit muinoin nimittivät elevationikuiluksi, on ollut
paljon isompi. Tulivuori on edelleen tehollinen. Siitä
tupruaa nimittäin yhtenään „savua“ vesihöyryä rikki-
haposta ja luultavasti hiilihappoa. Ajoittain tuntuu sen
läheisyydessä rikkivedyn käry selvästi. Helposti pääsee
monessa kohden kuilun partaalta sen sisustaa näkemään.
Se on sangen syvä. Sen seinät ovat äkkijyrkät ja pohjalla
näkyy muutamia rotkoja, joista höyryjä nousee. Samoin
tupruaa „savua" myöskin monesta kuilun reunassa olevasta
hienosta raosta. Sekä kuilun partaalla, että sen sivuilla
ja pohjalla on keltaista härmettä, joka joka kohdalla, mistä
sitä käsiin sain, oli rikkiä. Kuilun parras on eheää kalli-
ota: ainoastaan hiukan murentunutta augitandesitiä, eri
kohdilla eri laatua. Melkein samanlaisia vuorilajeja pistää
vanhastakin kuilupartaasta näkyviin, mutta muuten on
koko suitsukartion pinta paljaita pieniä laavapalasia, joilla
ei mitään kasva. Ainoastaan yhdessä kohden on vanhalla
kuilupartaalla harvaa männikköä. Tulivuoressa on myös-
kin pieniä sivuaukkoja, joista kaasuja on puhkeillut ulos.
Sama raaka mielenkuvitus, joka vielä helvetinopin muodossa
mailman sivistyneimmissä kansoissa vallitsee on asuinsijaksi
Buddan opin kirotuille tunnustavoille määrännyt tulihornat
vuoren sisässä, joihin kuilut johtavat; ja ettei hyväntah-
toisen Lindblom pispan hairauskoisuus ole päässyt Japa-
nissa valtaamaan, näkyy siitäkin, että monta näistä kui-
luista arvellaan „lasten helvettien“ portiksi. Ei valtakui-
lusta eikä pienistä kylkikuiluista näy laavaa vuotaneen,
selvästi on niistä vaan noussut kaasuja, vulkanista tuhkaa
ja pientä laavamurua. Sitä vastoin ovat suuret laavavirrat
syösseet esille monesta kohden vuoren kupeilta, vaikka
syöksyaukot nyt ovat vulkanisen tuhan peitossa.

Syötyämme aamiaista niin lähellä suitsuavaa kuilua,
että tyhjennetyt pullot kohdastaan pohjattomuuteen sival-
lettiin, lähdimme paluumatkalle. Aluksi seurasimme samaa
tietä, jota olimme nousseet, mutta sitten poikkesimme
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oikealle, paljon jyrkemmälle jahankalammalle polulle. Vuo-
renrinne, jolla täällä oli lähes 45 asteen kaade, oli vallan
auhtoa, karnaratonta vulkanista tuhkaa. Tätä tietä olisi
siis ollut melkein mahdoton vuoren kukkulalle kiivetä,
mutta alaspäin mentiin aika ryöppyä ilman mutta haittaa,
kuin että töppöset joskus kääntyivät pystyyn ja että jalki-
neet terävässä laavamurussa hieraantuivat tohjoksi. Vuo-
renhuipun yläpuolella oli taivas kirkas, mutta alempana
oli paksu pilvikerros, joka ylhäältä nähden oli kuin rajaton,
kuohuileva tyrskyinen meri. Avara näköala Asamajaman
huipulta oli siis peitossa. Silloin tällöin ratkesi kuitenkin
pilviin halkeama, josta allaolevata maisemata pilkoitti.
Vuoren juurelle päästyämme seurasimme pitkältä viheriöit-
sevää harjannetta, joka oli muodostunut vuorenkylestä
syösseestä, mahtavasta laavavirrasta. Luultavasti oli tämä
tapahtunut 1783 vuoden hirveässä syöksyssä, jolloin suuret
laavavirrat hävittivät metsiä ja kyliä vuoren juurella, ja
jolloin tuhkasade muutti Oiwaken ja Usui-togen välisen
hedelmällisen seudun avaraksi erämaaksi. Tämän, vieläkin
laihahkon ja vähässä viljelyksessä olevan tasangon halki,
joka on 980 meteriä merenpintaa ylempänä, menimme
keisaritta Oiwaken kylää, jossa yövyimme Nakasendo-tien
varressa olevaan ravintolaan, puhtaimpia ja parassa kun-
nossa olevia, mitä sisämaassa tapasin.

Täältä lähetin kohta jantussa jaloin Takasakista tilaa-
maan vaunuja Tokioon. Eräs entinen samurai lähti 3
yenistä (noin 14 markasta) asiata ajamaan. Oiwake tosin
on suuren Nakasendo-tien varressa mutta sitä on tältä
kohdalta vaikea vaunuissa kulkea, koska se tämän kylän
ja Takasakin välillä menee Usni-togen yli, jossa tie vielä-
kin on 1200 meteriä korkealla, vaikka sitä viime vuosina
on suuresti alennettu. Me vuokrasimme siis täältä ginri-
kishoja, joissa on sangen mukava matkustaa ja jotka
vähässä ajassa ovat levinneet koko maahan.

Jokaista, luonnon kauneutta ja kansan elantotapoja
harrastavaa huvittaa ginrikishassa Usui-togen yli matkusta-
minen epäilemättä. Maisema on täällä ihmeen kaunis
kenties vertaansa vailla. Tietä on tänne suurilla vastuk-
silla tehty jylhien, mustien vuorten väliin pitkin syvien
rotkojen reunoja, joiden rinteillä hyötyisä kasvillisuus
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rehoittaa. Ei mitkään kaidepuut suojaa alasmäkeä kii-
vaasti pyörivätä ginrikisha pohjattomiin kuiluihin joutu-
masta. Heikkohermoisuus ei siis ole paikallaan, jos mat-
kasta pitäisi oleman huvia, ja täytyy umpimähkään luottaa
kulin tarkkaan silmään ja vakaviin jalkoihin. Yltä yleensä
näkee vaan pirstaantuneita vuorenkukkuloita, ja laaksojen
pohjissa kohisee virtoja, joiden kristallikirkas vesi paikoin,
viheriöitsevien kukkuloiden väliin muodostaa pieniä lam-
mikkoja. Milloin täällä kulkee kamalan huonoa siltaa
pohjattomnuden yli, milloin näkee vesisuihkaleen tien vie-
ressä. korkealta syöksevän syvyyteen. Tuhansittain tulee
jalkarniehiä, pyhissä vaeltajia, sekä pitkät jonot kuleja,
härkiä ja hevosia vastaan, raskaat takat selässään; ja
mäkien alla levähdettäessä on matkustavaisella aikaa tar-
kastella tätä kirjavata kansanelämätä. Täällä näkee hän
vaan iloisia ja ystävällisiä naamoja, ja sellainen raakuus,
jota usein Europassa tapaa, ei täällä ole häiriöksi.

Yasta kun on päässyt vuoriharjanteen yli ja Matsui-
dan kylän kohdalla joutunut ainoastaan 300 meterin kor-
kuudelle merestä, käy tietä vaunuilla kulkeminen. Kun
täällä vastenmielisestä vaihdeimme puhtaat komeat gin-
rikishamrae kahteen, hevosten vetämiin vaunuihin näin pari
miestä kulkevan puodista puotiin, seisahtuvan vähän kunkin
kohdalla, soittavan kelloa ja menevän tiehensä, kun ei
niitä oltu huomaavinsa. Kysymykseeni mitä väkeä he
olivat sain tietää, että olivat kierteleviä näyttelijöitä.
Minulle eivät he tietysti turhaan soittaneet. 50 centistä
olivat he kohta valmiit itse kadulla näyttämään taitoaan.
Toinen näyttelijä pukeutui hyvästi tehtyyn naamariin, joka
kuvasi jonkun hirviön päätä, liikkuvalla kidalla ja ham-
pailla varustettu. Naamariin oli viitta kiinitetty, jonka
näyttelijä esiintyessään kääri ympärilleen. Hän matki nyt
suurella taidolla, luikerrellen, suikeasti kuin europalainen
tanssijatar, kuinka peto milloinkin väjyten lähenee, milloin
taas aika vauhdissa karkaa saaliinsa niskaan. Lapsijoukko
seurasi näytäntöä suurella mielihyvällä ja teki koko komen-
non vilkkaammaksi, teeskennellen pelkoa, kun hirviö suu
selällään silmät tillillään hyökkäsi esiin, ja pilkaten sitä
kun se käänsi selkänsä.

Harvassa maassa ovat kaikenlaiset drainalliset näytännöt
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Teateri ja huvinäyttelijäkonsti Japanissa.

niin mieluisia kuin Japanissa. Erityisiä näytäntöhuoneita
on pienissäkin kaupungeissa. Ja vaikka näytännöt kestä-
vät kaiken päivää, seuraavat katselijat niitä erinomaisesti
tarkasti. Programmeja on kuten meilläkin ja paljon tea-
teriä koskevia kirjoituksia. Ostamissani japanilaisissa kir-
joissa löytyi esim. suuri, monilukuisilla ' puupiirroksilla va-
rustettu teos, jonka tarkoituksena oli näyttää, millä tavoin

Kuormankantajia japanilaisella tiellä.
Japanilaisen piirustuksen mukaan.

etevimmät japanilaiset taiteilijat olivat näyttö-osansa kä-
sittäneet, pari nidosta programmeja y. ra.

Tosin tuntuvat japanilaiset näytelmät europalaisen
mielestä kummallisilta, mutta ihmetellä täytyy kuitenkin
monessa suhteessa itse näyttelemistä, esim. sitä luonnon-
mukaisuutta, millä näyttelijät usein lausuvat neljännes ja
puolenkin tunnin kestäviä monologeja. Mikä täällä kum-
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mastuttaa ei kenties ole luonnottomampaa, kuin moni koh-
taus nykyisissä operoissa, tahi ne koturnit, naamarit ja
omituiset pu’ut, joita kreikkalaiset suurta mestariteosta
näytellessään katsoivat välttämättömän tarpeellisiksi. Kun
japanilaiset ovat ehtineet europalaisesta sivistyksestä täy-
dellisesti omistaa mitä siinä on kelpaavata, niin on näytte-
lijätaito heillä suuresti edistyvä, jollei kansan omituisuudet
vaan kehkeytymisen aikana pääse liiaksi häviämään. Sillä
täällä löytyy monella, niinpä taiteenkin alalla paljon, mikä
kehittyyneenä kerran on oleva arvokkaana lisänä länsimai-
sessa sivistyksessä, josta niin mielellämme kerskailemme.

Muuten ovat suuret japanilaiset teaterit sisustetut
melkein samaan tapaan kuin europalaiset. Näyttämön ja
katselijani sijoitus on sama kuin meillä. Näytösten välissä
eroittaa esirippu näyttämön katselijoista. Näytännöllä on
maalatut varjostimet, jotka kuvaavat huoneita, metsiä,
vuoria y. m. ja seisovat kääntyvillä levyillä, niin että muu-
tamassa silmänräpäyksessä mielensä mukaan saa koko näyttö-
seudun muuttumaan. Soittokunta sijaitsee samoin kuin
meilläkin näyttelijäin ja katselijain välissä. Samoin kuin
meilläkin istuvat jälkimäiset sekä vitkalleen laskevalla am-
fiteaterilla että päällettäin olevissa riveissä. Niistä pide-
tään alimaista parahimpana. Japanilaiset eivät istu samalla
tavalla kuin me. Ei amfiteaterilla eikä riveissä siis ole
istumia, vaan ne ovat jaetut yhden ä kahden jalan syvyi-
siin, neliskulmaisiin lokeroihin, joihin sopii noin neljä hen-
keä. Nämä istuvat kuten japanilaiset ainakin tyynyillä,
jalat ristissä ällänsä. Lokerojen välissä on leveät palkit,
joita myöten katselijat kulkevat sijoilleen. Näytännön ai-
kana kulottavat passarit ehtimiseen teetä, säkiä, tupakki-
piippuja ja pieniä tuliastioita katselijoille. Jokaisen on
nimittäin täällä lupa polttaa, ja sisustaa karsinansa mie-
lensä mukaan. Kappaletta seurataan tarkasti, mieluisille
näyttelijöille ja mukavissa kohden osoitetaan myönnytys-
huudoilla mieltymystä. Myös vaimot ja lapset käyvät
teaterissa, ja olen nähnyt edellisten aristelematta imettä-
vän lapsiaan tuhansien nähdessä. Paitsi suuria, yleisiä
näytäntöjä, ovat muutkin draamalliset esitykset tavallisia,
esim. seuranäytelmät, omituiset, vanhojen läänitysherrojen
kodeissa näytettävät perhenäytelmät, juhlanäytelmät Mi-
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kadonhn kunniaksi, joilla on puolittain hengellinen mer-
kitys, y. m.

Lokak. 5 päivän illalla tulimme Takasakiin, valmiit
kohta jatkamaan matkaamme Tokioon. Mutta vaikka edel-
täkäsin lähettämämme mies reilusti oli ajanut asiansa,
saimme odottaa hevosia puoliyöhön saakka. Me vietimme
iltaa - entisen, isäntämme luona, joka ensi käynnissämme
kohteli meitä niin jyrkästi, mutta nyt oli erinomaisen ystä-
vällinen. Koska japanilaisessa pikkukaupungissa, sellaisessa
kuin Takasakissa kyllä olisi ollut paljon nähtävää, ei tämä
viivytys olisi meitä kyllästyttänyt, ellei niin paljon aikaa
olisi kulunut hukkaan, saadaksemme hollimiestä lähtemään
muutamia tuntia varhaimmin kyytiin. Japanilaiset ovat
oikeita mestareja pitkillä verukkeilla ja turhanpäiväisillä
kohteliaisuuden osoituksilla aikaa kuluttamaan. Tätä huonoa
tapaa, joka monasti peräti harmistuttaa europalaista, ei
tarvinne kauan valittaa, sillä kaikki oireet ennustavat,
että japanilaisetkin ennen pitkää joutuvat höyryaikakauden
huimaavaan myllyyn.

Vihdoinkin saatuamme hevosia, jatkoimme matkaamme
ensiksi vaunuissa Tokioon, sitten rautatietä Jokohamaan,
jonne lokakuun 6 päivänä j. p. p. saavuimme. Siltä mat-
kalta kerron vaan pienen tapauksen, joka vähän valaisee
Japanin oloja.

Kun aamulla lokakuun 6 päivänä vähäksi ajaksi pidä-
tyimme tien varresta olevaan ravintolaan, huomasimme,
että viisi kuusi talonpoikaistyttöä pukeutui ravintolan pi-
hassa. Sivumennen mainittakoon, että japanilainen talon-
poikaistyttö, kuten tytöt yleensä, on joko kaunis tai ruma,
mutta aina puhdas ja miellyttävä, jota ei suinkaan aina
käy meidän talonpoikaistytöistä sanominen. Pihassa ole-
vassa vesijohdossa pesivät he kasvonsa, silittivät konstik-
kaasti koottua tukkaansa, joka ei japanilaisessa päänalus-
tassa paljon pörryynny, ja viruttivat valkoisia hampaitaan.
Pesussa ei käytetty saipuata, vaan lesella täytettyä pum-
pulipussia. Hampaita hinkattiin puupuikolla, jonka toinen
pää oli natturintapaiseksi koputeltu. Hammasjauheena käy-
tettiin hienoksi sullotulta simpukankuoria ja koralleja, jota
säilytettiin pienissä mukavissa puulaatikoissa. Näitä sekä
hammasharjoja ja pieniä nelikulmaisia tukkuja vankkaa help-
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pohintaista paperia, kaikki nähtävästi talonpoikien tarpeeksi,
myytiin turhasta hinnasta useimmissa kauppapuodeissa tien
varressa. Niitä yleenviisaita asetuksia, jotka ennen Euro-
passa työlästyttivät maakauppaa ja monasti panivat maan-
miehen astumaan likimpään kaupunkiin hevosen nauloja ja
lankakerää noutamaan, ei nimittäin näy Japanissa olevan,
jonka vuoksi myös useimmat tien varressa asuvat talonpo-
jat tulojensa lisäykseksi harjoittavat pientä kauppaa.

Sellaisia tapahtumia, kuin vasta mainittu, olimme mo-
nasti nähneet, mutta tällä kertaa muistutti se meitä, että
meidänkin oli asia vähän sievistää itseämme, ennenkuin
kävi Japanin pääkaupunkiin meneminen. Me otimme siis
vaunuista esille koppamme, jotka sisälsivät liinavaatteita,
parranajokaluja ja pesukapineita, asetuimme vesijohdon ym-
pärille, jonka ääressä tytöt seisoivat ja rupesimme kohta
sievistystyöhön. Nyt tytöt kohta keskeyttivät toimensa
ja kihersivät meidän ympärillämme, miten
europalaiset sellaisessa tilassa menettelevät ja ollak-
sensa meille, missä niin tarvittiin, avuksi. Muutamat
juoksivat nauraen ja melskaten hankkimassa mitä tar-
vitsimme, yksi piti kuvastinta, toinen partasutia kolmas
saipuaa j. n. e. Heidän ympärilleen kokoontui muita
vanhempia vaimoja, joiden mustat hampaat ilmoittivat,
että olivat aviovaimoja. Vähän etäämmällä seisoi kai-
kenikäisiä miehiä. Vallan sattumalta saimme siis täällä
nähdä mitä miellyttävämmän kuvan kansan elämästä. Iloa
kesti edelleen, kun me kohta tämän jälkeen kaikkien näh-
den pohjakerroksen eteisessä söimme aamiaista, jolloin en-
tiset palvelijataremme, nauraen ja ja aina välin
kumartuen alas, hyyryksissä istuivat. Ympärillämme yhtä
suurta iloa syntyi, kun minä vähän jälkeen ostin muutamia
eläviä, suolattoman veden kaloja ja pistin ne väkiviinaan,
sillä erotuksella vaan, että tytöt nyt pelkäävittään kaloja

vaikka niiden perkominen muuten oli heidän tehtävä-
tään jättivät miesten toimeksi ottaa kalat kiinni ja
pistää ne väkiviinaan. Siinä säilytettyä käärmettä olivat
he myöskin hirveästi kamoksuvinaan ja juoksivat huutaen
tiehensä, kun joku äkisti pisti käärmeen sisältävän lasi-
purkin heidän eteensä. Mainittava on japanilaisten kun-
niaksi, että vaikka täällä olimme alhaisessa piirissä, ei
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koko aikana kuultu ainoatakaan sopimatonta eikä loukkaa-
vata sanaa, joka osoittaa miten siivo käytöstapa täällä
vallitsee alhaisemmassakin kansassa, ja josta sopii päättää,
että jos kohta japanilaisilla onkin europalaisilta paljon
oppimista, ei heidän suinkaan sovi europalaisia joka koh-
dassa seurata. Paljon hyvää, vanhaa ja kansallista on
Japanissa säilytettävä, kenties enemmän kuin japanilaiset
itse tätä nykyä aavistavatkaan, ja epäilemättä paljon enem-
män, kuin moni europalainen vallikko tahtoo myöntää.
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Kahdeksastoista Luku.

Jäähyväispäivälliset Jokohamassa. Kiinalaiset Japanissa. Matka
Kokeen. • Japanilaisten kirjain osto. Matka rautatietä Kiotoon. Biva-
järvi ja taru sen synnystä. Naaraaminen siellä. Japanilaisia tanssijatta-
reja. Merkittäviä Kiotossa. Keisarillinen linna. TemppelifV- Miek-
koja ja miekånkantavia. Sintoismo ja buddaismo. Posliininteko. Japa-
nilaista runoutta. Juhla eräässä Budda-temppelissä. Purjehdus Japanin
sisämeressä. Maalla-käynti Hirosamissa ja Shimonosekissa. Nagasaki.
Hetki Mogiin. <— Kasvikivettymiä kootaan. ~ Lähtö Japanista.

Viimeiset päivät Jokohamassa kuluivat jäähyväisissä
siellä ja Tokiossa. Viimeisen iltapäivän Japanin pääkau-
pungissa olin lähellä kaupunkia laskevan joen suussa naa-
raamassa. Japanilaisia veneitä ei soudeta kuten europa-
laisia, vaan pannaan melomalla liikkeelle. Niissä on ta-
vallisesti kansi, puhdas ja valkoinen, matoilla peitetty,
aivan kuin lattiat japanilaisten huoneissa. Naarauksessa
saatiin koko joukko Anodontoja, suuria Paludinoja sekä
muutamia pienempiä simpukoita.

Japanissa koki Nordqvist, sen minkä aika myönsi,
koota maa- ja suolattomanveden-simpukoita. Näitä eläin-
muotoja oli kuitenkin niin tavattoman vähä, ettei niitä
saatu läheskään niin paljon kuin toivottu oli. Jollakulla
edellisellä Jäämerimatkalla kokosin maasirapukoita Poro-
saarella, joka on pohjois-Norjan ulkosaaristossa, pohjoisem-
pana metsärajaa. Siellä voi muutamassa tunnissa löytää
yhtä monta tähän lahkoon kuuluvata elävää, kuin hedel-
mällisessä Japanissa yhtä monessa päivässä. Japanissa on
paikottain tiuhoja metsiä ja pensastoja, joista puolessa päi-
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vässä tuskin löytää ainoatakaan simpukkaa, vaikka lehtien
täyttämiä, syviä, varjoisia rotkoja on ristin rastin, joissa
maanilviäisten luulisi hyvin menestyvän. Syynä tähän lie-
nee kalkin tahi emäksellisten, kalkikkaiden vuorilajien puute
niissä Japanin seuduissa, joissa kävimme.

Kun ruotsalais-hollantilainen ministeri vielä oli pitä-
nyt meille Grand Hotelissa komeat jäähyväispäivälliset,
joihin samoin kuin edellisellä kerralla Japanin ministerit ja
ulkomaiden edustajat olivat kutsutut, nostimme vihdoinkin
lokakuun 11 päivänä ankkurimme pois purjehtiaksemme.
Mainituissa päivällisissä näimme ensi kerran sen kiinalai-
sen lähetyskunnan, joka tätä nykyä oleskeli Japanissa mut-
kikasta Liu-kiu-asiata selvittämässä, joka uhkasi sytyttää
sodan Itä-Asian kahden suurivallan väliin. Kiinalaisia lä-
hettiläitä oli kuten tavallisesti kaksi, joiden piti toisiansa sil-
mällä pitämän. Toinen heistä nauraa hekoitti päivällisissä
kaikkia, vaikkei ymmärtänyt puheesta sanaakaan. Eräs, tai-
vaallisen valtakunnan oloihin perehtynyt mies vakuutti, et-
tei tämä asialle nauranut, vaan koska hän luuli naurun
hienoon käytöstapaan kuuluvaksi.

Ihmetyttävä oli se harrastus, jota Jokohamassa asuvat
kiinalaiset käsityöläiset osoittivat meidän matkamme suh-
teen, josta näkyvät omista ja japanilaisista sanomalehdistä
jotakin lukeneen. Kun lähetin yhden matruusin maihin jo-
takin asiata ajamaan ja kysyin miten hän kielen puolesta
luuli tulevansa toimeen, vastasi hän: „olkaa huoleti, minä
kyllä tapaan jonkun kiinalaisen, joka puhuu englannin
kieltä ja on minulle apuna“. Kiinalaiset eivät ainoastaan
maksutta olleet matruusiemme tulkkeina, vaan saattoivat
heitä tuntikaudet, antoivat heille kaupanteossa hyviä neu-
voja ja surkutelivat heidän kärsimyksiänsä talvehtimisen
aikana pohjan perillä. Ne olivat aina puhtaita, raavaita
ja komeita vartaloltaan, eivätkä missään suhteessa niiden
halveksivien kertomusten mukaisia, joita usein europalai-
sissa ja amerikalaisissa kirjoituksissa tästä kansasta lukee.

Jokohamasta asetettiin suunta Kohea kohdaksi, jonka
satama on europalaisille avoinna. Kohe on rautateillä yh-
distetty sekä Japania tärkeimmän tehdaskaupungin, Osakan,
että entisen pääkaupungin Kioton kanssa, jossa Mikado-
hovi monta vuosisataa piti asuntoaan. Nähdäkseni viimeksi
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mainittua kaupunkia, päätin muutamiksi päiviksi pidättää
laivan Kohon satamaan.

Jo Jokohamassa aloin ostaa japanilaisia kirjoja, val-
lankin sellaisia, jotka olivat painettuja ennen satamain
avaamista europalaisille. Saadakseni tämän oston suurem-
malla menestyksellä käymään päinsä, olin avukseni hank-
kinut nuoren, ranskan kieltä taitavan japanilaisen, herra
Okushin ,

joka oli apulaisena t;ri G-eertz’in kemiallis-teknil-
lisessa laboratoriossa Jokohamassa. Mutta koska vanhoja
kirjoja tässä vielä nykysin pienessä kaupungissa oli vaan
vähän, lähetin herra Okushin monasti ostoksille Tokioon,
vanhan shogun-vallan pesäpaikkaan, sekä sieltä, muutamia
viikkoja ennen Yegan lähtöä Jokohamasta, Kiotoon, Japa-
nin entiseen opinpesään. Yegan poikkeeminen Kohen sa-
tamaan tarkoitti myöskin herra Okushin siellä tehtyjä suu-
ria ostoksia. 1

Kolessu eli Hiogossa, joksi kaupungin vanhaa, japani-
laista osaa nimitetään, on noin 40,000 asukasta. Se si-

-1 Teoksia on mukanani tuodussa japanilaisessa kirjakokoelmassa yli
tuhannen kappaletta. Nidosten luku nousee viiteen tahi kuuteen tuhanteen,
mutta mainittava on, että useimmat niistä eivät ole suurempia kuin noin sata-
sivuiset kirjat meillä. Japanilaisista nimikirjoituksista päättäen jakaantuvat
nämä teokset eri tieteenhaaroille seuraavalla tavalla:

Teosten
luku.

Historiaa 176
Budda-opista ja kasvatuksesta ~ 161
Siiito-opista ..... 38
Ristinopista (painettu 1715) ... 1
Tavoista •. 33
Näytelmistä 13
Laitiloista 5
Valtiotiedettä, valtiollisia riitakirjoituksia, osaksi uusia, salaisesti viimei-

siä asetuksia vastaan painettuja 24
Runousoppia, suorasanaisia kirjoituksia ... 137
Heraldikaa, muinaistiedettä, juhlamenoista 27
Sota-ja asetiedettä , 41
Shakki-pelistä • 1
Rahatieteestä ..■ 4
Sanakirjoja, kielioppia 18
Maantiedettä, karttoja 76
Luonnonhistoriaa 68
Lääketiedettä 13
Laskuoppia, astronomiaa, astrologiaa 89
Käsitöistä, maanviljelyksestä 43
Piirustuskirjoja 73
Kukkaisvilikojen tekemisestä (puutarhanhoidosta?) 16
Bibliografiaa 9
Kaikenlaista 20

Summa 1036
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jaitsee Japanin sisämeren, „luland sea“, suussa s. o. sen
salmen rannalla, joka eroittaa Japanin pääsaaren eteläm-
pänä olevista Sikok ja Kiusiu saarista. Jotenkin korkeita
vuoriharjanneita juoksee täällä pitkin meren rantaa. Eu-
ropalaisten kauppamiesten asumukset ovat osasta rakenne-
tut näiden vuorten alisille rinteille, korkeat metsäiset kuk-
kulat takanaan, ihana näköala satamalle edessään. Kau-
pungin japanilainen osa on pieniä matalia huoneita, joissa
kadun puolella enimmäkseen on kauppapuoteja tahi pieniä
verstaita, joissa koko perhe kaiken päivää oleksii. Liike
käy tämän kautta kaduilla vilkkaaksi ja vieras on tilai-
suudessa nähdä monta merkillistä ja opettavaista kuvaa
kansan elämästä. Europalaisessa kaupunginosassa on sitä
vastoin, osaksi itse rantakadun varrella, komeita rakennuk-
sia. Siellä on muun muassa hyviä europalaisia ravintoloita,
europalaisia seurahuoneita, konttoreja, kauppapuoteja y. m.

Ei kaukana Kohesta on Japanin suurin tehdaskau-
punki Osaka, kuuluisa teateriensa ja tanssijattariensa kaut-
ta. Valitettavasti en siellä joutunut käymään. Muuta-
mia tunteja Yegan tulon jälkeen lähdin nimittäin, maaher-
ralta tarpeellisen passin hankittuani, vanhaan pääkaupun-
kiin, Kiotoon. Maaherra kohteli minua yhden Tokion mi-
nisterin antaman puoltokirjan johdosta sangen kohteliaasti.
Hänen vastaanotto-huoneensa oli suuressa europalaisessa
kivirakennuksessa, jonka vierashuone oli maukkaasti euro-
palaiseen tapaan sisustettu ja komealla, kirjavalla hryssel-
matolla varustettu. Japanilaista teetä tarjottiin nyt, ku-
ten ainakin Japanissa, niin keisarin palatsissa kuin köyhän
talonpojan mökissä. Maaherra oli europalaisessa pu’ussa,
niinkuin kaikki muutkin korkeimmat virkamiehet Japanissa,
mutta europalaista kieltä ei hän osannut puhua. Kuiten-
kin näkyi hän harrastavan meidän matkaamme ja käski
kohta englannin kieltä taitavan virkamiehen kansliassaan,
herra Yanimoton, seuraamaan minua Kiotoon.

Matka sinne tehtiin rautatietä myöten, joka oli euro-
palaisen mallin mukaan rakennettu. Erityisestä pyynnös-
täni ei seuraajani vienyt minua Kioton europalaiseen ravin-
tolaan, vaan japanilaiseen majataloon, joka oli erinomaisen
siisti, jossa puheliaita palvelijattaria oli kosolta, ja missä
isäntäväki osoitti vieraille suurta ystävyyttä, jos nämä puo-
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lestaan, riisumalla saappaansa ovella, näyttivät tahtovansa
japanilaisia tapoja noudattaa. Käyntikortti ja meriminis-
teri Kawamuran kirjoittama kirje, jotka ravintolasta laitoin
Kioton maaherralle, vaikuttivat sen, että hän hankki mi-
nulle ajutantin N:o 2, nuori, iloinen ja puhelias virkamies,
herra Koba-Yashi, jonka silmät ymmärryksestä ja ilosta
loistivat. Pikemmin olisi luullut häntä jonkun pohjois-
maisen ylioppilaskunnan reippaaksi puheenjohtajaksi, kuin
japanilaiseksi virkamieheksi. Päivä oli jo niin kulunut,
ettei enään ollut muuhun aikaa, kuin käydä kylpemässä,
johon melkein kaikissa japanin ravintoloissa on tilaisuutta,
sekä järestää sitä naarausretkeä, jonka aioin seuraavana
päivänä luutnantti Nordqvisfin kanssa Biva-järvelle tehdä.

Kiotosta mentiin seuraavana aamuna Biva-järvelle gin-
rikishassa. Ennen pitkää yhdistetään nämä paikat rauta-
tiellä, jota pelkät kotimaiset työmiehet ja kotimaiset insi-
nörit rakentavat. Siitä tulee oikea japanilainen rautatie.
Koko pitkältä kulkee se vuoren läpi, jonka Kobessa asu-
vien europalaisten mielestä kyllä olisi voinut välttää, Jollei-
vät japanilaiset olisi katsoneet soveliaaksi, että Japanissa-
kin on rautatietunneli, koska sekä Europassa että Ame-
rikassa sellaisia löytyy11

. Luultava on kumminkin, että
tunnelin välttämiseksi tarpeelliset mutkat ajan mittaan oli-
sivat vetäneet enemmän rahaa kuin sen teko, ja että japa-
nilaisten valitsema tie on järellisemmälläperustuksella, kuin
europalaiset kadehtijansa tahtovat myöntää. Japanissa asu-
vat europalaiset näkyvät todellakin kateella katsovan, mi-
ten helposti tämä, vielä hiljakkoin kehiintymätön kansa nyt
perehtyy europalaisten taiteellisuuteen ja teollisuuteen, ja
miten vierasten kauppioiden tavarat yhä enemmän käyvät
tarpeettomiksi.

Biva-järvelle tultuamme, vei herra Koha-Yashi meidät
aivan rannassa olevaan ravintolaan, josta järven etelä osaa
kohdaksi oli sangen kaunis näkö-ala. Meitä johdatettiin
sangen kauniisiin japanilaisiin huoneisin, jotka luultavasti
europalaisia varten olivat pöydillä ja tuoleilla varustetut.
Pöydillä oli hedelmiä ja makeisia kolpakoissa, japanilaista
teetä ja tuliastioita. Seinillä oli maukkaasti kullatulta,
paperisia varjostimia, joihin oli kaunista näköalaa huomaut-
tavia sananlaskuja piirretty.
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Biva-järvi:.

Kokonaisen päivän lyhyestä, Kiotossa oloajastani käy-
tin Biva-järven tutkimiseen, koska sisäjärvet ovat etelässä
sangen harvinaisia. Sellaisia tapaa nimittäin vaan niissä
maissa, jotka viimeisenä geologisena aikakautena joko ovat
olleet jäätikköjen peittämiä, tahi joiden pinta on ollut vul-
kanisten mullistusten alaisena. Minä arvelin, vaikka ken-
ties erehtyen, että Biva-järvi tässä suhteessa tekisi poik-
keuksen. Taru tietää nimittäin tämän järven syntyneen
yhtenä yönä samaan aikaan, kuin Fusijaman korkea suitsu-
vuori muodostui. Tämä taru vetää niin geologian pääop-
pien kanssa yhteen, että tuskin sitä maantutkijata lienee,
joka tahtoisi väittää sitä valheeksi.

Ravintolaan saavuttuamme, täytyi meidän hyvin kauan
tilaamaani höyryvenettä odottaa. Sen johdosta soimasin
minä kiivaudessani erinomaisia japanilaisia ajutanttejani,
jotka naurussa suin knutelivat kovia sanojani, joka, ajan-
hukkaa ajatellessani, vaan lisäksi suututti minua. Vasta
päivällä, kun jo olin toisessa pienessä höyryveneessä naa-
raamassa, sain tietää syyn viivytykseen. Maaherran käs-
kystä oli Bivan höyrylaiva-yhtiö aikonut antaa hyvin suu-
ren, hiilillä runsaasti varustetun laivan käytettäväkseni,
mutta hiililasti oli painanut laivan niin syvälle, että se
juuttui sataman mutapohjaan. Me olimme jo pienessä ve-
neessä ehtineet kauaksi, kun iso perältäkin saatiin liikkeelle.
Minun oli nyt asia muuttaa „arvoni mukaisempaan laivaan 11

,

ja sain samalla tietää olevani laivassa vieraana eikä her-
rana, jonka vuoksi minulle tuli kiire korjata entistä kiuk-
kuista käytöstäni, joka ystävällisillä sanoilla, oluella ja pu-
naviinillä jotenkin onnistuikin, siitä ilomielisyydestä päät-
täen, mikä näkyi monilukuisissa japanilaisissa seuraajoissani
olevan vallalla.

Pienessä höyryveneessä olin antanut kahden, Yegalta
seuranneen miehen laittaa päivällistä japanilaisille ja meille.
Sen kautta kävi, minun tietämättäni isossa höyryveneessä
valmistettu päivällinen tarpeettomaksi. Sitä vastoin täytyi
minun kuittia vastaan lahjaksi ottaa päivällistä varten os-
tetut ruoka-aineet ja juomatavarat, kanoja, munia, perunoita,
punaviiniä ja olutta.

Vastaamme - tuli hionta venettä, joissa oli järven poh-
jalta nostettua ruohoa lastina, jota käytettiin peltojen lan-
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noitukseksi. Tästä meriruohosta ja naaraamisella kokosi
luutnantti Nordqvist useita, omituisia suolattoman veden
simpukoita (Paludina, Melania, Unio, Planorbis y. m.), muu-
tamia lajeja äyriäisiä (yksi Hippolyte), pieniä kaloja y. m.
Biva-järvi on hyvin kalainen, ja siinä on sitä paitsi suuri,
muodoltaan mölskä vesilisko. Luutnantti Nordqvist jäi
tälle järvelle . seuraavaksi päiväksi siellä olevia eläinmuo-
toja kokoomaan. Minä taas palasin kohta Kiotoon, jonne
illalla pimeän tullessa saavuin.

Kun kahden japanilaisen seuraajani kanssa japanilai-
sessa, europalaisen mallin mukaan sisustetussa ravintolassa
olin syönyt hyvän europalaisen päivällisen, kävimme japa-
nilaisia tanssijattareja katsomassa. Kioto vetää kauniiden
tanssijattarien suhteen Osakalle vertoja. Nämä muodosta-
vat oman joukkonsa nuoria tyttöjä, joilla on oma kirjava
pukunsa, ja omituinen tukkakoriste päässä. He maalaavat
myöskin kasvonsa ja peittävät huulensa mustalla ja kul-
lalla. Parempiin tanssipaikkoihin ei europalaista lasketa,
ellei tunnettu maanasukas mene hänen puolestaan vastuu-
seen. Kun jalkineet sisään astuessa ovat riisutut, viedään
vieras erityiseen huoneesen, jossa on matot lattiassa ja ja-
panilaisia piirustuksia ja sananlaskuja seinillä, mutta joka
on huonekaluja vailla. Kullekin vieraalle annetaan pieni
neliskulmainen pielus. Kun nämä japanilaisten tavoin ovat
asettuneet sääret ristissä pieluksille istumaan, tuodaan piip-
puja ja teetä sisään, jonka jälkeen koko joukko nuoria
tyttöjä, iloiten ja leikkiä laskien, kokoontuu vierasten ym-
pärille, käyttäen itsensä niin siivosti, ettei närkäs europa-
lainenkaan pysty moitetta tekemään. Sitä riettautta ja
raakuutta, joka Europassa enimmiten tällaisissa paikoissa
on valloillaan, ei täällä näy. Luuksipa melkein olevansa
nuorten, kaitsijoistaan karanneiden koulutyttöjen parissa,
jotka huvikseen vaan ajan kuluksi puhua lörpöttelevät.
Vähän ajan päästä alkaa tanssi, sangen yksitoikkoisen soi-
tannon ja laulun säestyksellä. Tanssijattarien hitaat ruu-
miinliikunnot käyvät jotenkin samaan tapaan kuin jotkut
sävyisät ja pitkäveteiset temput europalaisissa teateri-tans-
seissa. Mitään moitittavaa ei tässä tanssissa ole, mutta
hurjempia ja vähemmin sävyisiä tansseja taitaa myöskin
olla olemassa.
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Tanssijattaret ovat yksinomaan köyhiä, nuoria kau-
niita tyttöjä alhaista säätyä, jotka vanhempiansa auttaak-
seen tahi muutamia ropoja ansaitakseen myivät itsensä
tanssipaikkojen isännille määrä ajaksi, jonka kuluttua he
palaavat kotiinsa, missä siltä helposti pääsevät naimisiin.
Kaikki ovat he siis nuoria, ja moni on meidänkin käsityk-
sen mukaan kaunis, vaikka he meidän silmissämme maa-
lilla pilaavat näkönsä. Valitettavasti en Kiotossa joutunut
tilaisuuteen nais-kauneuden suhteen arvostella japanilaista
makua,

Japanilainen liovipukn.

Täällä samoin kuin monessa muussa japanilaisessakau-
pungissa on nimittäin joukko nuoria tyttöjä, jotka julkisesti
ovat valitut olemaan seudun kauniimpina neitosina. Japa-
nilaiset voivat määrä maksua vastaan käydä heitä terveh-
tämässä, mutta europalaisille eivät he mielellään esiinny,
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ja vaan suuresta maksusta. Se tapahtuu vaan joskus muu-
tamaksi silmänräpäykseksi, jolloin ei sanaakaan vaihdeta.

Maaherra oli luvannut seuraavana päivänä näyttää
minulle kaupungin merkillisyyksiä. Minua ei tämä lupaus
miellyttänyt, koska pelkäsin hänen kaiken päivää kulotta-
van minua kokonaan tahi vaan puoleksi europalaisia viras-
toja ja kouhfja katselemassa, joista en mitään välittänyt.

Aatelismies vanhanaikusessa
pu’ussa

Pelkoni oli kuitenkin perätön.
Maaherra oli älykäs mies, joka
seuraajien! sanan mukaan lu-
ettiin Japanin etevimpien ny-
kyisten runoilijani joukkoon.
Hän selitti kohta hyvin ym-
märtävänsä, että virastot ja
koulut vähemmin huvittaisivat
minua, kuin kaupungin vanha
palatsi, temppeli sekä posliini-
ja saviastiatehtaat, ja että hä-
nen aikomuksensa siis oli näyt-
tää minulle jälkimäisiä.

Me aloitimme vanhasta
keisarillisesta Gosho linnasta,
entisen Japanin komeasta ra-
kennuksesta. Europalaisen mi-
tan mukaan ei se kuitenkaan
ole suurenmoinen. Sangen
suurella alalla on täällä kei-
saria, keisarin perhettä ja hei-
dän palvelusväkeänsä varten
rakennettuja yksikertaisia puu-
huoneita. Rakennukset ovat,

kuten kaikki japanilaiset huoneet siirtyvienväliseinien kautta
jaetut moneen eri suojaan, joissa on maalauksia ja kultauk-
sia kosolta, vaan huonekaluja ei ollenkaan. Siitä ajasta,
kun Mikadon kukisti Shogun-vallan ja muutti Tokioon, on
linna nimittäin autionna. Se ilmaisee selvään mikä muu-
tos on maassa tapahtunut. Ainoastaan keisarillisella per-
heellä ja maan ylimyksillä oli muinoin lupa astua Goshon
pyhälle alalle. Nyt on se avoinna niin uteliaalle maan-
asukkaalle kuin muukalaiselle, ja on näyttelyrakennuksena
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Kiesnrillinen linna Kiotossa.

saanut astua teollisuudenkin palvelukseen. Suurten raken-
nusten rinnalla oli monta pientäkin, joista yksi oli aiottu
maantäristyksessä keisari-jumalaa suojaamaan; toiset taas
sen lapsekkaan seuran leikkitupia, joka muinoin oli maata
liallitsevinansa.

Paljon merkillisempiä
ja opettavaisempia kuin ny-
kyään autio keisarillinen
linna ovat lukuisat temppe-
lit Kiotossa, joita näimme
useoita. Papisto otti meitä
tavallisesti vastaan suuressa
vierashuoneessa, jonka lat-
tialla oli kaunis villainen
matto ja joka europalaisen
tavan mukaan oli pöydillä
ja tuoleilla varustettu. En-
siksi tarjosivat papit japa-
nilaista teetä, sikaareja ja
makeisia; sitten tarkastel-
tiin huoneessa olevia kal-
lisarvoisia pronsseja, jalom-
masta metallista tehtyjä ka-
luja, komeita vanhoja lake-
raustöitä ja temppelille py-
hitettyjä mainehikkaita miek-
koja. Ainoastaan näille osoit-
ti vapaa-uskoinen maaherra

o
Buddan pappi.

kunnioitusta; muuten ei papit eikä pyhien jäännökset nä-
kyneet hänessä kunnioittamista vaikuttavan.

Kun kallisarvoista japanilaista miekkaa näytetään, ei
paljain käsin sen ponteen eikä tuppeen kajota, terästä pu-
humattakaan. Vasta kun on hansikka kädessä, tahi nenä-
liina eli vaatteen liepi käteen käärittynä saa siihen kos-
kea. Terä paljastetaan vaan puoleksi, ja terästystä katso-
taan ihmetellen päivää vasten; sangen kalliista teristä joita
ruostumista vastaan puutupeissa säilytetään, tarkastetaan
tekijän leimamerkkiä j. n. e. Samoin kuin meilläkin mui-
noin, on aseiden taonta ainoa käsityö, jota Japanissa ennen
pidettiin suuressa arvossa, ja kuulusain mestarien takomista
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miekanteristä maksettiin usein suuret summat. Vanhoissa
japanilaisissa kirjoissa on monta, jotka erittäin käsittelevät
aseiden taontaa. Mutta kun miekkamiehet (samurai) nyt
ovat saaneet kiellon aseellisina julkisesti esiintyä, myydään
vanhoja japanilaisia miekkoja sadottani ja tuhansittain pol-
kuhinnasta. Verraten vähästä maksusta hankin minäkin
maassa ollessamme kauniin kokoelman näitä aseita. Sen-
kin, joka ei ymmärrä arvata terän taiteellista tekoa, teräs-
tystä ja karaistusta, täytyy ihmetellä koristusten, vallan-
kin käsisnojusten somaa valantoa ja koristeita. Ne ovat
usein todellisia taidekappaleita, joilla ei mallin eikä teon
puolesta ole vertaansa.

Samurai.

Ei ole kuinkaan monta
vuotta kulunut siitä ajasta,
kun samurai-luokkaan kuulu-
vat miehet eivät koskaan liik-
kuneet ulkona muuten kuin kah-
teen miekkaansa vyötettyinä.
Myöskinkoulunuoriso tuli aseel-
lisena ensimäisiin, maassa pe-
rustettuihin europalaisiin kou-
luihin. Kun tämä tapa, satamani
auaistua, antoi aihetta moneen
kahakkaan, pyysivät europa-
laiset lähettiläät sen laukkaut-
tamista rauhan aikana. Sii-
hen vastasi japanilainen halli-
tus, että se ministeri, joka us-
kaltaisi julaista sellaisen kiel-
lon, kohta menettäisi henkensä.
Vähän jälemmin myönnettiin
kuitenkin lupa käydä aseetto-
mana, joka niin halusi, ja asei-
den kantaminen joutui nyt niin
unohduksiin, että lopulta us-
kallettiin kieltää se kokonaan.

Japanissa ollessamme emme siis nähneet ainoatakaan miestä
miekoissaan.

Katseltuamme ja ihailtuamme aarteita temppelin perä-
huoneessa, kävimme itse temppelissäkin. Se on aina puusta,
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puukoristuksilla ja kultauksilla kaunistettu. Jos se on Sin-
tolle pyhitetty, ei siinä ole kuvia ja sangen vähän koris-
tuksiakin, lukuun ottamatta yhtä kuvastinta ja suurta, lu-
kittua, lävellisillä ovilla varustettua kaappia, joka joskus
on peräseinällä ja jossa jumala, kuten jo olen maininnut,
sanotaan asuvan. Sinto-temppelit ovat yleensä köyhiä. Muu-
tamat ovat melkein niin vähäpätöisiä kuin kyyhkyislakat.
Usein ovat ne vallan autioita, niin että niitä on vaikea
eroittaa komeiden puiden seasta, joiden keskellä seisovat.
Temppelin edustalla on puusta, kivestä tahi vaskesta tehty
portti (torryi), ja siellä täällä kiikkuu, temppelitien poikki
jännitetyissä nuorissa, kirjoitettuja rukouksia tahi pyhiä
lupauksia.

Portti Sinto-temppeliin johtavalla tiellä.

Nekään, jotka pisernmältä ovat Japania ja sen kirjalli-
suutta tutkineet, eivät näy suuresti sinto-opin perustuksia
tuntevan. Jotkut pitävät tätä uskontoa puhtaana deisminä;

909010
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toiset taas valtiollisena lahkolaisuutena, jonka tunnustajat
jumaloivat kansan kuolleita sankareja. Vakaantunut siveys-
oppi kuuluu tästä uskonnosta tykkänään puuttuvan. Sa-
moin ollaan epätiedossa, onko sinto-oppi maan alkuperäisen
jumaluusopin jäännös, vai onko se ulkoa tuotu.

Budda-oppi on Korean kautta tullut maahan Kiinasta.
Sen temppelit ovat enemmän koristeltuja kuin Sinto-temp-

Buddatemppeli KoUessa.

pelit, ja sisältävät epäjumalan kuvia, kelloja, rumpuja, py-
hiä kirjoja ja kaikenlaisia alttarikoristuksia. Budda-oppi
käsittää myös opin sielujen vaelluksesta, sekä tulevaisen
elämän palkinnoista ja rangaistuksista. Paitsi vasetuisia
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temppelejä, tapaa monessa kohden kivestä tahi pronssista
tehtyjä Budda-jumalien pienempiä jasuurempia kuvia. Isoim-
mat niistä ovat pronssisia, jättiläiskokoisia Budda-kuvia
(Daibutsu) istuvassa asemassa, joiden sisusta muodostaa
pienillä jumalankuvilla varustettuja temppelejä. Sellainen
kuvapatsas on Kamakurassa, toinen Tokiossa, kolmas Nä-
rässä lähellä Kiotoa j. n. e. Joitakuita on viimeisinä vuo-
sina metalliarvostaan myyty; yksi on sillä tavoin joutunut
Lontoosen ja on nyt Kensington-museossa nähtävänä. Me-
talliseos kuuluu olevan vaskea, tinaa ja vähän kultaa, joka
viimeksi mainittu aines on nostanut sen puheen, että niillä
olisi hyvinkin suuri arvo. Kuvataksemme muutamien dai-
batsu-kuvien kokoa mainittakoon, että Närässä oleva on
53 1/2 jalkaa korkea, ja että mies kontaten mahtuu sen sie-
ramesta pään sisään.

Melkein kaikki daibutsu-kuvat ovat jotenkin saman
kaavan mukaan tehtyjä, jota sukupolvesta sukupolveen on
paranneltu, kunnes jumalan kuva lopulta on saanut niin
lempeän, arvoisan ja majesteetillisen muodon, ettei länsi-
mainen taide ikinä ole kauniimpata luonut. Daibutsu-kuvat
ovat selvästi yksityisten kuvanveistäjäin teoksiin samassa
suhteessa, kuin kansanrunous tiettyjen runoilijani teoksiin.

Niinkuin ennen olen maininnut, ei jättiläismuotoa en-
tisessä Japanissa ole hyväksytty. Nähtävästi ovat taiteili-
jat, rakentajat ja puutarhurit pitäneet somaa ja sieväkästä
silmällä. Ainoastaan daibutsu-kuvat, jotkut kellot ja muut
kirkonkalut tekevät tästä poikkeuksen. Kiotoa risteilles-
sämme ajoimme »kuitenkin aitauksen ohi, jonka muurit oli-
vat niin tavattoman suurista kivilohkareista kudotut, että
vaikea on käsittää, miten japanilaisten entisillä apukeinoilla
on saatu niitä liikutetuksi. Lähellä sitä paikkaa on hauta,
luultavasti ainoa lajiansa. Siitä tekee eräs maan-asukas
Kioton merkillisyyksiä kuvatessaan seuraavan kertomuksen:
„Mimisukan, eli nenien ja korvien haudan, pystytti Hide-
yoshi Taiko, 'joka eli noin vuonna 1590 kristittyjen ajan-
laskun mukaan. Kun tämän mainehikkaan miehen sota-
päälliköt sataviidelläkymmenellä tuhannella miehellä hyök-
käsivät Koreaan, antoi hän käskyn tuoda itselleen nähtä-
väksi kaikkien, sodassa tapettujen vihollisten nenät ja kor-
vat, sillä vanhan tavan mukaan katkaistiin Japanissa kuol-



Kahdeksastoista Luku.

326

leiden vihollisten päät, kuninkaalle tahi sotapäällikölle näy-
tettäviksi. Mutta Koreasta asti oli mahdoton tuoda ta-
pettujen päät Japaniin saakka. Siitä syystä antoi Hide-
yoshi mainitun käskyn, ja Japaniin tuodut korvat ja nenät
haudattiin kaikki mainittuun paikkaan. Hauta on 730 jal-
kaa ympärimitaten ja 30 jalkaa korkea 11

.

Kioto on fajansi-, posliini- ja „cloisonne“-tehtaiden
pesäpaikkoja. Japanilaisen saviteollisuudentuotteita pidetään,
kuten tiedetään, muodon ja värien puolesta suuressa ar-
vossa, jonka vuoksi niitä suurin määrin viedään sekä Eu-
ropaan että Amerikaan. Tehtaat ovat suuria ja enimmäk-
seen perhekuntien omistamia, jotka polvi polvesta ovat sa-
maa ammattia harjoittaneet. Astiat poltetaan hyvin pie-
nissä uuneissa ja myydään tavallisesti kauppapuodeissa,
jotka ovat tehtaan kanssa yhdistyksessä. Posliiniteollisuus
on sen vuoksi Japanissa enemmän käsityön kuin tehdasliik-
keen alalle kuuluva. Tavara tulee sen kautta taiteellisen) -

paa. Se on suurten europalaisten tehdasten tuottoisin sa-
massa suhteessa kuin taiteilijan piirros koreaan väripainok-
seen. Mutta hinta on sen mukainen, ja japanilainen pos-
liini on omassakin maassa liian kallista jokapäiväiseen pi-
toon. Melkein kaikki, Japanissa näkemäni suuremmat pöy-
täposliinit olivat ulkomaalta tuotuja. Ne kupit, joista maan-
asukkaat itse nauttivat riisiä, teetä ja säkiä, ovat kuiten-
kin kotimaista tekoa, mutta hyvin varustetussa japanilai-
sessa huonekunnassa onkin tuskin niin paljon posliiniasti-
oita, kuin kunnollisiin kahvipitoihin meillä tarvitaan.

Illalla oli maaherra .kutsunut meitä'päivällispitoihin
erään, kaupungissa olevan oppineen seuran omistamaan ta-
loon. Huoneet olivat osasta europalaiseen malliin sisuste-
tut, pöydillä, tuoleilla, brysselmatoilla y. m. varustetut.
Päivällisissä noudatettiin europalaista ruoka-, viini- ja pu-
hejärestystä. Ruokaa ja viiniä oli runsaasti ja monenlaista.
Ilta kului hauskasti, ja isäntä näkyi olevan mielissään, kun
tulin maininneeksi, että jossakin tämän kaupungin talossa
olin nähnyt hänen sepittämänsä lauseparren seinässä. Hän
lupasi kohta minun käyntini johdosta kylmillä samanlaisen,
ja kun hän muutamassa silmänräpäyksessä oli kirjoittanut
ensimäisen rivin valmiiksi, kehoitti hän japanilaisia vierai-
taan jatkamaan. He koettivat nyt leikkiä laskien hetken
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aikaa keksiä sopivata jatkoa, mutta turhaan. Lopuksi luo-
puivat he yrityksestä, mutta maaherra lupasi itse enuen
lähtöäni, sepittää lopunkin. Varhain seuraavana aamuna
tulikin herra Koha-Yashi luokseni tuoden mukanaan leveän
silkkinauhan, johon seuraavat sanat kauniisti olivat maa-
latut:

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

jotka käännettyinä ovat;
„Niin etäälle kuin meri pauhaa,
hajoittaa syyskuu terveellisen valonsa I'.

Tämä selitettiin minulle niin, että syyskuu luo onnea-
tuottavan valonsa siihenkin pohjanperäiseen paikkaan, missä
talvea vietimme. Näiden rivien jälkeen oli japanin kielellä
kirjoitettu: Machimura Masanavon, Kioto-Fun maaherran
kirjoittamat professori Nordenskiöldille, hänen kunniakseen
annettujen päivällispitojen johdosta, syksyllä 1879“. Alla
oli vielä sepittäjän tavallinen ja runollinen nimi sekä si-
netti. Jälkimäinen oli Rio-San, joka suomennettuna lienee
sama kuin „Hittolainen

Rio-San’in sinetti

Japanilaisten runollisuus on länsimaisesta niin eroa-
vainen, että meidän on japanilaisten runoilijani sepityksiä
vaikea käsittää. Kenties sopisi niitä parhaiten nimittää
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runollisiksi mietelmiksi. Niillä on suuri merkitys japani-
laisten henkisessä elämässä. Niiden tekijöitä pidetään suu-
ressa arvossa, ja köyhänkin kodissa ovat seinät usein silkki-
tahi paperikaistaleilla koristetut, joihin paksusti mutta va-
kavalla kädellä on runonpätkiä maalattu. Kotiintuomissani
kirjoissa on monta, jotka sisältävät joko yksityisten runoi-
lijani ja runoilijattarien sepityksiä, tahi valikoima japani-
laisen kirjallisuuden parhaimmista tuotteista tältä alalta.
Hyvin tavallinen piirustuskäärö kuvaa erään mainion ru-
noilijattaren onnetonta elämää. Ylinnä on se kuvattu ku-
koistavaksi, ihanaksi japanilaiseksi kaunottareksi, joka merk-
kisuti kädessään kirjoittelee mietteitään, sitten esiintyy se
eri riutumisasteilla, sen jälkeen kuolleena, puoleksi mädän-
tyneenä, korppien raiskaamana, ja lopuksi luurankona. Ku-
vajakso päättyy ihanasti kukoistavaan kirsipuuhun, joksi
sankarinainen, ruumiinsa sorruttua, on muuttunut. Kukois-
tavata hirsipuuta pitävät Japanilaiset kauneuden ihanteena
kasvikunnassa, ja tämän puun kukoistuksen aikana mat-
kaillaan usein kuuluisiin kirsipuunlehdikköihin, joissa tunti
tunnilta kaikessa hiljaisuudessa puiden kukkapukua ihail-
laan. Valitettavasti selitettiin minulle se runollinen aate,
jolle tämä, osasta hirvittävä kuvasarja perustuu, niin myö-
hään, etten enään ollut tilaisuudessa sitä ostaa. Ollak-
seni läsnä juhlassa, jonka Kohessa asuvat, matkaamme har-
rastavaiset japanilaiset, europalaiset ja kiinalaiset meidän
kunniaksemme panivat toimeen, täytyi minun ennen aikoja
lähteä Kiotosta. Juhlaa vietettiin iloisesti kaupungin ul-
kopuolella olevassa Budda-temppelissä, jota ei japanilaiset
suinkaan näkyneet pitävän temppelin pyhyyttä solvaisevana.
Illan kuluessa tuli monta pyhissä kävijää temppeliin, enkä
niiden katsannosta voinut huomata pahaa mieltä siitä, että
muukalaiset kemuilivat kauniissa temppelipuistossa, jonne
olivat vaeltaneet. He katsoivat pikemmin onnellisena het-
kenä saapuneensa matkansa päähän, ja nauttivat mielellä
virvokkeita, joita heille tarjottiin.

Lokak. 18 p. nosti Vega jälleen ankkurinsa purjeh-
tiakseen Japanin sisämeren kautta Nagasakiin. Kun minä
Koben maaherralta pyysin lupaa käydä matkalla parissa
kohden maissa, ei hän ainoastaan suostunut pyyntööni vaan
laittoi lisäksi mukaamme saman, englannin kieltä osaavan
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virkamielien, joka Kiotossa oli seurannut minua. Ilma oli
kirkas ja kaunis, joten olimme tilaisuudessa ihailla Sisä-
meren kauniita ympäristöjä. Ne ovat hyvin pohjoismaisen
meren-saariston kaltaisia. Näköalat ovat kuitenkin vuor-
ten yksitoikkoiscmman muodon kautta vähemmin vaihtele-
via. Täällä samoin kuin Kobessa ovat vuoret enimmäkseen
erästä granitilajia, joka on niin helposti murenevata, että
silkka kallio melkein yleensä on rapeutunut keltaiseksi, lai-
haksi hiekaksi. Pohjan kauniit, jylhämuotoiset granitikal-
liot puuttuvat siis täältä. Kaikki vuorenkukkulat ovat pyö-
reäpäisiä ja yltä yleensä, missä ci hietavieremiä ole muo-
dostunut, uhkuvan kasvillisuuden peittämiä. Puiden tasa-
korkeus tekee kuitenkin muuten erinomaisen kauniit maise-
mat vähän yksitoikkoisiksi.

Kahdessa kohden poikkesimme maalla, ensimäisen ker-
ran Hirosamilla. Korkean, rapeutuneen granitiharjanteen
juurella oli täällä muutamia kalastusmökkejä ja talonpoi-
kaistaloja Muutaman satakunta neliökyynärän alalla näh-
tiin koko joukko hautakiviä sekä pystyssä että ku-
mossa. Muutamia oli tuoreilla kukilla kaunisteltu, yhdelle
oli Sinto-temppeli puupuikoista tehty, toiselle oli riisimalja
ja pieni sakipullo asetettu. Eläintutkijat löysivät täältä
paljon rantaeläviä, joista mainittakoon märkään hietaan
hautaantunut mustekala, jota maan-asukkaat ahkeraan ruo-
akseen etsiskelevät. Viljelyskasvien joukossa tapasimme
täällä, kuten monasti ennenkin ylhäisiltä seuduilta, vanhan
tuttavan, tattarin.

Toisella kertaa laski Vega ankkurinsa talonpoikais-
kylän luo, vastapäätä Shimonosekia. Kun olimme rantaan
laskeneet, tuli eräs virkamies laivaan, kohteliaasti selittäen,
ettei meillä ollut oikeus sillä kohdalla maalle nousta. Mutta
saatuaan tietää, että meillä oli maaherran lupa, ja että
virkamies Kobesta passin asemesta seurasi meitä, ei hän
pannut maissa käyntiämme vastaan. Europalais-japanilai-
sessa historiassa on Shimonosekillä surkea maineensa nii-
den hirmutöiden kautta, joita 17 englantilaista, ranskalaista,
hollantilaista ja amerikalaista laivaa yksin neuvoin syysk.
4 ja 5 päivänä 1864 täällä harjoittivat, pakoittaakseen ja-
panilaisia avaamaan salmea muukalaisille, jonka jälkeen li-
säksi palauttivat voitetut maksamaan hirveän suuret kulun-
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kikustannukset. Vaikka ainoastaan viisitoista vuotta oli
näistä tapauksista kulunut, ei täällä enään huomannut mi-
tään ynseyttä europalaisia vastaan. Ainakin kohdeltiin
meitä tässä kylässä erinomaisen ystävällisesti. Kylässä,
joka sijaitsi pitkin meren rantaa juoksevan vuoriharjanteen
juuressa, oli yhden ainoan kadun varrella rakennuksia, joissa
kadunpuolella oli kauppapuoteja, saki-myymälöitä ja käsi-
teollisuus-verstaita. Ainoat, mitkä täällä herättivät huo-

Nagasakin edusta.

uhota, olivat kauniiden puiden ympäröimä Sinto-temppeli,
sekä suuri suolatehdas, jossa merivesi laskettiin avaroihin,
mataliin tasapohjaisiin, nyt melkein kuiviin savilammikkoi-
hin haihtumaan, ja joista väkiintynyt suolavesi sitten juok-
sutettiin suolapannnihin kuivamaan. Ihmeellistä oli, että
useat simpukat näkyivät tässä väkevässä suolavedessä hy-
vin menestyvän.
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Maallenousu Hirosamissa ja Simonosekissa.

Ympäröivillä vuorenkukkuloilla kasvoi japanilaisia va-
liapuita (Rhus succeclaneus) tiuhassa. Vahaa puserretaan
pensaan marjoista kuuman avulla. Siitä tehdään suurin
määrin kynttilöitä, joita asukkaat itse polttavat, ja sitä
viedään myös valaistuna ja puhdistettuna Europaan, missä
se kynttilätehtaissa joskus tulee käytetyksi. Tätä nykyä
astuu kuitenkin Amerikalainen kerosiniöljy yhä enemmän
näiden vahakynttelien sijaan. Hinta on sen kautta niin
alentunut, että kasvivahan valmistus tuskin enään lienee
kannattava. 1

Seuraavana aamuna lähdimme täältä, ja lokak. 21
päivänä laski Yega ankkurinsa Nagasakin satamaan. Tällä
paikalla poikkesin parhaasta päästä kootakseni kasvikivet-
tymiä, joita luulin löytäväni Takasiman hiilikaivokselta,
tahi hiiliähän läheisyydestä. Toivoin äkkiä pääseväni löy-
töpaikan perille, koska tiesin millä innolla japanilaiset ko-
koilevat merkillisiä esineitä eläin-, kasvi- ja kivikunnasta.
Luulin siis jostakin kauppapuodista, missä vanhoja pronssi-
kaluja, posliiniastioita, aseita y. m. myydään, myöskin ta-
paavani kasvikivettymiä tältä seudulta. Ensimäisen päivän
hyppäsin siis, vaikka turhaan, toisesta myymälästä toiseen
niitä hakemassa. Viimein ilmoitti eräs japanilainen minulle,
että seudun luonnon- ja taidetuotteita käsittävää näyttelyä
parastaikaa puuhattiin ja että näyttelyesineiden joukosta
kenties löytäisin, mitä etsin.

Luonnollisesti käytin kohta tilaisuutta nähdäkseni ja-
panilaista paikallisnäyttelyä. joista usein olin kuullut pu-
huttavan. Vaikka näyttely vielä oli järestämätön. myönnet-
tiin minulle kuitenkin lupa käydä sitä tarkastamassa, ja
sain siten tilaisuuden nähdä paljon opettavaista, muun mu-
assa paljon tämän seudun kivilajeja. Niiden joukosta huo-
masin ilokseni myöskin joitakuita kauniita kasvikivettymiä
Mogista, joka ei ole kaukana Nagasakista. Sen kukkulan
kupeelle, jolla näyttely tuli pidettäväksi, oli suuren suuria
kivihiilipatsaita näytteeksi pystytetty, ja niistä päättäen olisi
japanilaisten kivihiilikerrosten paksuus sangen tyydyttävä.

Kohta seuraavana aamuna lähdin matkaan Mogiin, Ko-
1 Tarkempia tähän kuuluvia tietoja antaa Henry Grihble The preparation

of vegetable wax teoksessa (Trausactions of the Asiatic Society of Japan, Voi. 111
Part. 1, s. 91, Yokohama 1875).



Kahdeksastoista Luku.

334

besta seuranneen japanilaisen ja erään toisen ajutantin kans-
sa, jonka Nagasakin kohtelias maaherra minulle toimitti.
Matka piti tehtämän vuorten poikki hevosilla. Paitsi kahta
japanilaista apulaistani seurasi minua yksi mies Vegalta,
kaikki ratsastaen, sekä joukko kuleja, muonan ja muun ta-
varan kantajina. Maaherra tarjosi minulle oman, japani-
laisten mielestä vallan erinomaisen hevosensa käytettäväksi.
Se ei kooltaan ollut aivan iso, mutta sangen kaunis, veikko
ori, melkein samaa näköä kuin Norjan hevoset, sekä säy-
seä ja jaloiltaan vakava. Viimeksi mainittu ominaisuus oli-
kin tarpeen, sillä jo kohta aluksi tuli noustavaksi sataa,
epämukavata, liukasta kiviporrasta ylös. Sittemminkin nous-
tiin ja laskettiin monessa kohden samanlaisia liukkaita, he-
vosmiehelle hankalia portaita, kapeata tietä myöten, joka
kierteli monen sadan jalan syvyisten rotkojen partaita, joilta
ainoakin syrjään astuttu askel olisi vienyt hevosen ja mie-
hen kuolemaan. Mutta hevosemrae olivat, kuten sanottu,
jaloiltaan vakavat ja silmiltään tarkat, eikä ratsastajat ka-
malissa paikoissa arvanneet ohjaksiin koskeakaan.

Ei yksikään vuoriseutu Japanissa näkemistäni ollut
niin viljeltyä kuin Nagasakin tienoot. Jokaisella, muuta-
man satakunta neliökyynärän kokoisella, tasaisella alalla
kasvatetaan aina jotakin viljelyskasvia, enimmäkseen riisiä,
mutta kun sellaisia paikkoja on vaan vähän, ovat asukkaat,
ahkerasti ja sitkeästi työtä tehden, tasoittaneet vuorten jyr-
kät rinteet tasapintaisiksi pengermiksi, jotka vesijohdoilla
huolellisesti pidetään kosteina.

Mogi on jotenkin iso kalastajakylä meren rannalla,
noin 20 kilometeriä Nagasakia etelämpänä, laavakerroksista
ja vulkaanisista tulleista muodostuneen, vuorisen niemimaan
laidalla, joka syvien vuonojen leikkelemänä Kiusiu-saaresta
pistää mereen. Ei yksikään europalainen asu siellä, eikä
siellä tietysti ole ainoatakaan europalaista ravintolaakaan.
Mutta me pääsimme asumaan erään, tämän kylän etevim-
män ja varakkaamman miehen, sakinvalmistajan ja sakin-
myyjän luo, jota suomen kielellä nimittäisimme viinanpolt-
tajaksi ja kapakanisännäksi. Täällä otettiin meidät ystä-
vällisesti vastaan puhtaisiin kauniisiin huoneisin, joissa isän-
nän nuori sievakka tytär palvelustyttöjen avulla hoiteli
meitä. Väärässä on, jos luulee, että meidän ravintolamme
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Nagasaki.

oli samaa laatua kuin kapakat Ruotsissa. Täällä ei tar-
vinnut, kuten europalaisissa kapakoissa, nähdä rappiolle jou-
tuneiden juoppojen joutavia rehvastuksia. Polttimossa ja
kapakassa elettiin ja oltiin yhtä hiljaa ja tasaisesti, kuin
varakkaan, hiljaisen maamoukan työssä meillä.

Säkiä valmistetaan käyttämällä ja polttamalla riisi vil-
jasta. Se on maultaan ja väeltään monenlaista, joskus huo-
nonpuoleisen rheinviinin kaltaista, joskus taas vähäväkisen
paloviinan makuista. Paitsi säkiä teki isäntämme riisistä
ja sakijäännöksistä myöskin etikkaa. Nämä aineet olivat
muiden kasvi-aineiden seassa suurissa saviastioissa pihassa
happanemassa.

Niin pian kuin tuloni joutui tiedoksi, kävivät kylän
etevämmät miehet minua tervehtämässä. Ystävällinen koh-
telu, sikaaiåt ja punaviini teki meistä pian hyvät ystävät.
Heistä oli minulle vallankin kylän lääkäri suureksi hyödyksi.
Saatuaan tietää syyn tulooni selitti hän etsimiäni kivetty-
miä todellakin olevan tällä seudulla, mutta että niitä ai-
noastaan matalan veden aikana oli saatavissa. Minä läh-
din kohta lääkärin ja Nagasakista seuranneiden kumppaheni
kanssa löytöpaikalle ja lapasinkin sieltä monta kerrosta,
jotka sisältivät mitä kauniimpia kasvikivettymiä. Sinä ja
seuraavana päivänä kokosin niitä oikein runsaasti lapsipar-
ven kera, joka ahkerasti oli minulle apuna. Työkurappa-
lini olivat sekä poikia että tyttöjä, jälkimäisillä aina pieni
kakara selässään. Pienemmät lapset olivat melkein aina
vallan kaljupäisiä, mutta nukkuivat kuitenkin päivän hel-
teessä teuhaavien sisartensa selässä, joita ei takkansa näyt-
tänyt laisinkaan rasittavan.

A. G. Nathorsfin tekemäin tutkimusten mukaan kuu-
luvat tältä paikalta kotiin tuomani kasvikivettymät nuo-
rempaan tertiäri-aikakauteen. Tämä etevä ja terävä kas-
vipaleontologimme huomauttaa, että olisi luullut täällä ta-
paavansa maadunnaiskasviston, läheisen nykyiselle etelä-
japanilaiselle kasvikunnalle, joka on katsottu kohdastaan
juontavan alkunsa hyvin likeisestä tertiärisestä kasvistosta.
Tällaista yhtäläisuutta kuitenkaan ei ole olemassa. Mo-
gissa puuttuu nimittäin tykkänään saniaisten painanneksia,
ja hakopuun jäännöksiä ei myöskään tavattu muita kuin
ainoa neuloja kantava oksa, hyvin samaa muotoa kuin



336

Kasvikivettymiä Mogista.

), 2. Pyökin lehtiä (Fagus ferrugmea AU. var. pliocena Nath.). 3. Yahteran
lehti (Aier Mono Max., var. pliocenum Na/h.).
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Kasvikivettymiä.

Huippusaarten Sequoia Langsdorffii Brougn. Vallan run-
saasti tavattiin sitä vastoin erään pyökkilajin lehtiä, joka
on Amerikan rautapyökille (Fagus ferruginea AU.) sukua,
mutta eroaa nykyisistä japanilaisista, samaan sukuun kuu-
luvista lajeista. Sitä paitsi tavattiin Quercus, Juglans, Po-
pulus. Myrica, Salix, Zelkova, Lipuidamhar, Acer, Primus,
'l’ilia, y. m. kasvien lehtiä, jotka muodoltaan ovat jotenkin
samankaltaisia kuin nykyiset, samojen kasvilajien lehdet
Japanin metsäseudussa, Amerikan metsäkasvistossa ja Hi-
malajan lauhkeassa ilmanalassa tavattavissa kasveissa. Mutta
siihen katsoen että löytöpaikka on meren rannassa, vallan
lähellä Japanin etelä kärkeä, kummastuttaa todella, että
Japanin kasvikunnalle omituiset tropiset ja suhtropiset kas-
vit täältä tykkänään puuttuvat. Tämän johdosta päättää
tri Nathorst, etteivät nämä, kuten näihin saakka on otak-
suttu, ole Japanissa alkuperäisen kasviston jäännöksiä, vaan
että ne myöhemmin ovat tänne entisestä, etelämmässä ole-
vasta, nyt kadoksiin joutuneesta mannermaasta siirtyneet.
T:ri Nathorst’in tutkimukset eivät vielä ole päättyneet, ja
jos olisivatkin loppuun tehdyt, ei tila kuitenkaan myöntäisi
pisemmältä käsitellä tätä ainetta. Kuitenkaan en voi olla
mainitsematta, että suurella mielihyvällä Yega-retken muis-
telmiin liitän ainakin tämän vähän
lisäyksen eteläisten seutujen kasvipa-
leontologian suhteen. Edelliset poh-
janperäiset retkikuntamme ovat Huip-
pusaarten jäisistäkallioista sekä Grön-
lannissa olevan, aukean Noursoak-
niemimaan, basaltin peittämistä hiek-
ka- ja liuskekerroksista tavanneet en-
tisten, rehevien metsien jäännöksiä,
ja siten tehokkaasti edistäneet kysy-
myksenalaista tiedonhaaraa.

Mogista palattuani, kävin eräällä
hiilikaivoksella, joka on saarella muu-
tamia kilometeria Takasiman kaupun-
gista. Sieltäkin onnistui minun löy-
tää seudun entisen kasviston jään-
nöksiä.

Kasvikivettymä Mo-
gista.

Zelkova Keakii Sieb. kasvin
lehti, var. pliocena Nath.
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Kun myöskin Nagasakin asukkaat olivat meidän kun-
niaksi toimeen panneet suuret jäähyväispidot, joissa puheita
pidettiin japanin, kiinan, englannin, ranskan, italian, sak-
san, hollannin, venäjän, tanskan ja ruotsin kielellä, joka
todistaa mikä monikielisyys tässä tilassa vallitsi, nosti Yoga
lokakuun 27 päivänä ankkurinsa purjehtiakseen eteenpäin.
Me jätimme nyt Japanin todeuperästä kotia kohdaksi läh-
teäksemme. Viimeiseksi jäähyväiseksi tervehtivät satamaan
ankkuroidut, „Hornet“ ja „Sylvia“ nimiset englantilaiset
tykkiveneet ipeitä meritervehdyksellä. Luonnollisesti tun-
tui kotiinpäin lähtö viidentoista kuukauden poissa oltua
iloiselta. Mutta tätä iloa himmenti surumielisyyden tunne,
kun kenties ainiaksi oli eroaminen tästä ihanasta maasta
ja jalosta kansasta, jonka nykyinen kehitys luultavasti on
virkistävä Itä-Asian vanhoja sivistyskansoja sekä valmistava
europalaiselle tieteelle, teollisuudelle ja taiteelle uutta vil-
jelysalaa. Vaikea on ennustaa, mitä uusia, aavistamatto-
mia hedelmiä täällä on kasvava. Mutta suuresti erehtyne-
vät ne europalaiset, jotka luulevat täällä vaan olevan ky-
symyksen Asialaisen läänitysvallan pukeutumisesta uuden-
aikaiseen europalaiseen muotoon. Minusta näkyy sen ajan
aamurusko koittavan, jolloin Itä-Asian keskimeren ranta-
maat ihmiskunnan edistymistyössä tulevat suurta tehtävätä
ajamaan.
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Honkong ja Kanton. Kiviliiomot Kantonissa. Valtiolliset olot eräässä
englantilaisessa siirtokunnassa. Maanasukasten koiteleminen. Matka La-
buaniin. - Hiilikaivokset siellä. Retki Romeon rannikolle. Malaijikyliä.

Singapore. Matka Ceyloniin. Point de Galle. Jalokivikaivokset Eat-
naporan luona. Temppeleissä käynti. Käsikirjotuksia ostetaan. Ceylo-
nin asujaimisto. T:ri Almqvistin retki saaren sisäosiin.

Muutamia päiviä jälkeen tuloamme Jokohamaan, vie-
tiin Yega Jokosukan veistämöön vaskella vuorattavaksi, et-
tei lämpöisten merien laivamadot pääsisi sitä jyrsimään,
jonka ollessa sen sisustusta hiukan muodosteltiin kuumissa
ilmanaloissa kululle sopivaksi. Tässä työssä kului enem-
män aikaa, kuin luultiinkaan; niin että Yega vasta syysk.
21 päivänä pääsi veistämöltä Jokohamaan palaamaan missä
luonnontutkijat olivat viettäneet suurimman osan korjaus-
aikaa. Alkuaan oli aikomukseni viipyä Japanissa vaan kor-
jausten ajan, jolloin Yegan upserit ja miehistö olisivat ti-
laisuudessa levätä talven vaivoista, saisivat vastaanottaa ja
lähettää kirjeitä kotimaahan, sekä sanomalehdistä nähdä
mitä tärkeätä oli ihmisten ilmoissa poissa ollessamme ta-
pahtunut. Mutta kuten jo tiedämme viivähdettiin pisem-
mältä kuin aiottu oli. Osasta oli siihen se syynä, että
Japanin merkillisestä, miellyttävästä ja vierasvaraisesta kan-
sasta, ja ihanasta maasta oli vaikea erota. Kun Yega saa-
tiin merikuntoiseksi, oli monsun-tuulten vuoro sitä paitsi
niin lähellä, ettei ajan kulun suhteen olisi ollut miksikään
hyödyksi kohta lähteä liikkeelle. Ankarat myrskyt riehu-
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vat; nimittäin tavallisesti tähän vuoden aikaan näissä ve-
sissä, ja silloin vallitseva tuuli on niin sopimaton Japanista
etelään menevälle, ettei vähän aikuisempi lähtö vähäväki-
selle Yegalle, jonka olisi täytynyt luovata Japanin ja Hon-
kongin väliä vastatuulessa, olisi ollut miksikään eduksi.
Sitä vastoin oli luultava, että lokakuun lopussa ja marras-
kuun alussa pääsisimme hyvässä myötätuulessa Honkongiin
laskemaan. Ja niin kävikin, sillä lähdettyämme lokakuun
27 päivänä e. p. p. Nagasakista, saavuimme jo marraskuun
2 päivänä j. p. p. Honkongin satamaan.

Parissa päivässä ei tietysti voinut saada mitään, tie-
dettä hyödyttävää aikaan sellaisella seudulla, jota luonnon-
tutkijat monta monituista kertaa olivat tarkastelleet, mutta
kun retkikunnan jäsenet hartaasti toivoivat Yogan mat-
kalla myöskin pääsevänsä vähän näkemään kuuluisata, kai-
kista muista maista eroavata taivaallista valtakuntaa",
päätin tähän satamaan poiketa.

Honkong ei kuitenkaan ollut tarkoitukseemme oikein
sopiva. Tämä rikas ja kukoistava, Englannin valtioviisau-
den ja opiumkaupan synnyttämä kauppakaupunki, on euro-
palaismuotoinen, brittiläinen siirtokunta, jossa alkuperäinen,
kiinalainen kansanelämä ei paljon astu esiin, vaikka suurin
osa väestöä on kiinalainen. Mutta muutaman tunnin mat-
kan päässä Honkongista on vanha, suuri kauppakaupunki
Kanton, joka jo kauan on ollut europalaisille avoinna, mutta
joka siltä vielä on kaikin puolin täydellisesti kiinalainen.
Sen rakennustapa, väestö, temppelit, vankihuoneet, kukka-
penkereet, mandarinit, letillä varustetut katupojat y. m. oli
kaikki kiinalaista. Useimmat retkikunnan jäsenet tekivät
sinne matkan ja saivat siellä nähdä ja kuulla jos jotakin.
Kaikkialla kohtelivat asukkaat meitä ystävällisesti \ ja pian
tulimme huomaamaan, kuinka väärän kuvan europalaiset
kirjailijat enimmäkseen luovat tästä mailman lukuisimmasta
kansakunnasta. Kaikesta näkyy, että täällä asuu vakava

1 Kuitenkin yhdellä, naurettavalla poikkeuksella! Eläintieteellistä tar-
koitusta varten halusin saada tavallisia, kiinalaisia rottia käsiini, ja tiedustelin
niitä sen vuoksi tulkin kautta kadun varrella olevasta hökkelistä, jossa sanot-
tiin rottia ruoaksi valmistettavan. Mutta tuskin oli kysymys tehty, kun pai-
kan vanha, totinen isäntä vimmastuneena alkoi ankarasti morkata tulkkia siitä,
että se omien maanmiehiensä solvaamisessa auttoi ..ulkomaalaista pirua". Kaikki
selitykseni olivat turhia, ja minun täytyi heittää asia siksensä ja lähteä tieheni.
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ja ahkera kansa, joka tosin käsittää hyveen, paheen, surun
ja nautinnon omalla tavallaan, mutta jota meillä ei kuiten-
kaan ole oikeus kohdella sillä röyhkeydellä, jota europa-
laiset mielellään värillisiä rotuja kohtaan osoittavat.

Suurimman osan lyhyestä oloajastani Kantonissa kan-
natin itseäni kannintuolissa hevosia ei itse kaupungissa
sovi käyttää pitkin kapeita, osasta katettuja katuja,
joiden varsilla on avonaisia kauppapuoteja, ja jotka epäi-
lemättä ihmeellisten joukossa ovat ihmeellisimmät täällä
nähtävät. Mieleeni ei ole jäänyt monta kokonaista kuvaa
siitä kirjavasta elämästä, jota täällä muutamia tuntia tar-
kastelin. Mutta vaikkapa kuvat olisivatkin selveramästi
mielessäni, en kuitenkaan tässä kuluttaisi tilaa esittämällä
omia pintapuolisia havaintojani. Kirjoituksia ei puutu siltä,
joka haluaa tarkemmin Kiinan tapoihin tutustua, vastuk-
sena tulee sillä vaan olemaan kirjojen ääretön paljous ja
usein puutteellinen sisältö. Yhdestä ainoasta erityissei-
kasta, nimittäin Kantonin kivihiomoista, aion tässä puhua,
koska ne erittäin vetivät huomiotani puoleensa.

Luonnollista on, että väkirikkaassa ja varallisessa
maassa kuin Kiinassa, jossa kotielämätä suuresti harraste-
taan, paljon rahoja käytetään koristuksiin. Luulisipa siis
hiottuja, jaloja kiviä täällä suurin määrin käytettävän,
mutta Kantonissa näkemistäni päättäen, eivät kiinalaiset
näy niille laskevan niin suurta arvoa, kuin hinduilaiset ja
europalaiset. Sitä paitsi näkyvät «itämaiseen tapaan hio-
tut", s. o. pyöreäpintaiset kivet edelleen olevan täällä suu-
remmassa arvossa, kuin tasapintaiset, Europan nykyisen
mallin mukaan hiotut. Sitä vastoin suosivat kiinalaiset
suuresti omituisia, monasti hyvinkin puhtaasti, monenlai-
sista kivilajeista tehtyjä niverryksiä. Suurimman arvon
laskevat he tässä suhteessa nefritille, jota itse nimittävät
„Yiiksi“. Siitä tehdään sormuksia, rannerenkaita, kaiken-
laisia koristuksia, maljakkoja, pieniä pöytäastioita y. m.
Kantonissa on paljon kivenhijojia jakauppioita, jotka työk-
seen valmistavat ja myyksentelevät tästä kivilajista tehtyjä
korukaluja, ja sen hinta arvataan monasti todellisia jalo-
kiviä ylemmäksi. Sillä oli kauan aikaa kaupanteossa niin
tärkeä sija, että sen löytöpaikoille oli erityiset kauppatiet,
jotka Yii-portin kautta johtivat Kiinaan. Samoin pidetään
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meripihkaa, vallankin hyönteisiä sisältävää suuressa ar-
vossa. Meripihkaa ei ole Kiinassa, mutta Europasta sitä
tuodaan, sekä oikeata että väärennettyä, joka joskus sisäl-
tää suuria, kiinalaisia kovakuoriaisia, joissa hyönteisneulo-
jen jälet vielä tuntuvat. Myös käytetään muita, tavalli-
simpia vieraista maista tuotuja kivilajeja muun muassa
talkkia tahi vuojokiveä, sekä pyrophyllitia. Mutta näistä
tehtyjen kalujen hinta on pieni, nefritistä tehtyjen rinnalla.
Samasta kauppapnodista, mistä ostin erityisiin laatikkoihin
huolellisesti asetettuja nefritikappaleita, löysin tomusen vak-
kasen pohjalta, kvartsipalasten ja muun roskan seasta, isoja,
osasta hyvin muodostuneita, kirkkaita läpinäkyviä topasi-
kristalleja. Niitä myytiin samoin kuin kvartsia turhasta
hinnasta. Myöskin ostin itselleni pari mukailtua topasi-
kappaletta, joista toinen oli iso, sangen soma luontoperäi-
nen kristalli, jonka päähän oli piirretty kiinalainen kirjoi-
tus, joka käännettynä olisi; „kirjalliset tiedot tuottavat ar-
voa ja kunniata, ja tekevät miehen hovieläraään soveliaaksi ‘.

Toinen oli vähän sinertävä, tuumanmittainen topasi-kris-
talli, jonka kylkeen ihmiskuva, kenties joku buddapyhimys,
oli kaverrettu. Kivenhiontaa harjoitetaan kotityönä, val-
lankin muutamassa kaupunginosassa. Verstas on tavalli-
sesti pohjakerroksessa, katua vastaan avonaisessa huoneessa,
pienen tiskin rinnalla. Kivet lohotaan ja hiotaan, kuten
meilläkin, metalliliitoilla ja kivijauheella tahi survotulla ko-
rundilla, jota Kantonin tienoilla lienee paljon.

Tätä nykyä kiitetään Hongkongin ja Kantonin väliä
suurissa mukavissa, mutta raölskännäköisissä, amerikalaisen
mallin mukaan rakennetuissa jokihöyryissä. Niitä kulettaa
europalaiset, ja ruoanpito on niissä europalainen ja sangen
hyvä. Europalaiset ja kiinalaiset oleskelivat eri salongeissa.
Peräkannella ja peräsalongissa on aina merirosvojen va-
ralta aseita käsillä. Joitakuita vuosia sitten tapahtui, että
niitä oli hiipinyt kiinalaisten matkustajani joukkoon, laivaa
rosvotakseen.

1842 vuoden sodan johdosta luovutettiin Hongkong
Englannille. Silloin vähäpätöinen kalastuskylä on nyt mail-
man suurimpia kauppapaikkoja. Satamassa, joka on avara
ja monen granitisaaren suojassa, on hyvä ankkuripohja.
Isommalle saarelle on kaupunki rakennettu askelmille, jotka
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rannasta nousevat saarelle nousemistaan. Kaikkien ylinnä
on varakasten europalaisten virkamiesten, somien puutar-
hojen yrapäröimät kesähuvilat. Talvella asuvat he itse
kaupungissa. Täällä otti sekä maaherra Mr Pope Hen-
nessy että kaupungin muut asukkaat meitä ystävällisesti
vastaan. Edellinen pyysi kapteni Palanderia ja minua ul-
jaasen kuvernörin asuntoon majailemaan, piti päivälliset,
pani kunniaksemme virallisen juhlan toimeen ja lahjoitti
retkikunnalle kauniin kokoelman kuivatulta yrttejä kaupun-
gin komeasta puutarhasta, jota hoitaa Mr Charles Ford;
jälkimäiset antoivat minulle kaupungin etevien miehien City
Halkissa toimeenpanemassa kokouksessa onnentoivotuskirjoi-
tuksen. Kokouksen avasi puheenjohtaja Mr Keswick ter-
vehdyspuheella, jonka jälkeen Mr J. P>. Goughtrie luki ja
antoi minulle punaisiin silkkikansiin sidotun, mustalla, kul-
lalla ja punaisella painetun kirjoituksen, jonka alla oli 414,
muun muassa kiinalaisiakin nimikirjoituksia. Kirjoitus päät-
tyi sydämellisellä onnentoivotuksella meille kaikille ja lu-
pauksella, että vastedes saisimme Hongkongissa käynnis-
tämme pienen muistolahjan. Kotiin tultuamme sai sekä
Palander että minä Hongkongin kunnan jäseniltä komean,
hopeaisen kukkamaljakon.

Suurella innolla koin päästä tässä vilkkaassa siirto-
kunnassa vallitsevien valtiollisten olojen perille. Ensi nä-
kemältä eivät ne suinkaan olleet tyydyttäviä; rauhaa ja
sopua ei näkynyt olevan. Moni Hongkongissa asuva euro-
palainen moitti nimittäin ankarasti kuvernöriä. Hän suosi
muka ykspuolisesti kiinalaisia ja lieventi heidän rangaistuk-
siaan siihen määrään, että pelättiin kaikkien Kantonin ros-
vojen ja varkaiden ennen pitkää pakenevan Hongkongiin.
Juuri meidän siellä ollessamme riideltiin kaupungin Leyis-
lative counciVissa tästä asiasta. Keskustelu oli vähän kiuk-
kuista laatua, mutta kuitenkin noudatettiin siinä emämaasta
perittyä, parlamentarista malttia. Kuten tällaisissa tiloissa
ainakin, kallistuivat europalaiset vastustuspuolueen sulopu-
heisen puheenjohtajan puoleen. He näkyivät nimittäin ole-
van siitä mielestä, että ainoa puolustuskeino suuren tai-
vaallisen valtakunnan rosvoja vastaan olisi hirveä rangais-
tus, niin pian kun he joutuisivat jostakin rikoksesta kiini.

Sivulta katsojasta tuntui kuitenkin kuin olisi maaher-
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ralla ollut ihmisyys ja oikeus puolellansa, sekä menetel-
lyt tulevaisuuteen nähden sangen ymmärtäväisesti. Hänen
tullessaan tähän siirtokuntaan rangaistiin kiinalaisia san-
gen hirveällä tavalla, jos kohta rangaistuskeinot Kiinassa
käytettäviin verrattuina, olivat lauhat, jolla vastustus-puo-
lue myöskin koki puolustaa ankaruuttaan. Rikoksellisia
ruoskittiin armottomasti pampulla, niin että moni sen joh-
dosta sai parantamattoman keuhkotaudin; ennen rankaise-
mista syötettiin rangaistaville niukasti vettä ja riisiä, ja
vankeudesta päästettäessä merkittiin heitä poltinraudalla
y. m. Seuraten sitä aatetta, että sellaisen siirtokunnan
kuin Hongkongin suurin turva on maanasukasten rakkaus,
on maaherra kaikin tavoin kokenut suojella heitä europa-
laisten väkivaltaa vastaan. Hyvin ymmärtäen, että kovin
julmat rangaistusmuodot pikemmin synnyttävät rikoksia,
kuin estävät niitä tapahtumasta, koska sellaiset ihmisissä
herättävät vaan sääliä, ja että lauhkeat rangaistusmuodot
sitä vastoin ovat yleisen turvallisuuden ensimäisenä ehtona,
oli maaherra vähentänyt ruoskintaa, kieltänyt julkisen ran-
gaistuksen, suojellut rikoksellisia mielivaltaiselta sorrolta,
vaihtanut tavallisen pampun rottinkiin, lakkauttanut nälällä
kiusaamisen ja poltinraudalla merkitsemisen, parantanut van-
kilaitokset y. m. Kaikkea tätä moittivat europalaiset kaup-
piaat suuresti, mutta siirtokunnan kiinalaiset alamaiset oli-
vat siitä mielissään, vaikka olivat kielletyt mieltään ilmai-
semasta.

Kun sittemmin saavuimme muihin englantilaisiin alu-
eihin, tulimme huomaamaan, että asukkaat monessa kohden
olivat hallituksen kanssa riidassa, mutta joka paikassa oli
vastustuspuolue tilaisuudessa julkisissa kokouksissa, sanoma-
lehdissä ja lentokirjoissa asiataan ajaa. Raitis, valtiollinen
elämä pääsee täten kohta alusta juurtumaan, ja juuri tämä
synnyttää epäilemättä englantilaisten siirtokuntain itsehal-
linto-ky’yn, lisää niiden elinvoimaa ja vaikutusta ympäröi-
vään seutuun.

Kun Mr Hennessyn valtio-oppi on päässyt Hongkon-
gissa asuvissa Kiinalaisissa siihen määrään juurtumaan, että
he tietävät itsensä kansalaisiksi, joiden henki ja omaisuus
on lain suojassa, joiden ei tarvitse virkavaltoja kumartaa,
ja jotka, itse pysyen lakien rajoissa, ovat turvissa virka-
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miesten nylkyhimolta, sekä saavat nauttia kaikkia niitä
etuja, mitä englantilainen laki kansalaiselle myöntää, käy
todellakin hauskaksi nähdä, mitä tämä Hongkongin suureen
naapurimaahan on vaikuttava.

Hongkongissa asuvat europalaiset päättelivät, että Kii-
nasta luultavasti vielä jonkun vuosituhannen aika käy lau-
suminen: „sinä olet mikä olit ja jäät miksi olet". Toiset
taas arvelivat, että yhteys europalaisten kanssa Shang-
haissa, Hongkongissa ja Singaporessa, sekä Kaliforniasta ja
Australiasta palaavien tuhansien kertomukset vähitellen
muuttelevat taivaallisen valtakunnan 1 ' katselmustapaa ja
valmistelevat tosin vähemmän jyrkkää, mutta yhtä perin-
pohjaista muutosta, kuin Japanissa hiljan tapahtunutta. Jos
niin käy, tulee Kiinasta valtakunta, jota vakiokysymyksissä
täytyy kuulustella, ja jonka sana on paljon painava, aina-
kin Asian vaiheissa. Hongkongissa jaKantonissa tiesi huhu
kertoa, että Saksan aavistavainen valtiokansleri nyt jo oli,
tulevaisuutta suunnitellessaan, pitänyt tätä valtaa silmällä.

Kiinalaiset ottivat jo osaa europalaisten elämään. Mi-
nulle annetun adressin alla oli, kuten ennen olen mainin-
nut, monta kiinalaista nimeä; maaherran pidoissa näkyi
monta lihavaa, hymyilevää, letillä varustettua päätä, ja
maaherran muutosesitystä keskusteltaessa oli kiinalaisia ol-
lut läsnä. Ikivanhoista ajoista sanotaan sitä paitsi maassa
olevan paljon salaisia seuroja, jotka vaan väjyvät sopivata
aikaa, kääntääkseen onnen pyörät uudelle uralle h Hong-
kongissa ja Kantonissa tekemäni havainnot ovat kuitenkin
niin pintapuolisia, etten niistä aio pitemmältä puhua. Minä
viittaan siis vaan näitä kaupunkeja koskeviin teoksiin, joiden
kirjoittajat ovat täällä asuneet yhtä monta kuukautta javuotta
kuin minä päivää, ja alan jälleen kertoa Vegan matkasta.

Monen uuden ystävän onnentoivotukset mukanamme
lähdimme marraskuun 9 päivän aamulla Hongkongin sata-
masta. Alkuaan olin päättänyt asettaa suuntani täältä Ma-
nillaan, mutta viipymisemme Japanissa teki tämän mahdot-
tomaksi. Suuntaamme emme kuitenkaan kohdastaan aset-
taneet Singaporeen vaan Lahuauia kohti, joka on pieni, eng-
lantilaisten anastama saari Borneon pohjois-puolella. Sen

h Katso; W. A. Pickering, Chinese Secret societies (Journal of the
Straits Branch of the R. Åsiatic Society, 1878 N:o 1 s. 63—84).
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pohjais-kärki (hiilikaivos) on 5° 23' pöh. lev. ja 115° 12'
it. pit. GreenwichMstä lukien. Englanti on anastanut La-
huanin siellä löytyvien hiilikerrosten vuoksi, joilla on eri-
tyinen merkityksensä, koska tämä saari sijaitsee melkein
keskellä kaakkois-Asian suuria, hedelmällisiä saaria. Hiili-
kerrokset minuakin vetivät puoleensa. Halusin nimittäin
tarkastella, eikö itse päiväntasaajan seudulta voisi koota
tärkeitä tietoja täällä vallinneen, entisen ilmanalan suhteen.

Aluksi kuletti vinha, myötäisä monsuntuuli laivaa
aika vauhtia. Mutta kun saavuimme n. k. tyvenvyöhyk-
keesen, tyyntyi tuuli kokonaan, ja meidän oli asia turvata
höyryyn. Yegan vähävoimaisella koneella kulettiin nyt ko-
vaa vastavirtaa niin hitaasti, että vasta marraskuun 17 päi-
vänä pääsimme laskemaan ankkurimme Lahuanin satamaan.

Suurin, siirtokuntaan kuuluva saari on jotenkin leveä
sekä 10 / pitkä koillisesta lounaasen. Siinä asuu joitakuita
tuhansia (vuonna 1863 3,300) kiinalaisia ja malajeja sekä
vähän englantilaisia, jotka joko ovat ruumin virkamiehiä tahi
hiilikaivoksella. Saaren pohjois-pää kohoaa 140 meteliä
yli meren pinnan, mutta eteläänpäin alenee maa ava-
raksi, rämeiden täyttämäksi, pensaita kasvavaksi hieta-aavi-
koksi. Useimmat asukkaat asuvat sataman ääressä, joka
on saaren etelä päässä ja nimeltään Victoria

,
joka tätä

nykyä englantilaisissa siirtokunnissa näkyy olevan miltei
välttämätön nimi. Maaherran mukava asunto on saaressa,
vähässä matkassa satamasta; hiilikaivos taas saaren poh-
jois-puolella.. Hiiliyhtiö oli hiljakkoin mennyt konkurssiin,
ja kaivostyö oli sen johdosta tauonnut, mutta toivottiin sen
pian taas alkavan. Itse hieta-aavikko on muihin läheisiin
maihin verrattuna laihallainen. Sen oli kulo hiljan polt-
tanut, niin että siinä nyt kasvoi enimmäkseen vaan pen-
saita, joiden seasta kuivia, puoleksi palaneita, pitkävartisia
puita kohosi ylös, jotka tekivät sen valkean hävittämän,
pohjoismaisen raetsäseiidun näköiseksi. Kulottumisen jä-
leltä näkyi, että hietikossa, joka etäälle näytti vallan ta-
saiselta, yltä yleensä oli kuoppia, vallan samannäköisiä kuin
harjukuopat 1 Skandinavian hietaharjuissa. Pohjois-puolella
näkyi hietakivivuoria jotka 6 ä 15 meterin korkuisella pen-

1 Niiden rakennuksesta ja synnystä katso K. Nordenskiöld'in kirjoitusta
Tiede-akat. kirj. 1870, s. 29.
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kereellä laskivat mereen. Täällä esiintyi eteläinen luonto
erinomaisen uhkuvana, vallankin laaksoissa, joita pienet pu-
rot olivat hietakivikerroksiin kovertaneet.

Hiilikaivos on louhittu hiilikerroksiin, jotka saaren poh-
jois-päässä pistävät näkyviin. Hiilijuonteita on, minulle
annettujen tietojen mukaan, haultaan neljä, ja niiden on
paksuus 3,3, 0,9, 0,4 ja 1,0 meteriä. Niiden vaakasuorainen
kaltevuus on 30°, ja toisistaan ovat ne eroitetut savi- ja
hietakivi kerrosten kautta, joiden paksuus yhteensä tekee
noin 50 meteriä. Ylimmän hiili kerroksen päältä tapaa
sangen paksuja kerroksia mustaa saviliusketta, valkoista,
kovaa savijuomuista hietakiveä, kuohkeata hietakiveä, hii-
lensekaista hietakiveä sekä vihdoin suurenlaisia savi- ja
hietäkivikerroksia, jotka sisältävät kivettyneitä merisimpu-
koita, melkein samankaltaisia kuin nykyiset. Ne kerrok-
set, jotka sijaitsevat hiilijuenteiden välissä tahi niitä lä-
hellä, eivät sitä vastoin sisällä muita kivettymiä kuin niitä
kasvijäännöksiä, jotka tuonnempana otamme puheeksi. Kol-
metoista kilometeriä kaivosta etelämpänä pistää lähellä sa-
tamaa melkein pystysuora hiilikerros näkyviin, joka iältään
luultavasti on vanhempi kuin vasta mainitut, ja 18 kilo-
meteria kaivosta pohjoisempana kuohuu vuoriöljyä meren
pohjasta esille. Kaivosesimies otaksui tämän johdosta,
että hiilikerrokset sillä kohdalla jälleen nousivat maanpin-
taan. Vaikka Labuanin hiilikerrokset ovat melkein kes-
kellä ääretöntä, kehämäistä tulivuorisarjaa, puuttuu niistä
katkossiirroksia, joka todistaa, ettei tämä seutu näiden ker-
rosten muodostumisajasta ole ollut maanjäristysten alainen.
Tässä osassa Borneota ei maanjäristyksistä meidänkään
aikaan, Wallacen mukaan, tiedetä juuri mitään.

Nyt mainituista käy siis päättäminen, että täkäläiset
hiili-, hieta- ja savikerrokset ovat laskeneet rehevien rä-
meiden täyttämään alankoon siinä avarassa maassa, joka
muinoin on ollut nykyisen meren sijalla Australian saarten
ja Asian mantereen välillä. Samanlaiset suhteet lienevät
muutoin vallinneet suuressa osassa Borneota. Tällä saa-
rella tapaa nimittäin monessa kohden samankaltaisia hiili-
kerroksia kuin Labuanilla, Tietääkseni ei niitä kuitenkaan
näihin asti ole kasvipaleontologisessa suhteessa tutkittu.

Labuanilla tapaa silloin tällöin kahden alimman hiili-
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juonteen päällisistä kerroksista kasvikivettymiä, jotka ovat
raudansekaisiin savipalloihin suletut. Sitä paitsi ovat yli-
set hiilikerrokset tavattoman rikkaat hartsista, joka suonit-
tani läpäisee hiilen. Hiilijuonteiden päällä ja välissä ole-
vien hietakerrosten paksuudesta ja kovaksi kiveksi muuttu-
misesta päättäen on luultava, että hyvin pitkä aika, luul-
tavasti satoja tuhansia tahi miljonia vuosia, on näiden hiili-
kerrosten muodostumisesta kulunut. Ne kuuluvat kuitenkin
vallan uuteen aikakauteen, jolloin näiden seutujen kasvi-
kunta lienee ollut jotenkin samanlainen kuin nykyinen. Ai-
kaista lienee kuitenkin näistä asioista tehdä päätöksiä, en-
nenkuin t:ri Nathorst on ehtinyt kotiintuotuja kivettymiä
täydellisesti tutkia.

Tällä kertaa oli kaivostyö tauonnut, mutta joka pos-
tissa odotettiin käskyä alkamaan louhintaa. Kaivoksen ja
satamakaupungin välinen tie oli kuitenkin jomraoisessakin
kunnossa, ja Mr Cooke, yhtiön hallituksen jäsen, asui edel-
leen paikalla. Hän osoitti minulle suurta vierasvaraisuutta,
kun minä kivettymiä kooten oleskelin saaren pohjois-puo-
lella. Muun ajan olin minä vieraana nuoren herttaisen,
virkaatoimittavan maaherran, Mr TreacherHn luona, joka
näytti minulle useoita luonnontieteellisiä kokoelmia Lahua-
nista ja Borneosta, ja joka Europaan palattuamme lähetti
minulle lehtiä ja hedelmänosia niistä puulajeista, joita tätä
nykyä saaressa kasvaa. Luullakseni tulee tämä kokoelma
olemaan suureksi hyödyksi kotiintuotuja kasvikivettymiä tut-
kisteltaessa.

Pohjois-rannikon jyrkissä rantapenkereissä on tilaisuu-
dessa nähdä kauniita, hiilten alla ja päällä olevia hieta-
kivikerroksia. Näitä katsellessani pitkin rantaa kalkeissani,
poikkesin muutamilla paaluille tehdyillä malaji-majoilla.
Nousuveden aikana oli vesi niiden ympärillä, pakoveden ai-
kana kuiva kivikko. Majoihin täytyi mereltäpäin nousta
2 ä 2 J/2 meterin mittaisia tikapuita myöten. Huone oli
kalakodan näköinen ja tavattoman köykäisistä aineista ra-
kennettu. Permanto oli koottu harvoista irtonaisista bam-
busäleistä, niin ohuista, että astuessani pelkäsin niiden pet-
tävän. Huonekaluja oli vaan muutamia ruohomattoja ja
pari keitinastiaa. Tulensijaa en nähnyt ollenkaan; luulta-
vasti viritettiin valkeata rannalle. Vaikea olisi todella kä-
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sittää, miksi tämä paikka, eikä vähän ylempänä oleva, vi-
hanta ranta ole asuinsijaksi valittu, jollei syynä siihen olisi
ollut edellisen viileämpi asema, joka sitä paitsi on turvassa
tuhansilta eläväisiltä, joita eteläisten seutujen ruohokoissa
vilisee. Arvaten ei säästöäkään ole vedenrajassa niin ko-
solta kuin edempänä.

Samanlaisia mökkejä näkivät jotkut kumppalinikin x-et-
kellä, jonka höyrypurrella tekivät erään suurenlaisen, Bor-
neon rannikolle laskevan joen suuhun. Siitä kertoo t;ri
Stuxherg seuraavaa:

„Marraskuun 19 päivänä lähti Palander, Bove jaminä
sekä kaksi laivamiestä päivän vaietessa Yegan höyrypur-
rella Lahuanin vastapäätä laskevan Kalias joen suuhun.
Aluksi laskettiin Pappaa Islannin pohjoispuolitse, sitten tä-
män ja paljoa isomman Daat Islannin välillä olevien karien
välitse, ja vihdoin viimeksi mainitun saaren eteläpuolitse.

Pappan Islanti on pieni, sievä saari, jonka tumman-
vihreä eteläinen aarniometsä peittää vedenrajaan saakka.
Daat Islannin itäpuolelta on sitä vastoin aarniometsä kaa-
dettu ja kokospuita istutettu sijaan. Tämän työn on La-
huanin entinen lääkäri tehnyt, ja nyt siitä on nykyisellä
omistajalla runsas tulo.

Meidän oli sangen vaikea päästä niiden hietasärkkien
yli, joita on 1 ä 3 meripeninkulman päähän saakka Bor-
neon rannikosta. Vihdoinkin onnistui meidän kuitenkin löy-
tää se syvä juotti, joka vie joen suuhun. Se kulkee poh-
joispuolella pitkin rantaa, Kalias Pointista joensuuhun.
Hietamatalalla oli syvyys ainoastaan yksi meteri, syvässä
juotissa oli se 3, 5 ä 7 meteriä, itse joensuussa 17 ä 18
meteriä ja vieläkin suurempi.

Sen maakielekkeen eteläpuolella, joka pistää Kalias
joen suusta pohjoista kohden, oli kaksi malajilaiskylää, joi-
den asukkaat uteliaasti seurasivat meidän kulkuamme. Koko
lauma puoleksi tahi täydellisesti alastomia lapsia lähti ny-
käisemään pitkin rantaa, siten saadakseen nähdä nopeakul-
kuista höyryvenettämme niin pitkältä kuin suinkin. Vesi
oli nyt syvää ja me nousimme jokea yhtä mittaa, jättäen
malajilaiskylissä käymisen paluumatkaan.

Kulettuamme ld/2 ä 2 ruotsin peninkulmaa yhtä sui-
kertelevaa joenhaaraa, kävi se niin matalaksi, että meidän
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oli asia pyörtää takasin. Kasvillisuus oli sekä mantereella,
että lähellä joensuuta sijaitsevien saarten rannoilla niin
tiuha, ettei löytynyt sitä paikkaa, missä olisi maalle pääs-
syt; yltä yleensä oikea aarniometsä. Lähinnä joen-
suuta kasvoi suuria lehtipuita, joilla kaikilla oli tumman-
viheriät, kiiltävät, eheälaitaiset lehdet. Toiset olivat ku-
kassa, toisissa oli jo hedelmiä. Suurin osa näitä puita oli
fiikunapuita, joiden lukuisat, toisiinsa kietoontuneet ilma-
juuret muodostivat tiuhan aitauksen joenpartaalle. Tällai-
set ilmajuuriset puut vahaavat ehtimiseen mereltä rukata.
Oksista ja puun rungosta laskee vahvoja ilmajuuria veteen,
ja kun nämä juurtuvat pohjamutaan ja kietaantuvat toi-
siinsa kiini, tarttuu jokiveden sisämaasta tuoma rupa nii-
hin ja kasvattaa ehtimiseen suistoa. Minusta näkyy että
ilmajuuriset puut sangen tehokkaasti lisäävät alluviali-
maata Borneossa. Edempänä kasvoi joenvarressa suuret
alat erästä palmulajia, jonka vaaleampi vihreä ja pitkät
tuppimaiset lehdet tekivät sen muusta metsästä jyrkästi
eroittuvaksi. Paikoittain kasvoi toisella rannalla vaan pal-
muja, toisella ainoastaan fiikunapuita. Palmuikot eivät kui-
tenkaan olleet juuri niin tiuhoja kuin fiikunaviidat; jälki-
mäiset kasvoivat vesiperäisemmällä maalla, palmupuut sitä
vastoin hietaisemmilla, kuivemmilla paikoilla. Yrttejä ja
juurimetsää ei ollut laisinkaan.

Jokimatkalla näimme vihreänvärisiä jäälintuja ja joita-
kuita mesilintuja silloin tällöin lentävän ohitsemme, mutta
niitä ei ollut läheskään niin paljon, kuin kuumassa ilman-
alassa olisi luullut olevan. Apinoita näimme joitakuita
puissa parittain juoksentelevan, ja niistä onnistui Palande-
rin ampua yhden. Peräpotkurin kohinata säikähtäen heit-
täysi joku 1 å U/2 meterin mittainen Alligatori rantaäy-
räältä jokeen. Pienet uimakesillä varustetut maaliskot hyp-
pelivät ihmeen sukkelasti vedenpinnalla lähellärantaa. Kor-
keimpia eläimiä ei muita nähty.

Kahden tunnin matkalla tarkastelimme rannoilta maal-
lenousupaikkaa ja laskimme sitten parhaalle kohdalle, alem-
pata eläimistöä tutinaksemme. Maalle ei ollut helppo päästä.
Ranta kun oli niin vetelätä, että vajosimme mutaan polvia
myöten, ja pitkin pudonneita oksia täytyi meidän rähmiä
metsässä. Luurangottomia eläimiä emme paljon löytäneet,
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ainoastaan kymmenkunta nilviäistä, niiden joukossa mer-
killinen karvaton etana, joka väriltään ja ulkomuodoltaan
oli vallan niiden puiden kaarnan kaltainen, joilla se elää.
Minua kummastutti, ettei hyönteisiä ollut laisinkaan täällä.
Syynä siihen lienee yrttien ja juurimetsän puute. Eläi-
mistö oli yhtä köyhä kuin kasvisto uhkuva ja rikas. Erin-
omainen hiljaisuus ja äänettömyys vallitsi kaikkialla.

Paluumatkalla kävimme molemmissa mainituissa ma-
lajikylissä. Niissä oli noin kymmenkunta eri rakennusta,
jotka olivat korkeille vahvoille paaluille joensuuhun tehdyt,
noin 6—lo meteriä rannasta. Kaikki huoneet olivat ra-
kennetut yhteiselle suurelle, paksuista bamhurungoista teh-
dylle lavalle, joka oli noin miehen korkeudella yli veden-
pinnan. Pannan ja lavan välille oli asetettu pitkiä tuk-
keja, joita myöten päästiin maalle. Rakennukset olivat
kaikki melkein neliönmuotoisia ja sisälsivät yhden ainoan
suojan; niiden katot olivat haitallisia ja lähellä nurkkaa
oli soikea, suorakulmainen ovenreikä ilman ovea, sekä pit-
källä seinällä ikkuna eli neliönmuotoinen reikä. Rakennus-
aineena oli käytetty 8 ä 11 centimeterin paksuista, enim-
mäkseen kokonaista, harvoin halaistua bambua. Sateen
suojaksi oli katolle levitetty ohut kerros palmupuun lehtiä.
Huone oli kokonaisuudessaan kuin sälehäkki, jonka pienin-
kin tuulenpuuska läpäisi. * Permanto oli notkuva, mutta
niin heikko, ettei sillä tahtonut arvata kävellä. Vasta-
päätä ovea oli noin puolen lattiata peittävä, ohut, kasvista
tehty matto, jolla perhe luultavasti lepäsi. Vaatteita em-
me nähneet muuta kuin muutamia renttuja; huonekaluja
tuskin nimeksikään. Aseita ei myöskään näkynyt, ei nuo-
lia eikä jousia. Tulensijana oli muutamia matalia kiviä
yhdessä huoneen nurkassa. Sen vieressä seisoi jotenkin
likainen rautapata. Kaikki ruoanjätteet, luut ja näkinken-
käkuoret, oli heitetty permannon alle veteen; siellä oli pari
jalkaa merenpohjaa ylempänä koko suuri roskakasa. Huo-
neen lattia oli niin musta ja likainen kuin ei se ikinä olisi
vettä nähnyt. Koko huone näytti sisältä yhtä köyhältä ja
kurjalta kuin tshuktshilainen teltta. Sen asukkailla ei nä-
kynyt olevan muuta omaisuutta kuin ryysy vyötäreellä.
Laituriin oli pieniä veneitä sidottu kiini. Sellaisina käyt-
tävät he korkeintaan 2 ä 2 1/2 meterin pituisia, koverrettuja
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puunrunkoja, jotka kantavat vaan kaksi henkeä. Jokea
noustessamme tuli sellainen, kahden nuorukaisen soutama,
palmulehdillä täytetty alus vastaamme; sen laita oli aino-
astaan s—B centimeteriä vedenpinnasta, eikä se näyttänyt
paljoa tarvitsevan nurin pyörähtääkseen. Laiturilla ku-
leksi muutamia keskikokoisia irtonaisia koiria, jotka aluksi
olivat vähän arkeillaan ja äreitä, mutta sittemmin antoivat
silitellä itseään.

Maanasukkaita, malajeja, emme päässeet likeltä näke-
mään muita kuin joitakuita keski-ikäisiä miehiä. Lähes-
tyessämme niitä pitkiä, veden vallassa olevia tukkia, jotka
yhdistivät laiturin maahan, pakenivat vaimot ja lapset hen-
kensä edestä lähimmistä huoneista, ja kun me astuimme
laiturille hiipivät he etäällä olevaan huoneesen, jonka ak-
kunasta uteliaasti kurkistelivat meitä. Koko ajan valitti-
vat lapset ääneen pelosta. Kun me koimme lähestyä pa-
kenevia, kiiruhtivat he vieläkin edemmäksi. Muutamia mie-
hiä jäi kuitenkin seisomaan. Palander antoi heille papy-
rosseja, joka näytti suuresti miellyttävän heitä. Näöltään
olivat he totisia ja synkkiä eli pikemmin välinpitämättö-
miä. Vaikea oli päättää, osoittiko heidän naamansa jul-
muutta, jäntevyyttä vaiko välinpitämättömyyttä. Näytti
siltä kuin olisi ollut sangen työjäs saada ilonkipinätä hei-
dän karkeissa kasvoissaan syttymään.

Malajilaiskylän läheisyydessä oli Kiinalaisilla sagovil-
jelys. Muutamien malajien kanssa kantoivat he parastai-
kaa matalakulkuiseen laivaan sagojauhoja, joita heillä nä-
kyi olevan oikein kosolta. Toinen laiva oli vastikään pantu
lastiin ja oli poismenossa. Samoin kuin Japanissa ja Hong-
kongissa miellyttivät kiinalaiset minua täälläkin ja Singa-
poressa; he tuntuivat ahkeralta toimeentulevalta, tyytyväi-
seltä ja puhtaalta kansalta 11

.

Lahuan näkyy minusta olevan sopiva lähtöasema luon-
nontutkijalle, joka tahtoo Borneota tutkia. Siellä saisi hän
rauhassa suuren kaupungin häiriöiltä, europalaisten seu-
rassa, totuttaa itseään tosin kuumaan, vaan ei suinkaan
terveydelle haitalliseen ilmanalaan, tutustua asukasten ta-
poihin ja kieleen sekä näiden seutujen uhkeaan luontoon,
joka muuten äkikseltään peräti valtaisi pohjoismaisen tut-
kijan, sanalla sanoen tehdä retken menestymiselle tarpeel-
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lisiä valmistuksia. Tämä osa Borneosta näkyy olevan vä-
liin tunnettu Sunda-saarista, eikä täällä tarvitse siirtyä
kauaksi rannikosta tullakseen seutuihin, missä ei europa-
laisia vielä koskaan ole käynyt. Itse Batmanissa ja sen
lähiseuduissa on tutkijalla paljon työalaa, ja sieltä käy hel-
posti pääseminen vierasvaraisen Bruni-sultanin piiriin, sekä
4,175 meterin korkuiselle, lähellä Borneon pohjois-kärkeä
olevalle Kinibalu-vuorelle, joka näkyy Batmaniin. Paluu-
matkan suunnitelmaa tehdessäni oli aikomukseni poiketa
tätiäkin vuorella, jonka huipulla jotenkin kylmä ilmanala
mahtaa vallita, ja jonka eläimistöä ja kasvistoa siis mo-
nessa suhteessa sopinee pohjoismaiden eläimiin ja kasveihin
verrata; mutta kun siihen olisi kulunut viikkoja, täytyi siitä
hankkeesta luopua.

Marraskuun 21 päivänä nosti Yega jälleen ankkurinsa
purjehtiakseen Singaporen kautta Point de Gälleen Ceylo-
nilla. Batmanista kului matka Singaporeen hitaasti, sillä
tyven vallitsi Borneon länsipuolella olevassa meressä.

Kun Ruotsista lähtien kiertää Asian ja Europan on
Singapore juuri puolivälin paikalla. Siellä viivyimme mar-
raskuun 28 päivästä joulukuun 4 päivään, jolla ajalla run-
saassa määrässä saimme nauttia kaupungin sekä europa-
laisten että asialaisten asukkaiden vierasvaraisuutta. Yegan
matkaa näkyivät he oikein kilvan Honkongilaisten kanssa
suosivan. Tässä kaupungissa vallitsee täydellinen kielen-
sekoitus, koska siinä asuu niin monenlaisia eri kansoja:
kiinalaisia, malajeja, hengaleja, persialaisia, singaleseja, nee-
kerejä, arapialaisia y. m. Mutta me viivyimme täällä liian
vähän aikaa ehtiäksemme tutkia näiden kansakuntain tapoja
ja lähiseudun rikasta kasvistoa ja eläimistöä. Näitä har-
rastavaiset tutkikoot entisiä kertomuksia ja niitä rikasva-
raisia tietoja, joita on julaissut täällä marraskuun 4 päi-
vänä 1877 perustettu seura; Straits branch of the Asiatic
Society.

Singaporesta purjehdimme jotenkin hyvässä raonsun-
tuulessa ja saavuimme jouluk. 15 päivänä Galleen. Ma-
lakka-salmessa näimme monasti jälkeen auringon laskun ka-
levan valkeata. Sähköä näkyi parhaasta päästä purkautu-
van molemmin puolin salmea olevista vuoriharj anteista.

Odottaakseni postia ja valmistaakseni luonnontutkijoille
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tilaisuutta tutkistelemaan tämän seudun jäkäliä ja leviä,
pidätin Yegan Point de Gallen satamaan joulukuun 22 päi-
vään. Itse halusin myöskin käydä Ceylonin mainioilla ja-
lokivikaivoksilla. Lyhyeen viipymisaikaamrae nähden saimme
hyvänlaisen saaliin. Almqvist löysi Ceylonin korkeimmalta,
2,500 meterin korkuiselta Pedrotalagalla nimiseltä vuorelta
jäkäliä runsaasti, Kjellrnan kokosi sukeltajien avulla sata-
man läheisyydestä koko joukon leviä, jaRatnaporasta, jalo-
kivien kaupungista, jonne Mr Alexander C. Bixonin kanssa
matkustin, ja jossa Mr Colin Murrag (Assistent Govern-
ment Ågent) osoitti meille suurta ystävyyttä, toin minä
mukanani kauniin kokoelman kivilajeja.

Ceylonilla ovat jalokivet parhaasta päästä hietakerrok-
sissa, etenkin sellaisilla paikoilla, missä virrat ovat hiedasta
virutelleet hienommat osat pois, jättäen jälelle soran, joka
sisältää niitä paljon enemmän kuin alkuperäinen hietaker-
ros. Missä luonnon huuhdonta on tauonnut, siinä alkaa
jalokivien kokooja työnsä. Sopivassa laaksopaikassa pal-
jastaa hän lähinnä kallioperää olevan savensekaisen sora-
kerroksen, jonka hän kokemuksesta tietää jalokiviä sisältä-
väksi. 1 Tästä kerroksesta nostettiin savensekaista soraa
noin kolme tai neljä kuutio metenä kerrallaan kasaan, josta
sitä kannettiin kuppirauotoisissa kopissa läheiseen jokeen
virutettavaksi, kunnes kaikki savi erkani hiekasta. Yh-
dellä silmäyksellä tarkasti nyt tähän työhön tottunut hen-
kilö märkää hiekkaa ja poimi siitä, mitä oli jalokiven nä-
köistä. Kädellään pyyhkäisi hän sitten pois päällimmäisen
hiekan, ja jatkoi samalla lailla työtään, kunnes koko kasa
oli tutkittu. Ihmeteltävällä tarkkuudella arvasi hän sil-
mänräpäyksessä, oliko tuhansissa sorajyväsissä mitään kel-
paavata. Turhaan hain minä tällaisesta, tutkitusta sora-

1 Tästä kertoo Emerson Tennent: jalokivien kokoojat kaivavat noin 10
å 20 jalkaa syvälle, tavatakseen alempana, iVelkm-nimistä maakerrosta, jossa
jalokiviä löytyy. Tämä, on niin vanha, että nykyiset virranuomat asuvat sen
päällä, ja melkein tiilinkovainen, muutamien tuumain paksuinen kuori eroittaa
sen ylläolevasta sorasta. Nellan-kerrokset ovat enimmäkseen vaakasuorassa,
joskus vuorten lähellä vähän pystyssä. Ne ovat maahan painunutta pientä mul-
jukiveä; joskus tapaa niissä suuria graniti- ja gneisilohkareita. Näiden alta ja
erityisistä, savessa olevista onteloista, joita maanasukkaat nimittävät elehvan-
tinjäliksi, löytyy usein jalokiviä, jotka ovat ikäänkuin vedenvirran tänne kasaa-
mia (E. Tennent, Ceylon, London 1860, I s. 34).
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Jalokicikaiooksct Ratnaporin luotia.

kasasta jalokivisirpaletta, joka olisi sattunut jäämään tar-
kastajalta huomaamatta.

Saalis on vaihtelevainen, joskus runsas, joskus pieni,
ja vaikka Ceylonilta vuosittain löydetään jalokiviä suurten
summien arvosta, on tämä työ kuitenkin ylimalkaan huo-
nosti kannattavaa, jospa joku onnen miekkoinen onkin pääs-
syt täällä rikkaaksi. Englantilaiset virkakunnat pitävätkin
tätä tointa tapoja huonontavana ja seudun vaurastumiselle
haitallisena. Lukuisa irtanainen väki leikkaa mieluummin
onnen epätietoista toukoa jalokivikaivoksilla, kuin se viitsii
tehdä raskaampata mutta taatumpaa maatyötä, jakun saa-
lis joskus sattuu olemaan hyvä, pannaan se mitään säästä-
mättä, sitä tietä menemään. Enimmästä päästä hiovat
erityiset tahkurit jalokivet Ratnaporassa, mutta heidän hio-
mansa kivet ovat epäsäännöllisiä, pinnat epätasaisia, mut-
kikkaita ja huonosti sijoitettuja. Suurin osa myydään Itä-
ja Länsi-Intian niemimaahan sekä muualle Asiaan, mutta
paljon viedään niitä Europaankin. Ratnaporasta saadut
jalokivet ovat enimmäkseen saphireja, tavallisesti sinisiä,
joskus myöskin keltaisia, sinipunervia, vieläpä vallan värit-
tömiäkin. Viimeksi mainitut hohtavat melkein kuin ti-
mantti. 1 Ruhineja näin vaan vähäsen.

Jalo-kiviä on melkein jokaisessa, vuorista alanko-
maahan laskevassa virranuomassa. Mr Tennenfin sanan
mukaan (I s. 33) sisältää jokihieta monessa kohden niin
paljon kovia mineraleja, että se semmoisenaan soveltuu
muiden kivien hiontaan. Sama kirjoittaja, eli oikeemrain
t:ri Gygax, joka TennenCin mainioon teokseen näkyy anta-
neen (jotenkin kehnoja) mineralogisia tietoja, on siitä mie-
lestä, että eheästä kalliosta pitäisi tuleman saalista enem-
män kuin nykyisellä työtavalla. Tämmöinen käsitys sotii
tykkänään mineralogin kokemusta vastaan. Kauniimpia ja-
lokiviä, suurimpia kultamöhkäleitä ei koskaan tavata ehe-
ästä vuoresta, vaan irrallisista maakerroksista. Niissä on
Ceylonilla jaloja kiviä, s. o. kovia , läpinäkyviä ja hohtavia
kivilajeja hyvin runsaasti, ja jos täältä raailman sivun löy-
dettyjen jalojen kivien arvosummat laskettaisiin yhteen saa-
taisiin niistä suuren suuri luku. Jo Marco Polo sanoo

1 Timantteja ei ole Ceylonissa. Kultaa ja platinaa ei myöskään näy sa-
nottavasti olevan jalokivisorassa.
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Ceylonista: „In ista insula nascuntur boni et uobiles ru-
bini et non nascuntur in aliquo loco plus. Et hic nas-
cuntur zafiri et topazii, ametisti et aliquse alise petrm pre-
tiosce, et rex istius insulse habet pulcriorem rubinum de
mundo“ j. n. e.

Mutta kysynee joku mistä emäkalliosta ovat kaikki
nämä Ceylonin aarteet kotoperää? Siihen on helppo vas-
tata. Kaikki ovat ne joskus olleet sulettuina siihen gra-
nitimaiseen gneisiin, joka on tämän seudun yleisin vuo-
rilaji.

Koska etelämaiden graniti ja gneisi joutui puheeksi,
tahdon mainita että nämä vuorilajit kaikissa niissä eteläi-
sissä maissa, joissa nyt olemme käyneet, lähinnä maanpin-
taa ovat enemmän hieta-, sora- ja savikerrosten, kuin mei-
dän kovien graniti- ja gneisikallioiden näköisiä. Japanin
sisämeren korkeat rantavuoret ovat mereltä nähden hieta-
harjujen kaltaisia, joiden rinteet osasta kasvavat metsää,
osasta ovat muodostuneet aukeiksi, vaaleankeltaisen kar-
vaisiksi hietavieremiksi. Tarkemmasti katsellen huomaa
kuitenkin, että nämä hietaharjut ovat enemmän tai vähem-
min rappeutuneita granitivuoria. Hieta ei ole kerrostunutta
ja sisältää isoja, pyöreähköjä möhkäleitä „in situ“, jotka
pinnaltaan ovat rosoisempia mutta muuten vallan saman-
kaltaisia kuin siirtolohkareet meillä. Monasti on rappeutu-
mattoman ja hiekaksi muuttuneen granitin rajaus niin
jyrkkä, että hietakuori vasaran iskulla rapsahtaa graniti-
lohkareista erilleen. Niillä on melkein puhdas pinta, ja
pari millimeteriä rajauksesta on vuorilaji aivan eheää. Sa-
vea ei täällä muodostu, ja vuorten mureneminen ei siis ai-
nakaan sanottavasti tapahdu kemiallisten muutosten vaiku-
tuksesta. Myöskin Honkongin luona oli graniti yleisin
vuorilaji. Sielläkin oli granitin pinta muuttunut koko sy-
vältä, ei hiekaksi, vaan punaisenvoivaksi hienoksi saveksi,
ja siis kokonaan toisella tavalla kuin Japanin sisämeren
rannikoilla. Täälläkin kävi monessa kohden seuraaminen
kovan granitin muuttumista saveksi, joka edelleen asui Jn
situ“, mutta niin jyrkkää rajaa alkuvuoren ja siitä synty-
neiden, irrallisten maakerrosten välillä kuin Japanissa ei
täällä ollut. Samanlaista granitin murentumista olin tilai-
suudessa nähdä melkein jokaisessa tien-leikkauksessa Gallen,
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Colombon ja Ratnaporan välillä, sillä eroituksella vaan,
että graniti ja gneisi siellä näkyi hajoovan karkeaksi hie-
kaksi, jonka vastasyntynyt rautaoksiclihydrati jälleen yh-
distää omituiseksi, kuohkeaksi hiekkakiveksi, jota maan-
asukkaat nimittivät „kabook“iksi. Tämän hiekkakiven ta-
paa lähinnä anturaa melkein kaikissa vuoren kukkuloissa
siinä osassa saarta, jossa kävin. Se on nähtävästi ny-
kyistä aikaisemmasta geologisesta aikakaudesta, koska se
on nykyajan laakso- ja jokimuodostusta vanhempi. Usein
sisältää kabooki suuria, pyöreitä, rapeutumattomia graniti-
lohkareita, vallan samankaltaisia, kuin meidän vierinlohka-
reet. Missä kabookkerros jälleen on rauennut ja veden
käsissä viruuntuuut, esiintyy siten niin tarkoin Ruotsin ja
Suomen, siirtolohkareilla varustettuja harjanteita muistutta-
via muodostuksia, että oikein hämmästyin niitä nähdessäni.
Niin suuri oli yhtäläisyys, että minun täytyi nojautua pal-
mupuiden todistukseen päästäkseni siitä harhaluulosta, että
kotimaan kankaat kajastivat silmissäni. Tarkasti tutki-
malla Japanin hietavuoria, Honkongin savikallioita ja Cey-
lonin kabookia, saataisiin epäilemättä selvitystä Skandina-
vian hieta- ja vierinsoraharjujen syntyyn. Piankin tultai-
siin huomaamaan, että se sora, jonka ruotsalaiset geologit
vielä luulevat jäiden ja veden kulettamaksi glacialisoraksi,
meilläkin on syntynyt suurin määrin tapahtuneen rappeutu-
misen eli oikeemmin murenemisen kautta. Luultavasti on
meidän neljäskertainen (qvartärinen) savikin syntynyt sa-
malla lailla, ja täten selvenee syy siihenkin seikkaan, että
usein kaikki siirtolohkareet samalla paikalla ovat keskenään
samanlaatuisia ja myöskin ällänsä olevan kallion kaltaisia.

Tällaisen murentumisen kautta on Ceylonin jalokivi-
sora muodostunut. Kabooksi muuttuneessa granitissa on
jalokiviä ollut vaan vähin määrin. Rappeutuminen ei ole
koviin jalokiviin pystynyt. Ne ovat säilyttäneet alkuperäi-
sen muotonsa ja kovuutensa. Kun sitten virrat vuositu-
hansien kuluessa ovat kabookkerroksia huuhtoneet, on nii-
den rappeutuneet ainekset hienona upana seuranneet vettä,
jättäen kovat, ainoastaan vähän pienentyneet ja pyöristy-
neet jalokivet jälelle. Vesi ei siis ole voinut lailettaa
niitä kauaksi, ja ne makaavatkin enimmäkseen emäkallion
päällisessä sorakerroksessa, jonka virta on jättänyt jälkeensä,
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ja jonka upa-, savi- ja hietakerrokset jälleen ovat peittä-
neet, kun vesi on kulkunsa muuttanut. Tälle sorakerrok-
selle antavat maanasukkaat „nellan“-nimen, ja siitä löytä-
vät he enimmät jalot kivet.

Kaikkia koristeiksi käytettyjä kivilajeja on sekä jaloja
että epäjaloja, vaikkeivät ne kemiallisen yhdistyksensä puo-
lesta huomattavasti toisistaan eroa. Taitavimman kemis-
tan olisi työläs kemiallisen yhdistyksen puolesta havaida
pienintäkään eroitusta korundin ja saphirin eli ruhinin vä-
lillä, epäjalon beryllin ja smaragdin, jalon ja epäjalon to-
pasin, hyacintin ja tavallisen zirkonin, jalon ja epäjalon
spinellin välillä; ja kuitenkin tietää jokainen mineralogian
tutkija, että näissä yhtäläisissä ja kuitenkin erikaltaisissa
kivilajeissa on lukemattomia murennoksia. Tämä antoi van-
hoille luonnontutkijoille aihetta puhua kypsistä ja kypsy-
mättörnistä jalokivistä. Sanottiin jalojen kivien kypsyäkseen
tarvitsevan etelän kuumaa. Tämä kasvikuntaan soveltuva
katsantotapa, ei tietysti kasvikunnan suhteen pidä ryhtiä,
mutta se viittaa siihen merkilliseen ja käsittämättömään
asian laitaan, että jalokiviä, hyvin harvalla poikkeuksella,
on vaan eteläisissä seuduissa- 1 Timantteja eli hohtokiviä
on mainittavasti vaan Intiassa, Borneossa, Brasiliassa ja
Transvaalissa; tropillinen Amerika on smaragdin, Brasilia
topasin, Ceylon saphirin ja hyacitein, Pegu rubinien ja Per-
sia turkosien kotomaa. Paitsi timanttia on samoja kivi-
lajeja myöskin pohjoisessa, mutta ainoastaan epäjalossa muo-
dossa. Epäjaloja saphirejä (korundia) on esim. Gellivaaran
rautamalmissa niin runsaasti, että se osasta tekee malmin
kankeaksi sulamaan; epäjaloja topaseja tapaa centnerin pai-
noisina kappaleina lähellä Falunia; epäjaloja smaragdeja
monen jalan pituisina kristalleina fältspatilouhoksissa Ro-
slagenissa sekä Tammelan ja Kiskon pitäjissä Suomenmaas-
sa; epäjaloja spinellejä on kosolta Akerin kalkkikivilouhok-
sessa, epäjaloja zirkaneja lähellä Brevigiä Norjassa sekä
turkosimaisia, mutta rumanvärisiä kivilajeja Yestauån luona
Skånessa. Todella jaloja kivilajeja ei sitä vastoin ole mis-

1 Ainoat merkittävät poikkeukset tästä tekevät pari jalokivien löytöpaik-
kaa etelä Siperiassa, sekä jalon opalin esiintyminen Unkarissa. Jälkimäiseltä
puuttuu kuitenkin kovuus ja läpinäkyväisyys, jonka vuoksi sitä tuskin sopinee
oikeaksi jalokiveksi lukeakaan.
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sään mainituilla paikoilla. Merkittävä asianlaita on myös-
kin, että suurin osa jaloja kiviä, mitkä kaupattavaksi jou-
tuvat, eivät ole eheästä kalliosta, vaan hietakerroksista löy-
dettyjä. Jalokivikaivoksia ei ole monta eikä tuottavaa. Oli-
sipa sanotun johdosta valmis otaksumaan, että jalot kivet
todellakin vuosituhansien kuluessa etelän kuumassa maassa
jalostuvat.

Retkelläni Gallesta Ratnaporaan kävin monessa temp-
pelissä, hankkimassa pali-, singalesi- ja sanskriti-käsikirjoi-
tuksia, sekä hieroin tämän asian menestymiseksi tuttavuutta
monen maanasukkaan kanssa, jolla arveltiin tällaisia kir-
joituksia olevan. Niitä ei enään tahdo käsiinsä saada, eikä
minunkaan saaliini ollut juuri runsas. Kokeilijat olivat jo
aikoja sitten ostaneet ne kirjat, joista temppelit luopuivat,
tahi oli niitä lahjoitettu yleisiin museoihin, esim. Colom-
bossa perustettuun Ceylon Governement Library nimiseen
museoon. 1 Kuitenkin luulen, että kokeilija, joka viipyy
täällä vähän pisemmältä, vielä suittaa saada yksityisiltä
keräillyksi koko joukon kansantajuisia kirjoituksia; temp-
peleissä säilytettyjä klassillisia teoksia lienee harvemmassa
otettavissa.

Tosin näkee Ceylonilla paljon niiden kansojen jälkei-
siä, jotka milloin mikin ovat valloittaneet isompia tai pie-
nempiä osia saaresta, tahi siellä käyneet kauppaa, niinkuin
arapialaisia, hindulaisia, juutalaisia, portugalilaisia, hollan-
tilaisia, englantilaisia y. m., mutta itse pääkansa, joka ja-
kautuu kahteen sukulaisheimoon, tamilit ja singalesit, jotka
vuosituhansia ovat täällä asuneet, on jotenkin yhdenmu-
kaista. Iholtaan ovat he melkein mustia, heidän tukkansa
ei ole villainen, kasvonsa ovat säännölliset ja vartaloltaan

1 Cataloque of Pali, Singhalese & Sanscrit manuseripts in the Ceylon
Govornement Oriental Library, Colombo 1876, luettelee:

41 budclalaista kanonillista kirjaa.
71 muuta hengellistä kirjoitusta,
25 historiallista teosta, taruja.
29 kielitieteellistä teosta.
16 kaunokirjallista teosta
6 teosta lääketieteen, tähtitieteen y. m. alalta.
Emerson Tennent sanoo (I s. 515), että Eev. E. Spence Hardy Journal

of the Ceylon Branch of the Asiatic Society lehdessä vuodelta 1848 ilmoittaa
Ceylonissa kokoomansa 467 pali-, sanskriti- ja elu-teosten nimikirjoitukset.
Näistä teoksista on 80 kirjoitettu sanskritin kielellä, 150 elu- tahi singalesin
kielellä, loput pali-kielellä.



Yhdeksästoista Luku.

362

ovat he somia. Vallankin ovat lapset, jotka pieninä ku-
leksivat täydellisesti alastomina, sekä ruumiiltaan että kas-
voiltaan erinomaisen mallikkaita, samoin on useampien nuo-
rukaisten laita. Europassa kopioivat taiteilijat alastomia
ihmisiä, joiden ruumiit eivät suinkaan aina ole mallikel-
poisia, ilman eroituksetta kuvaamaan sekä grekalaisia että
pohjoismaisia jumalia, nykyaikaisia ja muinaisia sankareja
ja oppineita. Sopivien mallien puutteessa on se heille täy-
tymistä. Täällä, missä ihmiset, ainakin köyhemmät, etelän
helteessä oleskelevat melkein alastonna, pitäisi taiteilijain
käydä oppimatkoilla. Täällä käytetty puku on tavallisesti
mukava ja soma. Singalesit käyttävät pukuna vyötäreelle
käärittyä kangasta, joka riippuu polviin saakka. Miehet,
varakkaatkin, jotka edelleen pitävät mukavata kansallispu-
kua europalaista vaatepartta sopivampana, oleksivat ruu-
miinsa yläpuolelta alastomina. Pitkät hiukset pidetään
koossa kammalla, joka ulottuu poikki pään, ja jonka varak-
kaat varustavat suurella neliskulmaisella lisäyksellä. Vai-
mot verhoovat ruumiinsa yläpuolta ohuella pumpuliröijyllä.
Papit kantavat keltaista kankaankappaletta toisella olalla.
Alastomina lapsilla on metalliset rannerenkaat, sekä metal-
livitjat vyötäreellä, josta pieni liitta kiikkuu säärien välissä.
Tämä liitta on usein hopeata tai kultaa ja ajaa tenhotti-
men virkaa.

Työväen majat ovat tavallisesti hyvin pieniä, maa-
tahi kahooki-tiilistä tehtyjä, ja pikemmin vaan sateen ja
auringon suojia kuin asuinhuoneita europalaisessa merkin-
nössä. Varakkaammat singalesit asuvat avaimissa, melkein
avonaisissa „kuisteissa“, jotka, melkein samaan tapaan kuin
Japanissa, ovat ohuilla väliseinillä eri suojiin jaetut. Japa-
nilaisten kauneudentunne, hyvä maku ja erinomainen työn-
taito puuttuu kuitenkin täällä, mutta myöntää täytyykin,
ettei yksikään mailman kansa näissä suhteissa vedä japa-
nilaisille vertoja.

Satamakaupungeissa pistää singalesien kerjuuhimo ja
alituinen lörpöttelerainen vihaksi, samoin kuin sekin tapa,
että kaupanteossa aluksi vaativat kymmenkertaistakin hin-
taa tavaroistaan. Sisämaassa ovat tavat tässä suhteessa
kuitenkin toiset.

Pali-kirjoja keräellessäni kävin muun muassa n. k.
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„piruntemppelissä“ Ratnaporan luona, joka oli komein temp-
peli minkä Ceylonilla näin. Useimmat temppelit olivat
puusta tehdyt, erinomaisen pieniä ja rakennustavaltaan mel-
kein mallittomia. Lukuisat papit ja temppelinvartijat asui-
vat jotenkin siivottomissa huoneissa lähellä temppelejä. Hei
kohtelivat minua ystävällisesti ja näyttivät kirjojaan, joista
joskus myivät jonkun. Monasti päättyi kaupanhieronta
niin, että pappi lahjoitti minulle haluamani kirjan, josta ei

Kuvia temppelissä.

millään ehdolla ottanut hintaa. Kerran että
uskontonsa säännöt kielsivät häntä hintaa vastaanottamasta,
mutta että sopi antaa sen jollekulle muulle läsnäolevalle
henkilölle. Parin pappilan luona juoksenteli koululapsia,
palraulehtiset kirjoituskirjat ja piirustuskynät käsissä. Sj

Sisustuksensa puolesta olivat temppelit hyvin erillaisia,
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joka luultavasti oli eri Budda-lahkojen erikaltaisista har-
taudentempuista riippuva. Eräässä temppelissä lähellä Co-
lomboa oli suuri joukko enemmän kuin ruumiinkokoisia ju-
malan- ja ihmisenkuvia, sekä puusta tehtyjä että maalat-
tuja. Useimmat olivat seisoillaan, ikäänkuin vartioiden is-
tuvata Budda-jumalaa, sekä muodoltaan hyvin egyptiläisiä.
Kieltämättä näyttelivät papit temppeleitään, mutta joskus
puuttui heiltä avain johonkin kätköön, jonka sisällön ken-
ties pelkäsivät uskottomain silmissä saastuvan. Niin oli
esim. sen kaapin laita Ratnaporan temppelissä, jossa pirun
jousta ja nuolia säilytettiin. Terappelinastiat olivat muodol-
taan sangen rumia ja huonossa kunnossa. Harvoin näin
mitään, joka olisi ilmaissut makua, taidetta ja järjestystä.
Toisin on Japanissa; kaikissa paremmissa temppeleissä säi-
lytetyt miekat, lakieratut tavarat, tuliastiat, teekupit y. m.
ansaitsisivat kyllä olla jossakin Europan taidemuseossa.

Lidnerin maamiehille täytynee kertomuksessa ensimäi-
sestä, Novaja Semljasta Ceyloniin tehdystä matkasta ku-
vata „Ceylonin palaneita laaksoja". Tässä suhteessa lie-
nee ote eräästä tri Almqvistin kirjeestä sopiva ja opetta-
vainen :

„Kolme tuntia jälkeen tuloamme Point de Galleen is-
tuin minä jo postivaunuissa matkalla Colomboon. Matka-
kumppanina oli minulla yksi europalainen ja yksi singa-
lesi. Ympäröiviä seutuja ei paljon voinut eroittaa, sillä
iltahämärä peitti ne silmiltämme. Koko yö matkustettiin
suuren kokosmetsän läpi, jonka tumma latvasto heikoilla
piirteillä kuvautui taivasta vasten. Omituista oli nähdä
kuinka tulikärpäset, ristin rastin lentäen, levittivät kirkasta
valoa itsestään. Yön kosteus oli mieto ja suloinen. Silloin
tällöin sattui meren kohina korviimme. Me seurasimme
nimittäin saaren länsi rantaa pohjoista kohden. Muuta ei
pimeässä yössä käynyt havaitseminen, ja pian vaipuikin
koko seura raskaan unen helmoihin.

Seitsemän tuntia jotenkinkovasti ajettuamme, saavuim-
me rautatienasemalle ja jatkoimme nyt junalla matkaamme
Ceylonin pääkaupunkia Colomboa kohti. Koskei täällä ol-
lut mitään erityistä nähtävätä ja toimitettaa, jatkoin yhtä-
päätä matkaani rautatietä, joka täällä poikkeaa rannikosta
Kandyyn ja muihin paikkoihin sisämaassa. Nyt muuttui
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maisema komeasta komeammaksi. Tosin olimme monessa
kohden ennen nähneet kuuman ilmanalan kasvullisuutta,
mutta näin uhkeaksi en olisi voinut sitä aavistaakaan. Ko-
vaksi onneksi ovat ihmiset täälläkin raivanneet ja istutta-
neet!

Alankomaalla näin muutamia kaneli-kasvumaita. Cey-
lonin kaneli on sangen kallista, ja Europassa käytetään
melkein yksinomaan halvempaa ja huonompaa kanelia, jota
saadaan muualta. Useimmat kaneliviljelijät Ceylonilla ovat
jo vuosia sitten lakanneetkin sitä kasvattamasta. Vähässä
ajassa oli juna kulkenut alangon halki ja maa alkoi ehti-
miseen yletä. Lakea rannikko, jossa kokospuut valtasivat,
muuttui nyt mäkiseksi maisemaksi; aluksi kukkuloita, suu-
ret, aukeat alanteet välissään, edempänä korkeampia, yksi-
mittaisia vuoria, joiden välit olivat joko autioita ylänköjä
tahi pieniläntäisiä ouruja. Laaksoissa viljeltiin tavallisesti
riisiviljaa. Kukkuloilla ja vuorten rinteillä lienee alkujaan
rehevä aarniometsä kasvanut, mutta nyt ovat vuorten ku-
peet huippuihin saakka raivatut ja kahviviljelyksiksi muu-
tetut. Kahvipensas on tosin kaunis, mutta kasvaa niin
harvassa, ettei se peitä maata, eikä siis uhkeassa Ceylo-
nissa näytä juuri miltään.

Kello kaksi j. p. p. saavuimme Peradeniyan pysähdys-
paikalle, joka on Kandya lähin. Lähellä sitä on kuuluisa
kasvitarha, jonka päähoitaja t;ri Thwaites oli täällä tavat-
tavana. Tämä vanha, vielä vilkas ja innokas luonnontutkija
harrastaa suuresti kasvitiedettä ja suosii kaikkia tällä alalla
työskenteleviä. Sangen ystävällisesti kohteli hän minua, ja
hänen ansiokseen on luettava, että ohjelmani täällä olles-
sani kävi niin vaihtelevaksi ja hyödyttäväksi.

Kasvitarha Ceylonilla, jossa kasvillisuus on niin tavat-
toman uhkea ja hyötyisä, on tietysti jotakin erinomaista.
Kasvitarha on vallankin saavuttanut mainetta monenlaisten,
suurien puittensa kautta. Sitä paitsi on täällä kaiken-
moisia tavallisempia, mitä komeimpia kasveja. Maustin-
kasveja ja rohdoksia kasvoi täällä vallan paljon. Pitkin
paksuja puunrunkoja kierteli pippurikasvi, täällä menestyi
karteraumma- ja inkivääri-kasvi, täällä rehoitti uljaita ka-
neli-, kanvertti-, kiina-, muskotti- ja suklaapuita, täällä näin
vastikään korjattua vaniljaa. Äärettömän paljon oli siis
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nähtänä, opittavana ja nautittavana. T:ri ThwaitesMn neu-
vosta päätin kuitenkin jo seuraavana päivänä lähteä varsi-
naiseen vuoriseutuun, Ceylonin jäkälistöä tutkimaan.

Ylänköseutu Ceylonin sisämaassa.
Kahvi viljelyksiä; Adams pik perällä.

Osasta rautatietä, osasta postivaunuissa matkustin nyt
eteläänpäin ja saavuin yöksi erääsen ravintolaan Rambotl-
den luona, joka on tuhannen raeteriä ylempänä merenpin-
taa, ja siis samalla korkeudella, millä puut etelä Norjassa
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lakkaavat kasvamasta. Tämä eteläinen vuorimaa muistut-
taa muodoltaan vähän Norjan vuoriseuduista. Täälläkin
on peninkulman pituisia laaksoja, korkeat vuoriharjanteet
molemmin puolin, joiden terävät piirteet kauniisti kuvautu-
vat taivasta vasten. Mutta täällä peittivät kahvipensaat
ja Cinchona-kasvit koko seudun. Vuorten rinteet olivat
juuresta harjalle saakka niin paljastetut, että tuskin yhtä-
kään puuta oli näkyvissä; yltä yleensä vaan niin pitkältä
kuin silmä kantoi ainoastaan kahvia!

Seuraavan päivän aamuna kiipesin erään singalesin
seurassa jyrkkiä kahviviljelyksiä vielä ylemmäksi. 1,300
meterin korkeudella lakkasi kahvi kasvamasta, ja siellä ta-
pasimme muutamia, jotenkin avaroita teeviljelyksiä, joiden
yläpuolella aarniometsä tuli vastaamme. 1,900 meterin
korkeudella on avara, autio ylänkömaa. Täällä ylhäällä
on jotensakin suuri, Novara Elliya niminen ihmisten asuin-
sija, jossa maaherralla on asunto ja johon sotaväkeä kuu-
man aikana sijoitetaan. Yksi niistä vuorenkukkuloista, jotka
tätä ylänköä ympäröivät, on Ceylonin korkein huippu Pe-
drotalegalla, joka kohoaa 2,500 meteriä merenpinnasta.

Monelle vuorelle olen noussut, mutta ei yhdellekään
ole pääsy ollut niin helppo kuin tälle, sillä leveä polku
nousi sen huipulle asti. Ilman tätä polkua olisi nousu ol-
lut suorastaan mahdoton, sillä tiuhaa karahistoa olisi kes-
tänyt tunkeida koko tuntikauden yhden jalan mitalle; niin
sakeassa oli nimittäin korkeiden puiden juuressa pensaita,
köynnöskasveja ja hamhuloukeroita. Illalla palasin entiseen
kortteeripaikkaani, jossa, käveltyäni noin 86 englannin pe-
ninkulmaa, nukuin sikeätä unta.

Kosk’en seuraavana päivänä kyennyt jalan mihinkään
menemään, istuin jälleen postivaunuihin ja ajoin Peradeni-
yaan takasin. Tällä matkalla oli minulla kumppalina eräs
singalesi, jota huvikseni läheltä tarkastelin. Sillä oli toi-
sessa isossa varpaassaan leveä hopearengas, molempien kor-
vien yläpuoleen oli tehty reijät, joissa jonkunlaiset hellu-
kat roikkuivat, ja toisen sieramen laita oli myöskin lävis-
tetty ja' siihen joku koru kimitetty. Päässä oli hänellä,
kuten kaikilla singaleseilla kampa, joka piti hiukset pään-
laella ko’ossa samaan tapaan, kuin pienet tyttöset meillä
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asettavat tukkansa. Puheisiin en hänen kanssaan päässyt,
kun ei hän tuntunut osaavan englannin kieltä sanaakaan.

Seuraavana päivänä oli minun päivällisen aikaan, val-
lan aavistamattoman tapahtuman johdosta, asia kiireemmiten
palata rannikolle takasin. Hänen ylhäisyytensä maaherra
kutsui nimittäin tri Thwaites’en ja minun päivällisille.
Mutta koska kävelymatkani jäleltä vielä liikkasin, enkä sitä
paitsi ollut arvannut varustaa mustia vaatteita mukaani,
täytyi minun, mieltäni vastoin, luopua tästä kunniasta ja
lähteä matkaan. Siten palasin, kuusi hauskaa päivää poissa
oltuani, jälleen Point de Galleen ja Yegalle.

—sN^(|p)3€N^
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Vega-retken tiedemiehet.
A. Stuxberg.
O. Nordqvist.

F. R. Kjellman.
E. Almqvist.
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Kotimatka. Joulu 1879. Aden. Sues. - Kairo. Retki pyra-
mideille ja Mokattam-vuorille. Kivettyneitä puurunkoja. Sues-kanava.
Maissakäynti Siciliassa yön aikaan. Napoli. Roma. Retkikunnan jäse-
net hajaantuvat. Lisboa. - Englanti. Parisi. Köpenhaniina. Juh-
lallinen tulo Stockholmaan. Juhlia siellä. Loppulause.

Vielä Japanissa ja matkalla Ceyloniin koin pitää Yega-
retkeä tieteellisenä retkenä, joka kuitenkin syystä, että vii-
vyimme vaan vähän aikaa kussakin kohden,' veti vähän
vaikeaksi. Tieteellisiä töitä esteli myöskin se tavaton vie-
rasvaraisuus, millä Yega-miehiä kaikkialla Japanin ja Itä-
Asian satamoissa otettiin vastaan. Uutta, vasta-alkuista
tutkimusalaa ei liioin ollut helppo tavata sellaisissa seu-
duissa, joissa viljelys kauan oli kukoistanut, ennenkuin Skan-
dinaviassa vielä oli ruvettu metsää raivaamaan ja viljaa
kylvämään, ja joihin jo vuosisatojen kuluessa kaikista Eu-
ropan raaista oli tutkimusretkiä tehty. Toivon kuitenkin,
että Vega täälläkin käynnistään on jättänyt muistoja jäl-
keensä. Sen takeena ovat Stuxbergin, Nordqvistin, Kjell-
manin ja Almqvistin tekemät havainnot Itä-Asian luuran-
gottoman eläimistön, levien ja jäkälien suhteen, sekä minun
kokoomani japanilainen kirjasto, kasvikivettymät Mogista
ja Labuanista y. m.

Luonnon ja olojen omituisuus valtasi kuitenkin ensi-
kertaiset täällä niin täydelleen, että oli sangen vaikea pi-
tää tieteellisyydestä Mini. Ceylonista lähdettyämme päätin
siis jättää tieteellisyys siksensä, ja vaan matkustaa kotiin.
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Koti matkasta ei siis olisi paljon sanomista, ellei velvolli-
suuden tunne pakoiltaisi minua lausumaan Yega-miesten
kiitosta kaikesta kunniasta ja hyväntahtoisuudesta, joka
tällä loppumatkallakin tuli heidän osakseen. Tätä kerto-
musta lukiessaan muistelee kenties moni iloisia päiviä, joita
hän itse on nähnyt, ja maantieteen ystäviä huvittanee ken-
ties myös tulevaisuudessa nähdä millä tavoin Asian ja Eu-
ropan ensimäisiä kiertäjiä sivistysmaiden salamoissa ja pää-
kaupungeissa hyviteltiin. Tätä kertoellessani täytyy minun
kuitenkin olla lyhytpuheinen ja jo edeltäpäin pyytää an-
teeksi, etten tässä voi mainita kaikkea ystävyyttä, jota
olemme saaneet nauttia. ■

Point de Gallesta lähdimme joulukuun 22 päivänä ja
tulimme Adeniin tammikuun 7 päivänä. Tyven ja huono
tuuli hidastutti kulkuamme. Pitoihin kyllästyneinä emme
tällä kertaa viettäneet jouluaattoa niin juhlallisesti kuin
Pitlekaissa. Annettiinhan vaan joitakuita joululahjoja toi-
sillemme ja otettiin pienet ryypyt. Uudenvuoden aattona
ilmestyi sitä vastoin upserien tietämättä peräsalonkiin turk-
keihin puettuja tschuktsheja, jotka ruotsin kielin, joku Pit-
lekai-sana joukossa, lausuivat tervehdykset ystäviltämme
pohjan perillä, kiitokset kuluneesta ja onnentoivotukset tu-
levalle vuodelle; siihen lisäksi haikeat valitukset kovasta
kuumasta päiväntasaajan tienoilla, joka oli turkkiinpuetut
miehet näännyttää.

Adenissa viivyimrae vaan pari päivää. Siellä otti vir-
kaatekevä ruotsalais-norjalainen konsuli meitä ystävällisesti
vastaan, ja kulotti meitä tämän tärkeän sataman autiossa
ympäristössä; muun muassa käytti hän meitä englantilais-
ten, kaupungin läheisyyteen tekemillä, suurenmoisilla vesi-
säiliöillä, jotka nyt, kuten ainakin enimmäkseen olivat tyh-
jät. Ei yksikään kohta pohjan perillä, ei Seitsensaarten
granitikalliot, ei Low-lslannin somerikot Huippusaarilla, ei
Tsheljuskin-niemen arot ole niin täydellisesti kaikkea kas-
vavata vailla, kuin ne osat Punaisen meren itä rannikkoa,
jotka matkallamme näimme. Kuumia maita ei myöskään
eläinten paljouden suhteen sovi polariseutuihin verrata.
Yleensä on eläimiä pohjan perillä, missä vaan rantavuoret
ovat korkeita ja vesi on syvää, luTiltaan paljon enemmän
kuin etelässä. Siihen ei ole ainoastaan lintuasutusten ja
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suurten nisäkästen paljous, vaan myöskin luurangottomain
merieläinten monilukuisuus syynä. Ainakin nousi naaras-
samme Japanin ja Ceylonin välillä tuiki vähän saalista
siilien verrattuna, mitä Tsheljuskin-niemen polijois-puolella
saatiin.

Adenissa poikkeevat ne laivat, jotka Europan vesistä
Sues-kanavan kautta purjehtivat Intian mereen, ja se on
myöskin tärkeimpiä, Jemenin eli onnellisen Arajnan tuottei-
den ulosvientipaikkoja. Siinä suhteessa oli sillä merkityk-
sensä jo neljä sataa vuotta sitten, kun tämän paikkakunnan
arapialaiset pitkän ajan pitivät italialaista Ludovico de
Varthemaa vankeudessa.

Adenin satamassa tervehti kapteni Ämezagan komen-
tama italialainen sotalaiva Esploratore, ruotsalainen lippu
ison mastonsa nenässä, Yegaa 21 tykinlaukauksella. Esplo-
ratore ynnä kaksi muuta sotalaivaa oli retkellä, jonka toi-
mena oli Bah-el-Mandehin pohjoispuolella, Afrikan itä ran-
nikkoon pistävän Assab-lahden laiteelle perustaa siirtokun-
taa. Paikan oli italialainen kauppayhtiö Ruhbatino lunas-
tanut. Mukana seurasi professori Sapetto, vanhanpuoleinen
mies, joka neljäkymmentä vuotta oli oleskellut tällä seu-
dulla ja nyt oli tehnyt mainitun kaupan. Aikomus oli että
hänen piti rupeeman nyt perustettavan siirtokunnan halli-
tusmieheksi. Esploratoressa seurasi myöskin kuumissa il-
manaloissa paljon matkustaneet mainiot tutkijat Beccari ja
markiisi Doria , kuuluisat tieteellisten töittensä kautta. Ita-
lialaisen laivan upserit kutsuivat meitä päivällisille, jotka
olivat hauskempia ja iloisempia pitoja kotimatkallamme.
Kun me pitojen päätettyä yöllä lähdimme Aden-lahden
tyyntä pintaa soutamaan, valaisivat isäntämme tiemme välk-
kyvalkealla, ja arabialaisen rannikon kolkot kalliot kajah-
telivat, kun Europan pohjan ja etelän edustajat tyynessä,
kajeessa ilmassa huusivat hurraata toisilleen.

Yega lähti Adenista eli oikeemmin sen satamakaupun-
gista Steamer Pointista, tammikuun 9 päivänä ja purjehti
seuraavana päivänä Bah-el-Mandeh salmesta Punaiseen me-
reen. Tässä kapeassa, mutta kahden tuhannen kahden sa-
dan kilometerin pituisessa meressä kului matka hitaasti,
vallankin sen pohjoisessa päässä, missä tuuli kävi kovasti
vastaan. Se alenti lämpömäärää niin, että pienet vesikul-
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jut Kairon luona vetivät riiteesen, ja, vaikka olimme po-
larimatkustajia, oli meidän asia itse Egyptissä pukeutua
talvivaatteisiin

Tammikuun 27 päivänä laskettiin ankkuri Sues-kana-
van etelä päässä sijaitsevan Sues kaupungin luona, joka
tätä nykyä on sangen vähäpätöinen. Useammat Vega-retki-
kunnan tiedemiehet ja upserit kävivät täältä Kairossa ja
pyramideilla, ja saivat joka kohdassa nauttia ystävällistä
kohtelua. Muun muassa lähetti Egyptin maantieteellinen
seura meitä vastaan tervehdyslähetystön, jota johti seuran
esimies amerikalainen Stone Pascha. Hän oli Huoruutensa
aikana käynyt Ruotsissa ja näkyi säilyttävän tätä matkaansa
rakkaassa muistossa. Maatieteellinen seura pani Vega-
retken kunniaksi komeat pidot toimeen. Retki tehtiin isoille
pyramideille, ja minkä aika myönsi, muille, kaikenlaisille
ja kaikenikäisille raunioille, joita nykyisen Egyptin pääkau-
pungissa on niin paljon, että se melkein on pelkkiä rau-
nioita. Pyramideilla käydessämme, toimitti ruotsalais-nor-
jalainen kenralikonsuli Bödtker meille päivälliset siellä ole-
vassa europalaisessa ravintolassa, ja samana iltana piti ita-
lialainen kenralikonsuli De Martina meidän kunniaksi tans-
siaiset Kairossa. Yhtenä päivänä kävi jotkut meistä Mr
Giuseppe Haimannin seurassa Mokattam-vuorilla, joissa ta-
paa piiksi muuttuneita puunrunkoja. Toivoin paitsi kivet-
tynyttä puuta myöskin löytäväni lehtipainauneksia sisältä-
viä savi- ja liuskekerroksia. Niitä ei tosin löytynyt, mutta
kovaksi piiksi muuttunutta puuta toin minä kaksi hevois-
kuormaa sieltä. Niitä on hieta-aavikossa äärettömän pal-
jon, osasta pieninä kappaleina, osasta pitkinä juuri- ja ok-
sattomina, ihmeellisen hyvin säilyneinä runkoina. Arvaten-
kin ovat ne alkuaan maanneet nykyisen aavikon pintaa
ylempänä olevassa hietakerroksessa, jonka tuulet ovat lais-
seet pois, jolloin raskaat kivenpalaset ovat jääneet aavikon
hietikolle näkyviin. Kantoja ei ollut näkyvissä, ja tuntuu
siis siltä, kuin olisi virrat kulottaneet puut sille paikalle,
missä ovat hietaan hautaantuneet ja piityneet. Ulkonäöltä
ovat nämä kivettymät kaikki toistensa kaltaisia, ja mikro-
skopisen tutkimuksen kautta on näihin asti voitu eroittaa
ainoastaan pari Nicolia-sukuun kuuluvata lajia, yksi palmu-
laji, yksi hakopuu ja yksi palkokasvi, kaikki jo hävinneitä.
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Sues-kanava. Maallenousu Siciliassa,

Luultava on että kotiintuomistani runsaista varoista hio-
malla ja tutkimalla vielä voi löytää muitakin muotoja.
Siinä tarkoituksessa lähdin ainakin suurella vaivalla kulot-
tamaan näin paljon kiviä mukanani.

Kairosta palasimme helmik. 2 päivänä Suesiin, ja seu-
raavana päivänä nosti Yega ankkurinsa laskeakseen Sues-
kanavan kautta Yälimereen. Se jättiläistyö, joka on Les-
sepsin neron ja uutteruuden luoma, ja joka pharaoiden maassa
on rakennusihmeistä ihmeellisin, ei näytä juuri miltään.
Tämä mainio kanava kulkee nimittäin pienen matalarantai-
sen joen kaltaisena läpi keltaisen hieta-aavikon. Sulkuja
ei ole ollenkaan, eikä myöskään ole tarvinnut vuoria lou-
hia, joiden säretyt kylet todistaisivat ihmisky’yn mahtia.
Mutta ylpeillä sopii jokaisen meidän aikuisen nähdessään,
että yksityisten toimesta on tehty työ, johon ei mailman
mahtivallat muinoin pystyneet. Port Saidissa viivyttiin
helmikuun 5 päivänä muutamia tunteja, jonka jälkeen läh-
dettiin Napolia kohdaksi, ensimäinen europalainen satama,
jossa oli aikomuksemme poiketa.

Adenissa ja Egyptissä sain monta kirjettä ja sähkö-
sanomaa, joissa ilmoitettiin, että Napolissa suuresti puuhat-
tiin vastaanottoamme, ja että ruotsalaiselta kenralikonsu-
lilta yhtäpäätä tiedusteltiin tulopäiväämme, johon tietysti
oli sangen vaikea vastata, kun tuulet ja ilmat olivat heik-
kovoiraaisen laivamme kulun määräjinä. Toivoimme Mes-
sina-salmesta voivamme antaa tulomerkkiä, mutta tämän
salmen suuhun saavuimme vasta auringon laskussa. Tähän
pidätin siis Yegan muutamiksi tunneiksi, ja lähdin luut-
nantti Boven kanssa maihin, lähettääkseni Europaan tulos-
tamme tietoa Ruotsiin, Napoliin, Romaan y. m. Ranta
olikin edempänä kuin luultiin, ja ilta ehti jo pimetä, ennen-
kuin perille päästiin. Hankala oli todellakin tyrskyjen vä-
litse lähestyä tuntematonta rantaa ja sitten pilkkopimeässä
okaisten pensastojen läpi osata pitkin rannikkoa juoksevalle
rautatielle. Rautatietä täytyi meidän sitten seurata koko
pitkältä pysähdyspaikalle, josta sopi sähkösanomia lähdet-
tää. Tuskin olimme aseraahuoneesen astuneet, kun epä-
luuloiset rata- ja rantavahdit rupesivat meitä kiertelemään,
ja onnemme oli, etteivät ennen meitä huomanneet, sillä var-
maankin olisivat luulleet meitä salakauppioiksi, joita ran-
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tavahti saa pyssynlaukauksella tervehtää. Aluksi kohdel-
tiin meitä nytkin ylpeästi, mutta kun asianomaiset näkivät
miten ylhäisille henkilöille sähkösanomamme olivat mene-
viä, sekä univormuunsa puetulta maanmieheltään Bovelta
saivat tietää miltä laivalta olimme tulleet, muuttui räm-
pän ääni toiseksi. Yksi heistä saattoi meitä takasin ve-
neellemme ja varusti meille hyvät soitoit, joista runsas valo
levisi eteemme. Valo olikin tarpeen, sillä tienopaamme
kanssa ihmettelimme kilvan, että pimeässä onnellisesti olim-
me päässeet kaktuskasvien ja karahistojen läpi sekä rauta-
tiensillau yli, jota mennessämme emme sillaksi tienneetkään.
Tämä oli viimeinen seikkailu, johon Yega-retkellä jouduim-
me, ja ensimäinen käyntini Italian ihanassa maassa.

Helmikuun 14, päivänä kello 1 j. p. p. saapui Yega
Napoliin. Caprin kohdalla tuli lipuitettu höyryvene Sor-
rentosta vastaamme, ja vähän jälemmin toinen Napolista,
jotka molemmat seurasivat meitä satamaan. Tiellä tervehti
amerikalainen sotalaiva, Wyoming, ruotsalaista retkikikun-
taa 21:llä tykinlaukauksella. Satamassa oli lipuilla kaunis-
tettuja veneitä että vilisi. Samalla kun Yega kävi ankku-
riin, nousi lähettiläs Lindstrand, ruotsalais-norjalainen kon-
suli Clausen, maatieteellisen seuran esimies prinssi Teano,
amirali Martin Franklin, comm. Negri y. m. laivalle. Vii-
meksi mainittu, joka pari vuotta sitten varta vaseti kävi
Ruotsissa Vegan lähtöä katsastamassa, tuli nyt Torinosta
italialaisen hallituksen, Firenzen ja Venezian kaupunkien,
Torinon tiedeakatemian sekä monen italialaisen ja ulko-
maisen maatieteellisen seuran puolesta retkikuntaa onnitte-
lemaan.

Kun herra Lindstrand kuningas Oskarin puolesta oli
tervehtänyt retkikuntaa Europaan palanneeksi ja julkisesti
minulle ja Palanderille antanut ruotsalaisia kunniamerkkejä,
ja kaksi italialaisen meriministerin ajutanttia myöskin oli
jaelleet joillekuille Vega-miehille italialaisia tähtejä, pidet-
tiin muutamia lyhyitä tervehdyspuheita, jonka jälkeen retki-
kunnan jäsenet, mainittujen henkilöiden seuratessa, amiralin
höyrypurressa vietiin maihin, italialaisen vahtilaivan 21 ty-
kinlaukausta ampuessa. Laivasillalla, johon suuri joukko
ihmisiä oli kokoontunut, tervehti Napolin syndiko, kreivi
Giusso sekä kaupungin-hallituksen valtuutetut ruotsalaisia
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matkustajia. Innostuneiden ylioppilasrivien välitse vietiin
meitä täältä kaupungin juhlavammissa Royal des Etran-
gers ravintolaan, missä kauniit huoneet, sekä ajopelit ja
lukuisat palvelijat annettiin meidän käytettäviksi. Siellä
oli juhlaisännät, prinssi Belmonte ja cavaliere Riccio meitä
vastassa. Nämä herrat panivat paraansa tehdäkseen olom-
me Napolissa-mitä juhlallisemmaksi ja huvittavanamaksi.

Sunnuntaina helmikuun 15 päivänä otettiin monta lä-
hetystöä vastaan, niiden joukossa yksi yliopistosta. „Ate-
neo Benjamino Franklinista 11 annettiin meille kauniisti si-
dottu adressi, ja virallisissa vieraskäynneissä ja vastaan-
otoissa kului aika. Päivällistä syötiin ruotsalais-norjalaisen
konsulin, Clausenin luona. Maanantaina, 16 päivänä,
saatiin „Scuola d’Applicazione per gl’lngenieristä“ adressi,
sekä „Neapolitana Arahseologise, Litterarum et artium Aca-
demiasta 11 latinainen, professori Antonio Mirabellin sepittämä
tervehdysruno. Nyt seurasi suuret kaupungin hallituksen
toimeenpanemat päivälliset ravintolamme, kuninkaiden nimi-
kirjoituksilla, ruotsalaisilla ja italialaisilla lipuilla y. m.
kolistetussa juhlasalissa, joka nyt vihittiin ja sai „Vegasa-
lin“ nimekseen. Illalla oli San Carlossa juhlanäytäntö,
jolloin retkikunnan, eri lokeroissa istuvia jäseniä innok-
kailla hravohuudoilla kunnioitettiin. Tiistaiksi oli juhla-
komitea toimittanut retken Phlegreilaisille kentille, Averno
järvelle, Serapis-temppelille y. m. geologisessa ja historial-
lisessa suhteessa merkillisille paikoille luoteispuolella Napo-
lia. Osa retkikunnan jäsenistä söi päivällistä prinssi Uru-
soivin luona. Soitannollinen iltaseura „Societä Filarmoni-
cassa 11

,
jossa kaupungin ylhäisin piiri oli koossa. Kes-

kiviikkona 18 päivänä. Huvimatka juhlakomitean seurassa
Pompeijiin, jossa kaivostöiden mainio johtaja, tirehtori Rug-
gieri, otti ruotsalaiset vieraat vastaan. Ilon vallitessa ja
leikkisiä puheita pidettäessä, syötiin aamiaista komeassa,
hyvin säilyneessä romalaisessa kylpyhuoneessa, raunioita
kaivettiin y. m. Illalla suuret juhlapäivälliset, vastaanotto
komentavan amiralin luona ja juhlanäytäntö Bellini-teate-
rissa. Tuorstaina 19 päivänä tuli tri Franz Kuhn Wie-
nistä, sikäläisen maatieteellisen seuran puolesta meitä on-
nittelemaan. Professori Palmierin ja juhlakomitean seu-
rassa huvimatka Yesuviolle, joka parastaikaa suitsutti sa-
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vua ja purki laavaa, ja josta hehkuvia kivilohkareita sin-
koili ilmaan. Kuilun partaalla käytiin, vaikka lämmin puo-
leksi kovettuneista laavavirroista sekä kuilusta nousevat
kaasut ja tulikuumat kivilohkareet tekivät nousun vähän
kamalaksi. Uutta puolitekoista rautatietä tarkasteltiin ja
käytiin observatoriossa. Päivällistä syötiin juhlakomitean
kanssa ravintolassa. Perjantaina, 20 päivänä. Matkus-
tus Uomaan, jonne retkikunnan jäsenet kello 2 j. p. p. saa-
puivat, ja jossa kaupungin syndiko prinssi Ruspoli ,

maatie-
teellisen seuran esimies ja edustajat, sekä yliopiston ja
skandinavilaisen yhdistyksen jäseniä, samoin kuin Napolissa,
juhlallisesti oli meitä vastassa. Vaunuissa vietiin ruotsa-
laisia vieraita nyt ruotsalais-norjalaisen ministerin, lipuilla
koristetun hotellin ohi Corsonin luona olevaan „Albergo
di Roinaan 41

, jossa juhlahuoneet ja vaunut annettiin mei-
dän käytettäviksi. Illalla päivälliset ruotsalaisen ministe-
rin luona, ja myöhemmällä illanvietto prinssi Pallavicinin
komeassa palatsissa. Lauantaina helmikuun 21 päivänä.
Käynti edustaja kamarissa; yksityisiä huvimatkoja; päiväl-
liset Leuchtenhergin herttuan Nicolain luona. Sunnuntaina
22 päivänä. Maatieteellisen seuran julkinen kokous, jossa
tilassa seuran suuri kultaraha annettiin Nordenskiöldille.
Illalla maatieteellisen seuran juhlapäivälliset Continental
Hotellissa. Maljoista mainittakoon ministeripresidentti Gai-
rolin, kauniilla ja innokkaalla kielellä Ruotsin ja Norjan
kuninkaan kunniaksi esittämä malja, prinssi Teanon malja
Nordenskiöldille, meriministeri amirali Actonin Palanderille,
maljoja retkikunnan muille jäsenille; sen auliille suosijalle
Oskar Dicksonille ja Alexander Sihiriakotfille, retkeen osaa-
ottaneelle, italialaiselle upserille Bovelle y. ra. Maanantaina
23 päivänä. Pääsy kuninkaan luo. Illalla suuret pidot
Palazzo Teanossa, jossa Roman loistava ylhäimistö näkyi
olevan koossa. Tiistaina 24 päivänä. Päivälliset Quiri-
nalissa kuningas Umbertinon luona. Paitsi kuningasta ja
hänen seuraansa oli niissä läsnä ruotsalainen ministeri, Ve-
ga-retkikunnan jäsenet, maatieteellisen seuran esimies prinssi
Teano, Commendatore Negri, ministeripresidentti Cairoli,
meriministeri Acton, kabinettisihteri Malvano, majori Bara-
tieri sekä ruotsalaiseen jääraeriretkeen 1872—73 osaa-ot-
tanut, italialainen meriupseri Eugenio Parent y. m. Illalla
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Roma.

vastaanotto englantilaisen ministerin Sir A. B. Pagefin
luona, myöhempänä skandinavilaisen yhdistyksen pidot,
joissa innokkaita puheita pidettiin ja kukkia ja painettuja
runoja jaeltiin. Keskiviikkona 25 päivänä. Hyvästijättö.
Osa retkikunnan jäsenistä matkusti rautatietä pohjoiseen-
päin. Kapteni Palander meni Spezziaan, ottaakseen suuren
pansarilaivan Duilion huvimatkaan osaa. Muut viipyivät
vielä muutamia päiviä Romassä, saadakseen rauhassa kau-
pungin nähtäviä tarkastella.

Sen ajan kun Yega oli Napolin satamassa kävi sillä
katselijoita kosolta. Teaterien johtokunnat haastoivat sen
miehistön monta kertaa näytäntöihin; sitä paitsi pantiin
huvimatkoja Pompejiin heitä varten toimeen. Ruotsalais-
norjalainen konsuli Clausen ei yleensä säästänyt vaivojaan
tehdäkseen retkikunnan olon Napolissa hauskaksi ja isän-
maata kunnioittavaksi. Italiassa tapasimme iloksemme to-
verimme 1872—1873 vuoden talvehtimisesta, Eugenio Pa-
renfin, joka vähän jälemmin kovaksi onneksi sattui ole-
maan Duilion pansaritornissa, kun siellä oleva Armstrongin
tykki räjähti rikki, mutta joka ihmeelliseksi onnekseen kui-
tenkin pelasti henkensä tästä vaarasta. Ainoa onnettomuus
Yogan loppumatkalla tapahtui muuten Napolin satamassa.
Yksi matruusi, jonka piti estämän innostunutta kansaa Ve-
gan kannelle ryntäämästä, sysättiin nimittäin laivanpartaalta
alas ja taittoi toisen käsivartensa. 1

Helmikuun 29 päivänä lähti Yega Napolin satamasta.
Tohtorit Kjellman, Almqvist ja Stuxberg sekä luutnantti
Nordqvist lähtivät Italiasta maata myöten Köpenhaminaan
ja luutnatti Boven täytyi perheellisten seikkojen pakotuk-
sesta eroita Yegasta. Stockholmassa tapasimme kuitenkin
jälleen kaikki toisemme. Napolista lähteissämme ei siis
peräsalongin puolella ollut muita kuin minä, kapteni Palan-
der, sekä luutnantit Brusevitz ja Hovgaard.

Marseillen nuoren, mutta jo hyvämaineisen maatieteel-
lisen seuran esimies mr A. Rdbaut oli monesti kehottanut
meitä poikkeemaan ensimäisen polarimatkustajan ja Skandi-
navian löytäjän, Pytheas’en, syntymäkaupungissa, mutta

1 Yksi tapaturma kohtasi myöskin matkan ensimäisellä osalla retkikun-
taa. Peränpitäjä joutui nimittäin ajojäiden seassa rnoripyörän päälle ja sai
koko kovan kolauksen.
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tätä kehoitusta ei aikamme myöntänyt seurata. Meidän
oli asia kiiruhtaa kotiin, ja muutamia päiviä tahdoin vält-
tämättä viivähtää Henrik Navigatorin ja Vasco da Gaman
synnyinmaassa.

Gibraltar-salmesta kulimme maaliskuun 9 päivänä, ja
ankkuri laskettiin maaliskuun 11 päivänä kello 2 j. p. p.
Lisboan satamaan. Seuraavana päivänä käytiin kauniilla
Cintra linnalla, joka on noin viisi Portugalin peninkulmaa
pääkaupungista. Lauantaina, 13 päivänä, päästiin Portu-
galin kuninkaan, Don Luisin puheelle, joka ollen itse meri-
mies tarkasti tiedusteli Vegan matkaa. Samana päivänä
piti ruotsalainen ministeri Lishoassa päivälliset, joihin oli
kutsuttu Portugalin valtaileuvoston esimies, ulkoasiain-mi-
nisteri, lähettiläskunnan jäseniä y. m. ja illalla kokoontui
tänne paljon vieraita. Maanantaina saimme erityisen kut-
sun Lisboan maatieteellisen seuran kokoukseen, jossa Afri-
kasta hiljan palanneet matkustajat Brito Capello ja Ivens
pitivät esitelmiä. Täällä tapasin suureksi ilokseni myöskin
mainion Afrika-matkustajan majori Serpa Pinton. Kunin-
kaalta saimme kunniamerkkejä, ja maaliskuun 12 päivänä
pitämässä kokouksessaan päätti Portugalin edustajakaraari,
herrain valtiopäivämiesten Ennen ja Älfredon ehdotuksesta,
adressikirjotuksen kautta lähettää Yega-miehille terveh-
dyksensä.

Maaliskuun 16 päivänä nostettiin ankkuri jälleen. Hy-
vässä tuulessa menimme aluksi aika vauhtia, mutta Eng-
lannin kanavan suussa viivytti vastatuuli meitä niin, että
vasta maalisk. 25 päivän illalla, saimme laskea ankkurimme
Falmouthin eikä, niinkuin aiottu oli, Portsmouthin sata-
maan. Viimeksi mainitulla paikalla oli valmistaitu juhlal-
lisesti ottamaan meitä vastaan siihen maahan, joka polari-
matkusten suhteen on ollut ensimäinen, mutta se ei nyt
käynyt päinsä. Sitä paitsi jäi tämän viivytyksen kautta
Royal Geographical Societyn Yega-retken kunniaksi aikomat
pidot, joissa Walesin prinssin piti oleman esimiehenä, pitä-
mättä, koska pääsiäisjuhla ja parlamentin vaalit sattuivat
juuri tuloaikaamme. 1 Englannissa olomme oli kuitenkin

1 Katso tästä „The annual Address of the Progress of Geographo by
the Eight Hou. the Karl of Northbrook“ (Procodings of the Eoyal Geograph.
Society, s. 401).
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mitä mieluisin. Palander ja minä matkustimme yöllä , vas-
ten pitkäperjantaita Lontoosen, missä ruotsalainen minis-
teri kreivi Piper ja suuri joukko Lontoossa asuvia maamie-
hiämme oli meitä asemahuoneella vastassa. Kreivi Piper
saattoi minua kortteeriini, Geographical Societyn mainion
sihteerin, kuuluisan pohjan tutkijan ja maatieteellisen kir-
jailijan Clemenio R. Markham''in luo, joka kaikin tavoin
koki tehdä oloni Lontoossa opettavaiseksi ja hauskaksi.
Lauantaina käytiin kunniatervehdyksillä. Pääsiäispäivänä
piti kenraalikonsuli Richter Continental Hotelissa pidot,
joihin suuri joukko skandinaveja ja englantilaisia oli kut-
suttu. Samana iltana päivälliset mainion pohjantutkijan
Sir Allen Youngein luona. Maanantaina saimme kutsun
Geographical Societyn J) esimiehen, Earl of NorthbrooYin
maataloon, Stratton, lähellä Winchesteria. Täällä olin ti-
laisuudessa nähdä, miten rauhallisessa englantilaisessa par-
lamentinvaalissa menetellään. Samana päivänä käytiin
Royal Societyn esimiehen SpottiswooPin komealla maatilalla
lähellä Lontoota. Siellä sain nähdä suurenmoisia koneita,
joilla sähkön avulla ohuessa ilmassa synnytetään valonil-
miöitä. Keskiviikkona 31 päivänä suuret päivälliset ruot-
salaisen ministerin tykönä ja saman päivän illalla skandi-
navilainen juhla Freemason Kalkissa, missä iloa vanhan
pohjoismaisen tavan mukaan pidettiin korkealla.

Yöllä vasten 1 päivää huhtikuuta lähdimme Parisiin.
Matka asetettiin Boulogne-sur-merin kautta, jonka kauppa-
yhdistys oli haastanut meitä juhlallisesti siellä viettämään
Vega-miesten tuloa Ranskan maahan. Vastaanotto oli san-
gen herttainen. Kaupungin virkamiehiä ja eräs Parisin
maatieteellisen seuran edustaja, t:ri Hämy, oli meitä ase-
mahuoneen salissa vastassa. Täällä oli aamiainen valmiiksi
laitettu, ja meitä esiteltiin monelle tämän paikkakunnan ete-
välle miehelle, joiden seurassa suurin osa päivästä haus-
kasti kului. Kun muutamia huvimatkoja kaupungin ym-
päristöön oli tehty ja kunniatervehdyksillä käyty, syötiin
kaupungin hallituksen toimeenpanema juhla-ateria. Täältä

* Lontoossa emme olleet tilaisuudessa ottaa osaa tämän seuran kokouk-
siin, mutta jonkun ajan kuluttua antoi seura „the founders gold medalin" Pa-
landerille (1869 sain minä saman kunniarakan) sekä nimitti minun „honorary
corresponding memberiksi".
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matkustimme yöllä Parisiin, jonne huhtikuun 2 päivänä
kello 7 e. p. p. saavuimme.

Vaikka tulomme oli näin aikainen, oli meitä asema-
huoneella vastaanottamassa ruotsalais-norjalainen ministeri
ja lähettiläskunta, lähetystö Parisin maatieteellisestä seu-
rasta sekä suuri joukko, Ranskanmaan pääkaupungissa asu-
via skandinaveja. Maatieteellisen seuran pääkomitean esi-
mies, mainio Madagaskar-matkustaja Grandidier lausui meille
herttaiset tervehdykset. Maamiehemme A. Nobel haastoi
meidät luoksensa asumaan komeaan huvilaansa, Rue Mala-
koff N;o 53, enkä voi kyllin ylistää hänen kohteliasta isään-
nyyttään ja sitä huolta, millä hän koki huojentaa meidän
hauskaa ja kunnioittavaa, mutta ylen väsyttävää Parisissa
oloa.

Parisissa otettiin meitä suurenmoisella tavalla vastaan,
ja näytti siltä kuin olisi tämä valtakaupunki meriretkeäm-
me suosimalla tahtonut osoittaa, ettei se suotta kanna aal-
loissa keikkuvata laivaa kilvessään. Kiitollisuuden ja vel-
vollisuuden tunteet kehoittavat minua tässä lausumaan kii-
tokset kaikesta hyväntahtoisuudesta, jota tasavallan presi-
dentti, opetustoimen ministeri mr Jules Ferry, maatieteelli-
sen seuran esimies amirali La Eonciere le Noury, hänen
apulaisensa mr Hccht, seuran sihteri mr Maunoir, Institu-
tin jäsenet mr de Quatrefage ja mr Daubree sekä monet
ranskalaiset ja skandinavit näinä muistettavina päivinä
meille osoittivat. Täällä pidetyistä juhlista otan vaan suu-
rimmat luetellakseni.

Perjantaina huhtikuun 2 päivänä. Maatieteellisen seu-
ran Cirque des Champs Elyseessä, suuren etevän kuulija-
kunnan edessä, toimeenpanema julkinen seance de recepdon.
Amirali La Ronciere piti juhlapuheen, johon minä vastasin
vähän laveammalta, kertoen ruotsalaisista pohjanperäisistä
retkistä, jonka jälkeen presidentti antoi minulle seuran suu-
ren kultarahan „sen harrastuksen todisteeksi, millä yleisö
ja Ranskan maatieteilijät Vegan matkaa suosivat". Samana
päivänä päivälliset ruotsalais-norjalaisen ministerin SihherJin
luona. Lauantaina 3 päivänä. 28 ranskalaisen "oppi-
neen seuran edustajain toimeenpanema juhlakokous Sorhon-
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nen amphiteaterissa. 1 Siellä piti opetuslaitosten ministeri
meille mainion ja herttaisen puheen, jonka jälkeen hän ta-
savallan puolesta antoi meille Ranskan kunnialegionin ko-
mentaja- ja upserimerkit, „palkinnoksi", kuten tasavallan
ministeri sanoi, «sankarien verestä ja oppineiden valvotuista
öistä11

. Sen jälkeen päivällispidot mr Jules Ferryn luona.
Sunnuntaina 4 päivänä antoi skandinavilainen yhdistys herra
Fortmeijerin johdattamana meille adressin. Illalla skandi-
navilaisen yhdistyksen Hotel ContinentaVissa toimittamat
suuret komeat juhlapäivälliset. Niissä läsnäolevista mai-
nittakoon Ruotsin prinssi Oskar, juhlakomitean puheenjoh-
taja Jensen

, rouva Kristina Nilson-Rouseaud, Tanskan mi-
nisteri, Ruotsin lähetyskuuta, Venäjän lähetyskunnan jäse-
niä, suuri joukko skandinavilaisia taiteilijoita, monta ulko-
maan ja ranskalaisen sanomakirjallisuuden etevintä edus-
tajaa, ja lopuksi mikä kenties olisi ollut ensimäiseksi mai-
nittava, koko kukkaistarha naisia, joista jokaisen pohjois-
maalaisen sopi ylpeillä. Maanantaina 5 päivänä. Ko-
kous ja tervehdyspuheita Institutin tunnetussa kokoussalissa.
Täältä vietiin meidät Conseil muncipalin huolellisesti jär-
jestettyyn juhlaan „la Salle des Etats’issa“, joka on sa-
massa osassa Tuilerioita, missä maatieteellinenf kongressi
1878 piti kokouksiaan. Käytävää ja salia oli trikoloreilla,
ruotsalaisilla lipuilla, gobelineilla ja kauniilla kasveilla so-
masti koristeltu. Puheita pidettiin, jonka jälkeen kaupun-
ginhallituksen esimies, Parisin kaupungin puolesta, Vega-
matkan muistoksi lahjoitti minulle suuren taiteellisesti teh-
dyn kultarahan. 2 Illalla oli Societe de Geographie seu-
ran toimeenpanemat päivälliset, joissa monta loistavaa pu-
hetta pidettiin: kuningas Oskarille (kenrali Pittie), presi-
dentti Grevylle, Ranskan menestykselle (prinssi Oskar), Vega-
retkelle (mr de Quatrefage) j. n. e. Tiistaina 6 päivänä.
Päivälliset prinssi Oskarille ja Parisissa oleville Vega-mie-

1 Bulletin de la Societe de Geographie, Mai 1880, s. 463 luettelee nämä.
Samassa nidoksessa (s. 450,) tehdään myskin selinko »seance de receptionissa"
pidetyistä puheista. V

2 Kunniarahaa seurasi „extrait du registre des proces-verbaux du con-
seil muncipal de la ville de Paris“, monella värillä ja kullalla kauniisti painettu
mestariteos. Sitä paitsi painatti Conceil juhlakertomuksen,
nimeltä ~Relation ofiicielle de la reception de£M. le professeur Nordenskiöld
par le conceil municipal de Paris le lundi 5 Avril 1880.“
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hille tasavallan presidentin mr Grevyn luona. Keski-
viikkona 7 päivänä oli lukuisa ja valikoitu joukko ranska-
laisia tiedemiehiä päivällisillä maatieteellisen seuran ja Ins-
titutin ent. esimiehen, mr A. Hauhren luona. Tiistaina
8 päivänä. Päivällispidot pienemmälle seuralle Victor Hu-
gon kodissa, jossa tämä iäkäs runoilija ja harrasmielinen
kansalainen lämpöisillä ja sulavilla sanoilla onnitteli minua
toimeni täyttämisestä. Samana iltana otettiin siellä vie-
raita vastaan.

Siihen päättyi Ranskamaan pääkaupungissa olomme.
Väsyksissä, mutta vieden mukanamme muistoja, jotldeivät
sinä ilmoisna ikänä haihdu, lähdimme nimittäin seuraa-
vana päivänä rautatietä Vlissingeniin, jonne Brusewitzin
piti Falmouthista Vegalla purjehtiman. Ajan ja voimien
puutteessa täytyi meidän kieltäytyä Hollannissa ja Belgiassa
käymästä vaikka meitä hartaasti ja ystävällisesti kehoitet-
tiin sinne tulemaan. Ankkuri nostettiin kohta laivaan pääs-
tyämme, ja suunta asetettiin Köpenharainaan. Huhtikuun
15 päivänä mentiin puolipäivän aikaan Helsingborgin ohi,
jossa lippuja oli kosolta liehumassa. Jo Kullahergin koh-
dalla oli vastaamme tullut Lundin ylioppilaita höyrylaiva
„H. P. Priorilla“, sekä kahdeksan muuta höyrylaivaa, joilla
oli tervehdyslähetystöjä ja Yega-matkan harrastajoita Kö-
penhaminasta, Malmöstä, Helsingborgista ja Helsingöristä.
Näissä laivoissa sanottiin olevan matkustavia 1500, niiden
joukossa paljon naisiakin. Lauluja laulettiin, puheita pi-
dettiin, ilotulituksia poltettiin y. m. Yötä olimme Köpen-
haminan edustalla ankkurissa, niin että vasta seuraavana
päivänä aamupuolella laskimme satamaan, yhdeksällä lau-
kauksella pienestä tykistämme tervehtäen linnaa, joka puo-
lestaan ampui yhtä monta kertaa. Satamaan laskettaessa
ja ankkuriin käytyämme, tuli ruotsalainen ministeri vapaa-
herra Beck-Friis, Ruotsin kenralikonsuli Everlöf\ Köpen-
haminan yliopiston, kauppakunnan ja maatieteellisen seu-
ran edustajia, ent. konseljipresidentti kreivi Holstein-Hols-
teinborg johtajanaan, laivaan lausumaan meille terveiset ja
johdattamaan meitä ToldbodenTin, missä ylipresidentti, kun-
nanhallituksen ja pörssin puheenjohtaja, sekä Köpenhami-
nan ruotsalaiset yhdistykset olivat meitä vastassa. Sitten
ajoimme juhlapuvussa olevan kaupungin läpi, voimakkaiden
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Köpenhamina. Tulo'_ Stockholmaan.

eläkoönhuutojen kaikuessa Hotel cTAngleterreen, missä oli
asuinsijaa meille valmistettu. Huhtikuun 17 päivänä vietti
maatieteellinen seura Casino-salissa juhlaa, jossa oli kunin-
gas, perintöruhtinas, Gltickshurgin prinssi Hans, sekä kaik-
ki, mitä Köpenhaminassa tieteen, asioimisen ja valtioelä-
män alalla on mainioita ja kuuluisata. Juhlapuheen piti
professori Erslev. Sittemmin iloiset ja hauskat pidot, joissa
Tanskan perintöruhtinas oli isäntänä.

Huhtikuun 18 päivänä suuret päivällispidot kuninkaan
luona. 19 päivänä. Tukkukauppias-seuran loistavat pi-
dot Yega-retkikunnan jäsenille pörssi-rakennuksessa, jonka
huoneita oli somasti kukilla ja lipuilla, sekä veistokuvilla
ja maalauksilla koristeltu, joita etevät taiteilijat tätä tilai-
suutta varten olivat tehneet. Juhlassa piti valtioneuvos
Mekhior isännyyttä, ja osaaottajien joukossa oli perintö-
ruhtinas, ministerit, kansan edustuskuntien puhemiehet ja
vara-puhemiehet, sekä suuri joukko eteviä tiedemiehiä, vir-
kamiehiä ja sotilaita. Juhlapuheita pitivät perintöruhtinas,
suuren pohjoismaisen sähkölennätin yhtiön esimies, valtio-
neuvos Tietgen

, amirali Btlle. professori Madvig, valtioneu-
vos Mekhior y. m. Samaan aikaan oli juhla miehistölle
toisessa huoneuksessa toimeen pantu. Illalla ylioppilaskun-
nan, ruotsalaisen kansallisyhdistyksen ja norjalaisen yhdis-
tyksen juhla.

Lundiin kutsua en voinut seurata, koska hänen ma-
jest. kuningas Oskar oli lausunut toivonsa olevan, että vasta
Stockholman linnan edustalla astuisimme Ruotsin maalle.

Stockholmaan piti meidän saapuman huhtikuun 24 päi-
vän illalla, mutta aikanaan perille joutuaksemme, lähdimme
varalta jo yöllä vasten 20 päivää huhtikuuta Köpenhami-
nasta. Tämän varovaisuuden kautta saavuimme jo 23 päi-
vänä Stockholman saaristoon, joten meidän oli asia olla
viimeistä yötä ankkurissa Dalarön kohdalla. Sinne tuli
komentava amirali Lagercrantz kuninkaan käskystä höyry-
laivalla „Sköldmön“ vastaamme, tuoden perheemme mu-
kanaan.

Huhtikuun 24 päivänä nosti Vega jälleen kello 8 e.
p. p. ankkurinsa hiljakseen laskeakseen Yaxholman linnan
ohi Stockholmaan. Tiellä kohtasimme lukemattomia, li-
puilla koristettuja höyryveneitä, joista tunnetut ja tunte-
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raattomat ystävät riemastuneina, ilohuudoilla ilmoittivat
ihastuksensa Vega-miesten kotiintulosta. Mitä lähemmäksi
tulimme Stockholmaa, sitä isommaksi kävi höyryveneiden
luku, jotka nyt kahdessa rivissä, Yega etinnä, hiljaa lähe-
nivät satamaa. Monenvärisiä lyhtyjä sytytettiin laivoissa
palamaan, ilotulituksia poltettiin ja tykkien jyske sekaantui
tuhansien raikkaisin eläköön-huutoihin. Kun meitä vielä
Kastelholman kohdalla oli tykeillä tervehditty, laskettiin
ankkuri kello 10 j. p. p. Stockholman virtaan.

Mälarin ruhtinatar oli pukeutunut ihmeen loistavaan
juhlapukuun. Kaupunki ja etenkin satamaa lähimmät ra-
kennukset olivat valaistut. Vallankin oli hänen majest.
kuningas pannut parhaansa, tehdäkseen Yegan vastaanoton
niin suurenmoiseksi kuin suinkin. Koko kuninkaallinen
linna, joka kimelsi ja heloitti tuhansien liekkien valosta,
oli vertauskuvilla ja nimikirjoituksilla kaunistettu, joista ei
Yegan nuorimmankaan matruusin nimeä puuttunut.

Logårdenista oli maallenousupaikkaan tehty lava. Siellä
oli Stockholman kaupungin valtuusmiehet meitä vastassa,
ja heidän puheenjohtajansa, ylimaaherra, tervehti meitä ly-
hyellä puheella, jonka jälkeen meitä saatettiin linnaan,
missä Ruotsin kuningas, hänen majest. kuningataren, ku-
nink. huoneen jäsenten, valtion ja hovin korkeimpien vir-
kamiesten y. m. läsnäollessa, juhlallisesti isänmaan nimessä
lausui meille tervehdykset, sekä jakeli meille vielä armonsa
ja mielisuosionsa osoitteita. 1 Kunink. linnassa pantiin juh-
latkin suurilla päivällispidoilla huhtikuun 25 päivänä al-
kuun, jossa tilassa kuningas ylevämielisillä sanoilla ylisti
Yegan uro-työtä. Sitten seurasi juhla juhlaa%onen viikon
aikana.

26 päivänä oli Grand Hotelissa purjehdusseuran juhla,
jossa amirali Lagercrantz oli esimiehenä. Läsnäolevista
mainittakoon hänen majest. kuningas, perintöruhtinas, prinssi
Oskar, Oskar Dickson, meriministeri vapaaherra von Otter
y. m. Saman päivän illalla Teknillisen korkeakoulun op-

1 Muuji muassa kaikille retkikunnan jäsenille varta vaseti tehty Yega-
raha, sinisen-keltaisessa nauhassa rinnassa kannettavaksi. Numismatikan (raha-
tiedon) harrastajoiden tiedoksi tahdon mainita, että Yega-retken johdosta an-
netut kunniarahat ovat ruotsalaisen Familj-Journalen’in 8 ja 9 vihossa vuodelta
1880 kuvatut. Niissä kuvattujen lisäksi on tullut suomalaisen tiede-seuran ja
antropologillis-maatieteellisen seuran kunniarahat.
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Vastaanotto kotona.

pilaiden tulisoittoretki. 27 päivänä juhlanäytäntö, johon
kaikki Yega-miehet olivat kutsutut. 28 päivänä tiede-
akatemian juhlakokous, jossa tilassa Yega-matkan kunniaksi
tehty raha meille annettiin; Hotel Phoenixhssa päivälliset,
joissa perintöruhtinas oli esimiehenä. Huhtikuun 30 ja
toukokuun 5 päivänä sanomakirjailijain ja Idun seuran juh-
lat, sekä meriupseriseuran Vegan upsereille, ja Stockholman
työmiesyhdistyksen Yegan miehistölle toimeenpanemat pidot.

Toukokuun 7 ja 8 päivänä juhlallisuuksia Upsalassa,
joiden loistokohtana oli nerokkaasti sommitellut karnevali-
komennot, joissa edustajia eri maiden ja aikojen kansoista
haaveellisissa pu’uissa kävivät meille suosiotaan osoitta-
massa.

Joka päivä saimme vastaanottaa onnittelulähetystöjä,
adresseja ja tervehdys-sähkösanomia, muun muassa Ruotsin
ja Norjan valtiopäiviltä, Norjan ja Suomen suurimmista
kaupungeista, Upsalan ja Helsingin ylioppilaskunnilta, Pie-
tarin maatieteelliseltä seuralta, pohjois-Venäjän naisilta
(adressia seurasi kaunis, hopeinen laakeriseppele) y. m.
Sanalla sanoen muodostivat juhlat Stockholmassa loisto-
kohdan siinä merkillisessä juhlaretkessä, jonka teimme Ja-
panista Stockholmaan, ja jolla ei juhlien historiassa ver-
toja ole. Vielä sittenkin kuin retkikunta oli Stockholmassa
hajaantunut, ja Vega toukokuun 9 päivänä oli purjehtinut
Karlskronaan ja Göteporiin, missä se jätettiin samalle pyy-
dystysyhtiölle, jonka omana se oli ollut, vietettiin näissä
kaupungeissa juhlia. Ne alkoivat uudelleen kun Hänen
Majest. kuningas heinäk. 7 päivänä yhdessä, kunink. lin-
nan kylkirakennuksessa juhlallisesti avasi Vega-näyttelyn,
ja kun minä muutamia kuukausia jälemmin kävin Berli-
nissä, Pietarissa ja vanhassa, rakkaassa synnyinmaassani,
Suomessa.

Mutta en enään aio väsyttää lukijoita uusilla juhla-
luetteloilla. Tahdon ainoastaan vielä kerran oraasta ja to-
verieni puolesta kiittää kaikesta suosiosta ja kaikista kun-
nianosoituksista, jotka sekä vieraissa maissa, että Skandi-
naviassa ovat osaksemme tulleet. Se mieltymys, minkä
Vegan matkan onnistuminen kaikissa näissä on herättänyt
antaa aihetta siihen toivoon, että uusia tutkimusretkiä pan-
naan toimeen, kunnes siperialaisen jäämeren luonnonsuhteet
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saadaan täydellisesti seloille; ja kunnes se hämärä, joka
vielä helmoihinsa peittää äärettömät alueet pohjois-etelä
navan seutuvilla, pääsee hälvenemään, niin että ihminen
vihdoinkin tulee tietämään sen taivaankappaleen rakennus-
piirteet, joka avaruudessa on hänelle asuinsijaksi määrätty.

Lopuksi sydämellinen kiitos matkatoverilleni Yega-ret-
kellä: Yegan mainiolle päällikölle Louis Palanderille, sen
tiedemiehille ja upsereille, sen alapäällystölle jamiehistölle!
Jollei he kaikki niin urhokkaasti ja niin suurella innolla
olisi tehtäväämme edistäneet, suittaisi koillisväylä vieläkin
olla avaamatta.
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Silmäys Vegan matkaan.

Kuljettu matka.
Merikulku Meripeni-penikulmia kulmia å 4

talli mimi nt.ti a.tahi minuuttia,
minuutteja.1878.

Karlskrona—Kjöbenhavn
Kjöbenhavn - Göteborg .
Göteborg—Tromsö
Tromsö - Chabarowa ~

kesäk. 22—24
kesäk. 26—27
heinäk. 4 17
heinäk 21—30
elok. 1— 6

144 36
134 34

1,040
930

260
233

Chabarowa—Dicksonhn satama 580 145
DicksonHn satama—Kap Tscheljus-

kin .. elok. 10—19 510 128
Kap Tscbeljuskin—Preobraschenie'

saari elok. 20-24
elok. 24-27

385 96
Preobraschenie-saari Lenan suu 380 95
Lenan suu—lrkaipij
Irkaipij—Pitlekaj

elok. 27—syysk. 12
syysk. 18—28 ....

1,260
235

315
59

Talvehtiminen 28 syysk. 1878-18
heinäk. 1879.

1879.
Pitlekaj—S:t Lawrenco-bay
S;t Lawrence-bay—Port Clarence
Port Clarence—Konyam-bay
Konyam-bay—S;t Lawrence-saari
S:t Lawrence-saari Bering-saari .
Bering-saari Jokohama
Jokohama—Kobe

heinäk. 18—20
heinäk. 21—22

190 48
120 30

heinäk. 26—28 ....

heinäk. 30 - 31
....

160 40
90 23

elok. 2—14 900 225
elok. 19—syysk. 2
lokak. 11—13 ....

1,715
360

429
90

Kobe—Nagasaki
Nagasaki—Hongkong
Hongkong—Labuan
Lahnan —Singapore ....

Singapore—Point de Galle
Point de Galle—Aden ~..

lokak. 18—21 410 103
„ 27—marrask. 2

marrask. 9 17
marrask. 21—28 . .
jouluk. 4—15 ....

1,080 270
1,040 2GO

750 188
1,510 378

22 jouluk. 1879
7 tammik. 1880 . 2,200 550

1880.

tammik. 9—27
hehnik. 3—14

Aden—Sues
Sues—Napoli
Napoli—Lisboa
Lisboa—Falmouth
Falmonth—Vlissingen
Vlissingen—Kjöbenhavn
Kjöbenhavn - Stockholma -

1,3-20 330
1,200 300

„ 29—maalisk. tl
maalisk. 16—25 . .

huhtik. 5 8

1,420 355
745 186
345 86

huhtik. 10-16
huhtik. 20—24

632 158
404 101

Summa 22,189 5,551
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Edellisen osan sisältö.
Johdanto s'vu *•

Ensimäinen Luku.

Lähtö Tronisö. Matkaan osaanottajat. Måsön-saarella viipymi-
nen. Metsäraja. llman-ala. Kerpuukki tauti ja lääkkeet sitä vastaan.

Ensimäinen Nordkapin ympäri purjehtiminen. Otheren matkakertomus.
Mitä mieltä pidettiin Skandinavian maatieteestä alkupuolella 1,500 lukua.
Vanhemmat Pohjoismaiden kartat Herbersteinin kertomus Istuman mat-
kasta. Kustaa Waasa ja Koillisväylä. Willoughbyn ja Chancelorin mat-
kat ...

sivu 29.

Toinen Luku.

Lähtö Mäsö’sta. Hanhimaa. Jääsuhteita Retkikunnan laivat
kokoontuvat Chabarovaan. Samojedilais kylä siellä Kirkko. ■ — Venäläi-
siä ja Samojedeja Käynti Chabarovassa 1875. - Samojedilaisia epäjumalia
ostetaan. Samojedein puku ja asunnot. Polarikansain vertailu Käy-
dään uhrauspaikoilla ja samojedilaishaudalla Waigatsh-saarella. Vanhempia
tietoja Samojedeista. Niiden sija etnografiassa sivu 58.

Kolmas Luku.

Novaja Semljan eläimistö. Myrskylintu - Jääkyyhkynen. Pohjan
kiisla. Riskilä. Lunni. Lokkeja. Suippopyrstöinen läiskä. Tiira.
- Sorsia ja hanhia. Joutsen. Kahlaajoita. Pulmunen. Kiiruna.
Tunturi pöllö Peura. Jääkarhu. Naali. Sopuli. Hyönteisiä.
Mursu. Hyle. Valaita. sivu 88.

Neljäs Luku.

Jugor Shar ja Kara-meri niminen alku. Ohjeita Jugor Sharista pur-
jehtimiselle. Maapallon »korkein vuori". Ankkuripaikkoja. Purjehdus
Kara-meren sisään. Sen ympäristö. Novaja Semljan sisämaanjää. Oi-
keat jäävuoretharvinaisia muutamissa osissa polarimertä Kara-meren luonnon-
laatu. Eläimiä, kasveja, suomalmeja. Matka Kara-meren halki. Jään
vaikutus meren pohjaan. Suolattoman veden diatomace’ja merijäällä. Tulo
Dicksonin satamaan. Eläinelo siellä. Asukkaita ja asuinpaikkoja Jenisein
suulla. Kasvisto Dickson’in satamalla • Luurangottomia. Käynti Valko-
saaressa. Jalmal. Edelliset käynnit siellä Nummelinin talvehtiminen
Briochowski-saarella sivu 143.



Viides Luku.

400

Koillisretken historia vuodesta 1556 vuoteen 1578. Burrough 1556.
Pet ja Jackman 1580. Hollantilaisten ensimäinen retki 1594. Oliver Bru-
nei, Toinen retki 1595. Kolmas retki 1596. Hudson 1608. Gour-
Don 1611. Bosnian 1625. de la Martiniere 1653. Ylaming 1664.
Snobberger 1675. Roule tulee erääsen maahan pohjoispuolella Novaja Seml-
jaa. Wood ja Flowes 1675. Keskusteluja Englannissa Polarimerien jää-
suhteista. Ilmoituksia hyvin pohjoisten leveysasteiden saavuttamisesta.
Mielipiteet Polarimeren laadusta edelleen erilaisia. Payer ja Weyprecht
1872—74 sivu 180.

Kuudes Luku.

Venäläisten ja norjalaisten koillisretket. Rodivan Ivanow 1690.
Suuri pohjoismainen retki 1734 37. Novaja Semljan luultu metallirikkaus.

Jushkow 1775. Sawwa Loshkin 1760 Rossmuislow 1768. Lasarew
1819. —• Lytke 1821—24. Ivanow 1822—28. Pachtussow 1832—35.
von Baer 1837. Ziwalka ja Moissejew 1832—39. von Krusenstern 1861,
1861. • Jäämeripyydyksen synty ja historia Carlsen 1868. Edv. Johan-
nesen 1869, 1870. Ulwe, Mack ja Qvale 1870. —• Mack 1871. Barentsin
talvehtimisen jälkien löytö. Tohiesenln talvehtiminen 1872—73. Ruotsa-
laiset retket 1875 ja 1876. Yiggins 1876. Myöhemmät Jenisei-matkat.
Sivu 224.

Seitsemäs Luku.

Lähtö Dicksonln satamasta. Maissakäynti JenisePstä itäänpäin ole-
vassa kalliosaaressa. Itsekuolleita eläimiä. Åjojäiden pinnalta löydettyjä
kristalleja. Kosmillista tuhkaa. Aktinia Bay’ssa viipyminen. •—■ Johanne-
sen löytää Yksinäisyydeksi nimitetyn saaren. Tulo Kap Tsheljushkinlin.
Maan ja meren luonnonlaatu. Koetaan tunkea suoraan itäänpäin Uudensipi-
rian saariin. Sumun vaikutus. Runsas naaraus-saalis. • Preobrashenie-
saari. Lenasta erkaneminen Lena virran suussa sivu 266

Kahdeksas Luku.

Fraserln ja Expressin matka JenisePstä ylös ja niidenpaluumatka Nor-
jaan. ■— Välikirja Lenan luotsaamisesta Lena-jokea ylös. Lenan matka suis-
tosta ja jokea ylös Jakutsklin. Sipirian luonnonlaatu yleensä. Jokipii-
rit. Maanviljelyskelpoisuus ja parempain kulkuneuvojen puute. Suuret
joet, Siperian tulevaiset kauppatiet. Matka JenisePstä ylös vuonna 1875
Sibiriakoffln saari. Tuntura. Sipirian aarniometsä. Länsi-Sipirian
asukkaat; venäläiset, Sipiriaan tuomitut »asiatit". Kulkukeinot Jeniseillä:
koiraveneitä, vedellä liikkuvia, höyryvoimalla kulkevia kauppapuoteja. Uusia
toiveita Sipirialle sivu 299.

Yhdeksäs Luku.

Uuden Sipirian saaret. Mammutti. Mammutin ja sarvikuonon muu-
mioita. Kivettyneitä sarvikuonon sarvia. Stolbovoi saari Liachoff-
saari. Tämän saaren ensimäinen löytö. Matka Liachoff-saaren ja mante-
reen välisestä salmesta. Sen eläimistö. Jään muodostus jäätöpistettä kyl-
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raemmässä vedessä. Karhusaaret. Jäät sekä lisääntyvät että käyvät pak-
summiksi. Eri lajeja merijäätä. —• Uudestaan yritetään jättää jäätön reitti
rannikolla. Nelipilar-saari. Matka pitkin rannikkoa Kap Shelagskoi’lle.
Kulkua estelevät jäät, matalat ja sumut. Ensimäinen kohtaus Tshuktshien
kanssa. Maallenousu ja tshuktshilais-kylissä käynti. —■ Vanhoja telttapaik-
koja löydetään. Vaihtovälinten puutteessa ei kauppa maan-asukasten kanssa
tahdo käydä päinsä. Seisahdus IrkaipMssa. Onkilon hautoja. Tietoja
Onkilon kansasta. Uudestaan tshuktshien parissa. Koljutshin bay. Ame-
rikalaisia tietoja jääsuhteista pohjois puolella Beriugin salmea. Jäihin sul-
keutuminen sivu 334.

Kymmenes Luku.

Talvehtiminen käy välttämättömäksi. Vegan asema. • Jäät laivan
ympäristöllä. Amerikalainen laiva Vegan läheisyydessä. Lähellä olevan
maan laatu. Vega laitetaan talvehtimis-asuun Muouavarikko ja havainto-
huone Talvipuku. Ilman lämpö laivassa Terveyden tila ja ruokajär-
jestys. Pakkais-, tuuli- ja lumisuhteita. Tshuktsheja laivassa. Menkan
laivassa käynti Kirjeiden lähettäminen kotiin. Nordqyistin ja Hovgaardin
käynti Menkan telttapaikalla. ■ — Menka käy toistamiseen laivassa, Miten
kirjeiden kävi. Nordqyistin matka Pidliniin. Tshuktshilaisen haudan löytö.

Pyydystystä Tieteellisiä töitä. Elämä laivassa. —Joulu-ilta. sivu 388.

Kivipiirtokarttoja
tehdyt Kenralitapin kivipiirrostossa Stockholmassa.

1. Pohjois-Europan Kartta Nikolai Honisen painos Ptolemasus’en Cosmogra-
phia’sta. Ulm. 1482.

2. Pohjoismaiden Kartta, Jakob Zieglerin Schondiasta Strassburg 1532.
3. Pohjois-Europan Kartta Olaus Magnus’en teoksesta Historia de Gentium

Septentrionalium Variis Conditionibus Basel 1567.
4. Dickson’in Sataman Kartta, G. Bove’n tekemä Kap Bolwan Vaigatsch-

saaressa. Leenan matka Malygin Salmessa. A. Hovgaardin tekemä.
Kap Tcheljuskin’in Kartta. G. Bove’n tekemä.

5. Kartta, osoittava Barentsin Kolmatta Matkaa, J. I. Pontanin teoksesta
Eerum et urbis Amstelodamensium historia. Amst. 1611.

6. Venäläinen Kartta Pohjois-Jäämerestä 1600 luvun alusta, painattanut Hol-
lannissa vuonna 1612 Isaac Massa.

7. Taimur Salmen Kartta-suunnitelma. G. Butc’n tekemä.

Teoksessa olevia kuvia.

Puupiirrokset ovat tehdyt herra Wilhelm MeyerTn puupiirrostossa
Stockholmassa milloin ei niitä toisten tekemiksi ole ilmoitettu.

Sivu.
1. Vega .... 1.
2. Vega. Läpileikkaus pitkin laivaa, piirt. luuta. C. A. M. Hjulhammar 8.
3 Vega. Kannen alisen sisustuksen kaavakuva, piirt sama 8.
4. Vega. Yläsen kannen kaavakuva, piirt. sama 8.
5. Lena. Läpileikkaus pitkin laivaa, piirt. meriinsinööri I. Pihlgren 9.
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6 Lena. Kannen alisen sisustuksen kaavakuva, pirt. sama 9
7. Lena. Yläsen kannen kaavakuva, piirt. sama 9'
8. Yegan lippu 26-
9. Tromsö. Valokuvan mukaan Klaus Knudsenhlta Kristianiassa, piirt.

R. Haglund 28.
10. Vanhan maailman pohjanperäinen puku, piirt. O. Sörling 30.
11. Uuden maailman pohjanperäinen puku, piirt. A Komerup Kyöpen-

haminassa ’ 31.
12. Metsäraja Norjassa, piirt. R. Haglund, puuhun piirt. I Engherg 34
13. Metsäraja Sipiriassa, piirt. sama 35.
14. Muurain, (Rubus Chamremoris L.), piirt. professorin rouva A. Andersson 36.
15. Norjalainen laiva 900-luvulta, piirt. Harald Schöyen Kristianiassa . . 42.
16. Sehastiano Cabota, puuhun piirt. neiti Ida Falander 49.
17. Vardö vuonna 1594 54.
18. Vardö meidän aikana, piirt. R. Haglund 55.
19. Rantamaisema Matotshkin Sharhssa, piirt. sama r 59.
20. Schabarovan kirkko, piirt. R. Andren 64
21. Samojedilainen nais-päähine, piirt. O. Sörling 68.
22. Samojedilainen reki, piirt. R. Haglund 69.
23. Lappalainen ahkio, piirt. sama, puuhun piirt. I. Engherg 70.
24. Samojedilainen reki ja epäjumalia 71.
25 Samojedijumalia, piirt O. Sörling 72
26. Samojedilainen nais-puku, piirt. R. Haglund 73.
27. Samojedilaisia tukkakoruja, piirt. O. Sörling ~. 74.
28. Samojedilainen vyö puukkoineen, piirt sama 76.
29. Uhrikumpu Waigatsh saarella, piirt. R. Haglund, puuhun piirt. I.

Engherg 78.
30. Jumalia uhrikummusta, piirt O. Sörling 79.
31. Uhriluola Waigatshhlla, piirt. hra V. Andren 81.
32. Samojedihauta Waigatshhlla piirt. R. Haglund, puuhun piirt. O.

Dahlbäck 82
33. Samojedilaisia joutsimiehiä 84.
34. Samojedeja Schlessinghsta, Neu-entdecktes Sieweria 85
35. Jääkyyhkysten pesintöpaikka, piirt hra R Haglund 89
36 Jääkyyhkynen (Mergulus alle L), piirt hra M Vestergren 92
37. Pohjankiisla (Uria Brynnichii Sabine), piirt sama 93.
38 Lunni, (Mormon arcticus L), piirt. sama 94
39 Riskilä, (Uria grylle L), piirt. sama 94.
40. Valkeasiipisen lokin pesimispaikka, piirt hra R Haglund 97.
41. Kolmivarpainen lokki (Larus tridaolylus L.) sekä Jäälokki (Larus

eburneus Gmell), piirt, hra M. Vestergren 99.
42. Harvinaisia pohjoisia lokkilajeja (Larus Sabinii Sabine sekä Larus

Rossii Richards), piirt. sama 100.
48. Räiskiä (Lestris parasitica L., Lestris Buffonii Boie ja Lestris poma-

rina Tem.), piirt. sama 102.
44. a Haahkan pää, h. pulskean haahkan pää, c sepelhanhen pää, d.

valkeapbskisen hanhen pää, piirt sama 104.
45. Pikku Joutsen (Cygnus Bewickii Yarr.), piirt. sama 107.
46. Cygnus BewickiPn rintalasta, piirt. sama 107.
47. Kiirunatunturi, piirt. hra R. Haglund 109.
48 Tunturipöllö (Strix Nyctea L) piirt. hra M. Vestergren 110.
49. Peuralaidun, piirt R. Haglund 113.
50. Jääkarhuja, piirt. hra G. MytzePin Berlinissä kuvaamia, puuhun piirt.

K. Jahrmargt 116.
51. Jääkarhuja. Olaus Magnus’en mukaan 121.
52. Mursuja, piirt. hra M. Vestergren 125.
53 Mursuntoria, piirt. sama 128,
54. Pyydysaseita, piirt. hra O. Sörling 130.
55. Mursunpyynti, Olaus Magnus’en mukaan 132.
56. Mursu (emä poikineen) Vanha hollantilainen kuva 133.
57. Japanilainen mursunkuva 134
58. Grönlannin hylkeen poikia, piirt. hra M, Vestergren 136.
59. Partahyle (Phoca harbata Fabr ), piirt sama 137.
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60. Kiehkuraishyle (Phoca hispida Erxl.) piirt. sama 188,
61. Maitovalas (Delphinapterus leucas Pallas), piirt sama ..! 139.r '2. Sisämaan jäätikön läpileikkaus 147,
63. Grönlannin sisämaan jäätikkö, piirt, lira R. Haglund 148.64. Grönlantilainen jäävuono, piirt. sama 149.65. Hitaasti liikkuva glacieri, piirt. sama 151,
66. Supistuva glacieri, piirt. hra O. Sörling 151.67. Umbelulla Kara-merestä 154.68. Elpidio glacialis Theel Kara-meresta 155.
69. Manganikkaita suomalmimuotoja Kara-merestä, piirt. hra O. Sörling 155.70. Läpileikkaus Matotshkin-salme.n etelä rannasta, piirt E. Erdmann . 157.
71. Jenisein suun Kartta 161.
72. Krestowskoilla olevan simovian raunioita, piirt. hra Ö Sörling 163.
73. Sieversia glacialis R.. Br. Dickson’in satamasta, piirt. professorinrouva A. Andersson 165.74. Luurangottomia eläimiä DioksonMn satamasta, a. Yoldia arctica Gray,

h. Diastylis Rathkei Kr,, piirt. hra M. Yestergren
75. Uhripaikka Jalmarissa, piirt. hra R. Haglund 172.
76. Maamajoja Briochowski-saarella, piirt. sama 176".77. Venäläinen lotja 183!78. Hollantilainen laivuri 192.
79. Jääkarhunpyynti !!!!!!!!!!!!!!!! 194'.80. Jan Huyghen von Linschoten 197"81 Kilduin Venäjän Lapissa vuonna 1594 198.82. Fretum Nassovicum eli Jugor ShaFin kartta !!.!!!!!!!!!!! 201."83. Onnetoin ottelu jääkarhun kanssa 204.84. Barentsin ja RijpMn laivat ' 20ö!85. Barentsin huone (ulkopuolelta) 209!86. Barentsin huone (sisältä) !!!!!!!!!!!!!!! 210!87. Jakob van Heemskerk 212.88. He la Martinierinkartta ’. 216."89. Kullankiiltävä Ammoniti Novaja Semljasta (Ammonites alternus v.Buch) piirt. hra M Vestergren 228.90. Kuva Matotshkin Sharista, piirt. hra R. Haglund !! 230.”91. Fredrich Benjamin von Ltltke, piirt. ja puuhun piirt Neiti Ida Fa-lander 23292. Zivolka, piirt. ja puuhun piirt. sama ~... 23ö!93. Paul von Krusenstern nuor. piirt. ja puuhun piirt sama !.!!!.’ 238!94. Michael Konstantinovitsch Sidoroff, piirt ja puuhun piirt. sama 239.95. Norjalainen pyydystysalus, piirt. kapteini J. Hägg 244.96. Elling Carlsen, puuhun piirt. I. H, Cooper 345!97 Edvard Holm Johannesen, puuhun piirt. sama 24ö!98. Sivert Kristian Tohiesen, puuhun piirt. sama 252.99. Tobiesenln talviasunto Beeren Eilannilla, piirt. hra Haglund .!!! 253!100. Joseph Wiggins, piirt. hra R. Viding 261.101. David Ivanovitsh Schvanenberg, piirt. ja puuhun piirt neiti Ida Fa-

lander 262102. Gustaf Adolf Nummelin, piirt. ja puuhun piirt. sama 263.103. Jahtilaiva Utrennaja Saria, piirt, kapteini I. Hägg 264."104. Vega ja Lena jäälauttaan kimitettyinä, piirt. hra R Haglund .!!! 269!105. Hiustähti Taimur-rannikolta (Antedon Eschrichtii I Möller) piirt.
hra M. Vestergren 272.106. Kuva kristalleista, löydetty TaimuFin edustalla olevalta jäältä !!!! 27L

107. Läpileikkaus 8 0 p lev. olevan jäälautan lumipinnasta 275.108. Heiniä Aktinia bay’sta (Pleuropogon Sabini R. Br.) piirt. professorin
rouva A. Andersson 279

109. Vega ja Lena tykkien paukkeella tervehtien Kap .Tsheljuskin’iå,'piirt.
hra R. Haglund 282.

110. Kuva retkikunnan olosta Kap Tsheljuskinhssa, piirt. sama ......
. . 284".

111. Tunturi Kynäsimo (Draba alpina L.) Kap. TsheljuskhTista, piirt. hra
M. Vestergren 286.112. Pohjoisimmassa elävä kovakuoriainen (Micralymma Dicksoni ’ Mäki)
piirt. sama 288.
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113. Ophiuridi Kap Tsheljuskinin polijoispuolella olevasta merestä (Ophia-
cantha bidentata Retz) piirt. sama 289.

114. Merihämähäkki (Pyknogonidi) Kap Tscheljuskin’in itäpuolella olevasta
merestä, piirt. sama 293.

115. Preobrashenie-saari, piirt. hra Haglund 295.
116. Höyrylaiva Fraser, piirt. sama 300.
117. Höyrylaiva Lena, piirt. sama 306.
118. Hans Christian Johannesen, puuhun piirt. I. H. Cooper 307.
119. Jakutsk 1600-luvulla 310.
120. Jakutsk meidän aikana, piirt. hra R. Haglund 311.
121. Rantakuva Jenisefstä, piirt. sama 316.
122. Puoleksi kivettyneitä merisimpukoita tuntuvalta, piirt hra M. Ve-

stergren 318.
123. Sipirialainen jokivene, piirt. hra R. Haglund 322.
124 Ostjakien telttoja, piirt. sama 325.
125. Koirilla hinaaminen Jenisekllä, piirt. professori P. D. Holm 327.
126. Kalastus-veneitä Obi-joella, piirt. hra R. Haglund 329.
127 Hautoja Sipirian aarniometsässä, piirt. sama 330.
128. Kirkonkylä Sipirialaisen joen varrella, piirt. sama 332.
129. Mammutin luuranko keisari!!. Tiede-akatemian museossa Pietarissa,

piirt. hra M. Vestergren 336.
130. Mammutin kuva uudistettuna 338.
131. Sipirialaisen sarvikuonon sarvi, piirt hra M. Yestergren, sekä hra

Y. Andre’n 342.
132 Stolbovoi-saari, piirt. hra R. Haglund 347.
133. Idothea entomon Lin, piirt. hra M. Vestergren 349.
134. Idothea Sahinea Kröger, piirt. sama 350.
135. LiachofPin saari, piirt hra R. Haglund 351.
136 Kolpakkosieniä merestä Kolyman puun edustalla, piirt. hra M. Ve-

stergren 358.
137. Nelipilar-saari, piirt. hra R Haglund 359.
138 Tshuktshilaisia veneitä, piirt. hra 0. Sörling 361.
139. Tshuktshi hylkeensuolista tehdyssä sadetakissa, piirt. ja puuhun piirt.

neiti Ida Falander 362.
140. Tshuktshilainen teltta, piirt. hra R. Haglund 364.
141. Läpileikkaus Tshuktshilaisesta haudasta, piirt. hra O. Sörling

....
367.

142. Irkaipii, piirt. hra R. Haglund 371.
143. Onkilon-huoneen jäännöksiä, piirt. hra O. Sörling 372.
144. Onkilon-huoneen raunioista löydettyjä kaluja, piirt. sama 373.
145. Levä Irkaipiin luota (Laminaria solidungula I. G. Ag.) piirt. hra M.

Vestergren 379.
146. Merimetso Irkaipiin luota (Graculus bicristatus Pallas), piirt. sama 380.
147. Jäälohkareita Tshuktshilais-niemimaan rannikolta, piirt. hra O Sör-

ling 382.
148. Torossi Vegan talvehtimis-paikan läheisyydestä, piirt. hra R. Hag-

lund 390.
149. Vega talvisatamassa, piirt. sama 397.
150. Vegamiesten talvipukine 400.
151. Turska Pitlekaksta (Gadus navaga Kölreuter)fpiirt. hra M. Vester-

gren 404.
152. Kautljkau, tsuktshilainan tyttö IrgunnukMsta, piirt, ja puuhun piirt.

neiti Ida Falander 409.
153. Onkivia tshuktsheja, piirt. hra O. Sörling 414.
154. Jää-seula, piirt. sama 415.
155. Kuore Tshuktshilais-niemimaasta (Osmerus eperlanus Lin), piirt. hra

M. Vestergren .... 416.
156. Wasili Menka, piirt. hra M. Sörling, puuhun piirt. neiti Ida Falander 417.
157. Thuktshilainen koira-retki, piirt. sama 420.
158. Tshuktshilaisia luukaluja, piirt. sama 427.

Mammutin kuva uudistettuna

159. Jäniksiä Tshuktshien maasta, piirt hra M. Vestergren 429
160. Sir Hugh Willoughby 432
161. Havaintohuone Pitlekain luona, piirt. hra Haglund 433,
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IG2 Yegan salonki eräänä iltana talvehtimis-aikana piirt. sama, puuhun
piirt hra R, Lindgren 438.

163 Taite-halo, piirt. sama 440.
164. Heijastus-halo, piirt. sama 441.
165. Läpileikkaus raiitakerroksista Pitlekain luona 442.
166. Jouluaatto Vegassa, piirt. hra Y. Andren 444.
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Jälkimäisen osan sisältö.

Yhdestoista Luku.

Yapaustoivo uuden vuoden aikaan. Boven retki sulalle vedelle.
Suojailma ja jälleen ankara pakkanen. Elohopea jäätyy. Kansantajuisia
luentoja. Brusewitzhn matka Naitskai’hin. • —• Uusi kirjelähetys kotia. -
Maanasukasten kertomuksia Tshuktshilais-maan rannikolla vallitsevista jääsuh-
teista. Tshuktshit välittävät tavaranvaihtoa polari-Amerikan ja Sipirian vä-
lillä. Retkiä talvikortteerin ympäristöön. Säät keväällä Lumen sula-
minen. Välyt. Muuttolintujen tulo. *— Tshuktshilaismaan eläimistö.
Noak Elisein apulähdetys. Merkillinen kala. Maa lumetonta. - Vapau-
tus. —• Koillisreitti avattu sivu 1.

Kahdestoista Luku.
Tshuktshien historia, ruumiinrakennus, mielenlaatu ja elantotavat. sivu 63.

Kolmastoista Luku.

Miten tietomme Asian pohjois-rannikosta on kehkeytynyt. Herodot.
Strabo. Plinius. Marco Polo. Herberstein’in kartta. Venäläiset val-
loittavat Sipirian. DeshnewMn matkat. Rantakulkua Lenan ja Kolyman
välillä. Kertomuksia Jäämeressä olevista saarista ja vanhemmista retkistä
niille. Kamtshatkan löytäminen. Ruotsalaiset sotavangit avaavat meriku-
lun Ohotan merellä. Suuri pohjoismainen retki. Bering. Shalaurow.
AndrejewMn maa. Uuden Sipirian saaret. - Hedenström’in retket. Anjou
ja Wrangel. Retkiä Beringhn salmesta länteenpäin Sepitettyjä polaari-
retkiä < sivu 129.

Neljästoista Luku.

Matka BeringMn salmesta. Tulo Nunamoon. Koillis-Asian ranta-
asukkaat, Harvinainen llylelaji. -- Runsas kasvullisuus Matka Ameri-
kaan. Jääsuhteita. Port Clarence Eskimoit. Paluumatka Asiaan.

Konyam lahti. Luonuonsuhteita siellä. Jää lähtee Konyam-lahden pe-
rästä. S:t Lawrence-saari Edelliset käynnit siellä. Lähtö Bering’in
saarelle sivu 185.

Viidestoista Luku.

Bering’in saaren asema Sen asukkaat. Bering löytää sen. Be-
ring’in kuolema. 1 • Steller-saaren entinen ja nykyinen eläimistö; kettuja, me-
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risaukkoja, merilehmiä, merileijonia ja merikarhuja. Rhytina-luideu kokoo-
minen. Rookery’ssa käynti. Toporkoff-saari. Alexander Dubowski. •
Matka Jokohamaan. Ukkosenisku . sivu 219.

Kuudestoista Luku.

Jokohamaan tulo. Lennätinsanoma laitetaafi Europaan. Höyrylaiva
„A. E. Nordenskiöldin" karille joutuminen, Juhlapito Japanissa. Meri-
ministeri Kavamura. Ruhtinas Kito-Shira-Kava MikadonTn luonna käynti.

Shogunien haudat. Keisarillinen puutarha Tokiossa. —■ Näyttely siellä.
Enoshimassa käynti. Japanilaisia tapoja. Thunberg ja Kämpfer sivu 252.

Seitsemästoista Luku.

Retki Asamajamaan. —• Nakasendo-tie. Takasaki. Yömajan saami-
nen hankalaa Ikahon kylpypaikka. - Hieronta Japanissa. Ruotsalaisia
tulitikkuja. Matkustus „kagossa". Savavatari. Painijoita. Kusatsu.

Kuumat lähteet ja niiden lääkitysvoima Levähdys RokurigaTiarassa.
Asamajamaan huippu. Alaslaskenta. Matka Usui-togon poikki Japa-
nilaisia näytteliöitä. Japanilainen kansankuvaus. Jokohamaan palaus,
sivu 280.

Kahdeksastoista Litku.

Jäähyväispäivälliset Jokohamassa. Kiinalaiset Japanissa. Matka
Kobeen. Japanilaisten kirjain osto. Matka rautatietä Kiotoon. Biva-
järyi ja taru sen synnystä. - Naaraaminen siellä. Japanilaisia tanssijatta-
reja. Merkittäviä Kiotossa. Keisarillinen linna Temppelit. Miek-
koja ja miekankantavia. Sintoismo ja buddaismo. Posliininteko. Japa-
nilaista runoutta. Juhla eräässä Budda-temppelissä. Purjehdus Japanin
sisämeressä. Maalla-käynti Hirosamissa ja Shimonosekissa. Nagasaki.
Retki Mogiin. Kasvikivettymiä kootaan. Lähtö Japanista ....sivu 310.

Yhdeksästoista Luku.

Hongkong ja Kanton. Kivihiomot Kantonissa. Valtiolliset olot eräässä
englantilaisessa siirtokunnassa. Maanasukasten kohteleminen. Matka La-
buaniin. Hiilikaivokset siellä. ■— Retki Borneon rannikolle. Malaijikyliä.

Singapore. • Matka Ceyloniin. Point de Galle. Jalokivikaivokset Rat-
naporan luona. Temppeleissä käynti. Käsikirjoituksia ostetaan. Ceylo-
nin asujaimisto. ■— T:ri Almgvistin retki saaren sisäosiin sivu 339.

Kahdeskymmenes Luku.

Kotimatka. —• Joulu 1879. Aden. Sues. Kairo. Retki pyra-
mideille ja Mokattam-vuorille. Kivettyneitä puurunkoja. Sues-kanava.
Maissakäynti Siciliassa yön aikaan. Napoli. Roma. Retkikunnan jäse-
net hajaantuvat. Lisboa. Englanti. Parisi. Köpenhamina. Juh-
lallinen tulo Stockholmaan. Juhlia siellä. Loppulause sivu 373,
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Teräspiir to kuvia
tehnyt G. J. Studert Londonissa.

sivu.
Kuningas Oskar 11. .*. 64.
A. E. Nordenskiöld .... 144.
Oskar Dickson 208.
A. L. Palander 289.
A. Sibiriakoff 353.

Venäjänmaan Kartta,
Sigismund von Herhensteinin Comentari Della Moscoviasta.

Venettä 1559.

Teoksessa olevia kuvia.
Puupiirrokset ovat tehdyt herra Wilhelm Meyer’in puupiirrostossa

Stockholmassa milloin ei niitä toisten tekemiksi ole ilmoitettu.

sivu.
2. Asukasten jättämä Pitlekain telttapaikka, belmik. 8 p. 1879, piirt.

hra R Haglund 3.
3. Notti ja vaimonsa Aitanga, piirt. hra 0. Sörling, puuhun piirt. neiti

Ida Falander 7.
4. Yegan talvikortterin seudun kartta 13.
5. Makuuhuone Tshuktshilaisessa teltassa, piirt hra O. Sörling .... 19.
6, Tshuktshilaisia lamppuja, piirt sama 20.
7. Tshuktshilainen lamppu läpileikattuna, piirt sama 20
8. Tshuktshilainen shamanirumpu, piirt. sama 21.
9. Padljonnan ja Enjurmin välinen rannikko, piirt. hra R. Haglund .... 23.

10. Vaskinen rannerengas, piirt. hra O. Sörling 24.
11. Idlidja-saaren pohjoinen pää, piirt. hra R. Haglund 25.
12. Tavallinen välykaari Vegan talvikortterilla, piirt. sama 36.
13. Välyt Yegan talvehtimis paikalla maalisk. 3p. 1879 kello j. pp. 37
14. Kaksi välykaarta maalisk. 20 p. 1879 kello 9 t. 30 m. j. pp °

.... 37
15. Soikelorauotoiset välyt maaliskuun 21 p. 1879 kello 2 t, 15 m. e pp. 37.
16. Soikelomnotoiset välyt maaliskuun 21 p. 1879 kello 3t. e pp ... 37
17. Laululintuja Vegan takilassa, piirt. hra R Haglund 38,
18. Latuskanokkainen vikla Tshuktshilais-maasta (Eurynorhynchus pyg-

mteus L.), piirt. hra R Vestergren 40.
19. Latuskanokkaisen viklan nokka, piirt. sama 40.
20. Murmelieläviä Tshuktshilais-maassa, piirt. sama 42,
21. Stegocephalus Kessler! Stuxb, piirt. sama 44.
22. Sabinea septemcarinata Sabine, piirt sama 44.
23. Acantostephia Malmgreni (Goes), piirt. sama 45,
24. Ophioglypha nodosa (Liltken), piirt. sama 45
25. Noak Elisei. piirt. ja puuhun piirt. Neiti Ida Falander 47
26 Kovakuoriaisia Pitlekaista, piirt. hra M. Vestergren 50.
27. Loistava äyriäinen Mosselbaysta, (Metridia armata A. Boeck), piirt.

professori W. Lilljeborg 51
28. Reitinakka, piirt. hra O. Sörling, puuhun piirt. Neiti Ida Falander 52
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29. Koirakala, Tshuktshilais-niemimaasta (Dallia delicatissima Smitt),
piirt. hra M. Vestergren 54.

30. Rapu Beringin salmen pohjois-puolella olevasta merestä (Chionoeoe-
tas opilio Kröijer), piirt. sama • 57,

31. Puu Pitlekaista (Salix arctica Pallas), piirt. professorin rouva A.
Andersson 59,

32 33. Tshuktshilaisia muotoja, piirt. hra O. Sörling, puuhun piirt
Neiti Ida Falander 74—75,

34. Tshuktshilaisen haudan pohjapiirros, piirt. hra O. Sörling 80.
35. Teltanrunko Pitlekaissa, piirt. sama 81
36. Tshuktshilainen airo, piirt. sama 83.
37. Koiransaapas, piirt. sama 84,
38. Tshuktshien kasvokirjaelu, piirt. sama 88.
39. Tshuktshilaisia lapsia, a. Tyttö Irgunnukista, piirt. ja puuhun piirt

neiti Ida Falandex’, h. Poika Pitlekaista, piirt hra O Sörling .... 89
40 Lumikenkiä, piirt. sama 90.
41. Aino-mies ajava suksessa peuralla, piirt. sama 91
42. a. Juomapilli. h. Lumenkaapin 92,
48. Tshuktshilaisia aseita ja metsästyskaluja 93.
44. Tshuktshilainen jousi ja viini, piirt sama 94
45. Tshuktshilaisia nuolia, piirt. sama 95.
46. Kivivasaroita ja alasin luiden musertamista varten, piirt. sama

.... 99,
47. Tshuktshilaisia aseita, piirt. sama 103,
48. Tulenketrotin, piirt. sama 106,
49. Tuuria, piirt. sama 108,
50. Ihmiskuvia, piirt. sama 111
51. Soittokoneita, piirt. sama 114,
52—53. Tshuktshien tekemiä käsipiirroksia, piirt. sama 116—117,
54. Tshuktshilaisia solkia ja hakasia elfenhrasta, piirt. sama 119,
55. Tshuktshilaisia immiverryksiä, piirt. sama 121
A6. Tshuktshilainen nukki, piirt. sama * 133.
07. Tshuktshilaisia lunniverryksiä; Hylkeitä, mursuja ja merikarhu piirt.

sama 124.
58. Tshuktshilaisia lunniverryksiä: kaloja, paarmantoukkia, nilviäisiä ja

valaita, piirt. sama 125
59 Tshuktshien luusta tekemiä linnunkuvia, piirt. sama 1 27
60 Maailmankartta, jonka pitäisi oleman kymmenenneltä vuosisadalta 132
61. Maailmankartta, osoittava Asian Afrikan yhteydessä 133,
62. Maailmankartta Fra Mauren mukaan 1400-luvun keskipalkoilta .... 135
63. Asian kartta, venäläisen Tiedeakatemian vuonna 1737 toimittamasta

kartastosta 153.
64 Peter Feodorowitsch Anjou, piirt. ja puuhun piirt. neiti Ida Fa-

lander .. 176.
66. Ferdinand von Wrangel, piirt. ja puuhun piirt. sama 177,

r
*

t—*■ ■ •
■

66. Hyle Beringin merestä (Histriophoca fasciata Zimm), piirt. hra G.
Murzell Berliinissä 186,

67. Tunturikynsimö (Draha alpina L.) S:t Lawrence-lahden rannalta,
piirt. hra M. Vestergren 190

68. Port (Haroneella asuvien eskimoien pyydystys-aseita, piirt hra O.
Sörling . 194,

69 Eskimoperlie Port Clarencelta, piirt. hra O. Sörling 195,
70. Eskimolainen Port Clarencelta, piirt sama, puuhun piirt neiti Ida

Falander 196,
71. Eskimoita Port Clarencelta, piirt. ja puuhun piirt. sama 197,
72 Eskimolaisia kalastusaseita y. m. piirt. hra 0. Sörling 199,
73. Eskimolaisia lunniverryksiä y. m. piirt sama 201
74. Eskimo-hauta, piirt. sama 203.
75. Eläinkuva eskimo-haudasta, piirt sama 204
76. Kansatieteellisiä esineitä Port Clarencelta, piirt. sama 205,
77. Simpukka Beringin salmesta (Fusus deformis, Beeve) piirt. hra M.

Vestergren 206.
78. Biogramma, osoittava veden lämpömäärän ja syvyyden Beringin me-

ressä Port Clarencen ja Senjavin-salmen välillä 207,
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79. Konyam-lahti, piirt. hra K. Haglund 212.
80. Ihonpiirto-kaavoja S:t Lawrence-saarelta, piirt. hra O. Sörling ....214,
81. Piirrelty vaimo S;t Lawrence-saarelta, piirt sama 215,
82. • Uudisasunto Vaskisaarella, piirt. professori P. D Holm 220.
83. Uudisasunto Beringin saarella, piirt hra R. Haglund 222,
84 Syntyperäisiä asukkaita Beringin saarella, piirt hra R. Yiding .... 225.
85 Rhytinan luuranko, piirt. hra M Yestergren 238
86. Alkukuvia Rhytinasta, jonka Middendorff tapasi 238.
87. Alkukuvia Rhytinasta, Stelleriin luonnos 238.
88. Rhytinan kuva uudistettuna 239,
89. Merikarhuja, piirt. hra M. Yestergren 840.
90. „Seal-rookery“ S:t Paulin saarella, piirt. hra R. Haglund 248.
91. Merikarhun-teurastus, piirt. sama 245
92. Merikarhuja rookeriaan menossa, piirt sama 246.
93. Leväkasvi Beringin saaren rannikoilta (Thalassiophyllum Clathrus

Post & Eupr ;, piirt. hra M Vestergren 249.
94. Fusijama, piirt professori P. D. Holm 255.
95. Höyrylaiva „A. E. Nordenskiöld" karilla Jesson itä rannikolla, piirt.

kapteeni I. Hägg 357.
96. Kavamura Sumiyoshi, piirt ja puuhun piirt. -neiti Ida Falander ....258.
97. Ensimäinen Yogan matkan muistoksi tehty kunniaraha 2 1.
98. Kivilyhty ja kivestä tehty muistopatsas japanilaisessa temppelitarhas-

sa, piirt. professori P D Holm 264.
99. Japanilainen huone Tokiossa, piirt sama 266.

100 Japanilainen vaimo vaatetustoimessaan, piirt. herra Y. Andren .... 268.
101. Ginrikischa, piirt sama 271.
102. Japanilainen makuuhuone, piirt. sama 273.
103. Tupakanpolttajia, piirt. hra O. Sörling 374.
104 Ito-Keske, piirt. ja puuhun piirt neiti Ida Falander 277.
105. Thunberghn ja Ksempferiin muistomerkki Nagasakissa, piirt. hra R

Haglund 278
106. Japanilainen kannintuoli, piirt. hra Y. Andren 288.
107 Japanilaisia painijoita, piirt sama 290.
108 Japanilainen silta, piirt hra O Sörling 291
109. Japanilainen vuoriseutu, piirt professori P D. Holm 294.
110. Ravintola Kusatsussa, piirt hra R Haglund 295.
111. Kylvöiltä Kusatsussa, piirt. hra O. Sörling 297.
112. Japanilainen maisema, piirt. professori P. D. Holm 303.
113. Kuormankantajia japanilaisella tiellä, piirt. hra 0. Sörling 305.
114. Japanilainen kauppapuoti, piirt hra V. Andren 314.
115. Japanilainen hovipuku, piirt sama 319.
116. Aatelismies vanhanaikusessa pu’ussa, piirt sama 320.
117. Buddan pappi, piirt. sama 321.
118. Samurai, piirt. sama 322.
119. Portti Sinto-temppeliin johtavalla tiellä, piirt professori P. H. Holm 323.
120. Buddatemppeli Kobessa, piirt. sama 324.
121. Rio-Sau’in sinetti 327.
122. Hautauspaikka Kiotossa, piirt professori P D. Holm 329
123. Nagasakin edusta, piirt hra R. Haglund 332.
124. Kasvikivettymiä Mogista, piirt. hra M Vestergren 336.
125. Kasvikivettymä Mogista, piirt sama 337.
126. Jalokivihuuhtamot Ratnaporassa, piirt. hra R Haglund 355.
127. Kuvia eräässä Ceylonin temppelissä, piirt sama 363.
128 Maatalo Ceylonilla, piirt. hra Y Andren 366.
129. Ylänköseutu Ceylonin sisämaassa, piirt. hra R. Haglund 368.
130. Yega-retken tiedemiehet 372
131. Yegan upserit 383.
132. Yegan laivaväki, piirt. hra R. Yiding 389.
133. Yegan tulo Stockholmaan huhtikuun 24 p:nä 1880, piirt. hra R.

Haglund 393.
134. Yega kunink. linnan edessä Stockholmassa, piirt. sama 396.
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