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ALLERNÅ DIGSTB
XfcÖNUNG!

io års Refor uti frånwian-
cle Länder, hafva långe Jkitdi
mig ifrån et kärt Fädernesland,
ocå månge dagar varit i flere

hän



hänfeenclen märkvärdige; men in¬
gen af alle har jag anfet för
mig gladare, än den, på hvil-
hen, inför min Allernädig-
ste KONUNG, jag hemkom¬
men ägde den nåden, r# få tol¬
ka en del af de händelfer, jag
under loppet af mine refor haft
iilfälle fe och erfara,

cinfer ock cletta for et
det fällajie ögonblick af min lef-
nad, jag njuter clen ovär¬
derliga lyckan, inför Eder
Kongl. Majestät i under¬
dånighet frambära några nya
anmärkningar om et vida aj-
läg fe Folk fl a g 5 ifrån hvilket
mcm i Europa äger hvarken Am-
basfadeurer eller tidningar.

Mecl Konglig NJd täck¬
tes Eders Majestät, för fnart

tolf



iolf är fedan, icke atlenafl om*
fatta en då återkommen vida
berefl unclerfäte; utan ockfå nå-
digafl nedlåta Sig til afhöran¬
de afen kort och föga fulfländig
berättelfe om clet i flere affigter
lika lyckliga, fom i många de¬
lar okända Kejfaredöryet Japan.

Vårcles derföre, AllernJ-
digste KONUNG! mecl lika
NJd cinfe den utförligare un¬
derrättelfe om et få befynnerligt,
fom undransvårdt Folk och Land,
den desfe blader innehålla.

Då clen uplyfle delen afjord¬
klotet anfer Eder Kongl. Ma¬
jestät fom den visaste Re-
gent ; Europa beundrar fom
den tappraste Hjelte; och
Fäderneslandet vördar fom clen
mildaste KONUNG; uphöjer

jag



jag til Förs-tnen mim brin¬
nande önskningar, ut Den vär¬
des förlånga och f&rljufva E- (
ders Majestäts dagar, til
ut befordra millioner männifkors
fålhet och väll

Med djopafte vördnad framhärdar,

StormAgtigste Allernådigste

KONUNG,

Eder Kongl.Mas:t

aller-underdånigfte och tropligtigfte
tjänare och underfåte

CARL PETER THUNBERG.



^tf^redje delen af min Refa innehåller mine oden
uti fjapan och detta landets Hifloria. Den

var årnad til et drygare arktal och at innefatta
flutet af min Dagbok; men flere omfländigketer
hafva bidragit til, afi göra verkflälligheten håraf
omöjelig, och nödgat mig, at lämna något til
framtiden och en fjerde del. fjag vil hoppas,
at den icke länge /kal dröja; mine Landsmans
benägenhet at låfa denne, och de förre delars för-
fåljning fiola mycket på/kynda den Jamma.

* * *

Kejfaredömet flfapan är et i flere affeenden
befynnerligt land, til bruk och inrätningar gan-
fka olikt Europa och fnart fagt alle andre länder
i ver Iden. Det har derföre altid varit bcundradt,
otnfom berömdt, och åmfom tadladt. Ibland alle
Folk, fom bebo de trenne ftörjla delar af fjord-
Globen , förtjäna ffaponeferne at Hällas fråmft,
famt jämförde ined Europeerne, ehuru de i män¬
ga delar måfte flå efter dem, kunna de dock i
andra delar med mycken rätt föredragas äfven
de famme. Man finner väl här, fom i andre län¬
der, både nyttige och fkadelige inrätningar, både
förnuftige och odugelige forfatningar; nten man

må-



FÖRETAL.

mafte dock förundra feg ofver den feadga, feom
ofver alt finnes i caraaeren: ofver den oförän¬
derlighet , feom råder i lagfkipning och ämbetens
utöfning: ofver nationens oafbrutna nit, at idka
och befordra det nyttiga, famt ofver hundrade
andre faker. At finna et få talrikt folk, fom
detta, få mangrant och få högt, ål/ka fit fäder¬
nesland, fin öfverhet och feg fjelfve inbördes; at
fe hela landet lika fom infpårradt, at ingen in¬
född kan komma ut, och ingen främling utan til-
ftånd dit in; at höra deras Lagar oförändrade
i flere tufende år, och Lagfkipningen öfvad utan
vald och utan anfeende til perfonen; at Regerin¬
gen hvarken kan blifva defpotifk eller göra nåd;
at fe Monarken och alle Underfåtare lika klädde
i en egen nationel drägt-, at inge moder ifrån an¬
dre orter införas eller nye innom landet til/ka¬
pas; at inge utländ/ke krig på feclers tid blifvit
förde och inländfke oroligheter för altid förebyg-
de ; at mångfaldige Religions feffier lefva fridfamt
t il[ammans; at hunger och bri.fi äro näflan okän¬
de, åtminfione fålfynte, med mera; alt detta fö¬
rekommer lika få otroligt och för mången åfven
få obegripligt, fom det likväl är ganjka fiant och
förtjänar ytter(la upmärkfamhet.

&

fifag har budit til, at tekna Nationen fädan,
fom den är, utan at antingen förmycket beröma
defs fördelar, eller förmycket lafici defs brifler.
fifag har dageligcn anteknat, livad fom kom¬
mit til min kun/kap; men åtfkillige ämnen, fa-
font defs Hushållning, SprSk, Regering, Gudstjånft
och dylikt har jag fedan dragit tiljammans, för
at afhandla dem på et fiälle och for at undgåt
at omtala dem fiyckevis vid flere tilfållen.

In-
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Intet land i verlden torde medgifva färre
förändringar, ån ffapan, och den Lärde Doktor
K /empfer har både väl och utförligt befkrifvit
det famma uti fin ffapanfka Flifioria. Icke de-
fto mindre har jag funnit någre, och anteknat de
fa förändringar, fom pä fnart hundrade är , ät-
minfione i fmåfaker fiig tildragit.

sjs v

Men fom Naturalhifiorien i fynnerhet fysfel-
fatte al min upmärkfamhet; har jag icke dllenaft
budit til, at flitigt famla detta Landets Minera¬
lier, Djur och örter, utan ockfä, at dermed til-
fkynda Europa och min fofierbygd någon nytta
och gagn. Ach! livad min glädje, utan högmod
/kulle värd flor, om jag i någon fnohn kunnat
vinna detta älfkade föremål för min ån/kan!

Uti en får/kild Flora ffaponica har jag be¬
fkrifvit de växter i almånhet, fom jag funnit pä
Nipons öar, och dervid anteknat deras bruk. U-
ti denne min Refebefkrifning har jag ehdaft om¬talat fådane, fom medföra någon Jynnerlig nytta
uti hushålningen och Lakarekon/len.
Til föda användas fäledes, utom en flor hop Fi¬

lkar och andre Hafsdjur, Polygonum fagopy-
rum, Diofcorea japonica, Vicia faba, Pijum
fativum , Phafeolus vulgaris och radiatus,
Ulvce och Fuci, Oryza fativa, Arum efculen-
tum, fifuglans nigra, Fagus cafianea, Mefpi-
lus japonica med flere.

Til matlagning nytjas åtfkillige af frön utpräsfa-
de oljor , äfven fom de famme tjäna til lam¬

por,



FÖRETAL.

por , fåfom af Brasfica oriehtålis, Dryandra
japonica, Melia azedarach, Sefanmm och andre.

Safom krydder öch defert brukas Lökar, Samba-
roten, Aniomum nioga, Conomon, Menyan¬
tites nymphoides.

Kläder Utverkas af Bomul, Moms påpyrifera och
Silke fåmt tog af flere Näsfel-forter.

Til husgeråd ock i handtverkérier förarbetas fleré
nyttige trådjorter, af Lindera, Deutzia, Pinus
abies , Buxbom, Cupresfus och andre.

Tårgftoffer tagas af en Betald och Gardeniaflor idd.
Hackar planteras lefvande 'af Lycium fapohicum

Citrus trifoliata, Gardenia, Viburna, Thuja,
Spirece, och lefvande Lufthus af Dolichos poly-
ftackyos.

Til prydnader i Templen infättes Skimmi; och til
en egen hushålsnytta brukas Haliötis.

Ivledicamenter tilredas af Polygonum muttiflörum,
ConvcUlaria japonica, Chenopodium fcoparia ,
Acorus calamus, Dracontium polyphyllum,
Innia heienium, China-roten , Corcliorus japo-
mcus och Lacerta japonica.;

RÄTTELSE»

Pag. 217 får Tafende mattor m. m. bor låfas
Hundrade mattors Salen, i vidden 300, I
bredden 150 alnar.



från Batavia begaf jag mig, den ao
junii 1775, om bord på Skeppet Sta-

venisfe, et af de Tredåckare, fom vo¬
ro ärnade til Japan. Sedan långre tid
tilbaka har Hollåndika Oitindiika Com-
pagniet affånt endaft a:ne Skepp til
Kejfaredömet Japan, hvilke Skepp der-
til utfes af Regeringen i Batavia och
merendels bagge, eller åtminftone det
ena, åro ilore tredåckare, ifrån Provin-
cen Zeeland; emedan detta farvatnet al-
tid blifvit aiifedt för et af de aldrafarli-
gafle uti hela öftra Indien.

Under denna refan, hade jag på Skep¬
pet engagerat mig fåfom forfte Chirur-
gus, och vid lyckelig ankomft til Ja¬
pan , at der et år qvarblifva, famt få-
iom Legations Medicus vara Hollåndlka
Ambasfadeuren följagtig til Kejfarens

3 Del. A Hof



a Refan til Japan 1775.

Hof i hufvudfiraden Jedo. Detta var
min påfb uti Hollåndlka Compagniets
tjånfi:; men utom defs hade jag i Ani-
fterdam åtagit mig, afc för Hortus Me-
djcus och någre förnäme Herrar, uti
,detta vidt aflågfna landet, få mycket
frihet och lågenhet dertil ville medgif-
va, famla både frön och lefvande väx¬
ter, i fynnerhet af bufkar och trån, at
med hemgående Skeppen til Europa för-
fåndas och derftådes utplanteras.

Skeppet fördes af Capitenen von
Ess, och med det famma anträdde nu
fåfom Chef för Handelen i Japan, och
tillika fåfom Ambasfadeur til Kejferliga
Hofvet Herr Feith, för fjerde gången,
och hade med fig til hjelp vid Hande¬
len Supercargeuren Haringa jämte fy¬
ra Asfiftenter.

Det andra Skeppet, fom nu låg fär¬
digt, at göra ofs följe, kallades Bleijen-
burg, och var något mindre. Derpå för¬
des en Supercargeur och en Asfifient.

Alle Officerare på Skeppet förde en
eller flere Slafvar med fig 0111 bord, til
fin betjäning få väl under refan, fom
under* deras viftande i Japan, hvilke der
et år Ikulle öfveriigga. Detta var för

mer



Refan til Japan 1775, 3

mer ån hundrade år fedan tillåtit af Ja-
poneferne, ehuru Slafvarne ej få kom¬
ma utom Factoriet elier den der intil be¬
lägna Staden Nagafaki.

Den 21, vid pafs kl. 10 fåremidda¬
gen lyftades ankar, Canonerne losfades
och vi gingo under fegel ifrån Batavi-
Ika Redden, men låto fedan åter, ej långt
derifrån, vårt ankare falia, at denne och
de följande dagarne fulkomligen få al
ting i ordning til den föreftående refan.
Chefen beftod både nu och under hela
refan, dels för egen, dels för Compag-
niets räkning, frit bord för alle Office¬
rare, åfven få väl, fom liqueurer, öhl
och viner.

Den 26, om morgonen hade vi, dels
med liten vind, dels med floden, hun¬
nit in uti QStraat Banca) Banca Sundet,
hvilket år nåftan få bredt, fom canalen
emellan Frankrike och England. Su¬
matra landet fågs til vånfter, hvars
ftrånder voro jåmne och låge, famt Ja¬
va til höger, bägge ymnigt bevåxte
med Ikog.

Den 27, lågo vi åter ffilla for anka¬
re, at vänta på det andra Skeppets an-

A 2 komft,



4 Refan til Japan 177^

komft, fom feglade långfammare och
var blifvit efter.

Den 1%, lyftades åter ankaret och
refan fortfattes.

Den 30, komrao vi lyckeligen utur
Sundet i öpen fjö, då vi af Skeppet
Bleijenburg med flere canonlkott falute-
rades, och med någre ikott tilbaka tac¬
kade det. Alie Officerarne önfkade ock
nu hvarannan Jycka til den föreftåen-
de refan.

Julu ä. 3, pasferades Linien {Mquaior).
Den 8 s fyntes klippan Pulo Sapato,

hvilken vifar fig förd långt ifrån, fom
et Skepp, och ledan, på närmare håll,
en tvårt affkuren Sko, få at defs namn
betyder Sko-Ön. Vå Maleilka fpråket
betyder Pulo en Ö i almånhet och Sa~
pato en Sko. Denna Ö har blifvit få kal¬
lad, för det hon liknar en Sko-klack.

Den 10, vifade lig Chinelifka landet,
hvilket altid med noje uptåckes af Ja-
pans-farare, hvilke håraf blifva fulkom-
ligen fåkre 0111, huru långt de hunnit
på refan.

Den ii, hade vi en anfenlig Itorm.
Det år på denna höjden, fom merendels

al-
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altid ftorrnar vanka. Vår Capiten, en
mycket förfigtig och flug man, gjorde
derföre genalt anftalt, at feglen til ftör-
re delen blefvo faftbundne, famt toppar-
ne af mafterne ftrukne, och råerne ned-
tagne. Denna förfigtigheten togs feder-
mera altid i agt under hela refan, få
fnart hårdt vader och ftorm infunno lig,
och utgången vifade, at den var ganfka
gagnelig. Deremot fågo vi, at Skeppet
Bleijenburg, fom något litet var blifvifc
efter, fåfom trögare feglare, ånnu gick
för fulla fegel, tils maft- topparne biåfte
ned, och fedan, under ftormens påftå-
ende, den ena maften efter den andra
förlorades, famt Skeppet af kaftningen
blef få fkadadt, och intog få mycket
vatn, at det med möda, utan at fjun-
ka, räddades i Macao hamn, hvarifrån
det fedan fördes til Canton at repare¬
ras, utan at kunna fortfåtta relän til
Japan. Defs ladning, fom måft beftod
af Puderfocker, var nåftan hel och hål¬
len fkåmd.

Den 17, fingo vi en förfkråckelig
ftorm, hvilken åtföljde fvåra orcaner,
och varade hela tvånne dygnen, med
mycket regn, dock utan åfka.'

Den 20, fedan ftormenftagt fig, fågs
A 3 en



6 Refan til Japan 177$.

en Chineflfk filkarebåt omflagen drif-
va ut åt fjon, på hviiken fiikarena gåt
förlorade.

Den ii, bekommo vi åter Chineflfka
N landet ifigte, och fyra fiflcare båtar kom-

mo om bord med fifk af flere flag. Ibland
desfe fans den vackra och genomfkinli-
ga Oftrea pleuroneétes, med fit ena Ikal
hvitt och det andra roat, hvarföre hon
af Hollåndare fåi\ namn af ([Maan-fcbulp)
Månans mufla. Afven funnos deribland
Sepise, någre tafk-Kråftor och Cancer
Mantis. Altfammans bortbyttes til ofs
emot Risgryn och Arrack, fom fiikare¬
na med mycken begårlighet anammade.

Alt fedan vi affeglade ifrån Batavia
hade Fråsfor Q Febres intermittehtes) al-
månnaft grasferat ibland Matroferne ;
men få fnart kölden med ftarkaré» vin¬
dar tiltog, afftadnade de famma. Fråfs-
Febrar, fåger Bontius, voro i hans tid
mycket rara i Oftindien;nu förtiden åro
de af alle flag nog almånne. Skilnaden
i varmans grader var likväl, vid vac¬
kert våder, ej mycket betydande. Ther-
mometern ftod i Batavia vid 80 å 86
grader, och på den nordliga högd, vi nu
ågde, 78 å 79 grader, efter Fahren-
heits fkal.

Det
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Det ftarka regnet, fom åtföljt fed-
nafte ftormen, var icke mindre befvår-
ligt, ån orcanerne; ty alt, hvad vi ågde
för hand, var vått, måfte nu utläggas
at torkas, och en del deraf befans vara
förderfvadt.

Af de Kräftor ('Canceres) och Sjö¬
djur ( Sepia]), loin jag for mig utvaldt,
at torkas och bevaras, hade jag, emot
aftonen, få fnart det mörknat, den al-
dravackrafte fyn; emedan de förre flåck-
tals och de fednare nåftan hele och hål-
ne uplyfte min lilla Skepshytta med
et blåagtigt phosphorilkt ljus. Skenet
var befynnerligt derutinnan, at det, på
Kråftorne i fynnerhet, fatt flåcktals och
ej betåckte någon del hel och hållen ,
utan en flåck kunde vara lyfande på
ena fidan af ftjerten , och ej på den an¬
dra. Skenet blef qvarfittande hela två
dagarne, och då djuret togs ut om da¬
gen på dåck, lyfte ingen ting. Med
blotta ögon kunde jag icke uptåcka,
hvarken någre hafskråck eller annat,
fom kunde fororfaka det. Når jag med
nagelen ref en lyfande flåck, fans lju-
fet deraf hvarken minlkas eller förfvinna.

Chinefilke fifkare båtarne åro anfen-
ligen ftore och långe, men af tunna

A 4 plan-
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plankor bygde, med et däck , trubbige
både i framftammen och bakftammen.
I bakftammen åro de dock mycket bre¬
dare, och vid ftyret öpne, med en maft
och et enda fegel. Hårmed gå fyra el¬
ler fem man, dag och natt, långt ut i
fjön, at fifka. Officerarne på Skeppet,
fom flere refor pasferat hår förbi, be¬
rättade mig, at desfe filkare, vid vac¬
ker väderlek, ftundom fes i fådan myc¬
kenhet, at de bortlkymma horizonten.

Den 23, Lotfare fyntes i dag i myc¬
kenhet hoppande i vatnet.

Den 16, pasferade vi 011, rnet zyn
Qntt kallad, och feglade inåt fundet vid
Formo fa.

Den 29, fågo vi ön Formofa, fom
fordom varit uti Hollåndlka Compagniets
befitning. Ön år lång, ftor och mycket
frugtbårande. De Skepp, fom fordom
gingo til Japan, anlände hår, och detta
gjorde då refan mera både beqvåmlig
och fåker, ån nu, då de vid påkomman¬
de ftormar, ej äga någon hamn at in¬
löpa uti. Citadellet Zeeland upgafs af
der varande Gouverneuren Coijet, ef¬
ter nio månaders belägring, åt den up-
rorilke Chinefen Coxinja år 1662, fe-

dan
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dan han af Tartarerne blifvifc fördrifven
ur China, Hiftorien härom kan fes uti
Het verwaarloosde Formofa, door C. E. S.
AmRerdam 1675, 4. ön år nu åter un¬
der Chinefifke Kejfarens välde, men in¬
gen handel drifves der med JEuropei-
fke folkfiag.

Den 30, utftodo vi åtfkillige Rönn¬
byar med regn, hviike dock denna gån¬
gen fnart gingo öfver.

Aug. den 4, fingo vi åter ftorm, med
hög fjo, med och utan regn, hvilken
var både häftig och varade anda til den
7 påföljande. Hafsvatnet var nu i hä¬
dan gåsning, och yrde få öfver Skep¬
pet , fom hade det keftåndigt regnat
Detta gjorde, at både Officerare och
Matrofer härvid foro ganlka illa, eme¬
dan de til Rut knapt ågde någre kläder
torra, fom de kunde ymfa med. Apan
var det enda fegel, fom nu kunde nyt-
jas, för at uppehålla Skeppet emot vind
och vågor.

Under den tiden hafsvågen ganfka
mycket fvallade, och Skeppet häftigt
kaftades, i fynnerhet framåt, och åt den
ena fidan, hölt jag mig oftaR ute på
däcket, och i den fria luften. At aga

A 5 nå-
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någon fkygd emot hafsvatnets brufande,
var på bak-bords fidan emot taklen up-
fatt et ftycke fegelduk, fom gjorde nå¬
got litet lugn, hvarunder man kunde
fitta mera fri för vågens regn. Detta
var likväl icke en fulkomlig fåker til-
flygt undan olyckor af Skeppets kaft-
ning, fom jag med egen Ikada fnart fick
erfara, i det jag vid en häftig ftöt ka¬
llades ifrån denna, öfver det kulriga
och nu af regnvatn flipriga däcket, til
den andra fidan, och det med fådan häf¬
tighet, at jag lupit fara, til at kaftas öf¬
ver bord, deräfi: icke relingen haft den
högd, fom den vanligen äger på de Oft-
Indilke Skeppen. Likväl var det en
befynnerlig lycka, at jag härvid icke af-
brot högra benet, emedan ftöten emot
relingen och fjelfva hålen var få ftark,
at derefter upkom en blåfa af et åples
ftorlek.

Den 10, fingo vi, för femte gången,
på denna korta refan, fvårt väder med
regn och ftorm, fom varade hela dyg¬
net. Håraf kan fes , huru befvärlig och
farlig refan år til Japan, och huru bul-
lerfamt och ftormande hafvet år på ym-
fe fidor om Formofa, åfven i den båfta
årstiden, och fom år den enda, då Skepp,

för
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for 3 eller 4 månaders tid, kunna med
fåkerhet ligga i Japanfk hamn.

Den, fom behagar vidlyftigare och
utförligare belkrifning på ftormar, fom
i desfe farvatn rafa,kan låfa derom hos
Doétor Kjempfer i dels Hiftoria om

Japan, Holiåndlka editionen i folio, p.
35 och 36.

Farten til Tapan räknas altid ibland
de farligafte i hela Indien och Holiånd¬
lka Compagniet räknar et Skepp af fem,
fom hitfåndas, för förloradt. At detta
i det nårmafte öfverensftåtnmer med
mer ån ethundrade års erfarenhet, kan
nogfamt bevilas af bifogade lifta, på de
Skepp, fom blifvit hår förlorade, och af
hvilke man ej vet hvaråft, huru och når
fomlige aldeles förfvunnit.

1642. Förlorades 2:ne Skepp, de Buys
och Maria, uti bugten af Guinam,

1651. De Koe.
1652. De Sparwer.
1633. Het Lam.
1658. De Swarte Bul.
1659. De Harp,
1660. Heflor, hvilket likväl fprang i luf¬

ten uti et llag, fom hölts med
Chineferne.

1664.



i2 Refan til Japan 1775,

1664. Het Roode Hart.
i66g. Achilles.
1669. Tvånne, HoogCafpel och Vryäenburg.
1670. De Scbermer.
1671. Knylenburg,
1697. Spåren.
170g. Monfler.
1714. Avion.
1719. Trenne, neml. Meer00g, Catharina

och Het 5/oif van Capelie.
1722. ^alkenbos.
1724. Apollonia.
1731. Knapenboff.
1748. Het //«7^ £<? Perfyn.
1758. Stadwyk.
1768. Freedenhoff.
1770. Ganfenhoff. Samma år måfte Skep¬

pet gå til China, utan at
kunna fortfåtta fin refa, emedan
det tagit låck.

1772. efter förra olyckeliga refan,
ländes nu igen til Japan, och för¬
de Chefen; men blef af ftorm få
illa medfarit, at det måfte ofver-
gifvas, ehuru det, utan at fjunka,
dref in til japanlim kulten. Den 30
Jul ii utan för Meaxima utftod det
2 dagars ftorm utur ONO., förlo¬
rade malier, bogfprit, galjon, ga-
leriet &c. fick låck och mycket

vatn
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vatn i krutkammaren och flere
Hållen c Chefen Daniel Arme-
nault och Capiten Eveich fågo
d. 1 Aug. andra Skeppet Margare-
tha Maria , fördt af Capiten Sten-
dekker. Skepsråd hölts och be~

, flöts, at Skeppet Ikulle öfvergif-
vas. Dagen derpå hämtade de line
pengar och förnårnfta faker, giiigo
öfver på andra Skeppet, lämnande
detta åt vind och våg, fatnfc kom-
nio d. 6 in uti Nagafaki hamn. Ef¬
ter några dagar uptåcktes det öf-
vergifna Skeppet, drifvaiide til
land i Japanlka viken, af Japanike
Filkare, fom förde det i land, och
funno ej flere lefvande kråk derpå»'
ån en galt. Oforfigtigt var, afc
Skeppet ej flåpades i få vackert
väder, fom blef efter ftormen, til
land eller fläcks i brand enligt
förfatningarne.

1775. Måfte Bleyenburg för lack och {kå¬
dor inlöpa i China, hvaråfl det re¬
parerades, och feglade fedan til-
baka til Batavia igen.

Den 13, om morgonen bittida fyntes
ön Meaxima, med fine höge och fpitfi-
ge berg. Eftermiddagen fågs Japanfka

lan-
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landet, och om aftonen klåckan 9, late
vi ankaret falia vid ingången til Naga-
faki hamn, der de höge bergen formera¬
de en rund inhamn, likafom en halfmåne.

På bergen häromkring voro flere ut-
pofcer, af japanika Regeringen utftålde,
hvilke med Telelcoper förledde, på långt
håll uptåcka Skeppen och flraxt för
Gouverneuren i Nagafaki tilkånna gif-
va deras ankomft. Desfe utpofter up-
tånde nu flere eldar.

I dag ihopfamlades af Matroferne,
deras Böneböcker och Biblar, famt in-
lades i en kilfca, fom tilfpikades. Den-,
na kiftan lämnas fedan åt Japoneferne,
at förvaras, tils afrefan fkerp, då hvar
och en får fin bok tilbaka. Andamålet
härmed år, at inge Chriftne eller Ca-
tholfke böcker Ikola komma in i landet.

På däcket upftåldes nu et fångftålle
med fit tak öfver, utan gardiner, för
de på Skeppet ankommande Japanlke
Öfver-Officerare, at fitta på.

En Mönfter-rulla på hela Befåtnin-
gen, af vid pafs 110 man, och på flaf-
varne tilhopa 34, gjordes färdig, med
hvars och ens ålder deri anteknad, at
lämnas åt Japoneferne. Hvars och ens

hem-
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hemort: anteknas icke på denna liftan,
emedan alle anfes for Holländare, oag-
tadt åtlkillige voro från Sverige, Danne-
mark, Tyfkland, Portugal och Spanien.
Efter denna Monfterrulla mönftras, ftrax
efter ankomften, hela Befåtningen ut-
af Japoneferne, och fedan hvarje mor¬
gon och afton, på de dagar, då Skep¬
pet losfas eller laftas, och då farten år
öpen emellan Skeppet och Fa&oriet.
Härigenom göra Japoneferne fig förfå-
krade derom, at ingen, utom deras ve-
tenlkap, kan hemligen undkomma el¬
ler qvarblifva på Faéforiet, utan de¬
ras tilftånd.

Den 14. Vådret var* i dag få ftarkt,
at ankaret ej kunde upvindas; vi nöd¬
gades altfå klåckan 11, kapa utaf ankar¬
linan och gingo under fegel.

En båt fågs då genaft komma emot
ofs ifrån landet. Capitenen påklådde Hg
derföre en blå med lilfver galonerad fi-
dentygs Råck, ganlka ftor och vid, up-
ftoppad och framtil för magen med en
ftor kudde förfed. Denne Råck har i

långliga tider blifvit brukad, afe dermed
inlurendråga contraband-faker, emedan
Chefen och Skeps-Capitenen varit de
endafte frie från vifitation. Capiten gjor¬

de
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de med denna fylda Råcken, gemenligen
trenne refor om dagen ifrån Skeppet
til Faéforiet, och var ofta med gods få
tunglaftad, at då han fteg i land, måfte
a:ne Matrofer, en under hvarje arm un-
derftödja honom. En anfenlig profit til-
föll härigenom årligen Skeps-Capitenen,
uiaf de öfrige Officerare, hvars gods
han jåmte fit egit ut-och införde för
contant betalning, fom kunde ffiga til
flere tufende Riksdaler.

Uti nyfsnåmnde båt ankommo ifrån
Faétoriefc, på den der varande Chefens
vagnar en Supercargeur och trenne Asfi-
flenter, at lyckönfka ofs til vår ankomlt,
och göra hg underrättade om Skepp,
Ladning, nyheter ifrån Batavia m. m.

Emedlertid voro på Skeppet uphis-
fade mångfaldige forter af flaggor och
vimplar, at göra vårt intrade til ham¬
nen lyfande.

Så fnart vi nalkades til de 2:ne Kej-
ferlige vakterne, fom ligga på ymfe fi-
dor af hamnen, och af hviike den ena
kallas Kejfarens, den andra Kejfarin-
nans vakt, låsfades Canonerne, at fa-
lutera dem.

Under hela denna feglation i en lång
och
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och krökt inhamn, hade vi den vackra-
fte utligt i verlden, af de kringliggan¬
de kullar och berg, fom fågos odla¬
de ånda up til fjelfva topparne; en ut-
(lgt, fom år få fålfynt i andre lånder.

Åtidteligen hunno vi til ljelfva an-
karpiatfen, der vi ganlka glade låto vårt
ankare falla, vid middagstiden, et bös-
felkott ifrån Staden Nagafaki och den
der bredevid liggande lilla ön, Dezima,
hvaråft Hollåndlka Faktoriet år beläget

Sedan de förutnämnde ifrån Fakto¬
riet Committerade Herrar åter begifvit
hg til lands och medfört Compagniets
famt privatas brefver; kom efter en li¬
ten ftund om bord Chefen, fom detta
år qvarblifvit i Japan, och honom åt¬
följde til Faktoriet den ankomne Che¬
fen , Capitenen, Supercargeuren och
Asfiftenterne.

De nye tidningar vi nu fingo, vo¬
ro ingalunda angenäme, emedan ifrån
Hofvet voro ganlka ftrånge ordres an¬
komne, til hämmande af all vidare lu-
rendrågeri-handel. 1:0 at Capiten och Che¬
fen hädanefter Ikulle vifiteras, lika fom
alle andre, utan åtfkilnad, hvilket tilfö-
rene aldrig Ikjedt. 2:o att Capiten Ikulle

3 Del. B iiå-
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hädanefter kläda lig, fåfom andre, och
bortlägga den vida öfverråcken, fom hit—
tils hade blifvit brukad til lurendråge-
riets befordrande. 3:0 at Capitenen Ikul-
le antingen beftåndigt förblifva om bord,
eller, om han ville gå i land, fkulle han
ej äga tilftånd, at under hela viftandet
derftådes mer, ån tvånne gånger gå om
bord. Denna fednare punften blef dock
mycket eftergifven och Capitenen fick
efter två dagar åter gå om bord, at
lägga Skeppet för 2,*ne ankare. Tilftånd
hårtil ficks af Gouverneuren iNagalaki?,
dels genom bön, dels genom hotande,
at 0111 fkada Ikedde Skeppet, fkulle den
blifva för Kejfarens räkning, och om
Kejlaren dervid vore indifferent, atCom-
pagniet det fåkerligen fkulle hämnas.

Desfe ftrånge Ordres voro ifrån Hof-
vet utfärdade, i anledning af de nye up-
tåckter, fom ikedt fedan år 1772, då det
öfvergifiie Skeppet Burg hade kommit
drifvande til Japanfka kufterne och vid
utlaftandet befans äga månge contra¬
band-varor , i fynnerhet' tilhörande Che¬
fen och Capitenen. Skeppet Burg, fom
förut år nämnt, hade 1772 under refan
hit af ftormar fåt få mycket läck, at
det efter hållit Skeps-Råd öfvergafs och

togs
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togs for få fäkert,'at det innom någre
timar Ikulle fjunka, at icke eld blef fatt
derpå, enligt Compagniets bef&lning i
dylike mål. Detta oagtadt dref Skep¬
pet flere dagar in åt Satfuma landet,
der det af japorieferne uptåcktes och bo»
xerades tii Nagafaki hamn. japonefer-
ne, forn hår igenom fåt Hoilåndfka Skep¬
pet under lin fria difpofition, upfcåckte
nu de]' alla vrår och gömffor, famt en
myckenhet kiftpr, tilhörige de förnäm-
Il e Officerare 5 fylde med de måft för»
budne Contraband-varor, och med de-?
ras namn markte. I fynnerhet förtor-
nades de ganlka mycket öfver en Che¬
fen tilhorande kilda, fyld med fallk Som
eller radix Ginfeng, fom aldeles icke
får införas i landet. Kiftan blef derfo-
re utan för Factoriets fjöport med defs
vara förbränd,

Utom den fkymf, fom en Chef här¬
igenom Iker, at vffiteras, förlorar Ca-
pitenen et vackert årligt capital i fläp-
3ön, och alle Officerare på fine varor,
en betydelig vinft.

För längre tid tilkaka var Capitenen
icke allenaft förfed med den belkrifne
vida öfverråcken, utan äfven med ho¬
ra vida byxor, i hviike åtkillige för-

B a bud-
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budne faker infördes. Desfe blefvo dock
mistånkte och aflagde; men räcken, den
fidfta tilflykten, måfte nu, med fcörfta
hann, afkiådas.

Det var ock ej litet löjeligt at fe
en ftor del af de okunnige Japonefer,
med fårdeles förundran nu belkåda vår
lagom tjocke Capiten, då de altid förut
inbillat lig, at alle våre Capitener voro
få tjocke och fete, fom de altid fet dem.

Så fnart Skeppet var kommit för
ankare och vi med våre Canoners los-
fande fåt falutera Nagafaki ftad, kom-
311Q ftraxt om bord a:ne Japanlke Öfver
Officerare QBanjofery och någre under
Officerare ('under Banjofer,) jåmte Tol¬
kar och deras betjäning.

Banjoferne gingo at intaga lit rum
på det framftåldte fångftållet, hvarpå
var lagd en tjock japanlk halm-matta och
deröfver et katunståcke. Altfammans
var för regn täckt med et tålt af Segel¬
duk och en pali fatt frammanföre, at
lätta upgången. Sedan de afdragit Ikor-
ne, gingo de up, at fitta, efter lan¬
dets fed på hålarne, med fötterne lag-
de under lig. Vane vid denna fitning,
kunde de långe dermed uthärda,' men

at
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at den i längden var dem trötlam , fågs
nogfaint deraf, at de ftundom ledfnade
dervid och for någon hund gingo, at
htta på Europeilka fåfcfcefc.

Desfe Banjofers Syha var, under he¬
la den tiden Skeppet låg på redden,
at tilfe, det alt gods och folk, fom gick
til lands eller kom om bord, blef noga
vihteradt, at undfå ordres från Gouver-
neuren i Staden, at undertekna alla
paslporfcer och papper, fom åtföljde va¬
ror, gods, folk, med rnera.

Deras tidsfördrif, under ht få lån¬
ga, fom tröttande httande, var,at röka
tobak, ftundom tala någre ord med hvar-
annan, at dricka thé-vatn och fupa en
fup Europeilkt brånvin. Til den ändan
framfattes af Skeps Capitenen tvånne
cryftal - flafkor med åtfkilligee liqueurer
och 2:ne ilipade cryftalglas. Afvenledes
framfattes fockerbakelfe på en talrik,
til brånvinsbröd, ehuru de ej göra hor
Ikada på liqueuren, den de blott profva.

Hamnen år ungefärligen en mil
lång och fyra bösfelkott bred, krökan¬
de hg något vid ändan åt ena landet.
Den löper i N. och S. har modder-
grund och år ganfka djup, at Ikeppen

B 3 kun-
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kunna ligga på et bösfefkofcs afMnd in
til Fadloriefc.

Sedan Canonerne åtfkillige gånger
Voro losfade, vid pasferandet förbi Kej-
ferlige vakterne, vid de CommitteradeS
ankomft om bord och bortgång, Chefens
ankomft och alle Officerarnes aftågande
til lands * få måfte nu til Japonefernes
förvar öfverlåmnas reften af krutet,
jåmte kulor, vapn och den förr omnämn¬
da bok-kiftan. Til den ändan lefverera-
des en vifs portion krut, fex fat kulor„
fex Mofqvetter, fex bajonetter, fom man
inbillade dem nu vara alt, hvad ofrigt
var af Ammunition. Alt detta förva¬
ras i et packhus, tils Skeppet fkal läm¬
na redden, då det frivilligt af japone*
ferne återlämnas.

Japoneferne hafva i fednare tider
blifvit förnuftige nog, at lämna Styret
orordt, famt Seglen och Canonerne om
bord. Det myckna befvår , fom hades vid
desfas afhämtning» tröttade dem äfven.

När Japoneferne på nyfsbefkrefne
fått tro fig hafva fulkomligen defar-
mprat ofs, år mönftringen det förfta,
fom de på Skeppet företaga, livilken
fedan dageligen morgon och afton for-

ny-
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nyas, då lofsning eller inläkning fker,
De råkna altid ifrån 1 til 10, oeh begyn-
na fedan på 1 igen, hvilken method
ockfå vid fakers och gods räknande i-
agttages. Ganlka noga anteknas hvar-
je gång, huru in ånge man gåt i land,
huru månge åro fjuke och huru mån-
ge åro tilftådes på Skeppet.

Alle fådane dagar, då något ut-eller
inlkeppas, åro Öfver-Banjofer, Under-
Banjofer, Tolkar, Skrifvare och Vifita-
torer om bord, in til aftonen, då de al-
iefammans gå i land och låmna Euro-
peerne enfamme på Skeppet i frihet. Vid
dylike tilfållen hisfas altid flaggen på
Skeppet, få vål, fom på Faétoriefc, och
då bagge Skeppen lyckeligen hit an-
låndt, arbetas på hvardera af dem, hvar¬
ann an dag.

Skepsbåten och flupen tagas åfven
af Japoneferne i fåkert forvar, - få afc
folk och varor komma at foras af och
an, endaft med Japanlke båtar och af
Japanlke fjömån.

På det hvarken Hollåndarne fjelfve
flcola kunna komma ifrån Skeppet, el¬
ler Japonefer dit, för at drifva hemlig
handel, i fynnerhet nattetid, under mör-

B 4 krets
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krets betåkning, och då inge Japanfke
Officerare åro 0111 bord, blifva flere ftore
Vakt-Skepp lagde rundt omkring Skep¬
pet på något aftfcånd, och utom desfe
åtlkillige fmå båtar forordnade, at hvar
tima på natten ro omkring Skeppet,
på mycket nåra afftånd.

Ebb och flod märkte jag hår i ham¬
nen vara ganlka anfenlige, likafo 111 ber¬
gen omkring hamnen voro mycket bran-
te och ftrånderne fåledes bråd-djupe.

Vid vår ankomft funnos åfven uti
hamnen ir ftycken Chinefifke Fartyg
QJofHjves^), lagde tätt intil landet, få at
de under ebben lågo endaft i den gyt-
tiga grunden. Någre af desfe blefvo ef¬
ter hand laftade och affeglade, men fju
blefvo liggande qvar öfver vintren. Hvart
och et af desfe Fartyg medföra vanli¬
gen en fcor folkmängd, oftaft 70 til 8°
man. Detta gör, at nåftan årligen hår-
ftådes öfver vintren qvarblifva vid pafs
600 man, på en liten ö, liggande vid
fidan af HollåndfKa Faéloriet och utan-
fore Nagafaki ftad.

Den 1?. Kreatur, fom Kalfvar, Oxar,
Svin, Getter, Får och Hjortar, hvil-
ke årligen ifrån Batavia hit medföras,

vo-
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voro de förfte, fom affkeppades i dag.
Emedan Europeerne ej hårftådes kunna
få fådane kreatur til flagt, nödgas de
medföra åtlkillige deraf, dels til fårfk
provifion på Fadtoriefc, dels til provi¬
fion för Skeppen vid afrefan. Desfe
ftå beftåndigt på Ön på ftall, fom om
fommaren år öpet och om vintren til-
flutit. De födas med grås och Jöf, lom
dageligen trenne gånger afJapanlke drän¬
gar rundt omkring Staden hämtas och
hitföres. Om. vintren år deras måfta
foder något Risgryn och qviftar af trån,
famt halm af uttrölkadfc Ris.

Detta bolkaps foder examinerade jag
dageligen 3:ne gånger och utletade der-
utur de fålfynte växter, fom der fun-
nos, til torkning för Europas Herba-
rier och dem jag icke fjelf ågde frihet,
at famla uti de omkringliggande fålten
i et land, der våre dufvor, mera frie,
voro mindre mistånkte, fångne och be¬
vakade, ån de om handel och vinning
nitilke famt med månge lifsfaror få långt i-
från fin egen hemorthit anlände Europeer.

Japonefen åger aldeles icke Får el¬
ler Svin, och ganlka litet af Kor och
Oxar. Desfe fednare, fom åro mycket
fmå, nytjas ockfå endaft någon gång

B 5 vid
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vid landtbrnket, och hvarken åtes kot¬
tet deraf, eller användes mjölken til nå¬
gon nytta.

Den 16 och följande dagarne blefvo
Ofiicerarnes kläder, meubler och för¬
råd af matvaror, vin, öl med mera, för¬
de i land, hvilket altid. förft fårlkildt
måfte Ike, innan någre handelsvaror få
afikeppas. Detta plägar merendels fke
de tre förfte dagarne,

Sept. Den 4. Vifiterades Skeppet af
Japoneferne, fedan private perfoners
gods, fom ej fkulle fåljas, var fordt i
land. Alle fådane varor, fom redan vo¬
ro angifne af private til förfåljning, flic¬
kades nu i dag af, och om någon i hä¬
ftighet förgätit något, fick det ej fedan
komma i land eller förfåljas. Skeppet
vifiterades öfver alt ganlka noga, undan¬
tagande aldranederfi; och i Krutkamaren.

Det återfiående af denna månad an¬
vändes til at utlafta Compagniets Han¬
dels varor.

Vid ut-och inlaltning, famt til bå¬
tarnes fram och återförfel, var en myc¬
kenhet arbetskarlar (JCulis) förordnade,
öfver hvilke andre fåfom vaktmlftare
voro fatte at åga upfigt. Desfe hade

al-
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altid för fed, afc fjunga, då de ikulle up-
lyfta eller båra något, åfven fom då de
rodde, och det altid efter någon vifs
takt, med et vift låte och tjänlige up-
muntrande ord. Hollåndarne togo fig
fordom den friheten, at för fel afiiraffa
och flå desfe arbetsdrångar af fämre
iblket; men nu mera år detta, fåfom
för Nationen vanhederligt, aldeles och
vid fixångt ftraff af Regeringen förbudit.

Når någon Europé far til eller ifrån.
Skeppet, med eller utan någre faker,
medföljer altid en betjänt och et pafs-
bref, hvarpå defs namn anteknas, defs
byxfåcks-ur uplkrifves, med mera.

Så fnart Skeppet var til hälften ut-
laftadt, börjades med inlaftande af Staf-
koppar uti brådlådor. Detta år, då en-
daft et Skepp hit ankommit, inlaftadeS
uti det famma halfannan koppar-ladning
eller 6700 kiftor, hvardera af 120
vigt, eller en PikeL

På de dagar, då ingen aflkepning eb
ler inlaftning fker, komma inge Japan-
Ike Officerare eller andre Japonefer 0111
bord, och Hollåndarne fjelfve komma
ej eller fådane dagartil eller ifrån Skep¬
pet. Öns port år; ock då åt fjofidan

til-
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tilfluten. Skulle någon angelägen om-
ftandighet fordra, at någon Officerare
nödvändigt måfte fara om bord, fåfom
Capitenen eller Dodtorn, hvilket ifrån
Skeppet med flaggens hisfande gifves
tilkånna; få måfte dertil begäras tilftånd
af Gouverneuren i Staden. Meddelas
det, få öpnas ändock icke öns fjöport,
utan man beledfagas af Tolkar och Of¬
ficerare igenom en liten del af Staden
til en liten brygga, hvarifrån man med
båt föres til Skeppet, efter föregångne
noggranne vifitationer. Banjofer och
Tolkar, fom medfölja, gå dock icke
up på Skeppet, utan vänta uti fine bå¬
tar, til defs man uträttat fit ärende på
Skeppet, hvarifrån man med famme ce¬
remonier och famrna våg blirilterbeled-
fagad til Fadforiet. Uti Staden, under
det man der framtågar, famlas altid en
myckenhet folk, fom belkåda vandrings¬
mannen och en talrik barnalkara, fom
med fit lkrik ger lin förundran tilkånna
öfver Europeernes ftora och runda 0-
gon (bollanda O-Me).

En dag fingo vi på Skeppet befok
utaf någre Förftar och bägge Gouver-
neurerne öfver Nagalaki Stad. Desle
kommo af nyfikenhet om bord, för at

be-
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befe vårt Amiral-Skepp, fom var en
ganlka ftor och tillika mycket vacker
tredåckare, hvars like på månge år ej
varit uti Japan. En af Tolkarne bety¬
gade för mig, at under de 30 års tid,
fom han tjånfc på Hollåndlka Faéforiet,
hade han aldrig tilförene fet något Hol-
ländlkt Skepp af fådan ftorlek eller få
prydeligt, fom detta.

Under denna tiden förlorade vi en

af vare Matrofer, fom med andre fju-
ke blifvit förd i land til det på ön va¬
rande fjukhus. Sedan defs död blifvit
kungjord för Gouverneuren i Nagafaki,
blef tilftånd gifvit til defs begrafning.
Liket bléf utaf tilförordnade Japaner
ganika noga vinteradt, fedan inlagdt uti
en brådkifta och fördt af Japanerne fjelf-
ve til andra fidan af hamnen, der det
nedgrafdes i jorden. Någre ville påfcå,
at det fedan Ikulle af Japanerne upgräf-
vas och förbrännas, men derom kunde
jag ej få någon fulkomlig fåkerhet.

Tullar åro aldeles okände, få väl in
uti landet, fom vid kufterne; och tull-
afgift fordras aldrig, hvarken för in-el-
ler utgående varor, hvarken af främ¬
mande eller infödde. En lynnerligen
lyckelig förmon, fom få andre länder

åga!
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aga! Men på det icke forbudne varor
fkola hemligen infmygas, hålles härden
ftrångafte upfigt, och folk famt varor
viflteras få noga, at Argi ögon kun¬
na fågas härvid nytjas. Når någon
Europé går til lands, viflteras han förft
om bord och ledan få fnart han kom¬
mit i land. Denna dubla vifitation år
ganfka firang, få at ej allenafi fickorna
trefVas och klåderne långs efter lifvet
och låren med hånderne beftrykas, u-
tan ftundom antaftas fjelfva virilia på
fåmre folk. På flafvarne examineras
ock håret på hufvudet. Alle de Ja-
ponefer, fom komma om bord, vifl¬
teras på lika fått, ingen undantagen,
mer ån Öfver-Banjoferne, Samma vi¬
fitation undergå alle faker, fom ut-eller
infkeppas, nemligen förft om bord och
fedan på Fadtoriet, unaantagne ftora
kifior, fom på Fadtoriet utpackas och
få ytterligen underfökas, at fjelfva plan-
korne klappas, dem de mistro vara i-
holige. Sängkläder ofta upfpråttas och
fjådrarneomröras: i fmörbyttor och con-
fitur-krukor inftickas jerntenar: på o-
ftar lkåres et fyrkantigt hål och i det
inftickes en lång jernfpits åt alla kan¬
ter. Ja deras mistanka gick få långt,
at af medförde ågg ifrån Batavia, togs

et
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et och annat ut, at fönderilås. Sam¬
ma ttrånghet i agttages, når man går
ifrån Faftoriet til Skeppet, eller någon
pasferar in eller ifrån Staden Nagalak i
til 011 Dezima. Uret måtte man npta-
ga ur fickan for at vifa det, hvilket al-
tid anteknas då det föres in eller ut.
Stundom vifiteras Hatten. Penningar
och Mynt må aldeles icke af Private
införas, utan tagas merendels i förvar,
tils afrefan fker. Brefver måga icke en
gång förfeglade fåndas til eller från Skep¬
pet, utan opnas och måtte ttundom lå~
fas af Tolkarne, åfven fom andre Ma-
nufcripter. Alle Religions böcker, i fyn-
nerhefc om deri åro Kopparttick, åro
ganlka farlige, at införa; men annars få '
Europeerne fritt införa en myckenhet
böcker til tit egit bruk, och var viti-
tation hårutinnan mintt noga, emedan
de blott fågo på någre af dem: Latin-
fke, Franlke, Svenlke och Tyfke böcker
och fkrifter gå mera fritt, emedamTol¬
karne ej förftå dem. Vapn få val ej
införas, men likväl tillåts ofs ånnu infö¬
ra våre vårjor.

Hollåndarne åro fjelfve orfaken til
denna öfverdrifna vititation, hvars ftrång¬
het ökats vid flere tjlfållen, tils den nu

nåfefe
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nått fin höjd. Capitenens vida byxor
och råck famt hundrade andre konfter
hafva blifvit använde at hemligen in-
lurendråga gods til Faétoriet, och Tol¬
karne, fom förr aldrig vifiterades, för¬
de contraband-varorne efter hand til
Staden, der de fåldes för reda pen¬
ningar. Ofta hafva de fökt göra detta
få fint, at gods blifvit förborgadt vid
fjelfva genitalia och i håret. För nå-
gre år fedan fans en Papegoja gömd i
byxorne på en Skeps under-Officerare,
hvilken fogel under vifitation begynte
prata och derigenom uptåcktes. I år
fans i underbyxorne på en Asfiftent åt-
Ikillige Riksdalrar ochDucater förborgade.

Hårtil kan låggas det högmod, fom
någre oförftåndige Officerare oförfigtigt
vifa emot Japoneferne, med otidige mot-
fåjelfer,. öfver axel feende, utleende
och föragtande, hvarigenom Japonefer¬
ne, for desfe upfatta hat och föragt,
fom hos dem ån mera ökas, då de mär¬
ka, huru ovänligt och ohöfvilkt de ej
fållan omgås med hvarandre, och huru
barbarifkt de ofta handtera fine under-
hafvande Matrofer med fvordom, flags-
mål och andre grymheter.

Alt detta har, år ifrån år, retat Ja-
po-



Fifitation vid Dezima Fa&orie 1775. 33

ponefen, at alt mer och mer inlkrånka
Hoilånd&e Köpmånnernes frihet och at
alt nogare och ftrångare vifitera dem,
få at de nu med alla fina fmteliga kon-
fter knapt åro i ftånd, at förblinda Ögo¬
nen på en få vakande Nation.

Innom Dezimas fjöport, då något
ut-eller infkeppas, litta likfom om bord,
altid Öfver - Banjofer, under - Banjofer,
öfver och under-Tolkar, för hvars ögon
alt vifiteraS. Och på det Europeerne
ej Ikola på något fått kunna göra be-
kantlkap med Vifitatorerne, få ombytas
de få ofta, at intet tilfålle derfcil gifves.

Härigenom hindras allénaft lurendrå-
gerier, men ej någon privat handel, u-
tan livar och en ftår fritt at införa alt,
fom kan fåljas och år begärligt, åf\?en
fådant, fom icke kan fåljas eller til fa-
lu år tillåtit, endalt det ej fker hemli-
gen. Sumatras Campher och Skilpad-
Ikal få Private perfoner ej handla med,
emedan det år Compagniets förbehålna
handel.

Orfaken, hvarfåre Private perfoner
få gerna lurendråga in fådane handels¬
varor, fom til falu på Auötion ej åro
förbudne, år den, at når gods fåljes på

3 Del, C Au-
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Auétion, få de derföre inge contanté
penningar, utan nödgas taga andra va¬
ror i betalning. Desfe varor, antingen
porcelliner eller lack-verk, åro genom
årlig tilförfel, på Batavia i få lågt pris,
at de ftundom få mindre derföre, år in¬
köpet varit. Deremot då godfet kan
hemligen fåijas, fä de derföre redbart
guldmynt, och ofta dubbelt båttre betalt*

För någre år tilbaka, då lurendråge-
rierne ånnu voro i flor, fördes val det
måfta af Tolkarne ifrån Faétoriet til
Staden; men någon gång kallades ock-
få gods öfver Dezimas mur och emot-
togs uti en Japanlk båt, fom dertil var
beftåld. Flere både Tolkar och andre
Japonefer hafva, åtfkillige gånger blif-
vit hårvid ertappade och merendels til
lifvet afftraffade.

Lurendrågerier hafva altid varit an-
fedde med fvårt ftraff, åfven för Hol-
Iåndarne med anfenlige böter, hvilke
nu nyligen blifvit ökte, få at om någon
Europé dermed befinnes, måfte han bö-
ta 100 Catjes Koppar och förvifas landet
för altid. Utom defs afdrages för Com-
pagniets rakning 10000 Catjes Kop¬
par; och om Lurendrågeriet uptåckeS
ledan Skeppet lämnat redden, må¬

fte
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fre både Chefen och Capiten hvar*
dera böta aoo Catjes Koppan

Compagniets Varor undergå ingen
Vifitation, utan föras ftraxt til Packhus
fen, fem af Japoneferne förfeglas. Uti
desfe Packhus förvaras de til defs at
alt blifvit förfåldt och de afhåmtas.

Tolkarne åro alle infödde Japaner
och tala mer eller mindre redig Bol¬
lan dika. Regeringen tillåter inge utlåm
ningar, at låra flg fpråket, på det de
ej derigenom måge blifva 1 ftånd at up-
fnappa någre kunfeaper om landet; u~
tan beftår 40 å 50 Tolkar 5 fem på Fac-
toriet vid Handelen och andre tilfållen
ikoia betjäna Hollåndarne. Desfe Tol¬
kar delas gemeniigen i trenne Clasfer.
De åldfte, fem tala båft HollåndfKä fprå¬
ket, få namn af öfver-Tolkar; de fem
tala det mindre val , under-Tolkar och
de* fem ännu behöfva vidare lära det,
kallas Lärlingar. För detta lärde Hol¬
låndarne Japoneiilke Lårlingarne fjelfve
fpråket, i fynnerhet var det Doétorns
fylla; men nu informeras desfe af de
åldre Tolkar. Lårlidgarne hade ock
förut altid frihet, at efter behag kom¬
ma på Faétoriet, men nu få de ej förr
eller oftare komma dit, ån de göra

C a Verk*
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verkelig tjånft. Tolkarne avancera i
tour och förmoner efter hvarandre, u-
tan at de til andre fyllor blifva emploi-
jerade. Beslås pligt och fylla år, at
merendels en eller ftundom två af hvar
Clafs vara närvarande, då någre affai-
rer förehafvas emellan Japonefer och
Holländare, antingen rörande Hände-

-len eller andre mål. De tolka antin¬

gen mundteligen eller ' Ikrifteligen, då
något Ikal andragas hos Gouverneuren,
Öfficerarne eller andre, antingen i kla¬
gomål eller anfökningsmål. De måfte
altid vara närvarande under vifltatio-
ner, både på Skeppet och Faécoriet,
famt på relän til Hofveh

En del af de åldre Tolkar tala i ai-
månna faker tåmeligen redigt och för-
ftåndigt Hollåndlkan; men fom deras
egit Ipråk år til phrafer och conftm-
étioner få mycket olika de Europeilke,
får man ganlka ofta af de måfte höra
rått löjeliga utlåtelfer och belynnerliga
talefått. Atfkillige låra det aldrig rig-
tigt. Då Hollåndlka lkrifves, nytja de
3 fcållet för pennan lin vanliga pen-
fel, fitt touche och egit papper, men
ikrifva likväl ifrån vånfter til hög¬
er, på Europeilka fåttet, merendels

pry-
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.prydeliga och vackra Italienfka bok-
ftåfver.

Tolkarne åro ganfka ftore ålfkareaf
Europeifke böcker, och förfltaffa fig årli¬
gen deraf en eller flere, afde ankomman¬
de Köpmän. De aga dem icke allenaft,
utan nyfcja dem åfven flitigt och hålla no¬
ga i minnet, hvad de lära. Utom defs
åro de ganika mone om, at få låra
något af Europeerne, famt fråga, med
oåndeligen många frågor, ofta til leds¬
nad, efter all ting, befynnerligen hvad
til Medicin, Phyfiken och Naturai-Hi-
ilorien hörer.

De måfire lägga fig i fynnerhet" på
Medicinfka ftudium och åro de enda-
lie, fom utofva den efter Europeernes
mefehod och med Enropeiike medica-
inenter, fom de af Hollåndfke Dofto-
rerne kunna förvårfva fig. Härigenom
få de tilfålle, at både förtjäna pennin¬
gar, och vinna något mera anfeende,
famt antaga ftundom Lärjungar til un¬
dervisning.

För detta kunde Tolkarne frit kom¬
ma på Holländarnas kamrar; men nu
var det, til lurendrägeriers förekom¬
mande, förbudit, undantagit vid visfe

C 3 til-
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tilfållen, då de måfte åtföljas af en ef*
ler tvånne Ottonas.

Med Tolkarne åro altid i följe fa
vål til Skeppen> fom til deras Colle*
gmm på Desima ö, åtflcillige Ikrifvarö,
hvilke antekna, hvad fom infkeppas el¬
ler utlaftas, Ikrlfva pqf5*bref och an^
nat dylikt.

Så fnarfc jag kommit i land, blef mjp
forfta omforg, at fkaffa mig Tplkarnés
bekantfkap, och at få mycket m oj el igt
var, inftålla mig hos de Officerare, fom
oftaft infunno fig på vår lilla Handelsö.
Som Medicus hade jag hårtil flere ön-
fkelige tilfållen; ty utom det, at mit
upforande emot Japoneferne var gan-
fka vänligt och utan alt fvek, få ågde
jag ockfå ofta tiifålle at med nyttige
råd och hålfogifvahde läkemedel kunna
tjäna både dem fjelfve och deras hema-
varande fjuke anhörige och vänner.
Utom defk, fåfom icke af den Hand¬
lande Societeten derftådes, mistånktes
jag mindre ån andre, och mine inflgter,
i fyrsnerhet i Låkare-konften, konimo
dem fom oftaft til pafs och blefvo ef¬
terhand ån mera för dem nyttige, då
jag ibland deras egit lands vilde väx¬
ter fmåningom hant uptåcka flere kraf-

ti-
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tige botemedel. Jag förfökte igenom
både Tolkar och de på ön varande Of¬
ficerare, afc förlkaffa mig en frihet, fom
annars icke lämnas någon af Europeer-
ne, nemligen, at få botanicera uti fäl¬
tet omkring Nagafaki Stad och upfö-
ka de växter der funnos, famt famla
deras frö. Detta tyktes i början tåme-
ligen för mig lyckas och jag erhölfc
verkeligen Gouverneurens tilftånd der-
til; men innan kort blef detta åter up-
båfvit. Orfaken dertil var löjelig nog
och följande; Japoneferne åro i anfeen-
de til Europeerne uti högfta måtto
mistånkfamme och Gouverneuren ganfka
rådd, at bevilja dem något, hvarpå man
icke åger något exempel förut. Då jag
begärt tilftånd til mine botanilke utvan¬
dringar, hade i Japanfke Jourhalerne
blifvit efterfet, om någon Holländare
förut någonfin ägt en fadan frihet, och
då det blef befunnit, at en Fåltfkår för
någon lång tid tilbaka, då fjukdomar myc¬
ket härjat och medicamenter börjat fe¬
la, omkring Nagafaki Stad kringvan¬
drat, för at föka fådane; biföls min be¬
gäran utan betänkande. Men federme-
ra vid nogare granlkning befans, at
denne Fåltlkår endaft varit under-Fålt-
&år och at jagåfåledes, fom Öfver-Fålt-

C 4 Ikår
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ikår icke kunde få tilgodo njuta famma
förmon. En få liten omftåndighet år
ofta ftor hos japanfka folket, foni
med få mycken nit foker upfylla llne
ikyldigheter och blindt lyder öfverhe-

. tens lagar, utan at efter egit tycke och
godtycke fårftå, och förklara dem el¬
ler ikapa nya efter behag och omftån-
digheter. För min del anfåg jag den¬
na omMndighet icke eller for ringa.
Af alle de vedervärdigheter, fom förut
träffat mig, räknade jag intet llag för få
hårdt, fom detta, utan at ändock mis-
tröfta om någon vidare framgång, ehu¬
ru det grämde mig, at höften Ikulle e-
medlertid framfkrida. Jag upmuntrade
emedlertid Tolkarne, hvilke jag dage-
ligen undervifte uti Medicin och Chi-
rurgien, at kring alle backar famla och
fora til mig, af alle växter, der fun-
nos, blad, biomor och frön, och fökte
tji at öfvertyga både dem och Oftlce-
rarne, at emellan en öfver-och under-
Fåltfkår var föga eller ingen lkilnad, at
en öfver-Fåltlkår förut måfte vara un-
der-Fåltlkår och at om den förre dör,
den fednare ftraxt intager hans ftål-
le. Detta verkade få mycket, at
jag åter bekom Gouverneurens til-
ftånd, men få fent, at jag ej kun¬

de
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de nytja defc förr, ån i början af
Februarii månad.

Under denna tiden föktejag inhämta
någon kunikap om fpråket, ehuru fådant
.år ftrångeligen förbuditoch fvårigheterne
dervid denne tiden voro långt ftqrre, ån
de någonlin varit tilförene. Jag gjorde mig
til den ändan af Tolkarne underrättad, om

inge Diötionairer, Orda-böcker eller-andre
hjelpredor funnos tryckte på deras fpråk
och Hollåndfkan. Efter flere fåfänge
forlkningår i den vågen, hanfc jag åndfceli-
gen upfpana en gammal Diötionaire, på
Latinlka, Portugifilka och japanfka fprå-
ken. Diftionariuni Ambrosii Calep
var af de Portugifilke Patres tagit til
grund til defs förfärdigande. Titelbla¬
det var aldeles borta, at jag ej kunde
få reda på åratalet, då defc blifvifc Trykt;
men utaf Företalet fåg jag, at Socie-
tas Fratrum Éuropaeorum fimul & Ja-
ponicorum hade uti Japan gemenfamfc
utarbetat det famma. Boken var in
qvarto, Tryckt på Japanikt papper och
innehöll, utom Titelbladet och defc fid-
fta bladet, lom ägde på lig errata, 906
fidor. Boken fåg gammal ut och hade
åfven i ena hornet något lidit af brand.
En af de åldre Tolkar ågde den fåfom

C 5 arf
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&rf ifrån fine förfåder, och har jag få
mycket mer anledning til at tro, at den
måtte vara ganlka filfynt, fom hvar-
ken jag eller Hollåndlke Chefen kunde
på något fått eller emot något pris få
antingen tilhandla eller tilbyta ofs der)
famma.

Nagafaki hamn år den enda, der
främmande Skepp må ankra, ehuru Hol-
låndanie och Chineferne åro de enda-
fle, fom af alle folkflag på hela jord¬
klotet åga tillhand, at åfven hit anlända
och at hårftådes idka Handel. Skulle
något främmande Skepp af ftorm eller
olyckor drifvas til någon af Japans ku¬
ller eller för fine behof til något annat
ftålie inlöpa, göres derom genafi; rap¬
port til Hofvet i jedo och Skeppet för-
vifes til Nagafaki hamn. Staden år en
af de fem få kallade Riks-Städer, och
för fin handel med utlänningar, en af
de florfte Handelsftåder i Riket. Den
tilhörer enlkildt Verldfiige Kejfaren; in-
komfterne inflyta i Defs Skatkammare
och en Gouverneur förer befälet uti
defs namn. Uti Nagafaki Stad hafva
fordom refiderat tillika tvånne Gouver-
neurer; nu mera åro väl alfcid förord¬
nade tvånne, men en år endaft rege-

ran-
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rande och desfe bagge aflosfa ymfom
hvarandre årligen uti Oftober månad.
Den fcjånfifrie refer altid til Jedo och
tilbringar fin ledige tid derftådes hos
fin Famille, fom der, efcer defs bortrela,
altid qvarblifver fåfom underpant för
defs trohet. En Gouverneurs årliga
Don går til vid pafs 10000 Riks:dr, u-
tom de extra-ordinaire inkomfierne,
hvaraf likväl inge fiore befparingar gö¬
ras , i anfeende til de Ikånker, och om-
koftnader han nödgas göra vid Hof-
vet och i anfeende til den myckenhet
högre och lågre betjäning, fom han på
egen koftnad måfte underhålla. Gou-
verneuren åger högfia fiyrelfen i Sta¬
den och öfver få väl Hollåndfka, fom
Chinefifka Factorierne. Staden år på
alla fidor inåt landet omgifven med hö¬
ge och fmåningoin ned åt hamnen af-
llutande berg famt af en tåmeligen an-
fenlig vidd och utfcråkning. Uti ham¬
nen finnas en myckenhet ftörre och
mindre Japanlke Fartyg, ånda til 50, 100
och derutöfver, utom fifkare-båtar ifrån
omläggande orter, til et anfenligt antal.
Deras båtar blifva icke rodde, utan al-
tid med en eller tvånne åror vrickade.
Åran år ftor och til den ådan fnedt
vriden. Denna vrickningen med åror-

ne
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ne tyckes icke vara få trötfam, men
drifveb Fartyget ganfka fort.

Dezima o förhyres utafNagafaki Stad
åt Hollåndjka Compagniet och anfes
blott, fom en gata, fom tilhörer Staden.
Staden npbygger derföre på den fam-
ma alla våningshus, famt underhåller
och förbättrar dem, då de blifva bo-
fållige. Hvar och en husägare låter
dock på egen bekoftnad infatta fönfter-
ramar, kliftra tapeter på tak och väg¬
gar, hvitmena och göra andre inråt-
ningår for fin egen beqvåmlighet. Ön
år med Staden och fafta landet faft-
hängande och vid lågt vafcn endaft Ikild
med en graf derifrån. Vid högt vatn
blir den en ö, fom medeift en brygga
åger gemenlkap med Staden. Storle¬
ken af denna ö år obetydelig, af vid
pafs 300 alnars längd och iao alnars
bred. Med plank år den på alla fidor
omgifven och ftångd, famt förfed med
tvånne portar, den ena emot Staden
vid bryggan och den andra emot fjö-
fidan. Den fednare af desfe portar öp-
nas endafi: de dagar, då Skeppen los¬
fas eller laftas; den andra år altid be¬
vakad af flere Japaner om dagarne och
tilfluten om nåtterne. Tillika år vid

den-
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den famrna et vakthus, der de 111-och
utgående vifiteras. Långs efter ön å-
i*o bygae i form af en liten Stad
Compagniets flere packhus, fjukhus
och enlkildte hus for dels betjäning,
utaf 2:ne våningars högd, hvaraf en-
daft den ofta bebos och den undra
nytjas til bodar och uthus. Emellan
desfe hufen löpa tvånne gator, fom
midtpå korsfas af en annan. Utom Com¬
pagniets ftore och brandfrie packhus å-
ro hufen allefammans af korsverk med
lerbruk, belagde med tegeltak och in¬
redde efter landfens fed med pappers
fönfter och golfmattor af halm. Någre
hafva i fednare tider från Batavia med¬
fört antingen fmå fönfter eller någre
glasrutor, för at mera uplyfa rumefc
och åga någon utfigt. Vid fjöporten
finnas i beredikap allehanda brand -red-
ilcap och vid andra andan en Luft-och
Köks-Trågård, famt et två våningar
högt anfenligt Lufthus.

* At pu Hollåndarne hålla en jämn
och noga tilfyn på ön, åro der For-
ordnade åtlkillige Officerare, Tolkar
och vaktkarlar. Vakthus åro uti tren-
ne hörn upbygde, uti hvilke hålles
vakt, den tiden Skeppen ligga på red¬

den.
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redden. Sedan de affeglat, nytjas blot
et enda af dem. Denna vakt går både
om dagen och i fynnerhefc om nåtterne,
lika fom en brandvakt, flere relbr i-
kring ön.

Tolkarne aga på ön et anfenligt hus,
fom kallas deras Collegitim och der-^
åft, under Handels tiden, en talrik ika-
ra, men efter Skeppens bortgång en
eller två dageligen förfamlas och ordern
teligen af andre aflosfas efter et dygn,
gemenligen efter middagarne, få at de
före aftonen hinila hem.

Likafå år der et annat hus för de
få kallade Ottonas eller Rapporteur
Borgmåftare, hvilke under Handels ti¬
den förfamlas flere til antalet; men fe-
dan åger endaft en ,eller två dageligen
vakt och aflosfas lika fom Tolkarne.
Desfas Syfla år, at hafva upfigt öfver
alt, hvad fom händer på ön och derom
gifva Gouverneuren i Staden kunlkap.

Innom denna lilla krets måfte Hol-
låndarne åtnöja flg, at tilbringa fin tid,
fom för dem, hvilke året öfver hår
qvarblifva, faller nog befvårligt.

Chefen för Hollåndlka Handelen om¬

bytes årligen, få at en ankommer ifrån
Ha-
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Batavia och en återrefer hvart år dit.
För detta, då Handelen var gynnande
och vinfterne firore, gjorde fållan en
Chef refan hit mer, ån tvånne gånger;
nu mera får han göra 3:ne eller flere
högft farlige refor hit, utan at åndå
kunna förvårfva få ftor rikedom, fom
förr. Herr Feiti-i, fom i år ankom,
gjorde nu fin fjerde refa hit, få fom
Chef, at efterträda Herr årmenault.
Utom Chefen qvarblifva, efter Skep¬
pens bortgång, 12 eller 13, andre Euro¬
péer, oberäknade flafvarne och af des-
fe göra 3:ne refan til Kej fårens Hof
ti ti Jedo.

Holländaren och Chinefen åro de
2:ne endafte folkflag, fom nu för tiden
tillätes, at handla i Japan. Hollända¬
ren hitfånder nu årligen endafi: tvånne
Skepp, fom utredas ifrån Batavia, uti
Junii månad, och återkomma vid årets
flut. Den förnåmfta Handels-varan,
fom föres härifrån, år Japanlka koppa¬
ren och rå Campher. Eackerade Trä¬
arbeten, Porceliner, Sidentyger, Ris¬
gryn, Sacki och Soja utgöra en obety-
delig del af Privatas Handel. Kopparen,
fom år guldrikare och finare, ån all'an¬
nan, år guten uti qvarters långa ftån-

ger
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ger af en fingers tjocklek, på ena fidaii
platté och på den andra kulrige, af en
vacker glånfande färg. Desfe ftafrar
inläggas i brådlådor til 125 # och hVar¬
je Skeps-ladning beftår af 6 eller 7 tu-
fende fådane kiftor. De varor, fom Hol-
låndlka Compagniet detta år hitfånde,
voro en flor myckenhet Puder-föcker,
octi Elfenbens-tånder; Sappantrå til fårg-
ning, Ten och Bly åfven i myckenhet;
något litet Stångjern, åtlkillige forter fi¬
na Chitfer, Hollåndlke Rlåden af åtlkillig
fårg och finhet, Rafk, Sidentyger, Mo-
derneglikor, Skilpad, China-rot och Co-
ftus arabicus. Det ringa, fom af Private
hitfördes, beflod i Safran, Theriak, Lac¬
krits, Rottingar, Glasögon, Speglar,
Byxfåks-ur, Enhorn och dylikt. For
Compagniets rakning hitfördes ock en vifs
fumma penningar uti filfver Ducatoner;
men Private fingo ej införa något Mynt,
ehuru derpå kunnat falla någon vinft.

Emot den tiden, då Hollåndlke Skep¬
pen ankomma, utftålläs af Regeringen på
de högfte berg, åtlkillige utpofter, fom med
Teiefcoper förledde på långt håll uptåcka
Skeppen och för Gouverneuren iNagafaki
genali til kånnagifva deras ankomfl. Så
fhart Skeppet år i hamnen kommit för an-
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kar, begåfvo fig genad om bord Japan-
Ike Qfver- och Under-Officerare lamt
Tolkar, til hvilke öfverlemnades en kifla,
i hvilken alle Matrofernes böcker voro

inlagde, en Mönfter-ruIIa på hela be-
fåtningen, en vifs portion krut,
fex fat kulor, fex pifloler, fex Moufqve-
ter och fex bajonetter, fex lablar, fom
man inbillade dem vara all den öfriga
Ammunition, fom fans,

Portugiferne, fom gjorde de förde
uptåckter af öftra Indien, hafva åfven
af en håndelfe uptåckt Japan Ike öarne,
drifne til defs kuller af ftorm, vid pafsår 1541. Desfe blefvo val emottagne
och drefvo, nåftan hundrade års tid,
den måft indrågtige Handel hårftådeS.
Spanjorerne deltogo fedan i denne rik¬
tande Handel, fedan Portugal och Span-jen voro under en Regent förenade.
Angelsmånnerne handlade åfven någon
tid på desfe aflågfe öar, til defs Hollån-
darne enfamme blefvo genom en fkrifte-
lig afhandling med Kejfaren år 1601,
ågare af den Japanfke Handelen, fom i
början årmu var f5r dem anfenligt lö¬
nande, men fedan blifvit alt mer och
mer inlkrånkt och af föga betydelig vind.

I början ågde Hollåndarne en myc-
3 Del. D ket
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ket vidftråktare frihet, få val at med
fine Skepp inlöpa uti Firandos hamn,
fom at hitfånda flere, ofta 5, ja ftun-
dom 7 Skepp och at handla til en oin-
ikrånkt fumma, famt utföra en mycken¬
het filfver, guld och andre varor, hvil-
ke federmera aldeles blifvit forbudne.
Omfider blefvo de år 1641 anbefalde,
at hpråtta Ht Faétorie på ön Dezima
vid Nagafaki Stad: en vifs fumma blef
utfat, öfver hvilken deras årlige Han¬
del icke fick ftiga: endaft 3:ne*och om-
fidor ifrån början af detta århundrade
a;ne Skepp blefvo tillåtne, at hvart år
hitkomma, och deras frihet, famt anta¬
let af Handelsvarorne blefvo tid efter
annan mycket förminlkade, få at, då
vanligen handlades förut för flere Mil-
lioner, fedan icke mer ån et par Mil¬
lioner gyllen blifvit der i Handel an¬
vände. 1685 ankommo ifrån Hofvet,
fedan Hollåndlka Flottan med en rik
ladning uti hamnen inlupit, de ftrånga-
fte Kejferlige Befalningar, at Hollån-
darne, enligt det tilftånd, dem blifvit
förlånt, vål Ikulle få införa til Faktori¬
et, hvilke varor de hälft ville och i den
myckenhet de fjelfve behagade; menat
hädanefter, icke mer årligen Ikulle få
fåljas, ån til en fumma af 300,000

. Tha-
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Phails eller Riksdaler; utan reften forva¬
ras til det påföljande året, Utom detta
för deras Handel nog hårda flag, up-
fan en för Hollåndarne mindre gynfam
Gouverneur åfven tvånne andra utvä¬
gar, at ännu mera förminfka den vin¬
ning, föin de kunde aga på fine varor
och deraf tillågga en del af Stadfens
Ämbetsmän famt ljelfve Invånarne i
Staden en ganlka ftor och anfenlig för¬
del. Den ena var, at innan Hollåndfke
varorne förfåldes, titfattes visfa pro¬
cent, fom derföre fkulle betalas utaf de
Köpmän, fom fig de famma tilhandlade.
Och fom denfia afgift måfte hämtas af
fjelfva varan , blef det en naturlig följd,
at för dep famma mindre betaltes, ån
fom annars fkett, och at Utlånnmgarne
måfte vidkännas eli betydande förluft.
Den andra var, at Myntet för Hollån¬
darne förhöjdes uti värde, på det fät-
tet, at en Kobäng, fom i landet almånt
gäller endaft 60 Mas, blef dem beräk¬
nad til 68; få at 8 Mas af hvarje Ko-
bang, fom de förlorade, blef en ny och
betydande inkomft för Nagafaki Stad
och defs Invånare, jämte någre deft
Ämbetsmän. Når Hollåndika Compag-niet altfå; ägde rättighet, at förfålja
utaf fine varor til 300.000 Thails, und-

D %
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fingo de i fjelfva verket icke mer, ån
260,000 Thails i varde, til utförfel. De
briftande 40,000 Thails biefvo % derföre
tillagde Private, fom hittils åfven fät
Tälja fine varor, til den mångd, de fjelf-
ve velat, och til det pris, de kunnat
erhålla; få at denna fumma blifvit för¬
delad emellan Cheferne, Köpmånner-
ne, Skeps Capitenerne, Asfiftenterne
och andre.

Fordom var Handelen på Japan för
Private få indrågtig, at nåftan endaft
Gunftiingar förandes, at fåfom Chefer
hitfåndas och då de gjort a:ne refor,
anfågos de vara nog rike, för at kun¬
na lefva af fine Capitaler och böra läm¬
na rum åt en annan. Nu mera får en

Chef, göra fiere refor, defs lycka år
icke mera afundsvård och vinften an-

fes ganfka ringa.
Sedan alle varor, få val Compag-

niets egne, fom privatas, blifvit vifite-
rade och förde i Packhufen, famt kun-
Ikap derom meddelad Köp månnerne 1
landet, gjordes början med defs för-
fåljning. För detta fåldes varorne
på en öpen Auötion. Köpmånnerne
fingo nu hos Gouverneuren i Nagafaki
bele profver af alle varor och derefter
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göra fine anbud , få val i anfeende til
myckenheten, fom de åftundade hand¬
la, fom i anfeende til prifet. Köpmån-
nerne eller andre deputerade kommo fe-
dermera på ön-, afc i Packhufen riogare
befe varorne i flere dagars tid. Deref-
ter gjorde visfe Commisfarier åt Hollån-
darne, utan at fråga, hvad de för fine
varor begärde fine anbud, hvad de ville
gifva för hvarje fort. Förfta budet år
gjerna ganfka ringa. Kan agaren ej ta¬
ga det, bjudes andra gången något me¬
ra. Vågrar ägaren antaga åfven det,
göres tredje anbudet. Åtnöjes icke å-
garen dermed, få frågas, hvad han
derföre åftundar. Säljaren begår då gjer¬
na något mer, ån han verkeligen kan
fålja foree, på det något må kunna af-
prutas. Aro Japoneferne då angelägne
0111 varan, få jämkas merendels prifet
å Qmfe/ fidor; men åro de det icke, för¬
varas varan antingen til näfta års för-
fåljning eller får den återföras til Ba-
tavia igen. Budet fker af japonefen al-
tid efter Mas och icke efter Katjes, til
exempel för en Mas Enhörningshorn
8 Mas filfver och få vidare. Efter flu-
tad Handel, vågas varorne och föras
til Staden, der landfens Köpman dyra¬
re få tilhandla fig dem. Japoneferne

D 3 be-
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betala få mycket mindre nu, ån förr
för Hollåndlke varorne, fom flere pro¬
cent, ifrån 15 och derutöfver måfte nu
för tiden betalas, under namn af Fan-
nagin (blompenmngarj til Nagafaki Stad
och fördelas emellan Regeringens be¬
tjäning och Borgarne. Ibland de va¬
ror, fom Officerarne detta år införde,
voro i fynnerhet nu til falu, Campher
Baros, fina Rottingar, Skolpadlkal,
Glasögon, Enhörningsborn (unicornu ve-
rum) Glasverk, ftörre och fmårre Byx-
fåks-ur , Chitfer, Saffran , Theriak, Lac¬
krits, Ninli-rot, och Nilrnbergare ar¬
beten, fåfom Speglar och annat. Böc¬
ker i hvarjehanda vetenlkaper på Hol-
låndika fpråket fåldes vål icke {på
Auötion, men bortbyttes ofta med god
vind til Tolkarne.

Enhörningshorn (jinkornu af Mono-
don mofi<oceros~) laldes i år på Kambang
tåmeligen dyrt. Förut har det oftaft
blifvit inluréndrågat och förfåldfc med en
otrolig vinft. Japonefen åger en öfver-
drifven tanka om defs medicinlka nytta
och kraft at förlånga lifsfciden, ftyrka
lifskrafterne, underhjelpa minnet och
bota alle krämpor. Denna Handels om-
ffåndighet har ej varit Hollåndarne be¬

kant
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kant förr, ån för någon tid fedan, då
den af en håndelfe kom at uptåckas.
En til Europa hemfaren Chef för han¬
delen hårftådes fånde ibland andre rari¬
teter til en af fine vånner ibland Tol¬
karne, efc ftort och vackert viradt horn
af Grönlands Enhörningar, och denne
Tolken blef igenom dels förfåljande en
mågta rik och förmögen man. Ifrån
den tiden hafva Hollåndarne efterikrif-
vit ifrån Europa alle de horn, de nå-
gonfin kunnat få och njutit ftore vin-
iter derpå i japan. I förfta början Tål¬
des hvarje Katje för 100 Kobangs eller
600 R:dr. Sedan föll prifefc fmåningom
til 70, $0 och 30 Kobangs. Så fnart
i år den vida Capitens räcken blifvit
aflkafrad och förbuden, och intet luren-
drågeri^ kunde föröfvas, måfte alt uni-
cornu förfåljas på Kambang, deråft livart
Katje eller J # gick til 136 R:dr., ef¬
ter 1 Mas Japanlkt filfver för g Mas
och 5 conderyns Enhorn. Om något
deraf på Skeppet hemligen kunde för-
låljas, betaltes det med 15 eller 16 Ko¬
bangs. De 37 Katjes, 4 Thail och 6
Mas unicornu, fom jag medfört hit,
blefvo altfå val betalte med 5071 Thails
och 1 Mas; hvarigenom jag författes i
tiiftånd, at betala mine förut gjorde fkul-

D 4 der
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fladder och tillika för min ålfkade ve**

tenfkap hårftådes kunna depencera 1,200
R:dr. Ninfi-rpten, fom af Japonefen
kallas Nifii och af Chinefen Sotn, beta¬
las hår ej mindre dyrt, ån unicornu.
Chinefen år den ende, fom deraf hifcfö-
rer den "ågta och oförfalikade. Den
växer i norra delen af China och måft
uti Korea. En oågta fort håraf hit-
fördes oftaft af Hollåndarne, fom brukas
til den förras förfallkande och utbland-
ning. Den oågta fades af Franfoferne
föras ifrån America til China och torde
vara Ginfeng-roten. Den ågta Ninfi
blef i år fald, för 100 Kobang hvarje
Katje, då den var (tor och af gamla
rötter. Den mindre fåldes til båttre pris.
Den oågta, hvaraf de båfte (tycken å-
ro de, fom åro två-klyfde och hvite och
hvarmed den ågta forfahkas, år hårftå-
des fom Contra-band få ftarkt förbu¬
den, at hon til intet pris får hitföras
och förfåljas, utan måfte aldeles förbrän¬
nas, til förekommande af alt fyek och
bedrågeri dermed,

Förbudne varor til utförfel, få vål
för Compagniet, fom för Private, vo¬
ro flere, fåfom Japanlke Mynt, Chartor
och Böcker, åtminftone fådane, fom in¬

ne-
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nehöllo någre underråttelfer om fjelfva
landet och defs regering; alle forter
af vapn, i fynnerhet deras ftåtelige Sab¬
lar, (om i godhet och flyrka, åfven fora
i varde öfvergå alle andre länders til-
verkn ingår.

Kopparen, fom hitföres ifrån längre
inåt landet belågne orter, förvaras uti
et fårlkildt Packhus. Och få fnart Skep¬
pet biifvifc til en del utlaftadt, börjades
med Kopparens inlaflande. Uti Japan-
Ike Officerares och Tolkars famt Hol-
låndlke SuperChargas och Asfiftentérs
öfvervaro utvägdes då den famma och
til en Pickels vigt inpackades uti af-
långe tråkiftor, fom af Japanfke {Kults)
drängar buros til bryggan för at föras
om bord. Härvid nytjades altid någre
Matrofer, at äga upfigt på bårarne, at
de under vågen icke ftjålä något, hvar-
med de icke tro fine lamveten fårde-
les fårade, ifynnerhet fom de kunna
fålja den ftulne Kopparen til Chinefer-
ne, fom båttre betala den famma.

Japanfke Porcellinerne inpackas u-
ti halm ganfka val och få faft, at fål¬
lan något deraf under refan går fonder.
Desfe Porcelliner åro visferligeh icke
för ögat vackre eller nåtte; utan fna-

D 5 ra-
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rare plumpe, tjocke oeh illa målade; fåle-
des i desfe delar mycket efter de Chinefi-
fke, fom föras ifrån Canton ; men desfe å-
ga likvål den förmonen, at de af hetta
och åfven fatte öfver eldglöder ej låt-
teligen fpricka.

Japanfke vigten år få indelad, at en
Pickel utgör 125 #; en Katje utgör 16
Thails, i Tail 10 Mas och 1 Mas [10
Konderyns.

Penningarne i Handel och vandel
råknas hår på lika fått, få at en Thail,
fom fvarar vid pafs emot en Hollåndlkt
Riksdaler, innehåller io Mas och 1 Mas
10 Konderyns.

Kambang-penningar, eller den fum-
ma man åger til godo för förfålde va¬
ror, betalas aldrig uti Specie-Mynt, e-
medan fådane icke få utföras utur lan¬
det; utan man asfignerar endaft derpå
och drager våxel på alt, hvad man året
öfver och åfven fedan på öns marknad
behöfver handla. Desfe Kambang-pen¬
ningar åro, fom man plågar fåga, myc¬
ket låtta, eller ringare i varde, ån con-
tanter, få at man med detta Mynt,
fom fåledes asfigneras, måfte betala all
ting nåftan dubbelt Alle desfe Kam-

bang
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bang-råkningar betalas endaft vid Ja»
panflca Nyåret. Innan Skeppen affegla,
ufclkrifves hvars och ens rakning, fom
npvifes och accepteras på TolkarneS
Collegium, hvarefter böckerne afflutas.
Alt hvad man efter Nyåret behöfver,
tages på credit för hela följande året.

Når Hollåndarne hårftådes icke fål-
ja eller handla för reda penningar, år
deras Plandel föga annorlunda, at anfe,
ån fom et varu-byte. Til den åndan
hålles på ön, 14 dagar före Skeppets
mönftring och aftågande til Papenberg,
lika fom en marknad, då visfe Köp-
mån med Gouverneurens tilftånd och
emot någon vifs afgift, få ditföra fine
Varor och i upflagne bodar hålla dem
til falu.

De varor, fom i år af Private up¬
pmålades, voro merendels ftora bru¬
na Lerkrukor af flere fåars rymd, til
at hålla vatn uti; Soja uti tråkåril, åf-
ven fom Sakki; Solfjädrar, Japanlka
Siden-natråckar, lackerade arbeten af
flere flag; gröfre och finare, hvite och
målade Porcelliner; fmala Sidentyger
och Sovas - arbeten , famt fine Ris-
grjm, inlagde i papperspackor til et Ikål-
punds vigt.

Kop-
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Kopparen år den förnåmfta vara,
fom Compagniet utförer härifrån lan¬
det, Den anfes båttre och finare, än
all annan Koppar och fåljes til ftörre de¬
len på Coromandelika kulten med god
vinfl.- Den år alfci.d gnten uti q varters
långa och fingers tjocka ftafrar, fom
inpackas i brådkiftor til en pickels el¬
ler 125 vigt. Hvarje flaf våger un¬
gefärligen j #. Nåfi: Kopparen, utföres
i myckenhet ra Kamfer, inpackad uti
trå-baljor. Det öfriga beftår uti ftora
Sidentygs - natråckar upftoppade med
Silkesvadd, något litet Porcejlin, So¬
ja, Sacki, inlagde frugter med mera.

Ifrån de åldfte tider tilbaka hafva
Chineferne drifvit Handel på Japan och
torde varit de endafte af Afiatilke folken,
fom idkat den. De åro ock nu, utom
Hollåndarne, de endafte, fom med fine
Fartyg få hitfegla och Handla. Af ål¬
der inlupo de med fine Fartyg uti O-
facca hamn, ehuru farlig den år for fine
klippor och fandbanckar. Portugiferne
lårde dem vågen til Nagafaki, der de nu
altid nodgas infegla. I början kunde
årligen antalet af deras Handels Far-
tyg ftiga til et, ja tvåhundrade, hvar-
dera bemannadt med 50 man och der-

ut-
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tifcöfver. Ehuru Chinefen år Japone-
fens nårmafte granne, år han likväl i
flere delar ikild ifrån detta folk: den
förre brukar Bufaroner eller en vid trö¬
ja och vida långa byxor; den fednare
brukar altid natråckar: den förre nyt-
jar ftöflar af linne och lkor med öfver-
låder; den fednare år barbent med fåc-
kor och ikofålor: Flvar och en åger et
fårfkildfc fpråk och en helt olika grund-
Religion. Der emot åro de like til färg
och utfeende, fkrifva på enahanda fått,
aga flere Religions-feöter och lefnads
led vanor gemenfamme; af ålder hafva
utflytningar Ikedt ifrån China til Japan,
i fynnerhet til defs fodra öar, Liqvejo kal¬
lade, fom lyda under Japan, men årli¬
gen gifva Skänker til Kejfaren i China.

Den frihet, de fordom njoto i Han¬
del, år nu mera ganlka inlkrånkt, fe-
dan de bllfvit mistänkte, at vara de
Catholfke Misfionairerne i China tilgif-
ne och fedan de begåt den oforligtig^
het, at införa i Japan Catholike Böcker,
tryckte uti China.

Nu mera handteras de hår lika mis-

tånkfamt^och ftrångt, fom Holländaren,
och i någre mål ännu ftrångare. De
inneflutas på en liten 6, och villteras

no-
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noga i då de in-och utgå. Framför HoK
låndarne åga de likväl den förmonen,
at de i Staden til fin Gudstjånfts för*
rattande få åga och beföka et Tempel,
lamt ti( dagelige utgifter åga Japanlkfc
Mynt, hvårföre de fjelfve vid porten
få tilhandla fig fine varor til lifsuppehålle.

Når något Fartyg hitkommit ifrån
China och det ankrat i hamnen, föres
alt folket i land och lämnas dem fedan
ingen befatning med Fartyget förr, ån
alt år färdigt til afrefan, Sålunda ufcla-
fta Japoneferne fjelfve all ting och fö¬
ra fedan Fartyget i land, der det under
ebben ligger aideles tort på grund. Se¬
dan inlafta de året derpå andre varor,

Chinefen förunnas icke, at göra nå*
gon Refa til de Kejferlige Hofven och
härigenom befparar han anfenlige fum-
mor, fom Holländaren nödgas påkofta,
dels under Refan, dels uti Skänker til
Hofvet och de förnäme. Japanlke Tol¬
kar åro nödvåndige vid den Ghinefiike
Handelen, åfven fom vid den Hollånd-
Ike, emedan desfe bägge nårgrånfande
folkens fpråk åro få olike, at de icke
förftå hvarandre.

En dubbelt ftörre fumma tillätes väl
Chi*
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noga i då de in-och utgå. Framför HoK
låndarne åga de likväl den förmonen,
at de i Staden til fin Gudstjånfts för*
rattande få åga och beföka et Tempel,
lamt ti( dagelige utgifter åga Japanlkfc
Mynt, hvårföre de fjelfve vid porten
få tilhandla fig fine varor til lifsuppehålle.

Når något Fartyg hitkommit ifrån
China och det ankrat i hamnen, föres
alt folket i land och lämnas dem fedan
ingen befatning med Fartyget förr, ån
alt år färdigt til afrefan, Sålunda ufcla-
fta Japoneferne fjelfve all ting och fö¬
ra fedan Fartyget i land, der det under
ebben ligger aideles tort på grund. Se¬
dan inlafta de året derpå andre varor,

Chinefen förunnas icke, at göra nå*
gon Refa til de Kejferlige Hofven och
härigenom befparar han anfenlige fum-
mor, fom Holländaren nödgas påkofta,
dels under Refan, dels uti Skänker til
Hofvet och de förnäme. Japanlke Tol¬
kar åro nödvåndige vid den Ghinefiike
Handelen, åfven fom vid den Hollånd-
Ike, emedan desfe bägge nårgrånfande
folkens fpråk åro få olike, at de icke
förftå hvarandre.

En dubbelt ftörre fumma tillätes väl
Chi*
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a:ne Lårde måfte genomlåfaS och god*
kånnas, förr ån de famme få förfåljas.

Ehuru deras refor åro mindre kofl>
famme och de åfven icke behofva, at i Ja¬
pan underhålla någon Diredteur eller an¬
nan befcjåning för fin Handel, blifver lik¬
väl, i anfeende til den ftörre procent, fom
af deras varor afdrages, vinften för dem
mycket ringare, ån för Hollandarne. Och
fom de icke eller få utföra nu mera

något Specie Mynt, måfte de uphaudla
andre Japanlke varor til utförfel, fåfom
lackerade arbeten, Koppar med mera.

Når deras Fartyg åro laftade och
färdige til afrefan, beledfagas de utaf
en myckenhet Japanlke Vakt-Skepp,
icke allenaft utur hamnen, utan ock
långt ut i vida fjön, för at hindra dem
fåija något til Lurendrågare af de varor,
fom de ofta oförfålde nödgas hemföra.

Chinefilke Fartygen åro af en tun
bygnad, mycket höge och förfedde
med ån högre galerier, anfenligen up-
ftående vid åndarne, i fynnerhet den
fråmre. Baktil åro de mycket öpne.
Styre och Segel åro ftore och ovige
at liandtera.

Qtlob. den tj. fördes Hollåndlka Skep¬
pet
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pet ifrån Nagafaki Stad ut til det få kal-
lade Papenberget, at der ligga for an»
kare och intaga den återftående reften
af ledningen. Det blef min Ikyldighet,
at då åtfölja det famma, och forblifva
om bord, til defs jag kunde aflosfas af
min Företrädare, fom fkulle fedan der-
med afrefa til Batavia. Någre få da-
gar efter, fedan Skeppen ankrat i ham¬
nen, utfåttes utaf Gouverneuren dagen
til defs affeglande derifrån och denna
befalning måfte få ovilkorligt efterlef»
vas, at om vinden vore aldrig få ftark
emot eller en ftorm blåfte, få måfte dock
utan genfåjelfe och urfågt Skeppet ut¬
föras. Motvinden var ock verkeligen i
dag få ftrång, at Skeppet med mera ån
hundrade ftörre och fmårre båtar måfte
utboxeras. Alle desfe fmå Fartyg,
ftålde i flere långe rader, med tog fort-
flåpande et ftort och ofanteligt Skepp,
utgjorde en befynnerlig och ovanlig fyn
under flere hundrade Japanfke roddares
upmuntrande glådje-fång.

Förr ån Skeppet lämnar redden, åter»
gifves det förut tagne krutet och de
förvarade gevären famt bok-kiftan. De
fjuke ifrån Hofpitalet föras ockfå defs
förinnan om bord.

. 3 Dfl. E Un-
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Under det Skeppet utfeglar, losfas

Canonerne, at falutera Staden och
Fatftoriet, famt fedan bågge Kejferlige
Vakterne.

Under detta berg ligga åfven Chine-
fifke Fartygen för ankar, fedan de in¬
tagit en del af ladningen, til defs de
med god vind kunna affegla.

All den tid, fom Skeppet fåledes
blef liggande under Papenberg, inlafta-
des en del Koppar och Camphert, famt
alle privatas få val Handelsvaror fem
andre Saker, endaft hvar annan dag,
då både Officerare och Tolkar måfte
fårdas denna, hela milen långa, fjövågen,
för at på Skeppet vara tilftådes. Hår
intages ockfå til Skeppets förnödenhet
under tilftundande rela, en god del bå¬
de vatn oah annan förfrifkning. Vakt-
Skepp ligga val åfven hår, för at hålla
tilfyn öfver Hollåndarne, men meren¬
dels på långre afftånd. Och fom här¬
omkring ligga flere ftörre och mindre
öar, kunna Hollåndarne med fin flup ,

fom de nu återfåt, för fit nöje Ikul,
låta ro fig til desfe, utan at deri hindras
af Japaner. Likvål, om de långe drö¬
ja på dem i land, i fynnerliet de ftör¬
re, fom åro bebodde, får man fe, at

vakt-
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Vakthafvande Fartyg komma efter, ii-
tan at de derpå varande Officerare, hvii-
ke endaft då göra Hollåndarne f ållkap,
på något fått hindra dem, at vandra
omkring» Kommer man då til någon
by, fom oftaft år ganlka ftor, ftrömar
en otrolig mångd af folk och barn til >

fom fkrikande beikåda de i deras tycke
befynnérlige Europeer. I fynnerhefc/roa
de fig åt våre fiore runde ögon och ro¬
pa derföre altid bollande. O-Me i

Alle desfe tilfållen nytjade jag gan¬
lka flitigt, under den tid jag måfte vara
öm bord, at Botanicera på desfe öar
och clefs berg, famt famlade denne hö¬
ften åtfkillige frön af fålfynte örter, bu-
ikar och trån, dem jag med det bort¬
gående fkeppet til Batavia affånde, för
at vidare fortfkaffas til Amfterdann

Papenberg år en liten ö, hvilken an¬
da til ftranden täckes med et fpitfigt
berg, fom på tvånne fidor afflutar få,
at man der kan beftiga det, hvilket ge-
fnenligen Iker på en fjerdedels time.
På de andre tvånne fidor år det gan¬
lka brant. Det fåges deraf hafva fåt
fit namn, at Japanerne, under den tid
de utdrefvo och förföljde de Chriftne
öch Portugiférne, då Ikolat utföre ber-

E a gets
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gets branter i hafvet hafva brådftörtat
månge af de Poutugifiike Munkar.

Vifchers Eyland eller Fifkare - 6n
ligger vid fidan af Papenberg och har
endaft en platt, dock något aflång kulle,
hvarmed ön täckes ända til ftranden, och
år likfom förra ön aldeles obebod.

Både uti September och Oötober
månad härjade få val om bord, fom i
fynnerhet uti Nagafaki Stad, Diarrhoer
med mycken tenesmus. Under Skeps-
folket upkömmo desfe afden ftarka het¬
tan om dagarne och kylan om aftnarne.
I Staden tilkom ännu en annan orfak,
nemligen Kaki (JDiafpyros Kaki) frugtens
myckna ätande, fom denne tiden fål-
des mogen och frnakade angenäm, ej
olik gule Plomon.

Under mine Botanilke utvandringar
på Kofido och de förutnämnde öar, fan
jag åtfkillige märkvärdige växter, ibland
hvilke de nyttigafte och brukeligafte
voro följande:

China-roten ('Smilax chinä) växte öf-
ver alt och uti myckenhet, ehuru Ja-
poneferne årligen deraf tilhandla lig
anfenligt utaf Chineferne. Roten nyt-
jas i Decoöl, fåfom blodrenande och
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hos Japonefen uti flere fjukdomar. Det
glådde Japanlke Tolkarne hjerteligen, at
igenom mig få låra kanna denna nyt¬
tiga roten, våxande i deras egit land;
emedan den få almånt kommit i bruk
och kopes årligen för anfenliga fummor
utaf Chineferne.

Vilde Fikon (Ficus pumila och erecla)
hollo lig oftaft vid ftenröfen och ften-
vallar, der den flingrade hg emellan
ftenarne. Fikonen åtas Ihmdorn, men
åro fmå, fom Plomon.

Ipomoea. triloba vaxte både vild och
odlad. Rötterne af den famma voro

antingen hvifce eller fvarte. De fédnare
nytjades fåfom taxerande.

Fagara piperita QPeppiirhufketi) före¬
kom almån på alle ftållen och ågde nu
iine bår mogne. Både bladerne och frug-
terne åga krydfmak, åro hettande och
hafva tillika något, fom år oangenämt
uti fig. Frugtlkalet intagit losfade vä¬
der och tjänade ftundom emot Colik.
Både bladerne och frugtlkalet nytja¬
des almännaft, at låggas uti foppor, i
ftållet för peppar; men bladerne en-
famme ftotte med rismjöl til en gröt

E 3 la-
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Indes utan på bölder och värkande leder
(^Rheumatijnn) i ftållet för fpanfk fluga,

Rubia covdata brukades hårftådes af
Landtmannen til fårgning, lika fom den
fvenlka (Rubia tinAorum) Krappen.

Tog och Rep, åfven tjockare forter,
fom kunde tjäna på Fartygen, förfär¬
digades icke utaf hampa, utan mycket
oftare utaf Nåflor, hvaraf flere forter
växte vilde på backarne, ofta anfenli-
gen ftore, De arter, fom måft nytja-
des, voro Urtica jnponica, och nivea,
hvars bark igenom beredning gaf ftarka
togor och en del få fina, at ock linnen
deraf förfärdigades. Af Urtica nivea,
hvilkens blader på undre fidan åro krit-
kvite, utpråsfades åfven en olja utaf frön.

Uti början af November manad, ledan
jag under Papenberg måft ligga någre
veckor om bord, blef jag omfider ailoS-
fad af Dotftorn, fom nu med Skeppet
fkulle affegla til Batavia, för at lämna
rum åt mig, fom åtminftone et år hår¬
ftådes årnade qvarblifva. Det dröjde le¬
dan ej långe, innan Skeppet affeglade
och 14 Europeer ibland någre Slafvar
och Japonefer, i enflighet, och föga an¬
norlunda ån i civil arreft, innom orn-

kret-
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kretfen af den lilla Dezima ön, blefvo
vi nu inneftångde och aflkilde icke al¬
lén aft ifrån Chriftenheten, utan rättare
fagt ifrån hela den öfriga verlden. En
Europé, fom hår blifver öfverliggande,
år liklom död och begrafven i en vrå
af jordklotet. Man fpörjer hår hvarken
nyt eller gammalt; man hörer hår hvar¬
ken af krig eller annat ondt; och hvar¬
ken inrikes eller utrikes tidningar fäg¬
na eller bedröfva någons öron. Själen
äger hårftådes endafi: en förmögenhet,
nemligen förftåndet, 'få framt hon an¬
nars altid åger den. Viljan år hår al-
deles kraftlös och död, ty för Europeen
gifves hår ingen annan vilja, ån Japo-
nefens, hvarefter man i alt noggrant
måfte råtta fig.

Europeernes lefnad år för öfrigt, i
det måfta, den famma, fom annorftådes
uti Oftindien, yppig och oordentelig. Li¬
ka fom i Batavia gör man hår hvarje
afton, oftaft hos Chefen, vifiter, fe-
dan man förut en eller flere gånger gjort
en vandring omkring ön, långs efter
defs tvånne gator.

Desfe aftonbefok råcka ifrån kloc¬
kan fex, ofta til kl. 11 eller 12 in på
natten och utgör en nog bedröfvelig lef-

E 4 nads-
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nadsart, god endaft för dem, fom ej haf-
va annat, ån tobakspipan, at nöta ti¬
den med.

Emellan ganlka fållan förefallande åm-
bets-göromål, tilbragte jag min ådla tid
med Infeébers och Växters famlande,
tinderfokande och förvarande, famt uti
umgänge med Tolkarne, hvilke med ny¬
fikenhet och låragtighet emottogo de
lårdomar, jag villigt meddelade dem u-
ti flere vetenlkaper, men i fynnerhet
Uti Botaniken och Låkarekonften. Fle¬
re af dem ägde uti Staden en både vid-
ftråckt och åfven för dem lönande prak¬
tik, under min handledning; och någre
af dem medförde til ön åtfkillige vac¬
kre, fållfynte, förut aldeles okände och
detta landets egne växter, hvilke de
dels fjelfve famlat, dels igenom fine
vänner ifrån de inre landlkaper erhållit.
Tillika fkaffade jag mig fmåningom til-
förlåteliga underråttelfer om Landets
Regering, Gudalära, Språk, Seder, Hus-
hålning med mera, jämte det jag ige¬
nom dem tillika erhöll åtfkillige både
böcker och andre rariteter, af hvilka
jag til Europa önfkade kunna flörre
delen medföra.

Til
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Til fin enfkilda betjäning nytja Hol¬
land arne fine medförde SlafVar; men ti!
alt annat åro Japaner förordnade , fåfom
Compradorer eller fkafPare af fiere flag,
hvilke anfkaffa matvaror och det, fom
annars behöfves i hushållen: Kåckar,
fom laga mat på Hollåndlka fåttet: Drän¬
gar, fom ehuru födde Japaner och icke
varande Tolkar, likväl iårt at tala Hol-
låndfkan; fådane lämnas åt Chefen fy¬
ra, en åt Secreteraren och en åt Doc-
torn, fom tiifammans göra refan til Hof-
vet. Tarfvas någre handtverkare ifrån
Staden, undfå fådane Gouverneurens
fårlkilda tilfbåod, at komma på ön. Hol-
låndarne nytja hår, få vål, ibm på Ba«
tavia mycket Risgryn; men likväl ba¬
kas til Deras behof, hvetebröd uti Sta¬
den, fom til ön dageligen fårlkt införes.

Kölden började blifva ftundom rått
befvårlig, och af, den fiarka blåften i-
från öftan och nordan ganlka genom-
trångande. Eldningen i rumen tog der-
förenu fin början, ehuru hufen åro hvar-
ken i anfeende til dörrar eller fönfter
fårdeles tåte. Denna eldning förrätta¬
de vi med kol, fom hämtades ifrån
Staden, uti en ftor Koppargryta med
en bred kant, fom ftåldes midt på golf-

E 5 vet
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vet och for någre timar i fånder up-
värmde hela rumet.

Af de Européer, fom hår qvarblffi
va, äga Officerarne fåfom Secreteraren,
Doétorn och Asfiftenterne hvardera 2:ne

eller 3:ne vackra rum, utom Packhus,
dem de husfrit bebo, men fjelfve pry¬
da med tapeter och husgeråd. Desfe
fpifa ockfå middag och afton , frit hos
Chefen, vid Compagniets bord, få at
deras vanlige utgifter ej blifva fårdeles
ftore, deråft de icke göra depencer på
Könet eller ofta lig emellan hålla kofi>
famma fåilkaper och aftonmåltider.

En oförmodad olycka, fom i början
tycktes vara af ingen betydenhet, men
förordfakade mycket buller och bekyim
mer, hände mig under denna vår (lilla
enfamhet. Som jag på Batavia icke
ägde tilråckelige medel, at til min be¬
tjäning handla mig en Slaf, fom gjorde
mig följe til Japan; få hade en af Su-
percargeurerne för mig den godheten,
at af fine Slafvar lämna mig en til låns,
til defs han nåda år (kulle åter hitkom-
ma. Slafven, fom på Batavia ägde fin
huftru och hade fmickrat (ig med det
hoppet, at i år få hemrefa och fe fine
anhörige, blef öfver denna omftåndig-
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het ganfka misnögd och åndteligen mjålt-
fjuk. Qmfidor faller det honom in,
at göma fig undan och förfvinner, li¬
ta n afc någon ville, hvarken hvaråft han
tmdanftucktt lig eller orfaken dertil. I
förftone blef han efterfökt af de andre
Slafvarne, utan at ertappas. Dagen der-
på blir han ån nu nogare efterfpanad ut-
af Tolkarne och de öfrige på ön va¬
rande Japonefer. Åndteligen ankommo
tredje dagen ifrån Staden, efter Gou-
verneurens befalning, en ftor hop' Tol¬
kar, Öfver och Under-Banjofer famt en
myckenhet annan betjäning, för at ån-
nu nogare föka honom, utan at kunna
finna defs gömftålle förr, ån emot af¬
tonen , uti et gammalt Packhus. Hade
han icke nu, til vår glädje, blifvit fun¬
nen, hade dagen derpå, efter en af
Gouverneuren gifven befalning, en ån-
au ftrångare vifitation öfver hela ön
och uti allas rum blifvit hållen. Och hade
han åfven då icke kunnat ertappas, ha¬
de uti hela landet befalning utgåt, at ef-
terfpana rymmaren, famt faken måft
rapporteras til Hofvet. Öfver en få
ringa fak , kunna Japoneferne göra myc¬
ket buller, fruktande, at någon Ikal fmy-
ga fig in uti landet, hvilket likvål fvår-
ligen, och knapt möjeligen låter fig gö¬

ra.
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ra. Slafven bief ledan, för fin ondfka,
afiiratTad med prygel och fluten uti
kådjor, hvarefter åter alt detta oväder
blef lungt och ftilladt.

Ibland de faker, fom til ofs på 011
anbragtes och til föda förfåldes, fåg jag
en fort ram af någon fifk, fom blifvit
faltad och lindrigt tilhopa pråsfad famt
torkad. Den liknade nåftan et ftycke
oft, och blef äten rå, fäfom Caviar.

Matskafa kallades en filk Q Sciava~),
hvars bukfenor befcodo af en tjock och
benig tagg. Huden, fom var mycket
hård och benaktig flådes utaf; fliken
kokades fedan och nytjades til föda.
Köttet var ftadigt och våifmakeligt,

Kitama Ruva kallade Japoneferne
mycket finrikt en annan filk, (Tetraodon
bifpidus) fom var få giftig, at den äten
ej fållan dödade och fåledes, efter Ja¬
pan ika namnets bemårkelfe, gjorde Nor¬
dan til ens hufvuddyna; emedan det
bruket år hos detta folk vedertagit, at
då man dragés med döden, måfte altid
hufvudefc vara våndt emot Norden.

Kami Riri Muji blef en ftor fvart
Cerambyx (Cerambyx Rubus) med hvita
linier på vingfkalen kallad.

0-
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Öte \Gaki ? fom betyder fallande O-
ftron, emedan de ej fttta faft vid klip-
porne, fåfom andre, var en ganfka ftor
och mycket aflång art af Oftron, fom
ofta åtes af Landfens Inbyggare och nå¬
gon gång fördes til Hoilåndarne til fa-
lu. Den fmakade vål, men fom Oftran
var ftor, blef den merendels kokad el¬
ler ftufvad och åtejn med någon fauce.

En med 7 hvita linier rått vackert
målad Abborre QPerca, af Japoneferne
kallad Ara) fördes åfven ibland andre
flikar til vårt kök.

Til Linkläders tvåtning nytjades hår,
hvarken fåpa eller tvål, utan i dels ftål-
le et mjöl utaf en fort böner, fom då
de malas mycket fint, gifva et ganlka
hvit puder.

Tolkarne omtalade för mig ibland
andre faker en mycket befynnerlig malk,
fom om fommaren lkulle vara et kry¬
pande kråk, men om vintren en våxt.
Den hitfördes af Chineferne , ibland an¬
dre medicamenter och utgafs för et hj-ert-
ftyrkande medel. Då jag håraf hunnit
förvårfva mig forft tekning och fedan
fjelfva droguen, fåg jag tydeligeh, at
det ej var annat, ån en fjåril-malk, fom

emot

/
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emot: fin in frun dan de förvandling til Pu-
pa nedkrupit i jorden och då fåftaf fig
vid roten af någon våxfc. Den bief (in¬
rikt kallad Totju Kaja.

Vinterqvållarne , til at uplyfa ruinen,
brukar Japonefen både Ljus och Lam¬
por. De förre nytjas likvål föga och
de fednare åro almånnaft uti hela Lan¬
det. Ljufen åro fmå, af et q varters
långd och en tums tjocklek uti öfre ån-
dan, fmåniligom nedåt åndan fmalare,
tvårt emot den fkapnad, fom Ljufen i
Europa åga. I öfra åndan år vekan ,■

gjord utaf ihoprulladt papper, fom utan¬
på år omlindadt fpiralvis med et annat
hvitare och finare papper. Uti neder-
fta åndan år et hål, få flört, at Ljufet
dymedelfl kan fattas på en lpik, e få¬
llad vid någon få kallad Ljusflaka. Äm¬
net, hvaraf desfe Ljufen förfärdigas, år
en utpråsfad eller utkokad olja utaf QRbus
vernix, och juccedanea /3} Fernis - trädets
frön, hvilket tråd kallasFnfi no ki och växer
uti fiere laridfkaper, famt gifver en myc¬
kenhet af frön ifrån lig. Når man kö¬
per fådane ljus fårfke, åro de någor¬
lunda hvite eller gulagtige in uti med
en hvit fkorpa öfverdragne. Oljan flel-
nar af luftens kyla och får famma ftad-

ga?
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ga, fom talg. Med tiden hårfknar den
liiart och blir då gulagtig. Desfe Lju-
fen brinna vål, men rinna likfom talg¬
ljus. Då Ljufen fåljas, åro de nått in¬
lagde uti papper, fom vid nederfta ån-
dan år ihoplagdt, och vid den öfra vri¬
dit omkring vekan, famt fedan derftådes
et par tum långt och öpet, at det al-
deles liknar en lång raket.

Lampor nytjas i rumen almånnaft en
eller flere, utaf utpråsfad Senaps-frö-olja.

Eld flår man hårflådes med eldftål,
fom merendels åro mycket fmå och en
ften, utan konft bruten, af en grönak¬
tig qvarts. Til fköre eller tundel bru¬
kas luddet utaf bladerne af gråbo QAr-
temifia vulgaris), beredt til en brunagtig
ull, hvilket fattar lättare eld, ån Moxa.
För öfrigt nytja de fvafvelftickor, fom
åro korta, en finger långa och nagels
breda, i åndarne aldeles tvårt afhugna
och fvaflade: desfa bindas i knippor och
böjas uti en halfcirkelboge.

Japoneferne hafva den ovanan, at
upåt losfa mycket vader, och fådant,
fom i Europa anfes för mycket obelef-
vadt, råknas icke för ikamligthos dem;

uti
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uti annat åro de åfven få nogräknade,
fom andre haffade folkflag,

Emot Nyåret ankoramo' hit ifrån
China 2:ne Handels-Skepp (Jonk$~), hvil»
ke medförde åfcfkillige japonefer, fom
af ftorm blifvit drifne til Chinefifka ku¬
lten. Desfe japonefer blefvo genaft för¬
de til fin födelfeort, hvarifrån de icke
få utkomma.

Vår Chef hade likafå för någre år
fedan hitfört ifrån Batavia en japones,
fom under fifc flikande på hafvet blifvit
väderdrifven och flere år viftats utom
fifc fädernesland. Omfidor hade han an¬
kommit til Batavia, varit klåd, fom en

Malejer och färdigt talat Maleifka fpråket
Efter Öfterlåndlka bruket beföka Ja-

■poneferne hvarken hvar andre eller Hol-
låndarne. utan at fånda någon fkånk
förut. Desfe lkånker gifvas mera för
bruket fkul, ån för defs värde, fom of-
taft år ganlka ringa. Ej fållan beftå de
Uti fmåfaker, fåfom en fårlk flik eller
dylikt, men gifvas altid på något ftåte-
ligt fått, fåfom på et litet, fårikildt der-
til gjordt bord och ombundne med nå¬
got i en vifs ordning ihopknutit pap¬
per. Då Landsforftarne, fom anfes få-
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fom Prinfar, voro om bord på vårt
Skepp, at befe det, fåndes til Capite-
nen ifrån hvar och en af dem en Ikånk,
fom beftod uti en balja Sakki och nå-
gre flåckte och torkade Sepiae, en fort
filk, fom mycket åtes af japonefer och
Chinefer.

ii"]6 åtn i Jauuarii firade vi vår Ny¬
årsdag och månge af japoneferne hulpo
til, at göra den högtidelig. Kölden var
denne tiden ganika ftrång och alfvar-
lam, ehuru marken var aldeles bar»
Efter vanligheten i dag emot midda¬
gen, ankommo til Faétoriet, at énlka
ofs lycka til et vålfignadt Nyår, de må-
lle af de Japonefer, fom hafva någon
befatning med Hollåndlka Handelen, fa-
fom Öfver och Under-Banjofer, Otto-
nas, Öfver och Under-Tolkar, Upfy-
ningsmån med flere. Uti fine hégtids-
klådningar aflade de et högtidligt befök
hos Chefen och budos ledan, at ipifa
middag derftådes. Maten var i det må-
fta tillagad på Europeilka fåttet, hvar-
före de rätter voro få, fom af Japone¬
ferne fmakades; icke defto mindre ftrök
al ting åt, få at åndå inge fulle korgar
efteråt af ftycken uphåmtades. Af Sop¬
pan åto alle; men af de andre råtter-

3 Djel» F ne,
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ne, fåfom ftekte Grifar, Skinkor, Sal¬
lad, Kakor, Tortor och andre Bakelfer
åto de intet eller föga; utan i defs Ml-
le lades af på en talrik Ä likafom på eil
brudtalrik, et ftycke af hvarje rått och
når deniie talrik var fulpackad, Ikicka-
des den med et pålagdt papper, hvarpåflod Ikrifvit ågarens namn, til Staden;
och fådant förnyades flere gånger. Salt
Kött och dylikt, fom Japonefeh icke
åter, förvaras och nytjas fåfom et me-
dicamént. Likafå falt Smör, fom jagblef ofta ombuden at meddela, hvilket
göres til piller och intages dageligen u-
ti Lungfot och andre fjukor. Efter mål¬
tiden tradteras med varmt Sakki, fom
drickes utur lackerade Koppar af trå.

Vid detta hogtideliga och glada til-
fålle låter Chefen, ifrån Staden, til ön
upbjuda åtlkilliga galanta Flickor, för
at dels fervera ofvannåmnde Sakki-
dryck, dels för at danfa och för at gö¬
ra de förut på ön varande Flickor fål-
fkap. Desfe' tracierade åfven eftermidda¬
gen Japoneferne med åtlkillige Landfens
råtter, upftålde på fmå fyrkantige bord,
hvilke för prydnad Ikul voro utfirade
med et genom konil gjordt Tall-tråd,
hvars blader voro utaf grönt filke och
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på flere ftållen beftrödde med en hvifc
bomulstapp, fom fioille betekna vin-
trens fnö. Flickorna utbödo aldrig fit
Sakki ftåndande, utan altid efter Land¬
fens fed fittande. Om aftonen danfade
desfe Flickor efter Landfens fått och
vid pafs klåckan 5 togo gåfterne fit afiked.

Uti de måfte Japanfke Städer åro
gemenligen, på någon vifs gata, flere
eller fårre galante Hus inrättade, for
de Refandes och andras nöjen. Naga-
faki Stad år i denna delen icke undan¬
tagen, utan gifvas hår tilfållen, åfven
för Hollåndarne och Chineferrie til min¬
dre anftåndiga depencer. Då någon å-
ftundar i fin enflighet något fållkap,
gifver han det tilkånna åt en vifs Man,
fom dageligen til den åndan ankommer
på ön; och före afton anlkaffar denne
någon Flicka, fom år åtföljd af en liten
oppasferlka, hvilken i almånhet kallas
Rabro och hvilken dageligen ifrån Sta¬
den hämtar alt, hvad behöfves för defs
Matmoder til mat och dricka, famt ko¬
kar maten, thévatn med mera, håller
al ting rent ock löper årender. Et få-
dant fålfkap kan man behålla minfi: tren-
ne dagar, eller få långe man behagar,
om det ock voro hela året eller flere

Fa år
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år å rad. Man åger ockfå frihet, at ef¬
ter kortare eller långre tid göra omby¬
ten. Men hvarje dag måtte Damen då
vifa fig vid Stadsporten och för Ban-
joferne gifva tilkånna, om hon långre
blifver qvar på ön, eller icke. För
hvarje dag betalas 8 Mas, til Damens
Husbonde och hon ijelf måtte defsu-
tom, förutan alt ttt uppehälle, ftundom
begåfvas med någre Ikånker, bettående
uti fiden-nafcråckar, gjördlar, hufvud-
prydnader och dylikt.

De Chriftne, hvilkom det agnade
vara uplyfte utaf Religion och Moral,
borde väl aldrig förnedra fig til et laft-
bart umgänge med Landfens mera be¬
klagansvärda, ån olyckeliga döttrar;
men Japoneferne ljelfve, fåfom Hednin¬
gar, anfe icke Otukt fåfom någon Latt,
aldraminft på fådane^ ftållen, fom häg¬
nas af Lagar och öfverhet. Sådane
Hus anfes ock icke för liderlige tilhåll
eller oanftåndige mötesplatfer. Ofta be-
fökas de af båttre folk, fom med Sak-
ki vela traktera fine vänner. Detta o-

aktadt innefattar likväl ljelfva inråtnin-
gen uti fig, det, fom år ftridande emot
månfklighet och åfven de minft höffa-
de feder. Når föråldrar åga flera Flic-

ke-
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ke-barn, ån de i fin fattigdom kunna
föda, fålja de dem til en fådan Vård,
ifrån 4 til flere års ålder. Sine förfte
ungdoms år tjåna de då, fåfom pigor i
Hufet och i fynnerhet, at uppasfa de
åldre Damer, af hvilka hvar och en får
fin egen Flicka til uppasning. Når en
fådan hunnit til 12, 15 eller 16 år, göres
hon med mycken högtidlighet, ofta på
dens bekoftnad, fom hon de förflutne
åren uppasfat, til en ifrån uppasning
och ringare fyllor fri Darne.

Sålian lårer det hånda, at någon af-
lar barn med någon utaf Européerne;
men om fådant hånder, trodde man, at
et fådant barn, i fynnerhet om det vo¬
re en Gåsle, Ikulle blifva mördadt; an¬
dre ville förfåkra mig, at fådane barn
Ikulle noga bevakas ånda til fit 15 år
och då fåndas med Skeppen til Bata-
via; men hvarken kan jag til det förra
tro Japonefen vara nog omånlkelig, ej
eller har man på det fednare något en¬
da exempel. En Flicka fåg jag, under
min varelfe i Landet, af vid pafs 6 års
ålder, fom ganlka mycket liknade fin
Europeilke Fader och v:ftades hela å-
ret h"os honom på vår lilla o.

Det befynnerligafte år, at nlr fåda-
F 3 ne
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ne Damer visfe år tgånat i de Hus, dit
de i fin barndom blifvit forfålde, åter*
få de fin fulkomliga frihet, anfes på
intet fått vanårade och ingå fedan ofta
gan&a hederlige Agtenlkap.

Blygfamheten år annars icke en hos
detta folk ålfkad dj^gd och otukt tyk*
tes vara almånt rådande. Sållan vår*
dade Fruntimren Ikyla fig, då de ftun-
dom på öpne platfer badade, icke en
gång på fådane ftållen, fom voro uti
Hollåndarnes åfyn eller der de komma
at toga förbi.

Emedan Japonefen icke åger mer
ån en Huftru och den famma icke få-
fom i China hålles inneftångd i Hufet,
utan åger frihet, at både viftas i man¬
folkens fåilkap och at frit få gå ut, var
det för mig icke fvårt, at på Stadfens
gator och åfven uti Hufen få belkåda
detta Landets tåckare kön. De ogif¬
ta voro altid ökända ifrån dem, fom vo¬
ro gifta och någre voro åfven finin-»
kade.

Bing kallades den röda fårgen, fom
de ofta nytjade til fit fmink och ågdes få-
ftad vid fmå runde Porcellins lkålar. Smin¬
kandet härmed lker icke på kinderne,

med



Dezima 1776. 87

med hvars fägring Europeerne ej fål¬
lan foka behaga, utan på låpparne, fom
med denna fårg efter godtycko beftry-
kas. Ar fårgen mycket tun, biifva låp¬
parne röde; men år den tjockare på-
imord, biifva de deraf violette, fom hår
anfes för ftörre fkönhet. Vid nogare
underfökning fan jag, afc detta fmink
gjordes af den vanliga Saflors bloman
(Cartbamus tin&orius

Det, fom i fynnerhet fkilde de gif¬
ta Fruntimren ifrån de ogifta, voro
deras fvarta tänder, fom i deras tycke
voro rått vackre, men i de flåfte andre
Länder Ikulle kunna lkråma mannen ur
Hufet. Utfeendet af en vider mun med
fvarte glånlande tänder förekom, åtmin-
ftone mig, både fult och obehageligt.

Den fvårtan, fom hårtil nytjas, kal¬
lades Obaguro eller Canni och tilreddes
utaf urin, jernfiifpån och Sakki. Den
år ftinkande och frätande, Den biter fig
få ftarkt in uti tånderne, at den med
möda på flere dagars tid kan afikrapas
och aftvåttas. Den år få frätande, at
tandkött och låppar, under defs påftryk-
ning, måfte vål betåckas, få framt de
icke deraf Ikola biifva helt blå. Nå-
gre börja redan nytja denna prydnad,

. F 4 få
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få fnarfc de få friare och blifva för-
lofvade.

yamiavii 20. I dag utbetaltes pen¬
ningar for Holiåndarnes råkning och al¬
la deras Asflgnationer liqviderades nu,
hvilket endaft fker en gång på hela å-
ret. Til den åndan infunno iig vid Rånt-
kammaren i Staden Tolkar, Tjänare,
Köpmän, Compradorer och alle andre,
fom hade något, at fordra. Hvar och
en, fom {kulle undfå penningar, måfte
fjelf vara närvarande, annars kunde in¬
gen betalning erhållas.

Februavii den 7, vandrade jag om¬
kring Nagafaki Stad, för förfta gången,
at Botanicera, fedan jag varit lyckelig
nog, at dertil kunna erhålla Gouver-
neurens förnyade tilftånd. Jag åtfölj¬
des af åtikillige Öfver och Under-Tol¬
kar, Öfver och Under - Banjofer, Com¬
pradorer, och en flor mängd betjäning.
Hela detta talrika med följe hindrade
mig väl icke uti min fnålla gång upfö-
re berg och backar, men gjorde likväl
desfe mine dagsrefor för mig ganlka
dvre och koftfamme, emedan det an¬
kom på min fkyldighet, at emot afto¬
nen, uti något Värdshus, gifva mine
uttröttade foljeilagare någon förpläg-

ning,
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ning, fom hvarje gång befleg lig til 16
eller ig Riksdaler. Så ofta väderleken
fedan ville tillåta, nytjade jag denna mig
förundta frihet, en eller tvånne gånger
i veckan , in til den tiden jag kom at
åtfölja Ambasfaden til Kejfarens Hof.

Vid torpen och gårdarne utanföre
Staden fäg jag, merendels på höjder-
ne och vid vågen, en ftor myckenhet
uprefle grafftenar,,, åf allehanda fkapna-
der. För hvar och en, fom dör, fa-
des en fådan ften uprefas och framfo-
re den fan jag ofta flående nedfatte en
eller tvånne tjocke Bambo-rör, fylde
med vatn och löf eller biomor. Ste-
narne voro fcundom ohugne, men of-
faft hugne med konft, med eller utan
bokftåfver, och desfe med eller utan för-
gylning. Desfe begrafningsplatfer få-
gos af de månge uprefte ftenarne ofta
på mycket långt afTcånd.

Jag fan ockfå vid vågarne, hår och
der, ftore hålor utgrafne, uti hvilke
Landtmannen famlade både urin och
fpild gödfel, fom han ganfka oförtrutit
famlade och använde til fine åkrars för-
båtring, men fom förorfakade de förbi**
refande en vedervärdig och ej fållan
odrågelig flank.

F $ Na-
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Nagafaki Stad ligger öppen, utan
Citadel, vallar och grafvar, med kro^
kiga gator och någre gråfde canaler för
yatnets afledning ifrån de omliggande
bergen, ftråckande fig ånda ned til ham¬
nen. Före Porfcugifernes tid var den
endaft et Torp, men har federmera ge¬
nom ditfjytningar för Handelens Ikull
blifvit utvidgad til den ftorlek, den farm
ma nu åger. En ftor ikara Tempel lig¬
ga omkring Staden på högderne och
de vackralle ftållen. Vid hvarje ånda
af gatorne år en trå-porfc, fom kan tik
flufcas och derigenom al gemenfkap med
andre gator aflkåras. Nattetid åro, de
altid tilflutne. På hvarje gata, fom fål¬
lan år mer, ån 30 eller 40 famnar lång
och innehåller vid pafs lika månge Hus s

år altid en Officerare förordnad, at der-
^fver åga upfigt, åfven fom hvarje ga¬
ta åger et Hus, hvari defs brandred¬
skap bevaras. Hufen åro fållan a vå¬
ningar höge, då den öfra merendels år
låg. Staden ftyres af 4 Borgmåftare,
fom hafva under fig ('Ottonas) tilråcke-
lig högre och lågre betjäning, hvarige-
nom god ordning och fåkerhet vinnes
och bibehålles på det båfta och ypper-
fta fått.

U-
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Uti Trågårdarne, belågne inom och
pfcom Staden fan jag flere Europeifke
Köks-våxfcer odlade, och af hvilke jag
redan fet en del förde både om bord
på Bollåndfka Skeppet och til Faftorh
et. Sådane voro Rödbetor ('Beta vut-
garisj t hvars rot hårftådes var mera
röd, ån jag fet den på andre Milen u-
tom Europa; Moröttpr {Daucus carota);
Fenkol {Anetbum faniculum) och Dill
{Anet. graveolens),* Anis {Pimpinella ani-
fu7?i); Perfelja {Apiumpetrofelinumy.; Spar¬
ris {Ajpiragus officinalis); flere forter
Lökar, fom Purjp, Rödlök och flere
(Allium fiflulofum, Cepa) ; Rofvor (Eras-
fica rapaP); Råttikor {.RapbanusSallad
{La&uca fativa); Cichori och Fndivien
(Cicborium intybus EndivitP) i utom fle¬
re andre.

På backarne utom Staden markte
jag vid alle byar, hela ftråckor af bergs-
flutningarne vara planterade med Ba-
tatas rötter {Convolvulns ednlis), fom
voro löfe och angenäme til fmaken.
Växten med fine ftjelkar och blader låg
ned på ijelfva marken och ågde icke en
enda bioma på fig. Denne år mycket
behageligare och mera låtfmålt, ån Po-
tates rötterne {Soianum tuberofum), fom
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åfven blifvit förfökte, afc hår odlas, men
ej fårdeles vål ve]a arfca Hg.

Enbulken ('Jumperns commtwii) , van¬
ligen norra Europas inföding, fan jag
hår på et och annat fiålle, merendels
nåra in til något Tempel, men myc¬
ket fålfynt.

Ca 1 mus roten QAcovus caJamus) fan
jag ockfå vild växande hår på våta Hål¬
len, hvilken Japoneferne, i anfeende
til dels Harka aromatifka fmak, vål an-
fågo fåfom et kraftigt botemedel, men
kånde icke defs råtta och egenteliga
nytta.

En art af Ingefåra QAmomum mio-
ga) våxfce mycket fparfamt vild, på
någre få Hållen utom Staden. Roten
år nog het och Ikarp, famt nåltan få
god, fom vanlig Ingefåra, hvartil den
fades underftundom brukas.

i

Hedera Hod på flere Hållen grön
och vacker. I början förekom den mig
ohk den vanliga Europeifka, i det den
oftaft ågde hele och odelte blader; men
efter hand fåg jag den mycket förän¬
dra lig i anfeende til bladernes Ikap-
nad och Horlek.

Bux-
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Buxbom Qftuxus vivens) var icke
fålfynt; den fans både vild och odlad.
Af defs fina och tacka tråd gjordes
kammar, fom röde fernisfade bruka¬
des af Fruntimren at båras uti håret,
til prydnad.

Bambo-r6ren QArundo hambos) i fom
år det enda gråsflag, fom upvåxer til et
tråds ftorlek, våxte på flere ftållen och
af mycket olika både höjd och tjock*
lek. Roten deraf nytjas hårftådes, li-
kafom på Indifke öarne til ('atjar) in-
lagning uti ättika. De tjockare flam¬
mar brukades, til at båra bördor och
de finare grenar tjänade til fkaft på pen-
flar famt fönderlkurne til ftralar uti fol-
fjådrar, famt til månge andre behof.

Vid någre gårdar och i fynnerhet
vid Templen fan jag en fynnerlig bu-
Ike af tre eller fyra alnars högd, utaf
Ceiaftri llågte, (Celaflrns alalns) , hvil-
ken ågde utfiående och afbrutne hop-
krammade kanter långs efter grenarne,
och flod nu full med fine mognande
frugter. Det berättades mig, at denne
bufkes grenar nytjades af friare, til at
fållas utan för dörren af det Hus, der
de tanka foka fig en fåflmö.

Che-
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Chenopodium [coparia fa des nytjas
fåfom et Läkemedel af någre hår i
Landet.

Alcea rofea och Malva mauritiana
' (StoCk-Rofor) ågdes ofta, för fine fto-

re och prydelige biomor, odlade uti
Stadens fmå trägårdar.

Mentha piperita växte på flere ftål-
len vild, omkring Nagafaki och

Ocymum crifpnm, fom ännu prydde
backarne, nytjades til Thé (jnfufum)
emot (Rbeumattfmer) förkylningar. Ör¬
ten kokad ger et rodt decoét, med
hvilket Japoneferne ofta färgade Råt-
tikor och Rofvor röda.

Flere forter af Söta Potater (Diofco-
rea) växte vilde omkring Nagafaki; men
jag blef icke varfe, at någon af dem
nytjades til föda, mer ån Diofcorea ja-
ponica^ hvars vålfmakeiige rötter fku-
ros uti ikifvor och kokades.

Den vanliga Hampan (Cannabis fa-
tiva) växte både vild och på flere ftål-
len odlad.

Tvånne forter af fpanfk Peppar fan
jag, merendels odlade. Capficum annu~
um var den almånnafte, hvilken Japo-

ne-
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nefen ijelf föga nytjar, utan merendels
förfåijer til Slafvarne på Hollåndfka
Faétoriet. Den andra var Capficum
grosjum, forn hölts uti krukor, tvinga¬
des at hålla fig liten och blifVa vanfka-
pad, hvilkét Japoneferne, framför alle
andre folkflag, befynnerligen tycka om
hos många växter.

Den hårliga Tobaken (Nicotiana ta-
bacum) vifade hg åfven på någre Mi¬
len, likväl få fparfamt, at inge ftore
plantager deraf forekommö.

Denna, för månge Millioner männi¬
skor, nu mera behageliga och oumbär¬
liga krydda, har blifvit hitförd förft af
Portugiferne och år nåftan den enda
qvarlefva efter dem hår i Landet. Ja¬
poneferne åga intet namn derpå i Jfit
fpråk, utan kalla den Tabaco, och rö¬
ka den uti ganlka fmå metals pipor,
Ikuren få fm fom hufvudhår.

En Cokvallaria japonica fans denna
tiden uti frugt. Knylarne viä rötterne
af denna blefvo infyltade med focker
och berömdes uti ljukdomar både af Ja¬
paner och Chinefare.

Bok-hvete QPolygonum fagopyvum ocb
fnuttiflorwf) voro icke fålfynte vid går¬

dar
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dar och på backarne, den förre odlad,
den fednare inheniik. Af den förre be¬
reddes mjöl, Iivaraf kokades fmå ka¬
kor, fom merendels voro färgade och
fåldes åt det fåmre folket. Den fedna-
res Rot fades vara hjertftyrkande och
nytjas til den ändan aldeles rå. Stekt
uti afkan fades den fniaka befk,

Tylka Böner (Vida fabri) och arter
('Pifum fativim), famt någre forter af
Turkilka Böner (JPhafeolus vuigaris och
radiatus) voro hos bönderne almånt, och
de fednare i myckenhet odlade uti trågår-
darne, hvarifrån de fåldes både til Sta¬
den och Handels Fadlorierne,

Febmarii den 11. Tiden började no
annalkas til vår föreflående Hofrefa och
tilruftningarne dertil började nu fmå-
ningom göras.

Ehuru ljelfva Ambasfaden refer Land¬
vågen, fåndas likväl en ftor del faker
fjöledes til Simonofeki, Fiogo och an¬
dre ftållen. I dag inlaftades derföre uti
et tåmeligen ftort Fartyg årikillige ki-
ftor med viner på bouteiller, liqveurer,
öl på bouteiller, husgerådfaker och nå¬
gra torna kiftor til Handelsvarors in¬
packning vid hemrefam Detta Fartyg

Ikuh
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ikulle affegla til Simonofeki och efter
vår difckom.fi: öfverföra ofs ljelfve til
Fiögo.

Denne och de följande dagar tillaga¬
des Ikånkerne, fom flaille medföras, be-
flående uti klåden af flere Dags fårg
och finhet, Chitfer och Sidentyger med
mera. Desfe fkånker, årnade at den Ke-
gerande Verldslige Kejfaren, Kronprin-
fen, Riks-Råden och andre förnäme
Herrar vid Hofvet, inpackades uti fto-
ra kiffcor, fom icke kunde anförtros åt
fjön elier vågens ofåkra gunft, utan
måfte baras hela vågen* af hela 320 mi¬
lars längd.

Febriiarii den i§ var hoS Japonefen
den fidfte dagen i året. I dag och för¬
leden gårdag måfte derföre hos dem
alle räkningar emellan enikilde perfö-
ner afflutas och desfe få väl, fom alle
andre fadder betalas. Ny credit gif-
ves fedan til junii månad, då åter af-
betalning måfhp fke. På lån hos Japo¬
nefen, lika fom i China, betalas ofta
höge intresfen, til 18 eller 20 procent.
Det berättades mig, at den, fom före
Nyårsdagen icke fick fin fordran be¬
tald , fedan icke ägde rättighet, at på
det 113m året Utfordra den famma. Lyck-

3 Del. G ligt
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ligt det folk, fom vid början af hvarje
Nyår kan fkatta Hg vara fkuldfrit och
ingen månniika något fkyldigt.

Den ij? inföl Japonefeiis och Chi--
nefens Nyårsdag, då hvar oeh en, pryd
med lin högtids klådning, lyckönlkar
den andre, går omkring med lin famil-
le at göra viliter, och roar lig nåftan
hela förfta månaden.

Året indelas efter månans gång, få
at fomlige år beftå af 12 och fomlige af
13 månader och Nyåret infaller i Fe-
bruarii eller Martii månad. De aga in¬
ga veckor, fom beftå af 7 dagar, eller
utaf 6 arbetsdagar och en hvilodag; u-
tan den 1 och 15 i hvar månad åro li-
kafom en hvilodag. På desfe dagar
arbetar ingen handtverkare och ijelfva
hororne köpa lig den dagen fria, räk¬
nande lig det för ftor Ikam, at då nöd¬
gas emottaga friare. Nyårsdagen gå
de omkring, at önlka hvarandre Nyt år,
hvar och en med lin famille, klådde i
lin af hvit och blåt rutiga högtidSklåd-
ning och roa lig fedan hela långa tiden.
Hela dygnet fördelas endaft uti 12 ti-
mar och härvid råtta de lig hela året
igenom efter Solens up-och nedergång.
Med Solens upgång, räkna de klåckan

fex
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fex och med defS nedergång åfven klåc-
kati fex: middagstimman och midnatteh
år aitid klåckah nio.

Tiden afmåtes hår icke ihéd uhr el¬
ler timglas utan med brinnande luntor,
hvilke likfom rep ihopvridas och med-
knutar förfes. Når denna antånd hun¬
nit brinna til en knut ? loin utvifar en
vifs förfluten tid, gifves den tilkånna
0111 dagen med visfe ilag på klåckor vid
deras Kyrkor och om natten med a:ne
tråds tilhopa flående af den kringlöpah-
de Vakten. Barn råknas altid et år
gamle med det årets flut, på hvilkefe
de komma til verlden, det må vara i
början eller flutet deraf; fålnnda, öhl
et barn födes i fidftä månaden, råk¬
nas det likaVål för årsgammalt med hä¬
fte Nyårsdag. Deras årtal tager fin bör¬
jan'ifrån Nin-o eller 660 år för Chrifti
födelfe.

Någre dagar efter Japanfke Nyårs¬
dagen förrättades den ohyggeliga cere¬
monien , at trampa på de bilder, fom
betekna korfet och jungfru Maria med
barnet. Désfe bilder af koppar guthe
fågas vara föga af en half alns långd*
Denna trampning förrättas til at inpråm
ta uti hvar och en afiky och hat för

G a Chrift"
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Cbriftna låran och for Portugiferne,
fom der velat; fortplanta den, lamt afc
upfcåckå, om någon limning deraf ånnu
hos någon Japones finnes qvar. Tramp-
ningen iker på de orter, der de Chrift-
ne fordom inåfl uppehållit lig. I Naga-

fr" faki ftad påMr den fyra dagar'; ledan
föras bilderne til andre om liggande or¬
ter, och fiuteligen förvaras til nåftpå-
följande år. Hvar och en, utom Gon-
verneuren och dels medförde betjäning,
åfven det minfta barn, målte vara vid
trampningen närvarande; men atHollån-
darne, fom någre velat påffcå, åfven nöd¬
gas trampa på desfe bilder, år ingen fan-
ning. Upfyningsmån åro på hvart ftål-
le tilftådes, fom i visfe hus rotvis hop¬
kalla folket, uplåla hvar och ens namn
i fin ordning, och hafva upfigt öfver,
at alt går rigtigt til. Dé åldre gå öfver
bilderne, ifrån den ena fidan til den
andra, och barn fom hållas under ar»
marne, ftållas med fötterne. på dem.

Himmelens tekn räknas hår, fåfom
annorftådes tolf, men desfe åga andre
namn, ån hos Europeerne, fåfom: 1 Ney
Råttan, 1 (Js, Oxen. 3 Torra, Tigern.
4 O2P, Haren, 5 Tats, Draken. 6 Mi,
Ormen. 7 Urna, Häften, 8 Tfitjufe, Få¬

ret,
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re t. 9 Sar ^ Apan. 10 Toni, Hanen. 11 In,
Hunden, 12 J , Björnen.

Yisfe år få efter desfe himmelsfcekn
åfven fine namn; fåledes var året 1774»

Japonefens Håfteår, och 1776 Apeåret.
Månaderne, fom i anfeende til Månans

olika gång, aldrig fvara fulkomligen emot
vare, aga fine egne namn efter ISIumer-
tal; och fom under vårt viftande hår-
ftådes, vi nödgas råtta ofs efter både
de Holland&e och Japanlke almanachor-
ne, måfte vi upråtta ofs en gemenfam
almanacka årligen, fom vifar förhållan¬
det af bågge desfe fårfkilde tideräknin¬
gar. Jag meddelar håraf endaft et gan-
Ika kort fammandrag, hvaraf månader-
ues namn tillika kunna inhämtas : 1776
eller Ape-året liar 35$ dagar.

Sjoguats 13. April. 1.
fvararar emot 29. —— 17.

Februar. man. Sanguats.
i. Februar. 19. 1. April. 18.
11. 29. 13. 30.
12. Mart. 1. 14. Maj. i.

30. —— 19. 30. ■ * 17»
Niguats. Siguats.
i.. Mart. zo, 1. Maj. 18.
12. 31. 14. ——- 31.

G 3 «5-
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15. Jun. r. 29. Oétob. 11.
\p 11 Kuguats.
Goguats. i. Oötob. 12.

1. jun. 16. ■ .20. ■■ ' 31.
15, 30. 21. Nov. i.

16. jul. 1. 30. 10.
V/J 0 1i sjuguats.
Rokguats. i. Nov. 11.

i. Jul. 16. 20. —— 30*
16. —?—• 31. 21. Dec. i.

17. Aug. 1. 30. —— 10.
49. 13, sjuitsguats.
sltsguats. i. Dec, ii.

i. Aug. 14. ai. - 31.
*8. — 31» 22. Jan. 1. 1777,
19. Sept. 1. 30. 9,
30. —— 12. Sjunitsguats.
Fatsguats. i. Januar. 10.
i. Sept. 13, 22. 31.
ig. 30. 23. Febr. 1.
19. O&ob. 1. 29. „ 7,

På detta fåttet råknas månaderne får
den For(le, Andre} Tredje och fa vida¬
re til den Tolfte, och åren åga olika
månge dagar. Hvart annat eller tredje
år år Skott-år, hvaraf fju infalla på 19
års tid.

Flere ftore Högtids-dagar infalla år¬
ligen, fom firas en eller flere dagar å

rad,



Dezima 1776. Tide-råkning. 103

rad, men fjunde dagens firande, fåforn
Sabbath, år hår okånd och fåledes in¬
delas icke eller månaderne och året uti
yecko-tal af fju dagar.

De mårkeligafte Helgedagar, fom in¬
föll Ov, år 177<5, under den tid jag vifta¬
des hår, vore följande, nemligen: uti
Goguats den femte dagen eller den 20
Junii, Pelang-feften; uti Sitsguats ^ den
fjunde dagen eller d. 20 Augufti, Stjern-
fåften, och den 13, 14 och 15 i famma
månad eller den 26, 27 och 28 Augufti,
deri ftora Lykte-Högtiden; uti Kuguats
den 7, 8 och 9 eller den 18, 19 och 20
Oétober, firades Matfuri i 3:ne dagars
tid. Utom desfe vore följande dagar
märkvärdige, nemligen uti Sjoguats d.
4 och följande dagar, då Bilderne af
j. Maria och korfet trampades af Ja-
poneferne. Den 15 uti famma månad, el¬
ler den 4 Martii, då Hollåndika Åmbas-
faden bröt up och begaf fig på refan til
Jedo. Fatsguats den 1 eller den 13 Sep¬
tember, då Japanlk marknad (Fasfak)
hölts; uti Kuguats den 15 eller den 26
Otftober, då Hollåndika marknaden (Fas¬
fak) börjades; och uti Kuguats den 19
och ao, eller den 30 och 31 0<ftober, då
förft det ena och fedan det andra eller

G 4 Am-
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Åmmiralfkeppet, måfte på flne utfatte da¬
gar, at fegla ifrån Nagafaki til Papenberg»

Den 11 Febrnav ii och följande dagar¬
ne förrättades uti Nagafaki och de om-
kringliggande ortcrne, den förut om¬
nämnde kopparbildernes trampning, pip
hvilken jag' fokte inhämta alla möjeliga
underråtelfer. Utaf de på ön nu varan¬
de Officerare var icke mer, ån en en¬
da, fem fade lig haft tilfålle, at en gång
få fe den i förbigående, då han på Che-r
fens vagnar varit fånd til Guverneu-
ren i Staden, i något mål, fem rör¬
de förberedelfen til den feart fcreilåen-
de Hofrefan.

i

Den 25, gick Chefen, åtfélgd af nå-
gre Superchargas och Asfiftenter famt
Tolkar til Staden, för at före afrefan,
taga aftked utaf Guverneuren.

Mavtii den 2, yifiterades på ön min
och mit Refefåifkaps enfkildfce ftörre ech
mindre fclåd - kiftor, Medicament - kiftan
med mera, fem derefter ftraxt fördes
ifrån våre kamrar til Packhufet, der de
förvarades förfeglade til fjelfva resda¬
gen. Medicaments-kitlan år tåmmeligen
flor, och förfes med mecjicamenfcer ifrån
Apotheket, fom flår under Dodlorns

vård,
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vård, och år belågit nåra intil defs bo¬
ningsrum.

Tii förfeglingar nytjar japonefen icke
någon fort ufcaf lack, utan vrider och
binder något papper om det, fom ikal
förféglas och tilknyter det få, at han
lått Ikal kunna märka, om någon rub-
ning derpå lkedt. På detta fått förfeg¬
las fjelfve Packhufen, vid låfet, på hvil-
ket de mindre fåtfca fin lit och fåker~

het, ån på fine ufle, men konftige
pappers knutar.

G $ Den
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)en 4 Martti 1776, begaf flg Ambasfa=
den ifrån Dezima 6, på refan til

Jedo. Den 15 eller 16 uti den förfte må¬
naden af japanlka året år altid utfat til
denna refan s början. Hollåndarne vo¬
re endaft 3:ne, fom gjorde den famma
nemligen Ambasfadeuren fåfom Chef for
Handelen, Herr Feith , jag, fåfom Do-
ctor eller Legations Medicus, och en
Secreterare, Herr Köhler. Reften af
vårt anfenliga, och vid pafs af aoo mån-
nilkor beftående medfölje, var endaft Ja-
panlke åmbetsmån, tolkar, betjänter och
uppasfare. Når vi pasferade igenom
vakten vid Stadens brygga, fom ihop-
binder den med Facloriet, blefvo vi
ganika noga viiiterade, men våre kiftor

och
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och annat bagage, fom förut blifvit vi-
ilteradt och förfegladt, gick nu frit
igenom. Tillika beledfagades vi utaf de
på Faétoriet varande Holländare igenom
Staden Nagafaki; åfven få af en ftor
Ikara Japonefer, lom på Faktoriet liaf-
va någen tjånft eller göromål. Desfi?
fednare gjorde ofs följe til et utom
Staden varande Tempel, hvaråft vi nå¬
gon ftund hvilade och traderade med
Sakki vårt muntra fålfkap. Når vi här¬
ifrån fedan fortfatte vår refa, hade alle
desfe Japonefer, fom nu fkulle Ikiljas
ifrån ofs, upftålt lig uti flackar, efter
ftånd och anfeende, långs efter den våg,
vi färdades, mer ån en half mil i läng¬
den å ymfe fidor af vågen, fom utgjor-
de"Tör ofs den aldravackrafte fyn, få
yål fom den ftörfta heder. Desfe Ja¬
ponefer vore Stadens och öns Ottonas,
öfver-och under-Tolkar famt Lärlingar,
öfver-och under Compradorer, Banjofer
högre och lägre, Culi-måftare och flere
andre, fom med Hollåndarne äga nå¬
gon befatning.

En Banjos var å Gouverneurens i
Nagafaki vägnar anförare för hela Re-
fefålfkapet, och anbefalte alt under både
fram-och åter-refan. Han bars uti en

ftor
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{tor Norimon och en Pik blef buren
framfore honörn, tii tekn af dels höghet
och befåi. Til utfarande af hans be-
falningar voro forordnade flere under-
Banjoler. Öfverfte Tolken, oftaft en til
åren kommen nian, båres uti en Can-
go, år CavSfans förvaltare under Refan,
beforjer om alle anftalter til och under
den lamnia, famt betalar på Hollåndfka
Compagniets vagnar alle omkoitnader,
merendels med den noggranna Iparfam-
het och forfigtighet, at han fjelf der-
vid ftundom anfenligt vinner, få at en
lådan refa alfeid anfes för förmånlig.
Tvånne J-apanfke kockar medfölja ifrån
Faötoriet för at laga den mat, fom för
Holländarna upfåttes på Ambasfädeurens
bord; likafå 6 Japanlke tjänare , hvälke
förftå och tala Hollåndlka, famt tjåna Hol¬
låndarne til uppasning, utom de tjänare,
hvilke Gouverneuren i Nagafaki med-
fånder til Hollåndarnes betjäning och
hvilke icke förftå eller tala deras fpråk.
Kockarne refte nu och under hela re¬

fan, altid en ftund förut, få at de kunde
medhinna, at tilreda maten, tils vi fjelf-
ve uti middagsherberget anlände. Med
dem folgde tillika nödig proviant, et
fåltbord och trenne fåltftolar famt duk¬
tyg och bordfaker, fom alle voro i ord¬

ning,
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ning, då vi ankommo fcii något berber-
ge om middagen famt 0111 aftonen. Nå-
gre Ikrifvare åtföljde kockarne, for aty
beforja om det nödvändiga i berbergen
för hela fviten, och hålla räkning på
utgifterne,

Ambasfadeuren , åfvén fom defs Me-
dictis och Secreterare refte uti ftore,
Vackre och lackerade Norimons. Uti
Kämpfers tid måfte de tvänne fedna-
re åtnöjas med, at färdas til haft, blotfc-
ftålde för köld, regn och blåsvåder. Des-
fe Norimons eller Portchaifer åro för¬
färdigade af tunne bråder och bambo-
rör, uti aflång fyrkant, med fenfter
framtil och å ymfe fidor. Sido-fenftreri
åro häftade vid dören, igenom hviiken
man på båda lldor kan in-och utkom¬
ma. Ofver taket går en lång kantig
ftång, hvarmed detta åkdon af bårare¬
ne dragés öfver axlarne- Inuti år den
få rymlig, at man kan deri med be-
qyåmlighet Utta och åfven ligga, ehuru
med något ihopdragne fötter. Lika
fom den år utantil firad med åtlkillig
granlåt, få år den ockfå in uti på det
dyrbarafte bekläd med fiden-och fam-
mets tyger. På botnen ligger en ma-
drafs, öfverdragen med ut/kurit fam-

met
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mefc och et tunt tåcke åges antingen
af famma flag eller af något dyrbart
fidentyg. Bakom ryggen och på yinfe
fidor hånga aflånge kuddar, åfver. öf-
verklådde med fammet och under fjelf-
va fåtet lågges en kudde, fom år rund
och förled med et hol i midten. Fram
til år en eller tvånne hyllor, der man
kan fåtta en Ikriflåda, någre böcker och
andre fmå faker. Fenftren på fidorne
kunna nedllåppas, då frilk luft behof-
ves och tiltåppas både med fidengardi-
ner och en af bamborör gjord rulgar-
din, då man ej vil låta befkåda lig. Man
fårdas uti denna kammare med myc¬
ken beqvåmlighet och fållan finner man
fig tröttad af, at långe fitta uti den.
Bårarene, fom på fine ikuldror båra des-
fe låtte åkdon, åro olika månge efter Per-
fonens rang, ifrån 6 til ii och der ut-
öfver, och då de åro flere, gå åtlkillige
af dem löfe vid fidorne, för at aflå-
fa hvarandre under refan. Når flere
båra tillika, fjunga de ftundom något,
fom görj at de hålla en lika fnåt, och
jåmn gång.

Utom de faker, fom redan förut på
fartyg blifvit ifrån Nagafaki affånde fjö-
ledes, fördes dels på hållryggarne, dels

af
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af Bårare våre fmå klåd-kiftor, lyktor
för at nytjas Uti mörker, förråd til da-
geligt bruk af vin, öl och dylikt famt
en japanlk tilruftning för thevatn och
Iivari thevatn under Qelfva marchen
kokas och altid kan ågas til hands, då
fådant åftundas. Europeerne nytjade
likvål fållan denne mag-flappande dryck
och höllo vi håldre tilgodo et glas rödt
vin eller hollåndfkt öl, hvaraf vi förfå-
go ofs med en bouteille af hvardera,
fom infattes uti Norimons fram vid föt-
terne jåmte en aflång lackerad dofa,
ined en lika aflång och dubbel fmörgås.
Alle, fom refa hår i landet medföra al¬
tid fin fång. Det famma nödgades åfven
Vi göra, under hela både fram-och åter-
refan. Och fom pragten uti alt måfte
Vara ftor, för at upråthålia Hollåndlka
Compagniets anfeende, få måfte åfven
desfe- fångkläder beftå af tacken, kud¬
dar och madrasfer, öfverdragne med de
dyrbarafte genombrutne fammeter och
fidentyger.

Japanerne åter, fom antingen gingo
tils fots eller redo på häftar, voro för-
fedde med en coniik och om hakan faft-
bunden hatt; en folfjåder, fom tillika var
vågvifare; en fol-eller regn-fkårm och

ftun-
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ftundom en af oljadt papper gjord gan-
(ka vid regnkappa, lått, Ibm en fjäder.
De, fora vandrade til fots,' fom drän¬
gar, kufkar och fåmre betjäning hade
åfven förfefc fig med tunna ftöflåtter,
flere par halm-lkor och upfkörfeat fine
natråckar.

Hela denna talrika Caravanen, af
få mycket olika folck och på få olika
fått framtogande, utgjorde en vacker
och artig fyn för et ovant öga, och
var för ofs Europeer få mycket mera
fågnefam , fom vi öfver alt bemöttes
med lika heder och vördnad, fom lan¬
dets egne Förftar, och voro utom defs
få bevakade, at intet ondt möjeligen
kunde hända ofs, famt få up-pasfade,
at vi ej ägde mera, at förja före, ån et
barn, fom ligger til fin Moders brölb
Alle våre göromål beftodo uti, at åta,
dricka, låla eller Ikrifva för egit nöje
fkul, fofva, kläda och låta bära ofs.

Förfte dagen refte vi förbi Fimi, 2
mil ifrån Nagafaki och Jagami, en mil
Vidare, derifrån til JJrfaja, ännu 4 mil
vidare, der vi fingo vårt förfta natt-läger,

Uti Jagami, der vi fpifade middag,
blefvo vi af vården emottagne på et

me-
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mera tjåndagfcigfc och höfligt fått, ån
jag det någoniin fedan blifvit på något
dålle i verlden. Det år hår i landet al-
niant brukeligt, at vården kommer de
refande et (tycke våg til mötes och med
de djixpade årebetygelfer bjuder dem va¬
ra välkomne. Derefter (kyndar han (ig
fornt hem, at vid life hus lika ödmjukt
emottaga och hålfa line ankommande
gåfter. Sedan frambärs på et litet fyr¬
kantigt och lågt bord någon obefcydelig
fkånk, derefter thevatn och tobaks red-
(kap, dem vi dock icke nytjade. Vi in¬
fördes i de för ofs tiiredde rum, funno
vårt bord dukadt, togo vår appetits-iup,
vår middagsmåltid, vårt cafre, och la¬
gade ofs åter til reds til afrelån, fedan
de rökande Herrarne tillagat och påtåndt
lina fota tobakspipor.

Vi undfingo hårftådés, på Compag-
niets räkning, 50 Japanfke thayls eller
vid pafs lika månge hollåndlke Riksda¬
ler, til at dermed beftrida de fmårre
omkodnader, (om vid flere förefallande
tilfållen af ofs ehfkildt kunde under re-

fajns förlopp behofva göras, och hvilke
få noga voro uträknade, at deraf intet
ikulie öfverhiifva. Desfe voro de förde
japanlke mynt, fom kcrnmo i våre hån-

3 Del. H der
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der och til min granlkning. Förfta ut¬
giften deraf voro nyårs-gåfvor til våre
drängar och uppasfare på Deziina, famt
våre Norimons dragare, på min lott be«
ftigande lig til 10 Riksdaler och något
derutöfven

Andra morgonen, d. 5 Martii fort-
fattes refan til Omura, vårt middagsher*
berge, trenne mil och fedan vidare, til
Sinortgi, nattherbergefc, fem mil derifrån
belågit. Då Rjempfer 1691 gjorde refan
til Hofvefc, tog Ambasfaden en annan
våg til Sinongi, nemligen öfver viken
vid Omura; för at undvika den, togo
vi nu en längre omväg, til Ifafaja, dock
utan at derifrån fegia öfver den ftora
viken vid Simabara, hvilken våg Kjbmp-
fer refte, då han andra gången, år
I092 gjorde famma refa til Kejferliga
Kofvefc.

Den 6 om morgonen lade vi til ryg¬
ga trenne mil och ankommo til orisfitw,
hvaråft finnes et fvafvelhaltigt varmt
Bad. Sedan vi befet Badet, framtåga¬
de vi ånnu tre och en half mil, innan
vi fingo fpifa middag uti Takkiwo. Ef¬
ter middagen kommo vi förbi Swota til
Oda, tre och en half mil, famfc vidare

tu



Refan til Hofvet. Örisfino 177& iif

til vårt nattläger uti Ot/infu, två och en
hålf miL

Warma Badet, aldeles kokhet> var
kringftångdt och hade et vackert hus,
til beqvåmlighet för de fjuke, forri ny-
tjade det. Heta vatnet fördeltes genom
afledning til flere ftållen, der fjuke kun¬
de fttfca och der de fjelfve, efter behag
förmedelft a:ne kranar, kunde aftappa
både het och åfven kalt vatn, fom led¬
des hit med konft. Utom defs voro

ätlkillige inråtningar, både at efter bad-
ningen ligga och hvila, farttt at ipatfefa
och alt ganlka nått, famt renligt Ja¬
panerne nytja detta och dylika badet,
dem landet i öfverfiöd åger, emot ve-
nerifka fjukdomar, lamhet, fkabb, Rheu-
matifmer och flere andre»

Swota år et myket mårkwårdigfc Ml-
le för de ganlka ftora krukor, de al-
draftörfta i Verlden, fom hår förfärdi¬
gas. De åro utaf brun lera, vål brän¬
de och få ftora, at de innehålla flere
fåars rymd. Hollåndarne handla årli¬
gen en myokenhet håraf, föra dem til
Batavia, der de få vål, fom annorftådes
i Oftindien med fördel fåljas och nytjas
til at hålla vain uti. Vatnet, fom åf-
nas til dagelig dryck, hålles uti desfe

' H % fvsdt
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fvalt och kalt, och får tillika fåtta fifc
fediment til botnen, få at vatnet deri-
genom blifVer mera rent och hålfofamt.

Den våg vi de förre dagarne hade
lagt til rygga, var ganlka hergagtig, fte-
nig och mödofam; men fedan vi inkom-
nio uti landikapet Fifen, blef landet myc¬
ket frugtbarare, vackrare och åfven bå¬
de tätare bebodt och folkrikare. Byarne
lågo hår tätare in til hvarandre, voro i
längden ganfka mycket utftråkte och
ftundom voro tvånne, hvardera halfva
milen lång, endaft fkilde ifrån hvaran¬
dre med en å, en bro och et anat namn,,

Landet var éfver alt upodladt til de
vackrafte åkerfält för Risgryn och an*
dre faker,

Landikapet Fifen är utom defs gam
fka bekant för ht vackra och dyrbara
Porcellain. Jag hade redan deraf fet åt-
Ikilligt, under marknadstiden på Hol-
låndika Fadfcoriet, och hade nu närmare
tilfålle underråtta mig derom. Det til-
redes af en aldeles hvit lera, fom i lig
fjelf år ganfka fin, men ändock arbetas
med ftörfta möda och obelkrifveligen
väl, få at de konft-ftycken och kåril,
fom fedan deraf tilverkas, blifva ge¬

nom-
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nomfldniige och öfver måttan vackre
famt aldeles fnohvite.

Dagen derpå, den 7, hade vi en mil
til en tåmeligen ftor rivier, Kasfagawa
kallad, hvaröfver vi måfte fårdas, och
ånnu en mil til Sanga Stad, lon? år en
och en half mil i långden. Derifrån
refte vi trenne mil til en mindre Stad,
Kanfaki, förbi Fiofabara, fom låg under
halfva vågen. Hårftådes fpifade vi mid¬
dag och foro fedan vidare förbi Naka-
bara, två mil, åfven förbi Todoriki, nå¬
got öfver en mil, til Tayjero en mil, der
vi togo vårt nattläger.

Sanga, fom år Provinfens hufvudftad,
åger et Slott, hvaråft Landets Förfte
refiderar, år omgifven med grafvar och
vallar, famt har vakt vid flne portar,
Denne, lika fom de måfte Ståder, år
ordenteligt bygd med rata och breda
gator. Ockfå har den flere canaler, fom
föra vatn och löpa igenom den farama.

Ståderne i almånhet hår i lapdet, ikil-
jas ifrån Byar, fom åfven åro ganlka
långe, endaft dermed, at en by har en
enda gata och ftåderne flere. Defsutom
åro Ståder afftångde med portar, om-

H 3 gif-



iig Refan til Ho/vet. Itfka iyj6.

gifne med grafvar och mur, fanit fluri-
dom förfedde med något Citadell.

Folket och i fynnerhet Fruntimbren
voro uti detta landfkap mindre, ån uti
det förra och de gifta Fruntimbren, ehu¬
ru annars til utfeendet vackra ock vål-
ikapada, voro befynneriigen vanftålda
och fula i anfeende clerfcil, at de utur
ögonbryn hade utrykt alle håren, hvil¬
ket hos dem fkulle befcekna. ågta ftån-
det, lika fom fvarta tänder uti Nagafaki.

Vi hvilade uti Tayfero öfver natten,
oagtadt K^m-pfer i fin Hiftoria oin Ja¬
pan förmäler, at fådant i hans tid an¬
lags for olyckeligt och var förbudet
Orfaken dertil hade varit den, at under
en dylik refa Banjofen och Ofvertolken
hade med hvarandre kommit i träta,
hvarvid den förre dödat den fednare
och fedan tagit lifvejt åfven af fig fjelf

Martti den 8, refte vi inemot 10 mil,
til Itfka Stad, farandes under vågen för¬
bi åtlkillige ftörre och. mindre byar, famt
öfver anfenligen höge berg» Vi kom-
mo förft til Farda, i mil och fedan til
Jamayo, en mil, der vi Ipifade middag.
Vågen gick derifrån öfver et högt berg
en och en half mil utföre til Fiamits,

et
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efc vackert ftålle, hvaråft vi en god ftund
Iivilade, trakterade ofs och våre Office¬
rare med Sakki famt förärade värdin¬
nan en liten Ikånk i penningar af 7 mas
och 5 kondervn, fom vanligit år på
detta ftålle. En och en half mils refa
gjordes federmera til Utfini der vi och
våre bärare likaledes en ftund hvilade.

Under det vi i dag fortfatte refan
uti Landlkapet 7(ikudjen, beledfagades
vi utaf en Officerare, fom Lands-Her¬
ren fkickat emot ofs, til at önlka ofs
en iyckeiig ankomft och ledfaga ofs ige¬
nom fit land. Ehuru föraktade Euro-
peerne åro på Ht Faktorie och ehuru
ringa Japanerne annars i almånhet an-
fe alle utlänningar, år det likväl fynner-
ligt, at under Refan til och ifrån Hof-
vet, vi ioke allenaft öfver alt bemötas
med ftorfta höllighet och tjånftagtighefc,
utan ock, at ofs vifas famma'agtning
och vördnad, fom vifas Landets egne
Förftar, då de göra fin årliga refa til
och ifrån Kejfårens Hof. Når vi ankom¬
ma til grånfen af något Landfkap .mö¬
tas vi der altid af en Officerare, uuånd
af defs Herre, fom icke allenaft erbju¬
der ofs i fin Principals namn all erfor¬
derlig hjelp, af folk, hlftar, fartyg och

H 4 ~ an-
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annat dylikt, utan gör ofs ockfå följe
ända til andra gråqfen, der han tager
af ofs aflked och af! o sias af en annan.

Det fåmre folket vilar ofs famma un¬

derdåniga vördnads betygelfer, fom åt
Förftarne och buga hg med pannan ån-
da ned til marken, ja ftundom vånda
ryggen til, för at gifva dermed tilkån-
na, at vi anfes få högt, at deras ring¬
het icke år värd, at åikåda ofs.

Vågarne i landet åro hela året i
godt ftånd, breda och förfedda med di¬
ken för vatnets afiopp; men i fynner-
het denne tiden, då Förftarne i Landet,
åfven fom Hollåndarne måfte göra fin
årliga refa til Rikets Hufvudftad. Vå¬
garne fandas då icke allenaft, utan fö¬
re de refandes ankomft varda de fopa-
de med qvaftar , all orenlighet och fpil-
ning af häftar noggrant bortförd och
under heta tiden , då dam oroar, blifva de
beftånkte med vatn. Ja omtankan har
ftråkt fig få långt för god ordning och
de refandes beqvåmlighet, at de, fom
refa up åt landet, hålla hg åt vånftra
fidan och de til höger, fom refa nedåt
ifrån Hufvudftaden, at då refande mö¬
tas , den ene icke oroar, hindrar eller
ikadar den andre, i fanning en omftån-

dig-
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dighet, få mycket: nödigare i det uply-
fta Europa, fom man der färdas fram
på vågar, ofta med mindre fedighefc och
befkedlighet, Vågarne bibehålla % hår
få mycket båttre och längre, fom inge
hjul-åkdon nytjas, fom få mycket för-
derfva dem. För at göra vågarné än¬
nu angenämare åro fidorne ofta förled¬
de med planterade balkar. Sådane häc¬
kar hade jag både i dag och de förre
dagar blifvit varfe utaf fjelfva Thébu-
Iken planterade.

Mil-pålar åro öfver alt planterade,
fom vifa icke allenaft, huru långt man
reft, utan ockfå med iln påfkrift, hvart-
åt vågen löper. Dylika pålar finner man
åfven vid våglkilnader, få at en refan-
de hår i landet icke låtteligen förvillas.

Af alle desfe omftåndigheter fåg
jag med förundran, huru et folk, det
vi anfe, om icke fom barbarilkt, åtmin-
ftone för ohöffadt, öfver alt vifade fpår
af förnuftig eftertänka och ypperlig ord¬
ning, då vi ånnu i det få uplyfta Euro¬
pa fakne öfver alt tilråckeliga och på
månge ftållen nåftan alla anftalter til re-
fandes fortkomft och beqvåmlighet. Alt
fan jag hårftådes fyfta til et nyttigt
ändamål, utan lkryt och onödigt prål,

H 5 och



och på intet endafte ftålle upfcåckte jag
på' milftolparne Lands-Höfdirigens namn s

hvilken låtit uprefa dem och fom få li¬
tet kan gagna den refande;

Alle miltal åro rtknadejfrån en enda¬
fte pund: i riket, nemligen ifrån Niponbas
eller den bryggan, fom ligger uti Hu&-
vudftaden Jedo.

Inge poftvagnar finnas i hela landet»
ej eller andre åkdon med hjul til de re-
fandes tjåhft. Alle, fom derföre åro fat¬
tige, fårdas til fots, och de, fom kun¬
na betala någon fkjuts, rida antingen på
häftar eller låta bårå ftg uti kangos el¬
ler Norimons. De, fom löpa til fots»
ny tja Ikor af halm, like en fåla utan
pfverjåder, hvilke med band af flätad
halm faftbindas, få at de icke affalla.
Benen åro omgjordade med ftöflåtte?»
hvilke medelft knappar långs efter va-
dorne baktil ihopknåppas eller bindas
uptil faft med band. Ofta nytja de ock-
få då, i ftåliet för långa fotfida natråc-
kar, Bufaroner eller linnebyxor fom
råcka ned til vadorne, och vandrande
Soldater binda desfe up på halfva låren.
De» fom rida, göra oftaft en underlig
figur, och ej fållan får man fe flere
perfoner på en enda haft, ja ofta et

helt
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helt hushål. Mannen fltfcer då midt på,
ofVan til i fadelen med fötterne framtil
ofver häftens hals; huftrun på ena ftdan
uti en vid fadelen fafthåftad korg och et
eller flere barn uti en korg'på andra
fldan. Ett fårlkild perfon går då altid
förut och med betflet i handen leder
häften. Förmögnare låta bära fig uti
portchaifer, fom åro både olika ftora»
olika prågtiga efter livar och ens rang»
och fåledes åfven olika koftfamma. De
fåmfta åro frnå, få at man i dem nöd¬
gas fltta med fötterne under fatet, och
Öpoa på alla fidor, tåkta med et litet
tak och bäras utaf tvånne man. Kangos s

fom almånnaft kallas K ägos åro tåkte
och tilflutne på fidorne, men nåftan fyr-
kantige och föga prågtige. De ftörfte
och vackrafte kallas Norimons, åro aflån-
ge, nytjas af de högre ämbetsmän och
bäras utaf flere perfoner, fom både fram*
före och bak efter draga dem, förme-
delft en vid taket fåftad ftång, på fine
axlar, gående då altid efter hvarandre»
Uti alle ftlder och uti alle byar finner
man vid herbergen en mångd med folk»
fom utbjuda fig til de refandes tjånfh,

Sådane Norimons och Kagos-draga-
re kunna långe uthärda med at löpa

ock
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och draga ofta ganflta tunga böfdor,
icke allenaft refande, utan åfven andre
varor, dem de vid bågge åndarne af en
ffcång elier Bambo faftbundne båra of-
ver axlarne. Merendels lågga de på en
tima en Japanfk mil til rygga och på
en dag hela tio til tolf milar.

Den 9 Marfcii fortfattes refah til. iVb-
gata rivier, tre och en half mil, hvilken
vi öfverforo och efter halfannan mils
refa fingo vår middag Uti Koijanosfa.
Derifrån fortfattes vidare refan tre mil
til Kurofacky och ånnu andre tre mil tii
en ftor och rik Handelsftad, vid namn
Kokura.

Kokura råknas ibland de ftörre lan-*
dets Stader och drifver flor handel.
Hamnen år likvål få upgrundad, at nu
mera endaft fraårre fartyg och båtar
kunna upg-å til Staden. Den år en Ja-
panlk mil i längden, utgör en aflång fyr¬
kant och åger en rivier, fom löper ige¬
nom defs gator ned til hafvet. Portar¬
ne åro bevakade af Officerare och Sol¬
dater. Vid ena andan af Staden och
utmed rivreret ligger Lands-Föritens
Citadell, fom tycktes vara ganlka vac¬
kert, och efter landets bruk vål befåft,
omgifvit med grafvar, förfedt med mu¬

rar
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rar och förftårkt med et högt torn. Uti
detta håller Förften öfver Kokura Land-
fkap fit Hof och lit Refidence.

Innan vi inkomma uti Kokura blef-
vo vi, å Prinfens vagnar, emottagne
och fedan genom Stadenetil vårt Her-
berg ledfagade utaf 2:ne Ådlinglar ifrån
Slottet.

Vi blefvo hår ganika vål logerade
öeh dröjde qvar til eftermiddagen den
påföljande dagen.

Enligt gamfrial plågféd undfick hår
den af Gouverneuren i Nagafaki til vår
tjånft under refan medfånde tjänare, en
liten drickspenning, beftående uti 1 thayl
och 5 mas, fom gör ungefärligen en
och en half Riksdaler.

Hår, få vål, fom uti alle andre Her-
bergen blefvo vi inqvarterade uti bak¬
delen utaf hufet, fom år både den be-
qvåthligafte och den vackrafte, ägande
altid fhi utfigt och utgång til en ftörre
eller mindre tomt, fom år bepryd med
åtfkillige trån, bufkar, växter och blom-
fterkrukor. Vid fidan håraf finner man
ockfå en liten Badfluga, för Fråmande
at bada uti, då de det åftunda. Ibland
andre vlxter, fom vofsö alrnannare på

fle-
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flere Milen , fåfom Pinus fylvefiris, Azalea
iniicä y Cbvyfanthemum indicum och flere,
fan jag åfven hår efc träd, fom kallades
Aukuba, och et annat vid namn Nandina 5

hvilcke bagge anfågos före, at medföra
någon lycka för hufet.

Framdeien af hufefc mrmafl: gatan
var aldraoftaft antingen en köpmans
bod eller en verkftad. Der innanföre
år köket och de rum fom gårds folket
bebor. Främmande få altfå aga de be~
qvåmligafte afdelningår i hufet, långft
bort: ifrån det buller, fom man annars
(kulle höra ifrån gatan.

Hufen åro ganfka rymiige, aldrig
mer, ån två våningar höge, hvaraf den
underffca bebos och den öfverfta tjänar til
vind eller dylikt och varder fållan bebod.

Bygnaösfåttet år hår i landet egifc
och befynnerligt. Hvarje hus intager
en anfenlig ftor rymd, upbyggeS lika
fom korsverksbus af trå, bambo-fpjålör
och lera, få at de utantil någorlunda lik¬
na ftenhuS, och åro tåkte med tegel¬
pannor utaf en anfenlig tyngd och
tjocklek. Hela hufet utgör et enda rum,
fom efter behof och godtycko kan af-
delas i månge rum eller mindre kamrar.

Det-
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Detta fker férmedelft lätta väggar, be»
flående utaf träramar, bekliftrade med
tjockt och ogenomskinligt papper, hvii-
ke i de uti golfvefc inlagde och i taket
motfvarande träbjälkar, i en til den ån-
dan infkuren fåra, ganfka vigt och nått
inpasfas. Sådane kamrar afilångdes un¬
der refan ofta för ofs och vårt med föl¬
je , och då et ftörre rum til inatfal eller
annars behofdes, voro fådane väggar
i et ögnablick borttagne. Man kunde
icke fe, hvad i närmade rum férehades,
men ofta kunde höras, hvad fom talades.

Som Japonefen aldrig åger någre
meubler i fit hus och fåledes icke eller
något fångftålle, få blefvo vare madraS-
fer och fångkläder uplagde på fjelva
golfvet, fom år tåckt med tjocka mat¬
tor af halm* Japoneferne af vårt med¬
följs lågo på famma fått, at hvila, men
ågde inge hufvudkuddar, utan i defs
ilålle, et afiångt flycke lackeradt trå,
fom lades under hufvudet vid örat*
Och fom de icke eller åga hvarken fio¬
lår eiler bord, få fltta de på golfvets
mjuka halmmafctor med fötterne under
fåtet och vid måltidsfcimman framfåttes
hvarje rått för hvar perfoii fårfkildt uti
lackerade tråkoppar med lock, på et li¬

tet
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tet fyrkantigt och lågt träbord. Igenom
denna tilftålning at fofva, rubbar icke
Japonefen fifc har, och år i et ögnablick
både upftånden och kläd, emedan natt-
råcken, foro tjänar honom til täcke, år
lika fnart påklåd och ombunden,

Under vårt viftande hårftådes ägde
vi icke tilftånd, at få vandra ut i Sta¬
den, for at nogare taga den i ögnafigte,

Den 11 Martii emot aftonen foro vi
med en jagt ofver viken til Simonofeki,
fora räknas for tre mil. Vi hvilade hår
i et herberge öfver natten.

Emellan Kokura och Simonofeki fyn¬
tes ligga en låg aflång klippa, fom vid
lågt vatn eller under ebben ftod föga
ofver vattubrynet, men under floden
öfvertåcktes aldeles. Vid denna klippa
fades et fartyg hafva ftött och förolyc¬
kats, hvilket fkulle öfverföra Kejfaren
Taiko. Kejfaren blef likväl vid det til-
fållet räddad, men Skepparen fkar fig
buken up efter Japanika bruket , för at
ftraffa fig fjelf. Til åminnelfe af denna
olycka har fedari blifvit upreft på klip¬
pan en fyrkantig huggen ften, vid pafs
af en alns högd.

Simonofeki år väl icke något Förfte-
ligt
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ligt fåte, ej eller någon af de ftörfle
ftåder i landet; men defs belägenhet gör
honom til et betydande ftålle, och den
åger en ganfka berömd famt mycket
befökt hamn, der man ofta får fe öf-
ver 2 å 300 ftörre och fmårre fartyg
för ankar. Merendels inlöpa hårftådes
alle de, fom årna fig ifrån Rikets vä¬
ltra kulter, til defs öitfa eller tvärtomy
antingen för at hår aflåmna någre va¬
ror eller ockfå för at under motvind
och ftorm äga en fåker hamn,

I anfeende til den mängd af folck,
fom ftromar til detta ftålle, ifrån fnart
alle orter och landfkap i hela riket, få
år rörelfen och handelen hårftådes gan*
ika ftor. Man finner derfore hår ockfå
en ftor hop varor til köps hitförde
ifrån andre landsorter, dem man uti
andre hamnar och ftåder icke altid träf¬
far, emedan hvarje hamn och ftad al-
månnaft drifver ftörfta handelen med få-
dane varor och tilverkningar, fom defs
egen Provins eller omliggande land
fortbringar.

På et ftålle, der få månge och ifrån
olike landfkap kommande invånare fam¬
las, var det visferligen, efter japaner-
nes tanka, ganfka nödigt, at iiderlige

3 Del. I hus
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hus fluille finnas, och fådane hafva der-
före, til de refandes tjånft blifvit inrät¬
tade. Det var HoJlåndarne icke ens
tillåtit at befe desfe; utan då vi hade
tilftånd, at i ftaden fpatfera omkring,
blefvo portarne til den gatan, hvaråft
de-funnos, forgfålligt tilflutne.

Denne Staden år belägen vid ena
åndan af Nipon, fom år den ftörfira af
alla öar, fom innefattar bagge Rikets
hufvud-ftåder, och hvilken åfven år för-
fed med landvåg til Jedo, ehuru vi ej
nytjade den, emedan den år fvår och
bergagtig.

En Viva (Sjöväxt) famlades hår vid
ftrånderne, fom kallades /twa Nori, hvil¬
ken torkades, roftades öfver elden och
fedan rifven til et ganlka fint pulver, blef
äten med kokade Risgryn och ftundom
blandad til Mifo-foppa.

För Snufva, fom man vid ombyte
af varma och kall blåft hår i landet gan¬
lka lått kan få, nytjade Japonefen helt
fint fnus, likt Ipanlkt, at draga np i nå-
fan. Detta fnus hitföres af Chineferne
uti fmå ihopkramade gröna och oge¬
nomskinliga glasflafkor.

taxa kallades en tråd, hela två fam¬
nar
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tsar lång, fom ihoprullad fdrfåljes nåftan
öfver alt i landet. Den år gjord utaf
hvete-eller Bohvete-mjöl och fåljes ef¬
ter vigten. Sabakiri kallade japonefer-
ne egenteiigen den, fom göres af bo¬
llvete. Denne tråd fkåres uti kortare
eller längre drycken och blandas uti nå¬
gon foppa, der den fm ak ar angenämt,
något linsniig, utan at aldeles uplöfas
och år mycket födande. Når den ny-
t jas uti foppa med lök och fikfrika¬
deller, kallas råtten Niomén; men cm
deruti blandas fpanlk peppar och Soja?
får den namn af Somen.

Vi betingade ofs bu til vår återkomft
i fynnerhet tvånne varor, antingen til
égit bruk élier til forfåljning, nemligen
Risgryn, fom hår fås utvalde och Brån-
de kol, fom nytjas til matlagning och
eldning i runnen under den kalla årstiden.

Uti handel och vandel råknas hår
icke någre Thayls, utan af Japonelén
älmånt Mas; få at i ftållet för 1 Thayl
råkna de 10 Mas, i ftållet för 10 Thayls
100 Mas och icco Mas i ftållet för
100 thayls. Och för at göra afbetal-
ningar efter en fådan beräkning, ågas
åtlkillsge ftörre och mindre Myntforter,
både uti giild, lllfver, koppar och jern.

I 2 Det
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Det förra beråkningsfåttet fvarar emot
våre Daler filfvermynt och kopparmynt;
det fednare emot våre Riksdalrar och
fmårre Ikiljemynt. Intet reprefentativt
eller pappers-mynt åges uti hela landet,
utan alt gångbart år uti fpecie, flagifc
och teknadt af Regeringen, ehuru filf-
vermynfcen ej altid åro lika i ftorlek,
utan for den orfaken altid vågas, innan
de af köpmånnerne emottagas.

Martti den 11, begåfvo vi ofs om
bord på et ftort Japanlkt fartyg, af he¬
la 90 fots långd, hvilket för vår trans¬
port til Fiogo årligen hyres på hol-
låndlka Compagniets räkning, för 480
Riksdaler, på en refa af vid pafs 330
fmå fjömilars långd, hvilken med god
vind dundom förråttas på 8 dagars tid.
Et annat dylikt fartyg gjorde ofs följe,
för at öfverföra en del af bagaget och
vårt medfölje.

Vi inlogerade ofs uti kajutan. Vår
Banjos fick fin afdelta kamare på ena
fidan och Hollåndarne den drygade de¬
len på den andra. Denna fidan var för¬
delad uti a:ne rum, nemligen en ganfka
liten fångkammare för Ambasfadeuren
och et ftörre rum för mig och Secre-
teraren, hvilket tillika nytjades til mat-



Ét fådant Fartyg år ibland de ftor-
fce, fom byggas i landet, vid pafs 1$
fot bredt, i bakåndan mycket tvårt och
derftådes i midten öpet för dels vidlyf¬
tiga ftyre, fom låtteligen kan aflyftas.
Enligt ftrångafte befalning måtte alle
fartyg vara få bygde, på det underfå-
tarne icke fkola dermed kunna utfegla
uti fjén och fåledes öfvergifva rikets
kulter. Ofta åro de bygde utaf Furu
och Cedertråd, dock mycket mindre
ftarke, ån de europeilke. Inunder år
kölen upböjd få vål åt framånden, fom
emot bakltammen. En enda Mait föres
på et fådant Fartyg och då det lugnar,
drifves det förmedellt flere par åror
fort. Når vi inkommo uti någon hamn,
för at kortare eller långre tid fördröja
der, blef Malten nedlagd långs efter far¬
tyget och hvilade på åtlkiliige dertil in¬
rättade Itolpar. Sedermera utbreddes,
då det antingen var mycket kalt eller
det regnade, deröfver och öfver hela
fartj^get, feglet, få at folket derunder
kunde ligga Ikyddade och takte. Det
åger vål icke egenteligen mer, ån et
dåck; men Kajutan, fom intager ftörfta

I 3 * de«

andre våre Ämbetsman.
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delen ofvan på detta däcket, utgör med
fit tak likafom det andra däcket, öfver
hvilket man åfven kan gå och öfver
hvilket maften hy ilar. Sålunda år Ka¬
jutan på desfe fartyg, åfven fom på al¬
le fpeljagter Uti japan ganfka vidlyftig,
rymlig och kan herbergera mycket folck.
Den famma kan ockfå, lika fom andre
rum i et hus, medelft lofa väggars in-
fåttande, fördelas i åtlkillge fntårre kam¬
rar, alle vackert tapiferade och på golf-
vet belagde med mattor utaf ris-halm.
Det befynnerligafte år, at kajutan å yin-
fe fidor ftår en god aln utom Ikepsbord
och år fåledes bredare, ån fartyget,
hvilket ej fer få fynnerligen vål ut.
Långs efter desfe lldor åro för kam¬
rarna åtlkillige fönfter.

Ifrån Simonofeki feglade vi 36 mil
til Kamiro, och då vi härifrån hade ut-
feglat famt lagt til rygga 7 mil, fingo
vi motvind och måfte gå för ankare vid

Men fom motvindeu icke
allenaft holt uti, utan ftormen ökades,
nödgades vi åter lyfta vårt ankare och
fegla härifrån, hela 14 milen tilbaka til
Kaminofeki, för at aga der en båttre
och fåkrare hamii. Hårftådes nödgades
vi tilbringa inemot trenne veckors tid,

in-
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innan vi fingo någon fogelig och god
vind, hvarmed vi kunde fortfåttarefan.

Under all den tiden voro vi beftån-
digt logerade om bord, men hade lik¬
väl flere gånger tiifålle, at gå i land, lör
afc roa ofs uti Herbergen och Templen.

Ufcaf blåften, fom ofta var flrång,
var luften denne tiden rått kylig, at vi
nödgades elda i rumen och voro ändock
plågade utaf Snufva och förkylningar.

Landet omkring kullen hårftådes var
öfver alt bergagtigt, men likväl i hög-
fla måtton upodladt, få at bergen på
flere ftållen liknade vackre Trägårdar.

Kodom kallades få vål hår, fom i
Simonofeki ynglingar, dem Borgerfka-
pet lämnar åt Borgmåflaren til uppas-
ning för kortare eller längre tid. Des-
fe ynglingar voro Borgares egne fö-
ner, vål klådde, drogo långbyxor fåfom
Ambetsmån och efter någon tids för¬
lopp, af andre aflosfades.

Fruntimren brukade håflådes en un¬

derlig fort mölTa, fom tåkte hufvudet
framtil, flod ut vid fidorne och bänts
om hakan. Den var gjord af hvit fil-
kesvadd och förmedelft öfverftruket kli-

I 4 fler
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fter helt glatt. En lådan lades nytjas;
endaft om vinfcren och emot kölden s

ehuru jag icke kunde fe hvad vårma
deg kunde gifva.

Icke allénaft Damer i de publiqve
hufen, utan andre fruntrmber hade hår
den leden, at fminka lig; åfven fom de
gifta huftrur ofver alt hade utdragit
håren utur fme ögonbryn, fom otroligt
mycket förftålde åfven de vackrafte an-
ligten.

Åtflriliige landets egne frugter fick
jag fe antingen torkade, eller inlagde
uti gåft, på et'fått, fom lårer endaft
vara brukligt uti Japan och China. Me~
bos kallades den frugfc, fom var torkad,
likaforp plomon och dylike; men Mena-
ratfki kallades den, fom var inlagd, an¬
tingen hel, eller ock, om den var myc¬
ket Hor, fkuren uti fkifvor. Hårtil nyr
fcjas den Galt, fom fås efter Sakki eller
Risdrickats gåsning och på dels fat. Sy¬
ran deraf genomtränger frugten , gifver
den någon fmak och bevarar den hela
aret öfver eller längre. Me betyder
frugt i landets fpråk; Nara befceknar
den ort uti Japan, der frugter på detta
fåttefc almånnaft inläggas uti fakki gåft
och Suki betyder inlägga. Konomon år

en
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en flor fort af Gurka, fom almånnait
på detta fått inlägges, föres uti fjerdin-
gar til andre orter och åfces fåfom gur¬
kor til ftek och andre rätter, famfc fma-
kar mycket likt med inlagde Gurkor.

Den långa tiden vi nödgades bibrin¬
ga uti Kaminofeki> för motvind ikull, tii-
bragte Japoneferne med flerehanda ler
kar och fpel. Mirie vänner ibland dem
fyfelfatte jag dels »ned föreläsningar uti
Låkarekonften, dels med-frågor om de¬
ras land, defs regering och hushålning,
famt i fynnerhet om landets ipråk, hvar¬
på jag fulkomnade rått mycket min re¬
dan förut påbegynte ordabok.

SioI/uts var en fort fpel, fom af
Toikame på hollåndfka kallades Gåfe-
fpel ('Gavje-fpeeiy. Det beftod uti et
tjockt papper, på hviickefe voro tryckte
åtlkillige fyrkantiga rutor, teknade med
hvarjehanda figurer. Flår vid kaftades
en Terning och hvarje Spelare hade
en Ikifva eller något annat, hvarmed
han på figurerna teknade fifc terningkaft,

Kortfpel år hos Japonefen icke nå¬
got ålikadt tidsfördrif. Utom defs år
kortfpel hos dem ftråhgeligen förbudifc.
På fartyget blef jag någre gånger var-
fe , at detta fpel nytjades, men i land fåg

1 $ jag
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jag det aldrig, hvarken förut eller fe*
dan nyfcjas. Korten årp gjorde af fta-
digt och tjockt papper, 2 tum långe
och en god tum brede, jo til antalet,
f/arte på den undra och olika teknade
på den ofra fidan. Korten lades uti
högar, flere på hvarandre och der of*
vanpå penningarne: fedan vandes kor¬
ten om, för afc fe, hvilken vunnit Så*
lunda liknade detta fp el mycket det,
fom hos ofs kallas Sala hybika.

Kompasfen, fom år brukelig på ja-
panfke fartygen lårde jag mig, under
vårt ftillaliggande, at noga kanna, Den
år afdelad uti 12 ftrek, nemligen förft
efter de 4 hufvudvådren O, N, S och
W, famt fedan hvardera af desfe uti
trenne andre. Desfe våderftrek namn-

gifvas efter visfe djur fåfom för Nor¬
den, fom kallas i deras fpråk Kitta, 1,
Råttan på Japanfka ne. 2. Kon {^Oxen)
eller us och 3. Tigern, tora; för Ostan
eller FigaR, 4. Haren, u. 5. Draken,
tats. 6. Ormen, mi; för Sunnan eller
Minnami, 7. Häften, urna. g. Fåret,
fitufi. 9. Apan, Sarw, för Wastan eller
Ms 10. Hönan, ton. 11. Hunden, inu.
och 12. vildfvinet, i.

Mgre befynnerligheter forekommo
uti
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uti fpråkefc, fom jag tykte vara] varde,
at antekna. Iqvang betyder hos dem
et tufendtal, men nytjas icke vid andre
tilfåilen, ån då penningar (kola räknas;
100 thayls eller 1000 Mas beteknas få-
ledes altid med Iqvang me. Mono betek-
nar både en Månniika och Gods; men
bågge desfe bemårkelfer fkiljas med bok-
ftåfverne, hvarmed de olika fkrifvas.
Sfugi utmärker både Cedertrådet QCu-
pvesfus och Jumperas) och particula ill-»
per (öfver); bagge uttalas lika, men
fkiljas åt med olika bokftåfver, då de
Ikrifvas, Lika få betyder Kang både
kalt och varmt. Fas åger en trefaldig
bemårkeife, nemligen förft de fmå run¬
de lackerade träpinnar, hvarmed de al-
månt hår i hela landet åta, i ftållet för
gaffel; fedan bemärker det en brygga
och ånteligen (margr?) kanten på et bord,
eller något annat. Gårdagen eller för¬
leden dag veta de, at nåmna på tren-
ne olika fått, nemligen Kinno, Senjits
och Sakkufits.

De Ämbetsmän, fom hår på orten
hade tvånne Sablar, kallades Sarnrai och
de, fom icke ågde rättighet, at bara
mer ån en, kallades Tjonen.

Andteligen efter lång väntan begyn-
te
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te en fogligare och gynfammare vind
afc biåfa up, få a.t vi fingo lyfta vårt
ankare och fortfegla til D(tho Kamera,
der vi åter låto det falla. Öfver alt,
likafom förut fågo vi omkring ofs åt?
föillige ftorre och fmårre öar, emellan
hvllcke vi framfeglade och hvarmed
denne föårgård öfver " alt var upfyld..

På alle hållen, der vi ankrade, vo¬
ro Japoneferne ganföa mone om, at gå
i land, för at bada. Renlighet år detta
folkets behändiga föremål och ingen
dag går förbi, på hvilken de icke två
flg rene, antingen de åro hema eller
hadde på refor. Uti alle Städer och
byar, i alle Herberg och enföiidfce hus
åro derföre altid fmå badhugor inrätta¬
de til refandes och andras beqvåmlighefc
och tjånfö De fattigare betala derföre
endaft någre ören; men fom ofta flere
af dem nytja famma vatn, utan omby¬
te, blifva de ofta af hvarandre fmittade
med Skabb och andre fukdomar, fom
åro fmittofamme.

Barn voro hårftådes, fåfom i byar-
ne på andre hållen, ganfka talrike och
de ende, fom föreko efter ofs, då vi
någon gång landftego. Öfver alt märk¬
te jag, at barnens aga hår i landet var

• gan-
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ganlka fparfam; fållan hörde jag riågre
bannor eller knorr, nåftan aldrig blef
jag varfe ftötar, hugg och flag, hvarken
uti hushållen eller på fartygen, der lik¬
väl fådane varor hos de mera uplyfte
och höflade folkflag få rundeligen vanka.
Uti Skolarne hördes barnenalle på en
gång låfa ganlka högt, få afe man af detta
ibrl på ftåilet nåftan kunnat mifta hörflen.

Vår Ikårgårds re fa fortlattes vidare
til Miterai, emellan en ganlka ftor mångd
af öar och uti en tråhgare kanal emel¬
lan tvånne ftora landlkap. Hamnen år
hårftådes både ftor och fåker, hvårföre
detta ftålle altid år en tilflygt för far¬
tyg, fom ftundom til ganlka ftor mångd
hår ligga för ankare.

Uti alle hamnar hade man haft be-

fynnerlig omforg, at inråtta oftaft flere
publiqve hus, åfven i de minfte byar.
Gemenligen voro desfe hufen de vac-
krafte och prydeligafte och ej fållan voro
de belågne utmed Ijelfva afguda-templen.
På et få litet ftålle, fom Dfino Kameru
lades vara icke mindre, ån 50 qvins-
perfoner; uti Kaminofeki voro a:ne hus,
fom fades innehålla tilfammans 8° Da¬
mer odi uti Miterai voro icke mindre,
ån fyra fådane vål conditionerade hus.

I för-
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I förundran öfver en få laftbar inråt~
ning hos et annars få förftåndigt och
flugt folk, fokte jag på alt fått ntaf Tol¬
karne utforika, nar och af livad anled¬
ning den famma upkommit och öfver
hela landet blifvit utbred. Jag blef då
Underrättad, afc denna odygd icke af
ålder funnits uti landet, utan förft
upkommit under de inbördes krigen „
fom fördes, då den verldslige k ej fa¬
ren, fom Genera Iisfimiis för Armcen,
rykte til fig ifrån Dairi den Kejferliga
magten och myndigheten, undantagan¬
de den, fom han ånnu åger uti Eccle-
fiaftiqve mål. Dairi nödgades under den
tiden, ånnu mycket ung flygta undan
med fin foftermoder och fit Hof til Si-
monofeki. Dairis betjening beftod då,
åfven fom den ån i dag beftår endaft
af det vackra könet, och han anfes ån¬
nu för få helig, at ingen mansperfon
må nalkas honom. Under denna ftyg-
ten- öfver ljön , då fienden efterfatte ho¬
nom, fprang hans foftermoder med ho¬
nom i vatnet och fördrånktes. Hans tjå-
narinnor, fom framkommo til Simono-
feki och ågde intet, at lefva af, nödga¬
des då at antaga en mindre artar kofi>
vinning. Detta Ikal, efter fleras förfåk-
ringar varit förlta orfaken til fådane

hl?S,
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hus, fom fedan under flere års inhem-
fka krig och oroligheter efter hand ut¬
bredt fig.

Tolkarne berättade mig härvid åf-
ven, at alla fådana qvinsperfoner icke
ofver alt åga lika namn eller åro alle-
fHdes i lika anfeende. Uti Simonofeki
kallas de ännu Jorusfi egenteligen , och
detta famma namn både ägde Dairis
Maitresfer förut och åga det ånnu,
hvilka, utom defs råtta Gemål, åro til
antalet ia. Keife eller Kefe kallas ge-
menligen alla andra, utom Simonofeki.
Namnet betyder et Slott, fom år up
och ned våndt och lämpas derföre på
desfa qvinnor, emedan de gåt ofver
ifrån årbarheten til otukt. Faifats år en
ringare fort, fom år hvar och en, för
et ringare pris, nemligen för 8 Kon-
deryns, til tjånft. Fai gin var et for¬
dom brukligt filfvermynt, af ganlka flått
filfver och en Konderyns vårde. Åtta
fådane Fai gins eller penningar hafva
derföre gifvit dem namnet, Ofiakv be-
Ikrefs fåfom aldrafåmfta flaget, fom lö¬
pa omkring och tigga, famt vifa fig för
en ringa penning. Desfa fades fåt fife
namn efter en qvinna med det nam¬
net, hviiken varit tokig och tillika myc¬

ket
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kefc lider]ig. De forflåndigare Japaner
kunde likvid icke undgå, at for mig til-
ftå, at desfe inråtnirigar voro oanftån-
dige och för nationen vanhederlige.

Sigaki var en fort Odren, fom uti Mi¬
terai fi&ades och voro fmakelige,- at åta»

Hår och på flere andre ftållen uti
hamnarne fick jag fe, huru Japonefen
bevarade fine fartyg ifrån at fkadas af
den förderfveliga feredo navalis. Se¬
dan fartygen voro updragne på ftran-
den, brändes med itände fpånor båda
fidorne, få långt, fom fartyget kom¬
mer at gå under vatn, ånda til defs,
at de voro vål öfverdragne med en kok
ikorpa. Denna omMndighet torde åf-
ven bidraga til, at bevara dem for rota.

Til fjös fortfafctes ån vidare vår refa,
med mera fördelagfcig vind, til Fiogo, -dit
vi ankommo efter 16 dagars befvårlig
och farlig refa.

Så ofta Japoneferne kommo i land,
beförjde de altid om, at gåls, ankor
och höns blefvo flagtade, fom tilred-
des för vårt bord; men på fartygen,
då de åro til fjös och under fegel, åro
de vidlkepelige nog, at icke flagta nå¬
got kreatur. Derföre, på det vi icke
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i flere dagars tid fkulle biifva Utan fo-
gclftek, måfte jag åtaga mig den få li¬
tet modoiåmma fyllan, afc döda désfe
kraken.

Flere förter af ankor oeh i fynner-
het; Anas galeviculata voro,- vid vackert
vader, i fådan myckenhet förfamlade
uti des fe farvafciij der de aldrig fkråmas
titaf någre fkott, at de på längre håll
liknade flora öar och voro icke det
minfta rådde under vår förbifart, icke
en gång för mig, fom var deras dage-
lige fiagtare.

Fiogo ligger vid pafs iö mil, eller 13
i]om ilar ifrån Ofaka, gent emot uti fam-
ma vik; Den har en Hor inhamn> fom
likväl emot föder år öpen och fålunda
har den fordom åt den fidan varit ofå-
ker och farlig. Denna omftåndighet har
likväl blifvit undanröjd utaf Kejfaren
Feki, igenom otroligt mycket befvår,
arbete och koftnad, hvarvid åfven
en myckenhet folk fkolat omkomma.
Denne Kejfare låt åt fodra fidan af ham¬
nen göra en fördämning och upgrund-
ning, fom fkulle hindra vågen, at med
iit fvallande inbryta uti fjelfva hamnen.
Denne upgrundning, fom vi omkring-
feglade, liknade, i haft påfed, en fand-

3 Del. K ref-
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refvel och låg ej fårdeles långt: under
vattubrynet. Flere hundrade fartyg ha¬
de hit, tillika med ofs tagit fin tiiflygt,
for hvilke denna hamn år få mycket
angelägnare, fom farvatnet til Ofaka år
grundt och icke tillåter upfarten dit for
Itörre fartyg. Staden år, lika fom Na-
gafaki, bygd långs efter ftranden af ham¬
nen och ledan på flutningen af de up-
gående bergen. Tilloppet af folk år alt-
få hårftådes ftort och ftaden tåmeligen
både utvidgad och vacker.

KjEmpfer berättar, at han ifrån
Fiogo med fmå båtar afrefte til Ofaka;
men, oagtadt vi hår måfte lämna vårt
ftörre Fart\rg, togo vi härifrån landvå¬
gen, anda til Kanfaki, ifrån hvilket ftål-
le vi med fartyg, 3 mil öfverfårdades
til Ofaka.

Den 8 April 0111 morgonen afrelte vi
altfå förft til IJinomia, for at der fpifa
middag; fedan til Amagafaki, en vid
ijokuften befåft Stad, deråfi: vi, efter 2.
mils refa, en ftund hvilade och ånteli-
gen, ånnu en mil til Kanfaki by, utmed
en ftor rivier. Ifrån detta ftålle låto vi,
3 mils våg, med båtar fatta ofs öfver
til mynningen af den ftora å, fom lö¬
per igenom OJaka ifcad ned til hafsviken.
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Vår tilkommande vård var den förfte,
fom kom ofs i båt til niotes på fjelfva
rivieret, och lédfagade ofs fedan upföre
det famma igenom Förftåderne, fom
blifvit anlagde långs efter defs firånder,
och hviike voro betåkte med flere hun¬
drade fartyg, fom vitnade om denne
ftore ftadens vidftråckta handelsrorelfe.
Når vi pasferat någre bryggors Portar¬
ne och de å ymfe fidor liggande Vakthus,
märkte vi, det vi inkommit i fjelfva
Staden.

Vi blefvo hår ganfka vål herberge-
rade och undfägnade. Vår vård , i fin
båfta högtidsklådning, med den gladafte
npfyn och de vordnadsfullafte åtbör¬
der, kom fnart in, för at önfka ofs ige¬
nom Tolken godt flut på vår långfam-
ma och befvårliga fjörefa famt medför¬
de en af fin betjäning, fom framlatte et
litet vanligt fyrkantigt bord, med en
fkånk, åfven på det ypperfla fått utfirad.'
Denne Ikånk beftod uti åtlkillige Apel-
finer af vanlig fiorlek med tjockare lkal,
någre Micans eller fmårre Apelfiner
med tunnare lkal, famt någre torkade
Fikon (Kaktj. Ofvan pä denna Ikånk
var lagdt et ihopvikit och med röd
famt förgyld papperstråd ombundit pap-

K. a per,
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per, uti hvilket vid åndarne en rirm>
fa

^ af en QFucus~) fjövåxt var kliftrad»Hår omkring voro ockfå lagde någre
löfe terningar, af famme fjövåxt fkur-
ne. Alt detta hörer til Ceremonielet
och utmärker den ftörfta agtning for
de ankomne främmande Refande.

Til aftonen fingo vi ibland annat en
fort fik, fom kallades Ahvame, hvilken
fmakade ganlka väl.

Det förfta vi nu hade at göra, var
at betyga vår tackfamhet emot Capite-
nen, fom med det ftora Fartyget lyc-
keligen fört ofs til Fiogo och gjort ofs
famt vare faker följe hit, tillika med
någre utaf befåtningen. För min egen
del måfte altfå jag til honom utbeta¬
la 6 thails och til Matroferne 7 mas,
5 konderyns. Afvenfå efter vanligt
bruk, måfte hvar och en af ofs utbeta¬
la 3 thails til dem, fom vårdat och up-
pasfat våre Norimons, faint til den af
Gouverneuren medfånde Betjenten åf-
ven 6 thails, inalles belöpande flg til
vid pafs 16 Riksdaler,

Uti Ofaka dröjde vi endaft öfver
dygnet och under den tiden beföktes
vi utaf åtlkillige köpmän, hos hvilke vi,

ef-
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efter de mönfter, fom nu upvifades,
beftålde allehanda varor, fom til vår
återkoiiift fkulle vara färdige. Sådane
voro i fynnerhefc Infeéter af koppar och
tråd efterapade och fernifade, flere for-
ter folfjådrar, papper til fkrifning och
tapeter, famt någre andre rariteter.

Ofaka år en af de 5 Riks-fläder,
fom tilhöra verldslige Kejfaren, och i
defs namn ftyres af tvånne Gouverneu-
rer likafom Nagafaki, af hvilke en går
til Hofvet hvart annat år, och hvartan¬
nat år förvaltar Regeringen. Denne år
tillika en af de ftorfte handeisftåder i
riket för fin beqvåmliga belägenhet vid
fjökuften och nåftan midfc uti landet.
Af den otroligt flora tilförfei af al ting
från alle orter i riket, år hår godfc köp
på matvaror och de rikafte konftnårer
famt Köpmän hafva hår fat fig ned. Je*
dogawa rivier, fom vi feglade upföre til
Staden, löper igenom defs gator och
raed grafvar fördelas i flere grenar. Ci-
tadellet, fom ligger vid fidan af ftaden
ar nåflan en mil i fyrkant och efter lan¬
dets bruk vål befåft. Öfverån, fom löper
igenom ftaden, åro icke allenafl bygda
koftbara bryggor utaf landets Cedertrån;
utan de åro både talrika och några ganlka

K 3 lån-
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långa» af 50 til 60 famnars längd. Nå-
ftan uti alle hus var fråmfta delen af
rredra våningen antingen verkftåder,
öpne åt gatan, eller flora &öpmansbo->
dar, der atlkilligé til falu varande va¬
ror voro til ålkådande uthångde, at låc^
ka til fig köpare. Månge rike fåtta fig
hårftådes ned, at förtåra fine pennin¬
gar, emedan denne Staden år den nöj-
lamafté ort uti hela landet; fåledes år
den uti Japan, hvad Paris år i Europa,
der tufende angenäma tidsfprdrif kun¬
na erhållas. Uti Gitadellet åga Stadlens
Gowyerneurer ingen ting, at befalla,
utan bevakas det af a:ne andre Goiu
verneurer eller Commendanter ymfom,
fom aflosfa hvarandre hvarfc tredje år,
och fom åga intet, at befalla uti Sta¬
den. En af dem villas alfcid vid Hofvefc
'och då han nedrefer, för at aflosfa fin
Företrädare, iagttages härvid den be~
fynnerliga omfMndighéten, at desfe 2:ne
icke få talas vid; utan då den ene in¬
tågar, måfle den andre uttåga, och ge-
nafl förfoga fig til Hofvet, at göra re¬
do för fifc Fögderi.

Emedan vi emellan Ofaka och Miaco
hade hela 13 milars våg, måfte vi gan-
fka tidigt om morgonen begifva ofs på
refan den 9 April, In-
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Innan det fäledes begynt at dagas,
blefvo vi häftigt upvåkte; och fedan vi
druckit en kopp Caffé famt tillagat vare
frakofMhiorgåfär, fortfatte vi refan, un¬
der et nåftan beftåndigt fjungande af de
Japonefer, fom föregingo och med en
i tor hop blofs uplyfte vår mörke mor¬
gon ftund. Når vi hunnit tvenne mil
och ankommit til en ftor by, Morikuts
kallad, togo vi och våre dragare en
ftunds hvila. Refan fortfattes fedan 3:ne
mil til en ånnu mycket ftorre by, Fi-
rakatta, der vi åter hvilade och togo
någon förfrifkning. Sedan fortforo vi til
et annat hviloftålle, lodn, en mil och
fpifade middag, något fent, uti Fufimi,
dit vi hade något öfver en mil. Jodo
år en liten, men vacker ftad och gan-
Ika mycket rik på vatn. Defs brygga,
jlodo bas kallad år en af de ftörfte i ri¬
ket, hela 400 fteg lång. Staden år be-
tåckt genom et, åt fidan liggande Cita-
del, der en Prins håller fit Hof. Fufi-
vti år vål icke annat, ån en by, men
af den långd, at den råcker hela tre
milen, ånda til Kejferliga hufvudftaden
Miaco, af hvilken den vål kan anfes för,
at vara en Förftad.

Utom Holland har jag icke någonfin
K 4 gjort



Mefan til Hbfvet. Fujimi iyy6.

gjort någon refa, få angenäm, fom
denna, i anfeende til landets täckhet
och behagelighet. pefs folkrikhet och
Upodling öfvergår pck alt, hvad man
derom fåga kan. Hela landet var å ym-
fe fidor, få långt vi kunde fe, icke an¬
nat ån fruktbärande fält och hela vår
långa dagsrefa Ikedde igenom byar, hvar-
af den ene tog fin början, der den an¬
dre Hutades, långs efter landsvågen
bygde.

I dag fick jag fe under vågen någre
kärror, de forfte och endafte hjulåk¬
don, "fom rundt omkring ock uti Miaco
fitad nytjas, men för öfrigt icke uti lan¬
det. Desfe kärror voro Jåge och fmå,
med tre hjul, nemligen tvenne vanlige
och et framtil. Hjulen voro gjorde af
et helt ftycke fågadt tråd. Omkring
kanten var lagdt et tåg eller något dy¬
likt, for at hindra hjulets nötning. När¬
mare in til och inuti fjelfva ftaden vo¬
ro desfe kärror ftörre och plumpare,
(lundom med tvenne hjul och kjördes
med en oxe före. Någre af desfe kår-
ror voro ockfå like de Europeifke, med
nafver och ekar, men obellagne och
bråckelige. På vågarne var det icke
tillåtit köra med desfe kärror mer, ån
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på en /Ida, hvilken och deraf fågs myc¬
ket upkord. Til den åndan var ock den
ordningen gjord, at de om förmidda¬
gen fkulle köra bort och eftermiddagen
hem, för at icke möta hvarandre.

Små kakor af Rismjöl kokade, famfe
färgade ftundom gröne, ftundom hvite,
funnos til falu uti alle herbergen, åfven
uti byarne, hvilke de refande och i
fynnerhet Nprimons bärare köpte och
åto jämte fit thévatn, fom alleftädes äg¬
des tilredt til de refandes tjåpft.

Yid Miacos rivier höllo hg uti ftor
inyckerjhet Pelecani, fom gjort fig bon
på tallarna långsefter vågen, famt Än¬
der och andre vilde foglar; oagtadt flo¬
dens ftrånder icke en gång voro läm¬
nade til frie tilhåll, utan alleftädes be¬
bodde och odlade.

Jag hade föreftålt mig, at under
denna långa refan i et land, dit Euro¬
péer få fållan äga tiltråde, kunna fam¬
la en myckenhet af fålfynte och okän¬
de växter; men jag har ingenftådes blif-
vit i detta hoppet få bedragen, fom hån
I de måfte åkrar, fom nu ftodo befåd-
de, kunde jag icke uptåcka det aldra-
minfta ogräs, icke en gång hela Pro-

K % vin-
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vidfer igenom. En refande fkulle låt- •

teligen kunna inbilla fig, afc uti Japan
icke funpos något ogräs; men den ido-
ge Åkermannen bortplåckar fa noggrant
alt ogrås, at den ikarpfyntafte Bofcani-
cus knapfe ' uptlcker någon främmande
ört i dels val håfdade åkrar. Ogrås och

. gårdesgårdår voro .lika fälfynte i landet,
öotfäjeligen, i denna del, lyckeliga land!
Uifådet fås på fmala fångar, vid pafs
en fot brede och fkilde ifrån hvaran-
dre med en fåra, öfver en fot bred.
På des fe fmala fångar fås hvete eller
-korn, antingen tyårtöfver i rader, nå¬
got litet Ikilde ifrån hvarandre, eller
ockfå långs efter i tvenne rader. Se¬
dan detta upvuxit til en half alns hogd,
ta ges jord utur fåran, fom förvandlas
derigenom til et dike, och denna jord
iågges varfamt omkring brodden, fom
deraf undfår en ny muft och gödfek

Igenom et få modoiamfc arbete likna
åkrarne hår i landet aldeles kålfångar,
fom på högderne i fynnerhet göra ut-
ilgten vacker; emedan de derftådes, vid
nedre fidan åro kantade med en ,ften-
mur, få at högderne hafva utfeende af,
at vara belagde med vallar. Aro des-
fe, fom ej fållan hånder, befådde med

Ris;
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Ris; få ledes vatnet, hvilket famlas af
ikyar vid fpetfen lamt af regn, ifrån
de öfre til de nedre, få at de fattas un¬
der vatn, förmedelft en lika hög, vid
nedre åndan uphojd kant, igenom hvil-
ken de efter behag kunna utfiåppa vatnet.

Uti början af April månad började
Landtmannen omgrafva det land, fom
årnades til Ris-land. Detta ftod nu re¬
dan, nåftan helt och hållit under vatn,
med fine uphöjde kanter. Gråten igen
fkedde med en fots lång och en hand
bred, något krokug bila, med et fkafe
på. De Risi and åter, fom lågo mycket
lågt och voro aldeles under vatn, plöj¬
des up med en ko eller oxe, til hvil¬
ket arbete desfe kreatur nåftan endaft
hår i landet brukas.

De 6frige åkrarne, fom voro befåd-
de med Öfterjåndlka kålen (Brasfica
orientalisk ftoao nu uti April månad al¬
deles forgylde af fina gula biomor och
lyfte redan på långre håll. Frön af den¬
ne Kål-fort, kallad Natanm, pråsfades al-
månt och den olja, Natanni abra, fom
deraf fås, nytjas öfver hela landet och
i öfverflod til lampor. Frön mogna i
Maji och roten nytjas icke.

En
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En fort: Senap Q Sinapis cevnua) fåg
jag på någre ftållen odlad, japonefen
nytjar fållan frön deraf til mat, men
denne var den fort, fom både nu un¬
der refan och åfven på faétoriefc til Hol-
llndarne for vanlig fenap forfåldes.

Landtmannen, fom var fysfelfat med
grafvande, åtföljdes altid af flere vac-
kre och vitagtige Hågrar Qv4rde<£~),
hvilke bortrenfade den malk, fom fans
uti åkren och voro ganfka tame. För
den nytta, desfe foglar göra, an fes de
hår fridlyfte och Ikrårnas icke eller
oroas af någon.

Uti Miaco Stad blefvo vi, uti vårt
Herberg inlogerade i öfra våningen,
fom annars är ovanligt på andre ftål¬
len, och bingo vi qvarbiifva uti hela fy¬
ra dagars tid. Våre ftörre kiftor blef¬
vo åfven öpnade, för at uttaga nyt om¬
byte af linne och andre kläder famt
nödig proviant til den återftående refan.

Under denne tiden hade vi audience
hos Öfverdomaren och de tvånne Stad¬
fens Gouverneurer, hvilke alle af hol-
låndfka Compagniet med Ikånkor blefvo
begåfvade. Yi blefvo förde uti våre
Norimons til deras Palatfer och undfäg¬

na-
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nade med grönt The, tobak och Såe-"
kerbakelfe<

Öfverdomaren (Groot Réchér) år nå-
ftan den ende mansperfonen i hela Dai-
ris eller den andelige Kejfarens Hök
Han år lika fom dels Vicarius eller fom
en Hofmarfkalk, fom i defs höga Prin¬
cipals Hamn beförjer om al ting vid defs
Hof, och i fyrinerhet uti Eccleliaftiqve
mål utom det famma. Han förlånar ock-
få Pafs åt alle, fom fårdas långre up
åt landet och til den Verldslige Kejfa¬
rens Hof. Denne högt anfedde man til-
fåttes likvål icke utaf Dairi fjelf, utan
utaf Kubo och år gemenligen en til
åren och moget förftånd kommen man.
Någon gammal Troman, fom tillika åger
någon rikedum, jfades utväljas hårtil af
den verldslige Kejfåren; och fom defs
inkomfter vid Syflan åro ringa och otil-
råckelige, blir han med tiden i denna
lin höga beftålning merendels utfattig.

Dairi åger lit Hof och Slott in^
nom Staden, lika fom uti et fårlkildt
qvarter och utgör enfamt en anfenlig
Stad, omgifvet med vatngrafvar och
Stenmur. Vi ågde ej den lyckan, at
få befe det annorlunda, ån på långre
afftånd. Innom det famma bor Dairi

med
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med fine Gemåler, en fior mängd af dels
Hof-folck, och Littarate Pråfter. Han
äger innom defe famma alle fine nö¬
jen > och tilbringar der hela fin Iifs-
tid, utan afc komma utom det famma.
Når Dairi någon gång går utur fine
rum, for at uti Trågårdarne fpatfera,
gifves fåciant med tekn tiikånna, på det
ingen må nalkas dit åt, för at fe den¬
ne, Landets fordne Regent, nu mera
endafi: i Kyrkofaker magtågande Påfve,
hvilken anfes vara få helig, afc ingen
Mansperfon må ikåda honom. Under
de få dagar vi viftadas hårftådeS, beha¬
gade hans Helighet en dag håmta frifk
luft under bar himmel, då et vilt tekn
dertil gafs ifrån Slotsmufem

Sedan Kubo, eller den Verldslige
Kejfaren, fåfom Generalisfimus för ar¬
meen , hade rykt til fig högfta mag-
ten, blef ändock ftorfta vördnaden läm¬
nad åt Dairi. I början efter denna Re¬
volution, gjorde ockfå Kubo årligen en
Refa til Miaco, för at aflågga befok
hos Dairi. Sedermera hafva desfe be-
föken et och annat år ufceblifvit och
ånteligen lades de nu mera hafva alde-
les uphört.

Miaco år icke allenafi: Rikets åldfie
huf-
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hufvudftad, utan ockfå den ftörfte han-
delsftad uti hela RikeL Defs belägen¬
het, ongefårligen midt i landet, medfö-
rer denne och flere andre fördelar. Den
ligger på en Siått utbred, inemot en
tyfk mil i längden och en half i bred-
den. Hårftådes hafVa fat lig ned de
made och bälte få väl Handtv-erkare,
fom Fabriqveiirer och Konflnårer, jäm¬
te * de anfenligafte Köpmän, få at hår
åges til falu, nåftan alt, livad man kan
åftunda, i fynnerhet lackerade arbeten;
fammefcer och Sidentyger åfven med
guld och filfver invåfvit; arbeten af guld,
filfver och koppar famt Sowas; kläder
och de förtråflfeligafte vapn. Den rykt¬
bare japanlke Kopparen renas och för¬
ädlas hårftådes, fedan den vid grufvor-
ne blifvifc roftad och fmålt. Alt mynt
blifver hår flagit och ftåmpladt. Och
fom vid Dairis Hof endaft underhålles,
lika fom vid en Rikets Academie, al
Litterature; få varda ockfå alle böcker
hårftådes från tryckpråsfen utgifne.

c

Ofverfte Tolken öfverlemnade ofs
hårftådes en Summa penningar uti nye
Kobangs, den vi under refan kunde ef¬
ter behag använda til Rariteter och han¬
delsvaror. jag och Secreteraren fingo

livar-
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hvardera 300 Riksdaler, dem vi feda^n
af vårt kambangscapital i Nagafaki må¬
tte erfåtfca.

Sedan vi af de Köpman, foiii hade
tilftånd, at beföka ofs, beftålt til vår
återkom fl: åtlkillige handelsvaror, fåfoni
Sowas arbeten, Solfjädrar och lackera¬
de arbeten i fynnerheh; begofvo vi ofs

Den 14 April på refah. Innan vi hun¬
nit en mils våg, kommo vi til Keagiy
der vi en ftund hvilade. Sedan hade
vi föga längre våg til Jaco Tjeja, der
vi åter hvifade en liten ftund. Til Fa-
firi hade vi något mer, ån en mil och
derifrån åter en mil til lftba eller Oits>
der vi fpifade middag. Oiis ligger ut¬
med en Infjo utaf fanima namn, fom
emot fin långd af hela fyrafcio Japanfka
mil, år ganfka final. Gamle Kiftorier
berätta, at denne infjö på en enda natt
upkommit igenom jordbåfning, under
hvilken hela den landftråckan nedftmkit.
Denne infjö låmnar en beqvåmlig fjo^
fart och transport för varor åt de om-
kringliggande orter och år åfven märk¬
värdig for det, at uti denna, fom en-
daft innehåller fot vatn, finnes Lax, et
filkflag, fom annars år få fålfynt och
oftaft ofynligt i öftra Indien. Laxar för¬

des
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des til ofs til falu för Vart bord, fom
voro ganfka läckre. De ftörfte jag der-
af fick fe, voro ungefärligen af et hälft
Lispunds vigt. Sedan vi, under refans
fortfåtning, fmgo oftare denne fifk-fort,
låto vi deraf röka någre, til vår åter-
kornft, hvilke dock hvarken uti flor-
lek, fetma eller rökning kommo i jåm*
förelfe med dem, fom vanka uti Europa.

Efter middagen fortfattes refan eh
mil til '/fetta och en mil til bkinova s
fatnt något öfver en mil til vart nat-
låger uti Kufats, en by, fom åger åt-
minftone femhundrade tomter. Vid 7Jet-
ta fördes vi öfver en ganlka lång bro
öfver den der varande ån. Bron hyl¬
lade på en liten holme, fom låg närma¬
re åt ena tidan och var hon vid pafs
350 fteg lång, bygd på landets fått, pry-
delig och förfed med ledftången

MovgGnen derpå den 15 April" hade
vi öfver n mil, at färdas och det ige-
210m åtlkillige byar och Städer, fom uti
det flora, rika och frugtbara Qmi land-
fkap lågo helt tåt in til hvarandre. I*
bland de måft antekningsvårde voro Me-
noki, Isfibe, Najumi, Jfatfri, Minakuts ?
Ono ^ MatJu.9 Fitsjoma, Inofana Satua och
Sakannfia. Uti Minakuts, fem år en an-

3 Del, b fen-
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fenlig Stad in uti landet, undfingo vi
vår middagsmåltid. Så vål hårftådes,
fom på flere ftållen, voro fjuke ifrån
orterne ankomne, för at utaf hollåndfke
Medicus få något godt råd och medel
emot fine chronifke Sjukdomar; ofta
voro deras krämpor antingen ftore hård¬
nade körtlar och kråftfår, eller Vene-
riike Symptomer, fom merendels tagit
för mycket öfverhand.

Närmare aftonen inkommo vi uti
JJi landfkap, der vi i dag drogo igenom
flere byar och ankommo åndteligen til
Sekt Stad, hvaråft vi fingo vårt natlåger,

Den /6 April var vår rela icke min¬
dre angenäm, ån gårdagen och tilföre-
ne, i anfeende dertil, at landet lfi var
ganlka tåt bebodt, frugtbart och folk¬
rikt, få at vi pasferade igenom långe
byar, fom lågo utmed vågen och voro
föga långt fkilde ifrån hvarandre. Vi
tnåfte likvål öfver alt, då vi fördes ige¬
nom någon by, uthärda en olågenhet,
fom gjorde alt annat nöje bittert och
nödgade ofs at merendels hålla våre fön-
fter uti Norimon tilflutne. Et hemligt
hus, fom för hvarje hushåll år nödvån-
digt, bygges uti Japanlke byarne altid
Utåt gatan, vid fidan af boningshufet:
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det år nedtil 5pet, få at förbifarande
refande kunna utan före kafta fit vatn
uti en ftor kruka, fom innan före år
nedgrafven uti fjeifva jorden. Den ftank
fom af urin och annan granlåt, åfven
afikråden ifrån köket, hårftådes med
mycken forgfåilighet famlas för åkern»
var ofta uti hettan få ftark och odråge-
lig, at ingen propp i nåfan förmådde di-
fputera honom ingången och inge par-
fumer voro nog tilråckelige, at aldeles
förikingra den. Så nyttig och vål lö¬
nande jag öfver a-lt annars fan denna
gren af japonefens til fin högd drifna
hushålning, lika få farlig var den för
hans ögon. Ty utaf denna odrågeliga
utdunftande ånga, fom folcket efter hand
vånjat fig vid, Ikadades ögonen få myc¬
ket, at ganlke månge i fvnnerhet gam¬
le deraf drogos med mycket röde, fåre
och rinnande ögon.

I dag refte vi ungefärligen tio Ja-
panike mil, fpifade middag uti Tfjakufi,
fedan vi reft igenom Nqfin, Kamirujam-
mi, Moirinofta och Sono, famt hunno om
aftonen fram til en rygtbar och ftor
Stad, vid hafsviken, vid namn Rioana,
fedan vi lämnat til rygga Sutskt, Qjiwa~
ki, Johans en anfenlig Stad, Tomida och
Matsdera L, 2 Vid
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Vid jfokaits hade vi åter ankommit
til hafskuften, hvilken vi fedan åtföljdenåftan til Hufvudftaden ijedo och hade
under denne våg både månge, ftore och
farlige åar at öfvervada, öfver hvilke
inge bryggor för deras ftarka fvålland©
under regntiderne kunnat anläggas.

Under vågen ifrån Jokaits fingo vi
fållkap utaf trenne Tiggare-Nunnor, af
hvilka en åtföljde hvarje af Våre Kor i»
möns, i tanka, at af Hollåndarne und¬
få något penningar. De åtföljde ofs un*
der en jämn fortgång i flere timars tid,
beftåndigt tiggande, oagtadt de i början
iingo et vackert filfverftycke. Deras
klådnad var fnyg och renlig, men de*
ras trägna tiggande ganfka befvårligt,
Vi växlade derföre et guldftycke uti
fmåt kopparmynt, fom medelft et fyr¬
kantigt hol i midten uptråddes på et
band. Af desfe koppar-runftycken, Se•
711 kallade, utdelades då och då et och
annat, få at Summan blef för ofs drå*
gelig. Flickorna voro af olika ålder,
vid pafs 16 til 18 ar, anftändiga i fit up-
förande, utom fit envifa tiggande, och
fades vara dötrar af Bergpråfter, en
art af Munkar hår i landet, Jatnmabos
kallade. Tolkarne berättade åfven, at

de*
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deras förnåmfta födkrok beftod blott i
tiggande, at de af fine almofer måfte
betala en vifs årlig fkatt til Ifi tem¬
pel och at de icke voro aldeles få fedi-
ga och kylka, fom vi fet och trot dem
vara. Desfa kallades Komano Bikuni.

Kwana år en anfenlig, hor och ftarkt
beråh Stad, uti Owari lanaikap, fom år
rikt och mycket betydande ibland det¬
ta Rikets forftelige Provintier. Hår
hvilade vi öfver natten i et vackert och
beqvåmligt herberge. Staden åger 1:ne
Citadeller och år omringad med både
vafcngrafvar och murar. Citadellerne
aga höge torn, fom gifva et vackert ut-
feende och öfver alt på dem och mu¬
rarne fer man fmala aflånga öpningar,
igenom hvilka befåtningen kan Ikjuta
fme pilar och af murarne vara Ikydda-
de för en fiendes Ikott.

Ifrån Kwana foro vi den 17 April,
om morgonen med fartyg, öfver viken
til Mia, hvilket räknades vara fju fjö«
mil. Men denna vår fjörefa var en i-
bland de befynnerligafte. Vi ftego om
bord med vårt medfölje och bagage,
på ftore fartyg uti Kwana; men då vi
hunnit nära intil hamnen af Mia Stad,
blef hamnen få odjup, at vi nödgades

L 3 be-
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befcjåna ofs af fmårre båtar» hvarmed
vi då gjorde ombyte. Detta oagtadt,
kunde vi åndock icke komma med des-
fe båtar, fom voro ganfka fmå, up til
fladen annorlunda, ån at tvånne Man
måfle fortflåpa hvarje båt med händer-
ne, på moddern cfver mycket litet vatn,
i hvilket dragarne vadade. Sålunda feg-»
lade vi fnarare til lands, ån til fjös,
och det et långt flycke våg, upåt Staden.

Mia har fåledes, ånfkönt liggande
vid bafsviken, en ufel och för flcre famfc
åfven fmårre fartyg otjänlig hamn; ic¬
ke deflo mindre lågo hår en tåmelig
ftor inångd för ankar. Staden åger inge
vallar eller fåflen, men år ganfkg folk¬
rik och åger flor rörelfe. Mia år åfven
deruti befynnerlig, at den midlerfla af
defs gator går utom Staden, hela tvån¬
ne milen lång, långs efter flora Åen,
ånda til Nagaja Stad, fom år befåfl och
Hufvud-Staden uti Owari Landikap.

Når vi tagit vår middag uti Mia, af-
refte vi igenom Kasfadera. Marumi, Sin-
go och Imo kawa til Tjiriu, vårt nat-
herberge, fyra mil.

Morgonen derpå, den 18 April, fort-
Mfces refan igenom Vfida^ (Jfama och
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jjafagi, til Okafaki befåfta Stad, uti Ml»
kawn Landlkap. HårftådeS fpifade vi mid¬
dag, fedan vi befet och öfverfarit den
märkvärdiga brygga, fom år lagd ofver
rivieret bredevid Staden, hvilken ikal
vara den långlta bro i hela riket, utaf
158 famnars långd. Den var bygd af
tråd och fades hafva vid fin anlågning
kollat 30,000 Kobangs eller 300,000
Riksdaler. Landets Förde refiderar io-
nom Citadellet, fom år vål befåd och
prydes af iifc höga torp och murar.

Efter middagen drogo vi igenom
Kaginoies, Fujikawa, Motofiku, Akafakt s
Goju, Djokafen och jfaotfia, något öfver
fju mil vidare, til Joots Sida eller foji-
da, der vi depne natten qvarbjefvo»

Landet var nu i dag mycket mera
bergagtigt, ån vi en tid hade haft det,
med mellanliggande flåtter och dålder,
fom voro vål upodlade. Rifet utplante¬
rades uti denne månad. Det fås förft
ganlka tjockt på enlkildte fångar, lik-
iom kål och rotplantor, och når det
upvuxit til en tvärhands högd eller nå¬
got mera, upryckes det, för at på åker¬
fälten utplanteras. FJere ftånd tagas då
tilfamman och med handen vål nédfåt-
tas i jorden, fom ilår et qvarter under
- - - - L 4 vatm
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vata. Hvarje klafe ftålles en tvfrhand
eller längre' ifrån hvarannan. JDetta ut¬
planterande år geménligen Qvin folkens
arbete, fom dervid, til midt på benen
imåfte vada uti vatnet och gytjan. Det¬
ta Rifet mognar fedan oqh affkåres uti
November månad.

Rifet, hvars Korn omgifvas med et
fka1, renfas på flere fått, trls grynen
blifva rene; imder vågen fåg jag åtfkil-
lige fått, hqru dervid tilgår. Stundom
ftampades det uti flockar, forfedde med
en conifk hola. Desfe flockar voro

ftålde uti tvånne rader, merendels fyra
på hvar flda och drefvos up af vatn, li¬
ka fom et qvarnhjul. Under nedfallandet
ftampades rifet deraf, at agnarne fkil-
de flg ifrån grynen. Stundom, då til-
fållé icke var, at anlägga et dylikt
vatnverk drefs en fådan ftamp med
foten af en karl, hvilken då tillika med
en Bambokåp omrörde Rifet. Uti hu.s-
"hållen fag jag ftundom Rifet i fmåt (lam¬
pas på lika fått, fom på fkeppen och
andre orter i Oftindien, nemligen uti
en urgröpt flock med en tråflöt, til da~
geligt bruk.

Fucus faccharinus (Komb eller Kobu)
npkallades i desfe i-andikaper, til fjd-

ftrå^»
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ftrånderne. jag fan den af en betyde*
lig både bred och långd. Annars ladeS
den almånnaft komma ifrån den ftora
on, Mat<med y fom ligger norr om Japan.
Denne Fucus torkad och renad ifrån
fand, falt, och annor ©renlighet nytjaS
af Japonefen vid flere tilfållen. Ehuru
feg den tyckes vara, brukas den dock
at åtas, i fynnerhet vid de tilfållen, då
de göra hg luftige med Sakki drickan¬
de. Den Ikaras då uti ftycken, kokas,
hvarvid den blifver mycket tjockare och
blandas med annan mat. Stundom åtes
den rå, fedan den blifvit Ikrapad hvit-,
och i fådant fall fkåres den almånnaft i
rimfor af en nagels bred och tvål tums
långd, ihopviklas uti fyrkant, famt med
en finare rimfa, en linea bred och tre
tum lång utaf famme Fucus fkuren oin-
bindes, Desfe ihopviklade fyrkanter
åtas antingen med, eller utan Sanfjo,
(Fagara piperita"). Då fkånker gifvas,
får man ofta fe desfe til hela eller halfi*
Va tjoget ftrödde omkring på det lilla
bordet. Når någre Ikånker föråras åt
någon, fom vid mångfaldige tilfållen hår
år öfligt och anfes för nödvändigt, ho-
rer åfven til ceremonielet, at dervid
foga$ et få kalladt Compliments papper,
på et egit och fynnerligt 1'åfct ihoplagt

L { och
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och ombundit. Uti bagge ändar af det¬
ta papper kliflras aitid en rimfa af den¬
ne Fucus, af en tums bred och et q var¬
ters längd. Denne Fucus kallades af
fomlige Noll.

Uti flere af de byar, dem vi genom¬
vandrade, fåg jag, huru oljan af Dryan-
dra cordata (AOvafin ufcpråsfades, för
at nytjas uti lampor. Pråsfen ligger
ned pä fjelfva marken och beftår af
tvånne flockar, emellan hvilcka frön
lagde fönderkramas, och olja utpråsias.
En af desfe ftockar år fait och orörlig:
den andre drifves emot den förre me-
delfl graduerade tråviggar, fom vid främ¬
re åndan ftörré och ftörre efter hand
med en ganfka lång tråklubba indrifvas.
På iidan år utlopp för oljan, fom uti et
underlät kår il emofcfcages.

Skärmar af fyra alnars högd, för be-
qvåmlighet fkul få inrättade, at de kun¬
na låggas i flere vick tilfammans, nytja-
des öfVer alt, til at fatta för fångftål-
let, då flere fofvo i et rum, eller då
man annars i ramen ville bortfkyma
något. De tjäna åfven för at afdela
ruraen; at fatta för fönfterne til at hin¬
dra drag; at fåtta framföre eldgrytan
om vintren, få at man kan äga varma¬

re
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re derinnanfore, och vid flere dylike til-
fållen. Desfe ikårmar ågas ftörre och
mindre; oftaft åro de rått vackert må¬
lade och beklådde med måladt tjockt
papper; merendels åro de ihopfatte af
fex fårlkilde rammar, af vid pafe en
alns bred,

Ingen ting notes utaf refande, få my¬
cket, fom Ikor, Desie åro flätade utaf
rishalm och föga ftarcke. Värdet af
dem år ock ganfka ringa, få at de kö¬
pas för nägre kopparmynt Q Sent). In¬
gen ting år derföre almånnare til falu i
alle ftåder och i alle byar, åfven de
fmårfte, dem vandringsmän vanligen
komma at genomtåga. De fkor eller
rättare lagt, halmtoflor, fom almånnaft
hytjas, åro utan band; men de, fom
nytjas på refor, åro forfedde med tvån-
ne ihopvridne halm-band, få at de kun¬
na bindas faft omkring foten och icke
låtteligen affalla. Och på det desfe ban¬
den ej fkola fkafva fotvriften, lågges
ftundom deröfver en linnelapp. På vå¬
garne får man ej fållan fe refande, fom
föra med fig et eller flere par lkorp
fom påfåttas, då de brukte falla fonder.
Når det regnar eller vågen år mycket
moddig, upblötas desfe fkor tvårtige-

nom,
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nom, få at de då vandra med våta föt¬
ter. Gamle utHitne fkor finner man

liggande utmed vågarne, i fynnerhef
vid vatnbåckar, der vid ymfningen de
refande tillika åga tilfålle, at två fine
fötter.

Små fkor eller ftrå-toflor nytjas åf-
ven öfver alt for håftar, i ftållet för
jernfkor. Desfe faftbindas vid fotkny-
Itrne med ftrå-band, hindra ftenar at
fkada fötterne, faint i halka, at håftar-
ne ej fnafva. De åro föga ftarke, kor
ita ringa och ågas öfver alt til falu.

Et artigt och egifc fått fåg jag hår*
ftådes på flere ftållen nytjas, til at un¬
der mycken torka, afteda vatnet til
de underliggande åkerfält, Båckarne åro
vål både ftore och fvålla vid regn myc¬
ket högt up; men aflöpa tillika fnålt e-
mot hafvet och blifva fedan föga vatm
rike. För at draga nytta af desfe, upr
kaftar Landtmannen hela backar, af
flere alnars bred och ofta en otrolig
långd, öfver hvilcka han leder vatnet
lång våg och efter behpf fédan aftap-
par det ifrån fldorne til de nedanföre
liggande åkrar. Ätlkiliige af båckarne
fvålla få högt up, under regntiden och
få häftigt, at inge bryggor deröfver kun¬

na
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iia blifva beftående. Desfe måfte man
då antingen öfverfara med båtar, om
det låter fig göra, eller vada öfver dem.
Bårare, fom åro val inöfvade och få*
kre, båra refande ö/ver antingen på ax-
larne eller fittande i fme Norimons, hvil-
ke bågge fått ej fållan förekommo mig
til utfeende ganlka farlige. Magre tor¬
ka fedan få ut, at man fram på foin¬
niaren kan gå torr-lkod öfver dem.

Uti byarne voro planterade på gati-
Ika månge Hållen både Mandel-och Per-
fiko-trån C Amygdalus cotnmunis ocb perfi*
ca) famt Prunus armeniaca, fom alle i
denne månad blomade, på nakne gre¬
nar, innan bladen hunnit utfpricka. Ögat
gåfvo de den aldravackrafte fyn, i an-
feende til den mångd af blomfter, fom
täckte hela tråden och lyfte redan på
långt afftånd med fine fnöhvite blom-
blader. Desfe, få vål fom Plomon-trån
(Prunus domefiica), Körsbår (Primus
Cerafus^)y Aplen och Påron QFyrus ma-
lus och cydonia) ftodo både med enkla
och med dubla biomor. På de fednare,
åfven fom på andre vanlkapeligheter,
fatte Japonefen et fynnerligt vårde.

Den 19 April ankommo vi til mid¬
dagen til en liten och öpen Stad* Af-

raijy
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rtf//, belägen vid dranden af en ftor
vik, fem der ifrån hafvet inlöper. Om
defs grund fvarar emot dels utfeende
och belägenhet, tyckes den vara den
fåkrafte och både hamn i verlden, fom
om den tillika på eiiropeiika fåttefc blef~
vo befåft, Ikulle vara aldeles oofvervin-
nerlig. Vi hade vid pafs fem mils refa
hit, förbi Imuri, Ftagawa, ^etfuri jama
mura, Sira[ka och Moto Sirafka. Detta
ftålle år mycket märkvärdigt derföre,
at härdades viliteras gods och bagage
för alle Refande, i fynnerhet för Ri¬
kets Lands-Föritar, fom refa up til hof-
vet. Denna underfokning Iker af Kej-
ferlige dertil förordnade Fulmågtige,
hvars Ikyldighet år, at noga tilfe, at in¬
ga Fruntimber och inge vapen föras
hår förbi, hvarmed oro i landet kunde
åftadkommas. Sedan vi fpifat middag,
våre faker blifvit viliterade, likväl gan-
Ika lindrigt, och vi fåt göra vår påhäls¬
ning hos de Kejferlige Fulmågtige, fort-
fattes refan öfver viken, uti flate far¬
tyg, en mil, til en vid andra ftranden
liggande Stad, Majfikki kallad, hvari-
från vi eftermiddagen fortreflre förbi Si-
norpara, Nimhutsdo, Tammamats en Itor
och anfenlig Stad, Tinfjenmats, öfver
Tindingaroa rivier med båtar, vidare for-
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bi Ikeda och Daifoin til Mitske, vid pafs
fju mil.

Morgonen derefter, den 10 April,
refte vi förbi Mikano, Fukuroj , Nokurjt
och Firagawn, til en ftor och befåft
Stad, Kakegawa. Vi hade förmiddagen
reft fyra mil och höllo hår vår mid¬
dagsmåltid. Sedan fattes relän åter
fort, förbi Jamma Fano Nisfikat Kiku-
gawa, och Kanaja til Qygarsa rivier, fy¬
ra mils väg. Ojingavpa rivier år en i-
bland de ftörre och fariigafte båckar i
hela landet. Den blir icke aiJenaft, få-
foin andre under rågntiden, ganlka
hög, utan defs lopp ned til hafvet år
öfver måttan häftig och defs botn år
ofta då täckt med ftore ftenar, fom den
flride ftrömen fört med lig ifrån ber¬
gen. Vid alla de ftora Åar, hvaråft
bryggor icke kunnat anläggas, har Re¬
geringen dragit forg om, at de refande
uppasfas, för at utan fara kunna öfver-
komma, antingen med båtar eller med
bårande. På detta farliga ftålle, hvar¬
åft hvarken bruk af brygga eller af far¬
tyg år mojelig, år denna omforg för-
dublad. Hår åro derföre tilförordnade
fådane karlar i myckenhet, fom icke
allenaft vål och noga kånna botnen,

utan
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utan ockfå åro igenom öfning tilvande,
at fåkerfe öfverfåtfea de refande, emet
en betalning, fom år fvarande emot
vatnets högd, och fålunda emot fjelfva
faran. Desfe anfvara ockfå med fit lif,
0111 någon olycka ikulie hånda. Tilftål-
ningen, at öfverföra ofs, tittande i vå»
re Dragftolar, var hifkelig, ehuru vat-
net nu. ej var få fynnerligen högt och
råkte Bårarene endaft något öfver knåm
Flere karlar buro å ymfe fidor vare
Norimons och andre gingo på 11 dan af
desfe, för at nnderftödja dem, at de af
ftrömens ftyrka och häftiga fart ej ikuk
le föras på fidan. På lika fått öfver~
fördes häftar med flere man på hvar 11=
da af dem och alt vårt öfriga bagage. Til
betalning för vare Norimons dragares
éfverfåttande, utdelte vi hår hvar och
<en tvånne knippen med upfcrådde run-
fcycken. Når vi lyckeligen öfverkom-
mifc, hade vi icke ftort mer, ån en half
mil fram til vårt natherberge uti Sima~
da, en by af en fjerdedeis mils långd»

Hår hvilade vi tvenne dagar och
nätter och begåfvo ofs åter den 23 April
på vågen, togande förbi åtfkillige byar,
fåfom CettOy Fufida, Au>umiy (Jkaibe och
Vtsnoja til Marika* Efter undfången

mid»
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middagsmåltid hårftådes drogo vi öfver
Silnkawa rivier, igenom Fittjjo och Guri*
bara til vårt tilförordnade natqvarter uti
Jefni, fedan vi i dag reil öfver tio mil.

Den 24 April cm morgonen blefvo
vi nödfakade, at bittida an tråda refan;
emedan vi i dag ..hade tretton mil at
lågga til rygga. Vi fpifadé middag, ef¬
ter fyra mils re fa, uti Kambara, fedan
vi farit förbi Jeferi noakits, Okits no Fra-

Jawa och Jui. Under fem mils våg ef¬
termiddagen refte vi öfver en ftor å,
Fujikawa kallad, med fartyg, genom Mo~
to kuban eller Sivo Sakki, Jofiwaro, tia-
Jiwäbava , Jponmats, Farva 3 Numatfo och
Kijigawa til Mijimä,

Alt hittils hade vi åtföljt fjökuften;
men vid Fnrra började åter en landftråc-
ka. fom var ganlka bergig och fom vi
måfte genomvandra. Landet var ockfå
hår mera rikt på Tail-och andre trå-for-
ter. Fujikawa rivier år mycket farlig och
fades icke tillåta någon öfverfart mer,
ån på detta ftålle, deråft vi öfverför»
des. Den år någorlunda djup, men i
lynnerhet år den anfenligen bred och
fnåll i (It lopp, få at våre rödare med
al fin magfc roende må (te fnedt föra
ols öfver. .

3 Del, M Vid
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Vid jfofiwava voro vi det nårmafte,

vi under refan kunde komma intil Fufi
berg, hvars topp vi blifvifc varfe redan
för llere dagar, fom år det högfla berg i
landet och nåftaii hela året betåkt med
fnö, hvaraf defs hvita fpits lyfer långt
öfver molnen, Japonefen råknar defs
högd, då han går det upföre, ifrån fo¬
ten til fpitfen, för fex mil. Defs fkap-
nad kommer mycket öfverens med et
(lihinocevos) Enhörningshorn eller en
fockertop, varande foten mycket tjock
och utbred, men öfre delen fpitfig, Når
Japoneferne någon gång beföka detta
berg, der de tro, at våder-Guden (JEq-
lus) åger fit fåte, tilbringas gemenligen
trenne dagar på uprefan. Nedrefan fker
vanligen ej få långfamt; men ftundom
fades den fke på någre timars tid, då
fmå dertil inråttade flådar kunna nytjas,
fom åro förfärdigade af ftrå eller halm
och bundne fram före kroppen.

Hår i nejden fågos åtfkillige gosfar
på hånder och fötter vinda lig omkring
fom et hjul, långsefter den fandiga vå¬
gen, för at af ofs erhålla litet pennin¬
gar, redan förut til detta ändamål af ofs
växlade i runftycken, fom åt gosfarne
utkallades.

Se-
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Sedan ankommo vi icke förr, ån
fent på aftonen och uti fult mörker,
med uptånde lyktor och blofs, til vårt
natherberge.

Dagen derpa - förefbod ofs en tröt-
fam och fvår refa öfver de få kallade
FakovAe bergen. Hela förmiddagen med¬
togs för at kotorna up på höjden, der
vi hviiade och hela eftermiddagen an¬
vändes fedan, för at återkomma på den
andra hdan ned til defs fot.

Jag låt i dag fållan bara mig i Nori~
mon, utan få ofta jag mojeligen kunde,
Fpatferade jag til fot upföre de med
bulkar och vilde trån val förfedde bac¬
kar, de endafte jag, förutan dem, foto
ligga utom Nagafaki ftad och defs hamn,
fåt bevandra och underföka. Men i fam-
ina mon, fom jag låttade bördan för
mine Barare, gjorde jag refan mödofam
både för Tolkarne och i fynnerhet Un¬
der-officerarne, livilke ikiftevis ikulle föl¬
ja mig på fpåren. Jag hade val icke til-
ftånd, at ikilja mig långt ifrån vågen?
men fom jag i Africanlke bergen förut
få val inofvat mig, at löpa klipporne
upföre, gjorde jag ofta vackre förlprång
för mine flundom nog bekymrade och
jpuilande föijellagare och van derige-

M 2 nom
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nom utrymme, at famia och i min näs¬
duk inlägga en tåmeiig flor mängd af
de fålfyn talte växter, loin börjat kom¬
ma i bloma.

Når vi hunnit til bergets högd, gin-
go vi åter utföre vid pafs en fjerdedels
mil och fortfatte ledan refan til Fakome
by, der vi åto middag, beltålde til åter-
komften någre lackerade tråfaker och
andre handelsvaror famt befågo detta
vackra ftålle, få högt up, på et ganlka
vidlyftigt berg belågit. En tåmeligen
Itor och filkrik infjö med en ö midt
Uti var hår belägen; defs vatn var fot
och ågde ibland andre filkforter åfven
Lax, fom fördes til vårt bord.

Oagtadt vågen föremiddagen gick
beltåndigt upföre, var likväl landet på
flere Itållen odladt och bebodt. Vi re-

fte ifrån Milina, igenom Skarvaro, Jam-
ma Nakka och Kapto Jes.

Ibland de vackralte och llörfite tråd,
jag hår blef varfe, var den ftålta och
oförlikneliga Tbuja dolabrata, fom öfver
alt var planterad utmed vågen. Jag
anfer den vara det vackrafte af alle
barr-trån, i anfeende til fin högd, fin
raka ftam, och fine blader, fom beltån-
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digt åro å öfra fidan gröne och på den
undra filfvefhvite. Då den icke fans af
mig i bloma, ej eller hårftådes kottar
med mogne frön, gjorde jag mig al
möda, för afc igenom Tolkarne och an¬
dre mine vånner forfkaffa mig håraf nå-
gre frön och lefvande plantor, fom fe-
dan til Holland öfverfåndes med för-
fta lågenhet.

Lindeva kallade jag en bulke, fom
hår vaxte, af hvilkens hvita och mju¬
ka trådflag Japonefen tilverkar tandbor-
ftar, hvarmed tånderne fkuras och re¬
nas , utan at tandköttet eller tånderne
deraf på något fått fkadas. Desfe fål-
jas lika almånt, fom fvafvelftickor.

Berberis buiken f B. vidgaris j både
den fvenlka och den ifrån Creta £B.
cretiea) våxte hår och ftod nu i bloma.

Ofyris japonica var hår en befynner-
lig bu&e, fom ågde flere fmå biomor
midt på bladerne, hvilket annars år få
fålfynt i naturen.

Uti Bofkagerne våxte mycket af
Deutzia fcabrå, en bulke, fom ågde få
ftrafve biadér, at Snickare nytjade dem
almånt, på famma fått, fom Skåfte, til
at polera trådarbeten.

M 3 Eme-
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Emedan uti denne nordlige och berg-
agfcige delen af Japan landet år an fem
ligen kalt, fan jag hår åtlkillige flag af
tråd och bufkär, fom hålla hg annars uti
Europa, ehuru desfe voro merendels
ock ofta nye forten Sådeles fan jag
hår et och annat ilag af Ekar, någre
Vaccinia, nagre Pikurna och Lön-forter
C -Iceres ) famfc en vild Q Pyrus japonicP)
fort Japanfke Påron.

Vid gårdarne odlades åtlkillige andre
växter, få vål hårftådes, fom på flere
andre ftållen, dels til håckar, dels for
ilna prydeliga biomor, dels i bagge des¬
fe affeenden. Desfe voro:

Åtlkillige nye flag af Fikurna, med
både reguliera och dubla biomor Qflores
vadiati^), få at någre liknade aldeles den
fvenfka fnöbålsbulken (Pihurnum opulus),

Af S'pirece fågjag oftaft Cbam&drifolia
och cvenata ny fejas til håckar, fom med
fina fnohvita biomor gjorde mycken
prydnad.

Citrus trifoliata med fine ftyfve och
fingerslånge taggar nytjades mindre al-
månt til håckar. Den blomade nu på nak¬
ne grenar och bladen hade ånnu knap¬
pad: börjat vifa lig. Frugten fades laxera.
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Uti vackerhet öfvergick intet de tåc-

ke och landets egne Lönnar, (Acer dis-
feShim, japomcum, palmatum, feptemlobum,
piStum och tvifidum) hvilke hår, och på
Here andre ftållen funnos odlade. De
började nu forft vifa lina biomor och
kunde jag ingenftådes af dem erhålla
någre mogne frön, hvårföre jag måfte
beftålla til återrefan fmå plantor af des-
fe planterade i krukor, för at föras fe-
dan med otrolig möda och varfamhefe
famt anfenlig koftnad til Nagafaki.

Den fköna Gardenia florida, fom jag
hår fåg både med dubla biomor och åf-
ven ined enkla, hvilka få fållan fås på
andre ftållen, var åfven en .til hackar
anvånd bulke, ehuru endaft hos de för-
nårnfte i landet och vid deras boftållen.
Fröhufen håraf fåldes uti bodarne och
nytjades til at fårga gult.

En fmal och lång ödla £ Lacerta ja+
ponicaji, hvilken Tolkarne höllo före
vara en Stincus marinus, famt Japone-
ferne i fit Ipråk kallade Sanjjo no iwo„
fågs mycket alman löpa uti Fakonie
bergs trafterne. Sedan fåg jag den tor¬
kad hånga til falu fnart i alle bodar hår på
orten. Igenom hufvudet var den uptråd
på en tråpinne, flere til famman. De ny-

M 4
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tjades fåfom et dyrkande medel pulve-
riferade; åfven för Lungfot och for
barn emot Mafkar.

Avum dracontium och dvacnnculus fa m c

Dracontiuiu polypbytlum med fina flora
och lik-luktande blomor flodo hår och
der på flere ftållen åfven fom Amm ejcu*
lentum på åfcfkillige orter odlad. Alla des-
fas rötter åro ganfka llcarpa. Af Dra-
contium polypbytlum nytjas roten utaf li¬
derliga qvinfolk, at dermed fördrifva
fbflret; men roten af Årum efculentum y

renad ifrån fin fkårpa och ikuren uti
flyeken, år et godt och födande åmne.

Fakonie by ligger utmed firanden af
den förut nåmde Fakonie inljön, hvil-
ken qmgifves af berg på alle fidor. Byen
beft^r åtminftone af 150 hus, oagtadfc
den ligger få högt up på et berg, fom
tillåter föga odling. Inljön fades hålla
en mil i längden och en fjerdedels mil
i breden. På någre {tallen tyckte jag
den vara högfi; a:ne bösfefkofc bred. Stro-
ming, en i öfterfjön alman, falt ån an¬
nars fålfynt fill-art, den K/empfeh. la¬
ger Ikola finnas hår, hade jag icke fcil-
fålle at få fe, men Lax beltåldes nu til
rökning, til vår tilbakakomll. Denne
fjö fades vara upkomet* igenom jord-K

1 er*
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Mfning, fom i hela landet, i fynnerhefe
1 norra delen deraf, almånt och ofta för-
fpörjes. Detta år få mycket mera tro¬
ligt, fom ånnu ifrån fjons botn af dy¬
kare uphåmtas ftore Ceder-fcrån, hvilke
fordom med fjelfva landet nedfunkit.

Cedrar ( Cupresfus japonica J våxte i
öfverflöd häromkring, få vål, fom i de
maile andre Landikap; men ingenftådes
låra de finnas vackrare och i flörre
mångd. Desfe åro vål de aldrarakafte
och högfle af alle barrtrånj deras flam¬
mar ftå fom et ljus och trådet ftår lån¬
ge emot rota; det nytjas icke allenaffc
til fartyg, broar och annat arbete under
vatn, utan deraf förfärdigas allehanda
ftörre och mindre fnickare-arbeten, hvil¬
ke lackerade vifa igenom lack-fårnisfan
alle fjne ådror. Når detta tråd nedgraf-
ves någon tid i jorden och genomfuges
af vatn, blir det blåagtigt; detta öfver-
dragit med en genomfkinlig lackering,
blir i fynnerhet vackert och fåljes myc¬
ket ifrån denne orten.

Vi lämnade åndteligen detta vackra
flåile och fortfatte refan utföre berget,
under hvilket jag ej underlåt, at flitigt up-
föka och famla de vid vågen våxande väx¬
ters och balkars biomor och frön. Under

M s vå-
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vågen fågos ganfka mångé och vackre
fali och vatnledningar ifrån Infjön, med
konft inrättade af Inbyggarne. til nytta
och beqvåmlighet för dem vid fine går¬
dar. Men innan vi hunno ned til foten
af berget, ankommo vi til en ke^ferlig
vakt, af hvilkeji vi noga vifiterades in
för de fittande kejferlige Fulmågtige.

Detta år den andra vakt, fom re-
fande ifrån de våftre Landfkap ikola pas-
fera, då de årna fig up til jedo. Lan¬
dets beikaffenhet häromkring år fådan,
at alle fkola refa öfver Fakonie berg
och förbi detta trånga ftålle, fom beva¬
kas och tilftånges med portar. Ful-
mågtiges fkyldighet år i fynnerhet, at
noga tilfe, at inge vapn föras hår för¬
bi upåt landet, eller några Fruntimber
nedåt, i fynnerhet fådana, fom i jedo
beftåndigt: förvaras, fåfom "underpant
för fine månners redlighet i förvaltnin¬
gen af fine Ämbeten och fin underfät¬
liga trohet emot Kejfaren. Detta ftål¬
le år derföre lika fom en förmur för
det nordligare landet och för hufvud-
ftadens fåkerhet. Refande upvifa hår
fine medförde pafs och i brift af desfe,
varda de qvarhålne.

Qdowava, Fatta, Karva hatta, Jomoto
och
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och Rafamats voro de byar, hvilke vi
häfte igenom, innan vi ankommo til
Ödomara, der vi denna natten qvarblef-
yo, efter mer, ån fem timars rela. Uti
jomoto berättade mig Tolkarne, at icke
långt derifrån vore et varmt Bad beiågit

Den 26 April, om morgonen ankom¬
mo vi tidigt til en ftor och fnåifc löpan¬
de rivier. Sakkama kallad, hvilken vi
öfverforo med platte båtar, fom äga tun¬
na botnar. Sedan åtföljde vi fjökulten
ända til Fufijawa rivier och Stad.

Vi foro igenom Mifarna, Rofinkfikf, til
Koijo, fyra mil ifrån 0domara. Hår fpi-
fade vi middag och refte fedan vid pafs
fju mil, til Totfka fcad, der vårt nat-r
läger var förordnadfc, förbi Firafka, of-
ver Banningawa rivier, .Nango, Ripada,
Faflfarna ilad, och Fokanojikos,

Barnungarna år en af landets ftörre,
ilarkt ftromande och farlige åar, öfver
hvilken ingen bro kunnat byggas. Den
blef alt få nu af ofs öfverfaren uti plat¬
te dertii inrättade båtar. Hår Hutades
de bergagtige trakter och en ii ätt öpna-
des för ofs, få långt, fom ögat kunde fe,

Totfka ilad låg inåt landet, fom ut¬
skjuter empt hafvet et mycket bergagtigt

horn;
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horn; men vi åfcerfingo fnarfc fjökuften,
hvars fcrand vi fedan åtföljde, ånda fram
til hufvudftaden.

Vår fidfta dagsrefa foretogo vi den
vj April, och hade ungefärligen tio
mil fram til Jedo. I dag, lika fom för¬
leden gårdag, färdades vi igenom et
ganfka folkrikt och odladfc land, der den
ena Byen och Staden råkfce nåftan ihop
med den andra, och hvaråft refande, i
flora troppar, närmare hufvudftaden,
likafom ftötte tilhopa. Vi ankommo
förft til Sinamo, fedan til Odogaia, Kana-
gqwa, Siirumt och Karna]akki, der mid¬
dagsmåltiden hölts. Sedan ankommo vi
til Rokogawa rivier, Omuri, Ohotoki, Oki-
do och Sinagawa.

Vid fjökuften, fom hår och der ägde
förråd på oftron och en ftor hop forter
andre upkaftade Inäckor, hvaraf jag ej
hade tiifålle i dag bekomma något, fåg
jag huru både Q Fuci och Ulvce) gröne
och brunagtige hafsvåxter famlades, för
at nytjas til föda af et idogt folk. Se¬
dan desfe, i lig fjelf fege växter blifvit
väl aflkölde och renade ifrån falt, fand
och annan orenlighefc, blefvo de fknrne
i fmå ftycken, fom ytterligare tvättades

och
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och kramades, til defs de blefVo tjen-
lige, at i fmå kakor beredas och åtas.

Sinagäva och Takannva åro tvånne
Förftåder til Kejferligä Rifidens Staden
jedo, tagande den förra fin början där¬
ifrån hela två Japanlke mil och gående
långs efter fjöftranden. Vi hvilade en
god timas tid uti Sinagava, förfrifkade
ois med litet mat och dryck, famt för¬
luftade ofs ofver den vackra utfigt, fom
Rikets ftörfte, och förmodeligen på jord-
Klotet den vidftråktafte Stad famt dels
iköna hamn gåfvo ofs. Hamnen år of¬
ver al måtta upgrundad och moddrig.
De ftörfte fartyg ligga ofta hela fem
milen för ankare, utom Staden; andre
mindre ftore a:ne mil och de fmårre
fartyg famt båtar uti flere rader innom
hvarandre, til flere hundraden, efter
deras olika ftorlek och tyngd. Staden
år härigenom vål förfåkrad ifrån fiend-
telige anfifi til fjös, utan at oöfvervin-
nérlige' hinder ligga i vågen för varors
traniport hit ifrån andre orter.

Lika få nyfiket vi belkådade Sta¬
den, hamnen och de omliggande trak-
terne; åfven få nyfiket blefvo vi af Ja-
poneferne belkådade, hvilke la tilfågan-
de ftrömade hit och formerade om¬

kring
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kring ofs» i vare Norimons inneflutne*
et helt lagen Ibland desfe befuiino fig
åtfkilliga fornama Fruntimber, livilkä
låtit bara fig hit uti Norimons och tyk-
tes blifva rått otåliga, då vi någon gång
nedflåpte vare rulgardiner. Desfe Nori¬
mons, ftålde runtomkring ofs, ned fat-
te på jorden, tycktes utgöra en liten
by för fig fjelf, hvars fmå rörlige hus
iiinom en kort ftund fedan förfvunno.

Når vi genomvandrat Sinagava och
Takanava forftåder, beftående af en en¬
da gata, markte jag, af vakten, fol¬
kets ökade mångd, våre bärares tyft-
nad och ftadigare gång, at vi inkom¬
mit uti fjelfva hufvudftaden. Vi fördes
ej långt derefter öfver Niponbas, en
brygga afnågre och fyratio famnars längd
och ifrån livilken i hela Riket vågarne
til landsorterne blifvit afmåtte. Sedan
vi pasferat vakfchufen vid ingången i
Staden, fördes vi en god timas tid långs
efter en ftor och bred gata, innan vi
hunno fram til vårt vanliga herberge,
deråft vi infördes igenom bakporten,
och genom en final gång, til andra ån-
dan af hufet. Förfta inträdet uti detta
vårt Logie, tycktes icke lofva ofs myc¬
ket ftort eller Ikönt; men når vi blif¬

vit
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vit förde en trappa up, voro våre rum
tåmeligen fnygge, ehuru ej få anftåndi-
ge, fom jag våntat för en Ambasfade
från en få aflågfen Verldsdel. Et ftort
rum utgjorde vårt förmak, Audience
fal och matfal; en kamare fårfkild för
Ämbasfadeuren och en annan, fom kun¬
de afplankas, for Doftorn och Secre-
teråren, fanit et litet rum til badning,
utgjorde för öfrigt alle våre enikil-
de beqvåmligheter, hvarmed vi må-
ite åtnoja ols, under hela vårt viftande
hårftådes. Utfigten var åt en mindre
gata, fom fållan var fri för poikar, hvil-
ke beMndigt Ikreko och ropade, få fnart
de hngo fe minfta fkymt af ofs; ja fom,
for at få fe ofs, ftundom upklåttrade
högt på våggarne af de motitående hufem

Sålunda hade vi både med hålfa
och nöje fulåndat vår långa refa, och
utan at någon varit fjuk mer ån Secre-
teraren, fom på fjön plågades af Poda-
ger, lyckeligen ankommit til det långft
bort i öftan belågna landets hufvudftad.

Den våg, vi fördes, var på någre
få Milen ändrad ifrån den, fom Ambas-
faden fördes uti K^empfers tid, och nå¬
gre få andre herbergen nytjades til hvi-
lo-elier måltidsftållen, ån den tiden. Re-

fan
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fan til fjös, fom varade nåftan en hel
månad, gjorde denna höfrefan för ofs
ovanligt långfam och vår ankomft til
jedo lenare, ån den förmodeligen nå-
gonfln förr fkvedt; denna omftåndigheten
tilflcyndade mig den föfmonen, at vå¬
ren längre framfkred och fommaren
närmare nalkades, få at flere tråd och
växter hunno komma uti bioma, ån jag
annars haft tilfålle, at få fe och famla,
om denna refan varit en månad kortare
och vi foljagteligen återkommit en må¬
nad förr til vårt FaCtorie uti NagafakL

Under vågen hade jag haft tilfålle
fe, huru åtfkillige af Landets Förftar,
få vål de Hörre och rikare, fom de
mindre, med et afpasfadt medfölje, gjor¬
de fin årliga Refa, up til famma huf-
vudftad och Kejferliga Hof. Få utaf
dem mötte ofs och kommo denne ti¬
den tilbaka. De måfte gingo ofs fårbi.
För dem, fom voro af mycket anfeen-
de, nödgades vi, under det de togade
förbi, hålla Drilla, få framt vi icke kun¬
de förut hinna fram til något herber-
ge; och når desfas medfölje var ganfka
ftort, hånde ofs jgjerna den ledfamhe-
ten, i fynnerhet då vårt möte inträffa¬
de på fådane Hållen, der endaft fmårre

byar
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byar funnos, at vi ftngo åtnöja ofs med
mindre beqvåmlige berbergen. Ja, det
Ilande ofs en gång, at vi tifci en Stad
måfte lämna det berberge, vi redan in¬
tagit, och bégifva ofs tii et utom fta-
den belagit Tempel, hvaråft vi uthvila-
de uti tvåline dagars tid, innan vi kun¬
de få tilråckelige barare, häftar och an¬
dre nödvändigheter til reläns vidare
fortfåttande.

Fiere hundrade, anda til et och två
tufende man utgöra ofta en fådari För-
ftes medfölje, fom uti ordenfcelig ord¬
ning toga fram. En myckenhet af defs
trols båres eller föres på håftryggen,
Defs vapn och FÖrfteiige tekn (;infignia)
buros altid, fomlige på längre afftånd
förut, fomlige närmare defs Norimon.
Merendels leddes en eller s:ne vackre
handhåftar åfven förut, och någre ägde
en eller flere Falkar, inrättade til jagt,
fom buros på armen med en kådja bund¬
ne 0111 foten. Utom defs buros flere
ftörre och mindre kiftor, fångkläder,
1 héredikap; ja follkårnien, folfjåder, hatt
och toflor utaf fårlkilde betjänter, for
at hafva al ting til hands. Der de
framtogade, blef en djup tyftnadj folket
på vågarne lade fig ned, med hufvudet

3 Del. N böjdfc
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böjdt emot jorden, för at vifa fin vörd¬
nad. Norimons-Bårarne buro fin Her¬
res Liveri och al ting annars var mårkt
med ägarens vapn. Då de togade ofs
förbi, hade de merendels gardinen ned-
ilåpt; en och annan hade likväl den höf-
ligheten, at öpna den och at åfven under
förbifarten hålfaofs, famt någre, at ige¬
nom någon utikickad af fin Hofftat,
lyckönlka ofs. Voro vi inkomne uti nå¬
gon Stad eller by förut, ägde vi tilfål-
le, at uti något hus, fom dertil för ofs
beftåldes, vid ftora gatan, få fe hela
fviten förbitogande, då merendels altid
Norimons gardinen var updragen och
vi fingo belkåda Lands-Herren fittande
i fin Norimon, til utfeende och färg al-
deles liknande almånna folket, kläd på
lika fått, och utom fin ftora ftåt, icke
fkild ifrån andre.

Vid grånforne af hvar och ens land,
fom vi kommo at genomrefa, hade vi
af utlkickade väl blifvit emottagne och
complimenterade; men ingenftådes ha¬
de vi haft tilftånd, at antingen fjelfve
befoka desfe Förftar, ånlkönt vi refte
igenom fjelfva Refidence-Staden, ej el¬
ler fingo vi af dem något befök. Det
förra kunde icke lke, emedan fådant
ikulie koftat ofs anfenlige Ikånker, hvil-

ke
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ke efter Landets fed, al tid Ikola fändars
förut, innan befök få aflaggas. Det fed-
jhare tillätes icke eller, för fine egne
orfaker Ikiil; utofn det fådant år för-
budit, på det Holländarne icke må gö¬
ra någre bekantlkaper med Förftarne i
landet, fom för det famma i et eller
annat affeende kunde blifva Ikadeligé;
få tillåter icke Forftariies Höghet det
famma, fom då borde vifa lig i al fin ftåt,
om det ikulle ftållas i verket. Likvål hän¬
de ofs den få fålfynte, fom oförmoda¬
de omftåndigheten, at en afton fent i
vårt Herberge vi fingo befök af en
Lands-Herre, fom aldeles (incognito)
ökånd, endalt åtföljd af tvånne fine Hof-
Herrar, dröjde en god ftund inpå nab-
ten och talade med ofs om hvarjehan-
da faker. Han tycktes vara åfven få
nyfiken, fom han Var en artig och gan-
Ika vanlig Herre. Alt hvad vi kunde
aga til hands af våre meubler, befkå-
dades ganfka noga med mycken up~
mårkfamhet, och talet föll icke allenaft
på Japanfke, utan åfven på åtlkillige Éu-
ropeilke läker.

Regnväder inföl väl någon gång den¬
ne tiden, dock icke alt för ofta och kölden
Var drågelig, ehuru vi på et och annat
flålle måfie med eldning i rumet mil-

N a dra
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dra kylan. Japoneferne fjelfve tålde
fnarare köld, ån regnväder, fom icke
fynnerligen val pasfade för deras nak¬
ne fötter och hufvud. Regnade det
ftarkt, gingo de icke gjerna ut. Annars
"betacka de fig för regn under refor, med
paraplui, hatt och regnkappa. Regnlkår-
marne åro af oljadt papper, ladane,
fom de vanligen hifcföras ifrån China,
Hatten år rund och kupig, af fint grås
flätad, ganlka tun och lått, lamt bindes
med et band under hakan. Regnkap¬
pan utaf oljadt papper utehåller alt regn
och år obefkrifveligen lått, lamt blir af
regnet icke tungare, fåfom Europeernes
kläder. Såmre folk, fom ej mågtade
aga en fådan kappa, hängde öfver ryg¬
gen et ftycke halm-matta, fom antin¬
gen var flat eller likfom luden på ytre
fidan af utftående och nedhängande
haimftrå-åndar.

Fjorton Landlkap hade vi under upre-
fan genomvandrat, nemligen Omura, Fi-
fen, Tfikungo, Tfikudfen, Budfen, jfammafiuo^
Omi, lfi, Orvari, Mikawa, lootomi, Surun¬
ga , Sagami och Mufafi, famt dels utom til
fjös färdats långs* efter kufterne af åtta
andre, nemligen Nagatto^ Sujpo^ Aki, Bin¬

go , Bitjju, Bidfen, Farima och Sidfju.
Vi-
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iraxt i början, efter vårt inträde uti
Jedo fmgo vi dageligen befök af mane¬

ge japaner, ehuru vi fjelfve icke hade
tilftånd komma ut, förr ån på audience-
dagen. Ingen hade likvål frihet, at be-
föka ofs, utom de, fom dertil af Rer-
geringen erhållit uttryckeligit tilftånd. I
förftone fmgo vi befök af Lårde och
Landets ftore Mån; federmera fingo åf-
ven Köpmån och andre infinna fig. Fem
Läkare och tvånne Aftronomer voro

de, forn aldraförft, efter undfångit til-
ftånd af Rikfens Råd, på et mycket
högtideligt fått, kommo at beföka ofs
och betyga fin fågnad öfver vår an-
komft. Ambasfadeuren fjelf, få vål fom
jag och Sekreteraren, tillika med våre
Tolkar och Officerare emottogo dem

N 3 uti
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uti vår Sal oGh hade med dem flere ti-
mars famtal, ehuru jag, fåfom mera
bevandrad på vetenflcapernes vida fålt,
fedan de förfte alinånne höfligheter och
famtal voro förbi, blef nåftan enfam et
åmne för deras frågor, på hvilka de anr
höllo om nöjagtige uplysningar. Astra*-
nomerne voro Sakaki Bonsin och
Subokawa Sulo , bågge åldrige och
alfvarfame Mån. Deras frågor angin-
go merendels förmörkelferne, hvilke
jag förmårkte, at Japanerne icke kun¬
de utftaka på minuter och ofta icke på
éimar. Emedan våre frågor och fvar
atlid måfte gå igenom Tolkarnes mun,
få hånde det ej fållan, at vi icke nog
tydeligep kunde förftå hvarandre; utom
det, at jag i den Lårap, fom angår de
ltqre himla-kropparne, icke ågde den
djupare infigt, jag gjerna önlkat: och
hvarken de eller jag ågde någon bok
til hands, fqm hårutinnan kunde vara
ofs til någon hjelp. Med Låkarne var
farntalet mycket låttare, emedan dels
tvånne af dem forftodo något hollånd-
ika, dels Tolkarne icke åro okunnige
uti Låkarekonften. Doftorerne voro
följande, nemligen Okada Jeosin, en
man öfver 70 år. Han förde meren¬
dels ordet ibland dem och begårde i-

blapd
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bland annat, underråttelfer i fynnerhet
om Kräftan, Benbrott, Näsblod, Böl¬
der, Phimofis, Sår i halfen, Tandvärk
och om Gyl lenådern. Kurisuki Dofa
var en ung Läkare, fom åtföljde den
förre. Amano Reosjun och Fokus-
moto Dosin voro tvänne andre, fom
gemenligen höllo lig fåfom åhörare.
Alle desfe förnyade icke ofta fine be-
fök, hviike ledan ej eller Ikede med
någon ftåt, utan enfkildt hos mig. Men
tvänne af Dodtorerne aflade icke alle-
naffc dageligen befök hos mig, utan qvar-
blefvp ofta långt in på nåtterne, för afc
af mig undervifas och läras uti flere
vetenlkaper, dem de på det högfta äl-
fkade, fåfom Phyfiken, Oeconomien, och
i fynnerhet Botaniken, Chirurgien och
Medicinen. Ratsragawa Fosju, en
af desfe, var Kejfarens Lif-Medicus,
helt ung, godhjertad, qvick och lefvan-
de. På line kläder ägde han Kejfarens
vapn och åtföljdes af en lin Vän, Na-
kagawa Sunnan, fom var något äl¬
dre och Lif-Medicus hos en af de för-
nämfte Landets Förftar. Bägge desfe,
och fynnerligalt den fednare, talade nå¬
gorlunda väl hollåndlka och ägde någre
infigter uti Natural-hiftorien, Mineralo-
gien, Zoologien och Botaniken, håmta-

N 4 de
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de dels af Chinefifke och hol lån dike Böc¬
ker, dels af de hollåndlke Medici, fom
förut: befökt. desfe trakter. Bagge vo¬
ro obelkrifveligen familiere, tjånflagtige
och mone om afc låra; och fysfelfatte
de mig få mycket flitigare, fom de hos
mig funno infigter, dem de hos andre
förut faknat; och fom igenom Tolkarne
långt före vår aqkomft, det rygtet hit-
kommit, at detta år fkulie hit ankom¬
ma en hollåndfk Doéfcor, fom voro lär¬
dare, ån de vanligen hit anländande,
ofta nog okunnige Fålfcfkårer. Min i-
från Paris och Amllerdam medförde
famling af vackre chirurgilke inftrumen-
ter förhöjde ånnu mera de goda tan¬
kar, de redan fattat om mig. Ehuru
jag ofta af desfas entrågenhet uttrötta¬
des, kan jag icke neka, at jag i deras
fålfkap tilbragt månge nöjfame och up-
byggelige ftunder. Be förde ofta til
mig uti herberget, dels til Ikånks dels
at befes, fmå famlingar af Droguer, mi¬
neralier och åtlkilliga färlka örter, både
med och utan biomor. På desfe fed-
nare, fom jag inlade, torkade och för¬
varade, meddelade de mig landets egne
namn, bruk och nytjande, famt jag dem
tilbaka latinlke och Hollåndlke namn jåm-
fce det förnuftigare bruk,Europeerne gö¬

ra
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ra deraf. Deras hufvudböcker uti Bo
taniken voro Jonstcns Hifbovia Natura-
hs och Dodonäi Herbarium, åfven fom i
Medicinen Woyts Skatkammare: ((?£-
zopbylaciitm) , hviike böcker de utaf Hoh
låndarne tilhandlafc lig. Uti Cnirurgien
ågde de Heistsr öfverfafc på Holiånd-
fka, och jag förfålde nu til dem, utom
andre böcker, åfven en ganlka vacker
edition af Mun tings örtabok.

Do&orerne voro Ikilde ifrån andre
dermed, afc de ftnndoni afrakat aifc flfe
hår på hela hufvudet; ftundom behöllo
de det, utan at, fåfom andre, afrakanå¬
got deraf.

Uti alle Japanfice Stader dragés en
förfcråflblig omforg för brand och an-%
dre o lycks håndelfer. Kn fåker, vakfam
och tilråckelig vakt år derföre på alle
fhållen förordnad och fom redan tidigt
om aftnarne, fedan det mörknat, bör¬
jar utgå. Denne våkte förfta qvållen
min upmårkfamhefe och låt fedan altid
tilråckeligen höra fig. Denna vakten
var i Jedo dubbel; nemligen den ena
vakten gaf endaft tilkånna, hvad klickan
var, fom Ikedde med tvånne fiycken
tråd, hvilke ilogos emot hvarandre. Det¬
ta flående ikedde under fortgåendet,

N $ gao
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ganlka tått och nåftan vid hvarje hus.
De två fidfte flagen följde tått på hvar-
andf.e, til tekn, at man ej hade flere at
förvänta. En fådan vakt hölts meren¬

dels för hvarje gata. Den andra vakten
år egenteiigen brandvakt och kännes
dermed, at den flåpar på gatan en klyf-
der Bambo-Kåpp, eller en jernftång, uti
hvilken ofvan til år en jernring, fom
gifver et egit och obehageligt ljud ifrån
fig. Vid andan af hvarje gata, dår med
portar den famma kan afltångas, år al-
tid en hög ftega, hvaraft vakten kan
upftiga, för at efterfe, om någon Brand
yppar lig. Ofvan på hvarje tak år en
fyrkantig plats, omringad med ledftån-
ger, hvaråfic altid finnes et kar med
vatn, at åga til hands vid upkomman-
de eldsvåda. På ganfka månge ftållen
åro vid hufon npbygde brandfrie pack¬
hus af feen, hvaråft vahror och meu-
bler kunna bergås. På fidorne af desfe
fåg jag flere jernhakar inmurade, fom
tjänte til våta mattors nphångande och
at derigenom hindra eldens fiyrka.

Hnfen i Jedo åro för ofrigt lika fom
i andre ftåder, tåkte med takpannor,
två våningar höge, hvaraf den öfre fål¬
lan bebos.

Som
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Som hufen åro mycket eldfångde,
händer det ganika ofta, at Brand yppar
fig uti Jedo och ofta ödelägger hela ftråc-
kor af hus och gator. Under vårt nu
varande viftande upkommo eldsvådor
flere gånger, fom blefvo häftigt däm¬
pade; men vår Ambåsfadeur berättade
om en förfkråckelig eldsvåda, fom til-

- dragit fig under defs viftande hårftådes
år 177a uti April månad. Elden kom
lös kl. 11 om middagen och utbrede
hg til kl. 8 om aftonen andre dagen, få
at förödelfen utftråkte fig hela 6 milen
i längden och tre uti breden. Vid det
tilfåilet afbran hollåndlka Herberget och
Hollåndarne blefvo trenne gånger flyt¬
tade pndan elden om natten, lamt flu-
teligen til et Tempel.

Jordbåfningar kändes flere gånger,
under den tid, vi,viftades i hufvudfta-
den, ehuru de voro ganfka lindrige och
flere berättades hafva låtit känna
ånfkönt vi icke kunnat märka dem.

Atlkillige drikspenningar blefvo nu ut-
delte til de af vårt folk, fom hittils be-
ledfagat ofs. Vår uppasfare undfick nu
4 R:dr. Norimons bårarne 3, Norimons
pppaslare åfven 3 och 2 andre betjän¬
ter 3 R:dr. 7 Mas och 5 Konderins.

Ut-
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Utom de vanlige och i landet gång¬
bara mynt, fom jag- fet under uprefari,
beflifcade jag mig om, at igenom Tol¬
karne och Medici forikaffa mig alle gam¬
le och fålfynte forter. De almånnaft
gångbara mynten voro följande: Nye Ko
bångs åro aflånge, i åndarne rundade och
platt ilagne guldtrycken, vid pafs två
tum långe och något öfver en tum bre-
de, foga tjockare, ån et fvenfki run-

flycke. Til fårgen åro de blekgulé, tek-
nade på ena fidan med intrykte afbrut-
ne tvårftrek och vid bågge åndar med en
paralellogr^mmifk Itjibs figur, fom åger
uphojde bokftåfver och utom dem en
månlik figur med en uphöjd figur af en
bloma. På andra fldan år uti midten
en cirkelrund ftåmpel med uphojde bok¬
ftåfver och innom kanten emot ena an¬
dan tvånne fmårre intrykte ftåmplar
med uphojde bokftåfver, fom på hvarje
kobang åro olika. Dels vårde år 60 mas
eller 6 Riksdaler, ltjib kallas af Hol-
låndarne Guldböner (^boontje'), år utaf
blekt guld, paralellogrammifk och platt,
något tjockare, ån et runftycke med
liiånge uphojde bokftåfver på ena fidan
och tvånne uphojde blomfigurer på
den andra. Galler 5 Mas, eller |:dels
Kobang. Nandio Gin år et paralellogra-

milkt
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mifkt platt filfvermynt, af en fvenlk
kopparftyfvers tjocklek, en tum långt,
och en haif bredt, utaf fint filfver. Uti
fjelfVa kanten åro intrykta ftjernor och
innom kanterne uphöjde punéter. Ena
fidan år öfver alt teknad med uphöjde
bokfiåfver och den andra år på fin un¬
dra och ftorfia hålft fyld med uphöj¬
de bokflåfver famt åger en dubbel
månlik figur. Denna fan jag vara gång-
bar endait på ön Nipon, i fynnerhet
uti Rikets iiufvudfråder, utaf 7 Mas
och 5 Konderins värde.

Jtaganne och Kodarna kallades åt-
lkilliga oformliga filfverklumpar, fora.
ågde hvarken enahanda ftorlek, fkap-
nad eller varde. De förre voro dock
afiånge och de fednare rundagtige, of-
tafi tjocke, fållan platfce. Desfe gå al-
månt i handel och vandel, men vågas
altid ifrån man til man och fe blyfår-
gade ut. De åro ganlka olika tekna-
de med bokftåfver, och de, fom aga på
fig Rikedoms-Gudens bild, få namn af
Daikokvs ganne. Desfe, tillika med de
öfrige Japanlke mynten kunna fes ut¬
förligare belkrefne och afritade uti det
tal, jag hållit inför Kongl. Vetenfkaps
Acadeniien i Stockholm, år 1779.

Ser,i
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Seni kallas de myntflycken af kop¬
par, mås fing och jern, foni nårmafl lik¬
na runflyckeo. De åro af olika florlek,
vårde och utfeende, men aftid gutne och
i midten förfedde med et fyrkantigt hol,
hvarigenom de kunna uptrådas på et
band, famt åga brede kanter. Gångba-
re af desfe åro Sjuman Seni, fom likväl
nu mera år fålfynt och gäller 10 vanli¬
ge Seni eller 4 Mås. Simoni Seni, af 4
vanlige Seni värde och utaf mäsfing,
nåftän flört, fom en flyfversflant, meii
tunt, fan jag gångbart endafl på ön Ni-
pon. Kåns lått af fin gula färg och med
fine nphöjde bågar på undra fidan. Man¬
lige Seni åro af et runflyckes florlek
och af röd koppar; 60 utgöra 1 Mas. Doo-
Ja feni år et med det förra lika flört
och gutit jern-mynt, åfven af lika vår¬
de och utfeende, men få fkört, at det
låtteligen brytes eller faller til flycken.
Detta har blifvit gutit i et Mynthus
bredevid Nagafaki flad.

De fordom gångbare och nu mera fål-
fynte mynt, hvilke mine vänner mig för-
fkaffade hårflådes, voro följande, nämli¬
gen : Gammal Kobang beflår af fint guld, år
brandgul til fårgen och något bredare
ån en ny Kobang, för öfrigt lika tek-

nad.
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nad. Den galler altid 10 Riksdaler el¬
ler Thails.

Gammal hjib år något längre, bre¬
dare och tjockare ån den vanlige Itjib,
af blekt guld och galler ii Mas, 5 Koh-
derins. En dylik mindre lades vara
mycket fålfynt; den var mårkeligen kor¬
tare, fmalare och tunnare, ån den van¬
lige, af högre fårg och värderades til
11 Mas, a Konderins och 1 Cafjes.

Kojju. Kin, Kojjubang eller Kofju It¬
jib, Nifin och Sjunak voro ftnå mynt-
forter af guld, Ikilde til ftorlek, ikap-
nad och varde. De fades fordom blif-
vifc flagne i landfkapet Krjju, och at de
deraf fåt ht namn. De beftå af blekt
guld, åro platte med ftåmplar märkte
å ömfe hdor, två på ena och fyra på
den andra. Håraf erhöl jag fyra run¬
de och en fyrkantig fort, Ikiljagtige til
ftorleken, men kommande alle deri öf-
verens, at den öfverlta ftåmpelen på
ena hdan var altid lika, och de tvånne
til höger på andra hdan åfven lika. Den
underha ftåinpelen på ena hdan och de
tvånne til våniier på den andra, åro för¬
änderlige på fårlkilde ftycken. De run¬
de voro innom kanten teknade med
uphöjde punéfcer, men den fyrkantige

icke.
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icke. Deras olika vårde år ifrån 12
til 2 Mas,

• Gomome Gin, éfc paralellogrammifkt platt
liifvermynfc, år nåftan två tum långt och
hälften få bredt, med afhugne hörn,
tjockt fom en fvenik ftyfver, af foga
fint filfver. Uti kanterne åro åfcfkilliga
ftjernor och innom dem år å örn fe fidor
en nedtrykning. På båda fidor år uti
den (torre undra halfdelen en iiphöj-
ning, likafom voro der en Nandiogin in¬
lagd, hvarpå år en ftor ftåmpel intrykt
med iiphöjde bokftåfver. Den öfriga
mindre halfdelen år på ena fidan flat,
och på den andra pryd med tvånne ra¬
der punéter, tvånne råta tvårftrék och
emellan dem et flingradt band, alle up-
höjde. Den flcattades vård 5 Mas och
lades for detta varit gångbar uti Rikets
hufvudftåder.

Ibland de flere japanfke trykte böc¬
ker, fom vilades mig, var en, fom blif-
vit trykt under Portugifernes fordna
hårvaro. Den var uti lång Qvarto, trykt
på Japanfkt papper och med Japanfke
bokftåfver hel och hållen, utom Titelbla¬
det. På det fkmma ftod öfverft Racvyoxv,
hvilket Tolken ej kunde på hollåndfka
éfverfåtta. Uti midten ftod et aflångt

per-
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portugifiifkt vapn och ned til: ln Collegiö
aponico Societatis Jejit, cum facultate

juperiorum, A:o mdxcviii. Sades af Tok
ken vara en Ordabok eller Lexicon,
dock ej med portugifilka uti. Den var
af en tums tjocklek,

Utaf min flitige och fnålle Difcipel,
Herr Sunnan fick jag til ikånks en Ja-
panfk tryckt Örte-Bok, Ijimenfo kallad,
heftående utaf ac delar, uti 8-*vo, med be-
fkrifningar och nog uflige figurer. Hvar-
je del var eft eller högfi: 1 linier bred.

Utom denna öfverkom jag til köps
fcågre andre botanilke tryckte böcker,
af flere eller färre volumer, med båttre
eller fåmre figurer, fåfom: Sooqva Jen-
Jo, éfc herbarium af 3:ne delar, innehål¬
lande jämte befkrifningar, flåte figurer
på ehdäfi Japanlka örter. Morokuji Ko-
Woofi, et annat herbarium, fom tillika
afhandlade fyrfotade djur, filkar, foglar,
handtverkerier och hushålning. Den la¬
des vara förft tryckt i China; innehåller
fiiere delar och fmå eländige figurer. Ki~
moofi kallades famma verk, omtryckt i
japan, men något båttre och vackrare,
Innehåller 13 delar i 4:to.

Foko no jdmtHa Kufa, var et vackert
Herbarium, beftående endafi: af en del,

3 Del, O uti

«•:
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uti 8:vo, med vackre och tydelige figurer
af Japanlka örter; faiut et okåndt i 4:to,
af 7 Delar.

En tryckt Bok, uti ftor 4:to och a:ne
delar, med illuminerade figurer på ja-
panlke fifkar, fick jag åfven til köps.
Den år en af de vackrafte, fom i landet
utkommit och åro figurerne la vål både
graverade och illuminerade, at de i Euro¬
pa Ikulle kunna erhålla et utmärkt loford.

Denne tiden, under de dagar, jag
viftades i Jedo, var oftaft fuktig och
merendels dageligen mulit; ftundom
dugg-regn, ftundom ftarkt regn, antin¬
gen före eller efter middagen.

Japanerne höllo hår lin vanlige mat¬
ordning, åto trenne gånger om dagen och
oftaft mifofoppa kokad med filk och lök.

En fort tjockt papper, fom var brun-
agtigt och ågde åtlkillige enkle mörka¬
re ftrek påtryckte, fåldes fåfom en ra¬
ritet. Flere ftycken af mer ån en half*
aln i långd och bred kliftrades ganlka
nått tillamman och fades nytjas til nat-
råckar. Sådane natråckar brukades, ef¬
ter beråttelfe, endaft af mycket åldrige
mån och det endaft den kalle årstiden,
då de icke fvetta, famt utan på en el-
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ler tvånne andre natråckar. De fades
vara aldeles forbudne för yngre at bru¬
kas. Som denne klädnad hvarken åg-
de någon ftyrka, eller i brifl af båttre
klåder var nödvändig, utmärkte den
IV) a rare en vils hög ålder hos dem, lom
fingo bruka den iamma.

En annan fort af tyg, blef mig få-
föm ånnu ftörre raritet, föråradt. Det
Var våfvit, fulkomligen fnöhvitt och lik¬
nade bomuls-lårfc; men det var tilredt,
fpunnit och våfvit utaf fådan bark och
defs trådar, fom almånt papper i lan¬
det beredes. Detta nytjades i ftållet
för linne, icke af nödvändighet, utan
iåfom en fålfamhet, och var icke fyn-
nerligen ftarkt. Det fades vål kunna
tvättas, men fådant Ikulle fke med myc¬
ken varfamhet.

De ljus, fom brånrtaS hår i landet,
tilredas af en utpråsfad olja utaf frön
af Rhus fuccednnea. Denna olja ftelnar
fåfom talg och år mindre hård ån vax.
Jetfigo Landlkap fortbringar i fynner-
het detta tråd och lämnar fåledes ym-
n i galt förråd af denna ftadiga olja, I-
bland de Ikånker, fom Förften ifrån
detta Landlkap medförer til Kejfarens
Hof, åro ethundrade ftycken ljus, af

O 2 en
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en fots långd och få tjocke, fom err
mans arm, med derefter pasfad veke.
Sådane hedersljus brännas endaft a:ne
gånger på hela året vid hofvet, nemli-
gen den förfte Sjoguats och vid högtiden
den förfte Sjuguats. Ehuru något af des-
fe Ijufen fvåiiigen kan bekommas, hade
jag likväl den lyckan, at erhålla et, fom
vid nämnde tilfållen brunnit. Oljan tyk-
tes uti dem vara både hvitare och fta-
digare, ån uti de vanlige fmå til falu
varande Ijufen, fom fnart hårikna och
blifva bruna.

Den 18 Maji blef utfafc til vår Audi-
ence-dag. Denne dagen utfattes icke
förr, ån vi kommit til Jedo, och beror
då af vår Ikyndefamniare eller långfam-
mare uprefa. Når den nu in föl, voro
vi färdige, at i al vår båfta fkrud, ti¬
digt om morgonen, fedan vi likväl för¬
ut vål frukofterat, bégifva ofs i våre
Norimons, at baras til Kejfåiiiga palat-
fet. Vi voro klådde uti Europeilk klå-
dedrågt, dock utaf dyrbare fldentyger,
fom antingen voro med filfver invåfde
eller med guld galonerade. Och til da¬
gens famt tilfållets högtidelighefc hörde
åfven, at vi voro förfedde med våre
värjor famt en öfver ryggen hängande

gan=
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ganlka yider fvart fidentygs-kappa, myc¬
ket lik de vanlige pråfit-kappor. Alle
fkånkerne voro redan affånde få vål til
Kej faren, fom Kronprinfen, Rikfens Råd
och ofrige Åmbetsmån, famt i ordning
uplagde på fidan af de ram, der vi kom-
mo, at få audience.

Vi blefvo btirne en god ftund ige»
nom Staden, innan vi hunno fram til
den afdelning der af, fom utgör Kejfä-
rens Rifidence. Detta år omgifvit med
vatngrafvar och ftenvallar, famt aflon-
dradt med vind-bryggor. Det utgör för
fig fjelf en anfenlig Stad och lades va¬
ra fem mil i omkrets. Detta inneflutar
|nom fig Kejfårens enlkildta palats, få
väl, fom Kronprinfens, hvilke hvar för
fig aflkiljas med breda vatngrafvar, firen-
murar, portar och andre bolverk. Uti
det yttre Citadellet, fom var aldraftörft,
voro ftora och vackra gator, med täc¬
ke och ftore hus, hvilke tilhörde Lan¬
dets Förftar och Prinfar, famt Rikfens
Råd och andre Ämbetsmän vid hofvet.
Deras talrike Familler, fom hela året
åfven måfte viftas vid Hofvet, voro alt-
få åfven hår logerade. Vid den förfta
porten var vål en ftark vakt, men den,
fom hölts vid andra porten, fades fae-
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flå dageligen af ettafende man. Så fnarfe
vi inkommit igenom denna porten, fe-»
dan vi fornt (tigit utnr vare Norimons,
blefvo vi ledfagade til et rum, der vi
måfte vånfca hela timan, innan vi fingo
vidaree inkomma til Kejfarens egit Pa¬
lats. Andteligen gafs ofs tilftånd, at naU
kas det famma. Vi gingo igenom en lång
rad af krigsmän, fcm voro upftålde å
ömfe (idor, ända fram til palatfets dörr,
alle med vapn forfedde och vål klådde.

Kejfarens egit Palats var anlagdt på
en högd, och ehuru det icke ågde mer,
ån en våning, var det likväl mycket
högre ån andre hus, lamt intog en an-
fen lig och vidfträkt plats. Vi infördes
genaft uti et förmak, der vi fedan (In¬
go åter vänta, åtminftone en god tiine.
Vare Officerare fatte fig på det Japan-
(ka fåfctefe vid ena fjdan och Holländare
lie famt Tolkarne på den andra. Det
föreföl ofs ganlka (Värt, at fitta på de¬
ras vanliga fått och emedan vi dermed
icke långe kunde uthärda, kaftade yi
fötterne åt (idan, famt betåkte dem
med vår ftora kåpa, fom i detta hån-
feende kom ofs ganfka vål til pafs. Den
tiden vi hårftådes väntade, förefö! ofs
aldeles icke lång, emedan en ganlka ftor

mångd
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mängd af folk ftrömande ut och in,
för at både befe ofs och a t tala med
ofs, Åtikillige af Landets Forftar be-
fökte ofs åfven, ehuru altid incognito;
dock kunde vi altid märka, når de an¬

komnio, af det forl, fom förit hördes
och fedan den tyftnad, fom följde der-
på uti de inre rumen. Deras nyfiken¬
het gick långt i al ting; men det, fom
de aldramåft fysfelfatte ofs med, var at
få fe vårt fått, at fkrifva. Vi blefvo
altfå anmodade, at antingen på något
papper, eller på deras folfjådrar fkrifva
något. Någre upvilade ockfå för ofs
fadane fol fjädrar, på hvilke Hollåndar-
ne förr ikrifvit och hvilke de forgfålligt
bevarade, fåfom en ftor raritet.

Andteligen in föl det ögnablick, da
Ambasfadeuren Ikulle få fin Audience,
hvarvid Ceremonien nu var ganfka oli¬
ka ifrån den, fom brukades for ethun-
drade år fedan uti K^empfers tid. Am¬
basfadeuren framfördes til Kejfaren och
vi förblefvo alle på våre rum, tils han
0111 en kort flund återkom.

Efter Ambasfadeurens återkomft nöd¬
gades vi åter fördröja en god ftund uti
förmaket, för at emottaga befök och
frågor utaf åtikillige Hofmän, under hvil-
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kas ankomfl flere gånger djupa tyftna?
der infollo. Ibland desfe fades åfven
Hans Kejferliga Majeftåfc ijelf incognifc©
hafva infunnit fig, för at nogare belkå-
da HoIIåndarne och deras klådedrågfc.
Våre Tolkar och Officerare hade mödan
ofpard, afc utforika alt igenom fine vän¬
ner, för at gifva ofs derom nödig kun-
fkap. Kejfaren fjelf var af medelmåt¬
tig ftorlek, af ftark kropsconfcifcution
och vid pafs någre och fyratio års ålder»

Når alle beföken cmfidor voro for-?
bi, fingo vi tiiftånd, afc beff åtlkillige
rum uti Palafcfefc och åfven det rum,

der Ambasfadeuren fåfc audience. Am-
basfadeuren fördes utom förmaket och
långs efter et af bräder lagt golf, til
audience-rumefc, Jivaråft öpnades en
fkofct-dörr. Rumet innanföre beftod ii-
kafom af 3:ne rum, det ena altid et
fcrapfteg högre, ån defc andra, efter
mit ögneraåt hvardera af vid pafs 10
ftegs långd, få afc afftåndefc emellan Kejr
faren och Ambasfadeuren kunde vara

30 fteg. Innerft uti rumet lades Kejfa¬
ren under Audiencen varit Mende, til¬
lika med Kronprinfen på defs högra
fida. Til höger om detta rum var en
Ror Sal, hvars golf betåckes med tu-
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fenda mattor. Den kallas ideraf Tu-
fende mattors - Salen» år i vidden 3000
pch i breden 1^00 alnar, famt inta¬
ges ufcaf rikets högfte Ämbetsmän, Rå¬
der och FÖrftar , hvilke alle vid dylike
högtidelige tilfållen, efter rang och an-
feende intaga fine rum. Til vånfter
uti fjelfva Åudience-rumet ftodo fkån-
kerne upftålde och I högar upiagde.

Hela audiencen befirår endaft derut-
innan, at Ämbasfadeuren, få fnart han
intrådfc i rumet, faller ned på fine knån,
lägger hånderne på mattan och bugar fifc
hufVud ned til mattan, på famma fått',
fom japanerne fjelfve vifa fin undergif-
venhét och vördnad. JDerefter upftår
Ämbasfadeuren och föres til förmaket
tilbaka, aldeles famma våg fom förut.

De öfrige rumen, fom vi befago,
ägde.inge Meubler. Golfven voro be-
lagde med ftora och ganfka hvita Strå¬
mattor; liftor och dörar voro vackert
lackerade och beflagen val forgylde.

Sedan vi fåledes fet ofs omkring, för¬
des vi til Kronprinfens Pallats, hvilket
lag ftraxt bredevid och aflkildes endaft
med en brygga. Vi blefvo hår emot-
tagne och complimenterade, å Kron-
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prinfens vågnar, fom qn icke var hema
och fördes ledan til våre Norimons igen.

.

Ehuru dagen redan mycket fram-
fxridit och vår tidiga frukoft hunnit an-
fen ligen djupt nedljunka, målle vi lik¬
väl ånnu i dag aflågga befök hos alle
Herrar Rikfens Råd, få vål de fex or-

dinaire fom de fex extraordinaire, uti
hvart och et af deras egne hus. Och
fom desfe Herrar ånnu icke ifrån Hof-
vet hunnit hemkomma, få blefvo vi
emottagne, på det artigafte och höfli*
gafte få t ufcaf deras Deputerade, lamt
belkådade af defs Fruntimer och barn.
Hvarje befök varade en half time och
blefvo vi merendels få placerade i et
föort rum, at vi igenom tunna gardi¬
ner kunde på alle lidor belkådas, utan
at vi ågde den lyckan få belkåda detta
Hofvets Ikönheter mer, ån på et enda
Mlle, deråft de gjorde lig få fria, at ic¬
ke allenaft gardinen borttogs, utan vi
blefvo ockfå anmodade, at komma iåji-
gre fram uti rumet. p Gemenligen blef¬
vo vi altid utaf a:ne Ämbetsman emot¬

tagne och på alle ftållen undfägnade
med varmt grönt Thé, Tobaks-redlkap
och fockerbakelfe, fom . på fårlkilde fmå
bord och för hvarje af ofs framfattes.^

TV °>ISia-
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Någon gång örucko vi en kopp af det
kokade théefc, men tobaken fick flå orörd
och fockerbakelfen hämtades hem ige¬
nom våre Tolkars förforg.

Härvid kan jag aldrig forgåta den
vackra fyn, fom vi under desfe befök
hade, på efc uphöjdt fcålle, hvarifrån jag
kunde fe öfver hela den ftore vidt ut-
ftråkte Staden, fom Japanerne fjelfve
utgifva för at vara 21 mil eller lika
månge ti mars gående uti fin omkrets.

Aftonen var fåledes förhand, når
vi i dag trötte och matte hemkommo
til vårt Herberge.

Dagen derpå, den 19 Maji, fingo vi
afSågga befök hos de få kallade Tenv-
pel-Herrarne, a:ne Stadens Gouverneu-
rer och a:ne Commisfarier öfver fråm-
lingarne.

Någre få dagar gingo fedan förbi,
innan vi fingo aflkeds-audience hos Kej~
faren och Kron-Prinfen. Denna ikedde
fom haftigaft, endaft inför deras tilfor-
ordnade Råder, den 23 derpå följande.
Emedlertid användes desfe och de föl¬
jande dagarne, til fkånkers emottagan-
de och tilruftning til vår fnart föregå¬
ende afrefa. Vid aflkeds audiencen hos

Kej-



%'

22o jfedo 1^6.

Kejfaren och Kronprinfen öfverlåmnas!
de Natråckar, fom föråras åt Holland-
fka Compagniet; men de pfrige Her¬
rars fkånker fördes til vårt herberge.
Hvaije Ordinair Riks Råd förärar da¬
gen efter affkeös audiencen 10 natråc¬
kar; hvarje extraordinair Riks-Råd 6,
hvarje Tempel-Herre $, hvarje Gouver-
neur 5, och hvarje Commisfarjus famfc
Gouverneuren öfver Nagalaki i:ne. Des-
fe åro utaf fipafte Japanlka liden tyg,
gjorde ganfka vide och fotfide med ftc-
ra vida armar, på Japanlka fåttet, famt
upftoppade dels med filkes, dels med
bomulsvadd. utaf desfe undfick vår
Banjos i:ne, jag och Secreteraren livar-
dera tvånne och Ambasfadeurep behål¬
ler för fig fyra. Tygerne åro dels fvar-
£e, dels på åtlkiliige fått blomerade.

D@ ofrige inpackades för Cornpagni-
ets egen räkning och afdeltes fårfkildfc
för hvarje Oftindilka Compagniets i Eu¬
ropa varande kammare, at fålutida ifrån
Batavia kunna hemfåndas.

Ibland andre märkvärdigheter fom
vifades ofs i Jedo, var åfven en ung
Varg, fom längre in emot norden blif-
vit fångad och fåfom et fåliynt djur
hitford, at vifas. Japoneferne kånde

icke



icke detta djur och belkrefvö det få un¬
derligt, at vi ej kunde annat, ån långta
efter at få fe det. Vi blefvo förde til
det ftåile, cler Vargen, fom knapt var
mer ån halfvaxt, förvarades och fågo,
huru iorgfålligt den var bunden både
om lifvet och fötterna mera rådd, ån
farlig. Japanetne flatnade något, då de
hörde af mig berättas, ät desfe i mit
iadernes-land gå uti troppar, blifva gan¬
ska ftora och göra mycken fkada.

Et .litet fkåp, at nytiäs vid en Ja-
panlk Toilet, med flere lådor , en halfaln
långt och föga mer, ån et qvarfcer högt,
ufcaf (yieux Lack) gamal lackering, til-
bods åt Ambasfadeuren til falu. Såda«
ne arbeten får man nu mera fållan fe,
och ånnu fålfyntare åro de til falu. Men
at handla det, var at upvåga det emot
guld. For detta åfkades 70 Kobangs,
eller 420 Riksdaler. Utan tvifvel var
det båttre lackerat, ån fom nu för tiden
iker, och blomorne derpå vackert uphöj-
de, men ändock tykte jag Ikilnaden
uti prifet vara ofverdrifven och för Ror.

Chartor ofver land och ftåder åro
til utförfel och förfåljning åt främlingar
på det högfta forbudne; icke defto
mindre hade jag tilfålle, at få tilhandla

mig
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mig flere fådahe, aldeles lika med dem,
fom Kjesipfer på fin tid, ehuru då
med mindre fvårighet, utförde, D.esfe
voro generela chartan * Öfver Japan,
Ståderne Nagafaki y Miaeo och Jedö.

En hiifixu, fom blifvit bortkörd 3-

från fin' inan*, fick tilftånd at hos Ain-
basfadeuren aflågga et belök, for at tig¬
ga något til fit underhåll. Hon hade
låtit raka hela fit hufvud och vafidra-
de omkring ined fin nakna hjesfa, utan
a t tacka den med något, famt låg alt
för befynnerlig ut. Denna omitändig-
het lades vara öflig, då någon for en
eller annan orfak Ikull blef Ikild ifrån
fin man.

Koto rkallades et fpel-inftrument, fom
til ljudet mycket liknade Citra eller Da¬
vids harpa. Det var 'en famn långt
och en fot bredt med 13 ftrårtgar famt
löfa trå-ftycken, fom kunde flyttas för
at få medelfi: ftåila fnarorne.

De tvånne Medici vid Bofvet, mi-
ne ållkade Difciplar, fom nåftan dageli-
gen befiökt mig, hade igenom min träg¬
na möda och deras egen oafbrutna
flit anfenligen tilvåxt uti den kunlkap»
fom afhandlar fjukdomarnes rigtiga kan¬

nan-
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nande och åfven begynt, under nytjan-
det af mine råd, afc återftålla de fjuke
hålfan igenom fådane botemedel, fom i
Europa brukas och hvaraf de förvårf-
vat fig åtlkillige til förekommande hån-
delfer. Under detta hånde, at då jag
oftaft förordnade de medel, fom fkulle
brukas, jag blef rådfrågad om en hög
och förnäm Patient vid Kejferliga Hof-
vet. Men når jag härvid åftundade blif-
va underrättad få väl om Patientens
kön, fom defs ålder med mera, fom
för en Medicus år oftaft ganlka nö^f
vändigt at känna, gjordes härvid myc¬
ken hemlighet och hindrade mig, at
kunna förordna någre läkemedel. De
Förnäme hår i landet låta fig mycket
fållan fes af egne invånare, mycket
mindre af främlingar, och vid Hofven
åro de Kejferiige Perfoner oftaft få o-
kånde, at ganfka få perfoner i hela riket
veta regerande Kejfarens namn förr,
ån efter defs död. Sålunda hade det
väl kunnat blifva för mig aldeles out-
forlkeligt, at få känna min höga Pa¬
tient. Jag yrkade väl i början, at fjelf
få tala med den fjuka och göra de frå¬
gor, fom tjente til at uplyfa mig om
fjukdomen. Detta hade ockfå verkeli-
gen kunnat lyckas, i anfeende til den

fara,
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fara, i hvilken den fjuka fvåfvadej men
dervid fkulle då iagttagits de omftåii-
djgheter, at jag ändock icke hvarken'1
få t fe den fjuka, eller lägga fingret på
deis puls, utan at den fkulle vara i nä¬
tta rum och äga gardinen nedfiåpt. Och
fom jag, härigenom om den fjukas til-
ftånd icke kunde vinna en för mig nö¬
dig uplyfning, tog jag den utvägen, at
igenom Tolkarne och mine i Medicine
mera fulkomnade Lärjungar,' på långt
håll, underföka och utforika de omftän-
digheter jag nödvändigt borde kanna ,
hvarefter Läkemedlet ledan fnart blef
tillagadt och den fcraåma Patienten ,
fom tvifvels utan var en af de Kejferli-
ga Prinsfesforna, fkyndefammaft til hål¬
fan återftåld,

Jag hade ifrån Holland medfört ét
partie af tnercurius Jublimatus corrofivus
och under mit viftande hårftådes nog-
famfc funnit, at detta medel ganfka väl
behöfdes, i anfende til den mängd af
folk, fom utaf venerifke Sjukor voro
befmittade. Icke defto mindre kunde
jag icke få förfålja något deraf til Lan¬
dets Läkare, fåfom aldeles okunnige
om detta fåkra, men tillika farliga med¬
lets bruk och nytta. Om Saiivation
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ågde de val något begrep, men anfågo
den alt för fvår och farlig. De öfrige
fåtten, at använda Mercuren, kånde
de icke. Jag företog mig derföre, at
til Praftici, få vål Doftorerne i landet,
fom Tolkarne, bordkånka, tid efter an¬
nan, fmå partier af Sublimatet och un¬
derrättade dem tillika, huru de Ikulle
bruka det famma uplöft uti vatn, med
tilfats af någon fyrlip. Denna folution
iiytjades fedän för gänlka mån ge uflin»
gar, efter nödige förberedelfer och med
al förfigtighet under dagelige rapporter
til mig och fåledes under min handled¬
ning, til defs de på egen hand ånteli-
gen vågade härmed bota fine antagne
Patienter. De Cnrer, fom de härmed
gjorde, anfågö de fjelfve i början för
otrolige och fnart fagt för underverk,
famt öfver mig utgöto flere tackfåjelfer
och vålfignelfer, ån jag någonfin kun¬
nat förmoda för en undervifning, den
jag fjelf anfåg ringa, men var för dem
betydande och omfider kan blifva et
helt folkflag til ovärderlig nytta.

Japoneferne åga aldeles ingen infigt
uti Anatomien och känna icke eller blo¬
dets omlopp uti kroppen. Når de der¬
före hos fine fjuke känna på pulfen,

3 del. p kän-
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kånna de förft på den ena och fedaii
på den andra armen, ovetande at puls-
ilagen åro aldeles lika, och at på bågge
Hållen bloden drifves dit ifrån famma
hjerta. Deras pulskånning går ock gan-
fka långfamt, få at den varar hela fjär¬
dedels timan. Åderlåtning hafva våi
någre få Medici och Tolkar någon
gång förrättat på armen; men fållan
Iker Jdenna operation, och då altid med
mycken rådda. Hårutinnan gaf jag dem
icke allenaft de nyttigafle och tilförfite-
ligafte underråttelfer, utan upmuntrade
dem vid nödige håndelfer, til denna en¬
kla, men ofta nyttiga operation, och til
den åndan måfte jag åfven åt mine ål-
Ikade Difciplar i jedo bortlkånka min
egen filfverfnåppare och andre för dem
böukbare chirurgilke inflrumenter.

Ibland de våxter, fom fördes til mig
i Jedo, och dem jag icke blef varfe
annorftådes, voro följande, nämligen:
(luglans nigra^)t Svarta Valnötter; (Fa-
gus cafianea) Ågta Caftanier, dem jag
dock fedan blef varfe i Miaco; Inula
helenium, hvaraf den aromatifka roten
brukades, fåfom magftyrkande; och vår
almånna Gran (Finns alnes^), hvaraf
jag hår , under det vi buros up til Kej-
ferliga Palatfet, blef varle åtlkiilige tråd
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Vid famma tilfåile hade jag åfven
det nöjet at fe, huru på det ftoltafte fått,
en förnam perfon, blef buren i fin No-
rimpn up tii Hofvet, et fått, fom en-
dak brukas i kåderne oeh vid högtide-
lige tilfållen. Norimoh båres då, icke
fom vanligtår, på axlarhe, utan på håi>
derne, få högt up, forh bårarene för¬
må och desle fpringa då tillika, få fort
de kunna. Ändra handen föres hori-
zontelt ut och under loppet kakas hå¬
larne högt up. Denne Nörimon gick
pa något afftånd ofs förbi, fåfom en pil
öfver fåket-

En kor kälk-ken, fom fades finnas
uti magen på håkarne, fick jag af mine
vånner til Ikånks. Hollåndarne kallade
den Paardefteen. Den fades endaft finnas
omkring Jedo, hos fådane håftar, fom
hållas på kall, utan at de kunde gifva
någon vidare uplyfhing, huru den til-
kommer och tilvåxer. Smårre kenar,
fom jäg åfven fedan bekom, voro plat¬
tare och hade ingen kjerna, ( nucleus)
inuti fig. Den bekod af Ikifvor {lamei~

var mycket tåt och gick til et
barnhufvuds korlek. Jag gisfar, at
det vatn, fom håkarne dricka, håller
kalk uti lig, och at deras killakående
bidrager til defs tilvåxt.

P & IVlir
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Mineralier få vål, fom andre Natura-
lier, dem Japonéferne förde til mig uti
jedo, vöro åtlkillige, af hvilke jag en¬
da ft hår vil upråkna de mårkeligafte, få*
fom: Guldmalm ifrån Simar kallades
Kin nab. AsbefL en omogen fort , kal¬
lades Ifiwatia. Kopparkjes ifrån Simot■«
fke och Afjo jamma eller ifrån a]jo berg.
En Kopparmalm ifrån Chinä hitförd,
blef kallad Simoo Sekt : den innehöl fväf-
vel i myckenhet och det brånda pulfret
deraf fädes brukas för Hofta. En hvit
och mjölig eidfaft Porcelins lera, kalla¬
des Fak Sekiji. Denna tillika med mång¬
faldige andre Mineralier ifrån Cap, jäm¬
te Bezoar och ädle ftenar, har jag för¬
ärat til min fordne hedervärde Lårare,
Herr Profesforen oöh Riddaren Berg¬
man och kuna de befes uti Kongl. Aea-
demiens i Upfala Sten-Cabinet. Likafå
en hvit, mjuk och fintrådig Asbeft, Se~
kima kallad, hvilken fpunnen våfves til
tyger. Afven en röd Arfenik, kallad
Otpoo eller Kytjuan Seki, och gul fnåck-
fand, Awa Sna (i. e. gryn fandj kallad.
Speckften kallades Sakufekis och ifuwat-
ta: den var kötfårgad och rått vacker.
Pimpften fick namn af Karuiji, och en
lpatagtig Drop-ften af Tjuvara ifi; Cin-
nabaris i pulfver kallades Sjw, en rund

quarts-
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quarts-ften blef nåmd efter orten T/u-
gara, hvarifrån den hämtades, Tfugaro
ifi, och tillika Takara ifi; hvifc Marmor
Ntkko ifi och Nikkovcftk; blyglänts ined
kopparkjes Soi no Megin; en fin berg¬
olja från Sinnno, Kefofo no Alva., Salt¬
peter Siro jfinfo; Sal fontanum, kokadt
Utur jorden vid varma Bader Boofu; Phy-
tolithus litophyllum ifrån Fakonie ber¬
gen Konofa ifi; Tubipora mufica Luukuv
Sangodu; Spongia eller fjo-fvamp. (Jni-
joatta; en Gorgonia ramofa Umemats;
Corallia rubra ifrån Kamaku, Sangodin;
och de famcne ifrån Sangami, kallades
Sangojju; en tjock rod Millepora ifrån
6n fjofnfima uti Landikapefc Sannoki, Bju-
kuts; Ånomia plicatella Seki len. Argo-
nauta argo ifrån jfotfigo, Tako fiine; Cy~
prrea mau ritan ica Kina Kiti; Cicindela
japonica från 0/i\ Havmao\ Julus ter-
reftris Jafude; Onifcus afellus Saori Kofi,
bvilket betyder et huskråk; Onifcus
oceanicus Fnna mufi, fom betyder fkeps-
kråk; Sygnatus hippocampus Kaij ba;
Sepia odtopodia, fom mycket flikas, tor¬
kas och åtes i hela landet, Ika; Jamamo
kallades en fifk med röda fenor, ifrån
Fakonie bergens bäckar: pulfver af den
famma fades vara tjänligt emot Frun-
timers broftfjukor; Anas querquedula

P 3 Ka"
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Kamo. Karafwno kallades ramen af nå?
gon ftor filk, fom faltad, plafct pråsfac)
och torkad kunde åtas fom annat fofvel
til risgryn. Kali, Makotje, Niga kotje
och ifaka gotje blefvo flere fårfkiide fiag
af flundror (Pleuronedes) kallade.

Afven vifade mig Tolkarne en rot,
fårmodeligen afnågon ormbunke (filix),
den de kallade Jaboki och fom tvårtöf-
ver fkuren utvifade en ftjernlik figur,
hvilket af dem anfågs för något be-
fynnerligt.

Lika fom Jedo Stad år ganlka ftor
och vida ufcftrlckt, åfven få år den gan^
fka folkrik, i anfende til den oräkne¬
liga mångd af främlingar, fom likfom
ftromar hit ifrån alla ändar af Riket.
Hvarje hushåll åger vål fit egit hus,
och hufen åro endaft en eller högft två
våningar höge; men månge bo dock til-
fammans och packa fig tilhopa uti et
och famma hus. Emot gatan årp altid
verkftåder och bodar. De tåckas oftaft
med et nedhängande klåde, åfeminftcne
til någon del, at man ej kan vål ifrån
gatan fe, hvad de arbeta; men i E<5p-
mansbodarne fer man ménfter, nåftan af
all ting, för at vifas och at fnararc fåljas.
Gatorne, åtminftone de förnåmfte, ige¬

nom
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norn hvilke vi fördes, voro ganlka lån¬
ge och brede, ofta af 40 til 50 alnars
bredd. Staden ftyres likafom Nagalaki
öiiiCom af s:ne Gouverneurer, Borgmå-
ffcare och Commisfarier (Qttonas) öfver
hvarje gata.

Det berättades mig, at Landets För-
flar och Prinfar icke allenafi: ägde in¬
om förfta Citadellet fine vanlige Pa-
latfer för fin famille; utan ockfå uti
Staden et eller flere hus på fårlkilde
trakter, för at altid kunna åga någon
tilfiygt vid timande olyckor af brand
och eldsvådor.

Före min afrefa, anhöllo hos mig
mine uti Europeilka Pradfciken inöfva-
de Lärjungar, at af mig erhålla något be¬
vis (teftimoniuni), om den undervifning
de njutit och de framfteg de kunnat
göra. jag lämnade dem et fådant,
ikrifvit på hollåndfka och funno dem
deröfver få öfver alla måtton glade och
högfärdige, at hvarken jag fjelf eller
någon ung Dodlor ån någonfin kunnat
mera fågna ofs öfver vår granna Do-
ctors hatt och tryckta Dodtors bref. Jag
fiade haft den lyckan, at få tilvinna
mig deras kårlek och vånlkap, at de
icke allenafi: högagtade mine kunlkaper

P 4 och
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och den valvilja livarmed jag undervi-
fade dem, utan de ålfkade mig ockfå af
hjertat och förjde öfver min borfcrefa

Vår afrefa ifrån jedo var utfat tji
den 2j Maji, och borde ovilkorligep
lke, emedan den /3 Signats eller den 30
Maji var utfat för Kubo, den regerande

-verldslige Kejfaren, at antråda en Refa
til Niko Tempel, fom år mycket ftorfc, lig¬
ger öfrer om Jedo 36 mil och deråfr
en ftor hogtidelighet Ikulle firas. Den¬
na refan hade varit tilårnad för fcrenne
år ledan och ftore anfraltér dertii gjor¬
de, ehuru den årligen kommit at up-
£kjutas.

Som både Monarken fjelf och alle
Förftar i landet åro lika klådde och fri-
ferade, fom alle andre landets invånare;
och de fåledes, aldeles utan Throner,
juveler och andre prydnader, icke kurfr
na Ikiljas ifrån andre: halva de hår vid¬
tagit den utvägen, at efter ftånd och
anfeende vifa fig, på refor och vid hög-

fci-

*) Jag har fedan i fiere års tid med dem och
andre inine vånner ibland Tolkarne, icke allenaft
underhållit brefvåxling, utan afven fkickat dem
finl angenäme fkånker och tilbaka erhållit både
frön for Upfala botaniika Trägård och tilökuir»g
på Academiens Naturaliamlingar.
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tidelige tilfållen, med en anfenlig mängd
af folk, åmbetsmån och Betjäning, fom
ofta vimla omkring dem. Det var få-
ledes nödvändigt, at for Landets bög-
fce Regenfc ovanligt ftore anftalfcer fkul¬
le göras. På vågarne fkulle nye hus up~
byggas, för afe hvilajuti både öfver nåt»
terne och om dagarne. Alle förnöden¬
heter, fom någon fin kunde behöfvas och
upfcånkas, fkulle vara i ofverflöd och i
ordning förut, hvart på fifc ftålfe. AU
betjäning fkufle vara bade förut och un¬
der refan på det högfta vakfam, hvar
och en på fin poft. Under ICitbos borte-
varelfe fkulie Kejferliga Cifadellet öfver-
lämnas åt Föriten öfver Mito Landfkap
och Regeringen tillika åt någre Herrar
af Rikets Råder. öfver hela landet
var redan befalt, at fcrgfållig vakt fkul¬
le hållas qfver alt, at förekomma brand,
upror och andre olyckor. Penningar¬
ne fom til omkoftnaderne, vid den¬
na refan voro anflagne, befiegq fig til
en Summa af 280,000 Kohangs eller
1,680,000 R:sd. Af desfe penningar, fked-
de^ utdelningar til de Herrar Rikfens
Råd, Lands-Forftar och andre, fom på
refan fkulle vara foljagfcige. Refan fkul¬
le fke på fcrenne dagar til Niko tempel;
en dag efter ankomUen, fkulle vara hvi-

P 5 lo-
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tödag; den 17 Signats eller 3 Junii fkul-
le högtiden firas; dagen derefter fkul-
le hemrefan fke. Når vi afrefte den 2j
Mtiji ifrån Jedo, fågo vi redan ftora för¬
troppar, fom fkulle gå förut; men tren-
ne dagar före Kejfarens afi-efa började
egenteiigen fådane troppar, at tått efter
hvarandre aftoga. Dagen före, Kejfarens
res-dag, emot aftonen togade desto
troppar få tått efter hvarandre, at dem
emellan var endaft en half ti ma, hvar-
med fortfors til klåckan fem om mor¬
gonen, då Kejfåren fjelf med Kronprin-
fen begaf tig ut. Med denna oräkne¬
liga Ikara af folk följde åfven, efter
Toikarnes beråttelfi? åtfidilige ganlka
gamle mån, Tiggare, Bödlar, ja ånda
til och med Lik-kiftor (baljor), at intet
utaf alt Ikulle fattas.

Innan jag fkildes ifrån Jedo, retades
mit högmod icke ailenaft at veta Kej¬
farens namn, hvars Hof jag ågt den
fålfynta lyckan at bevifta; utan ock at
utforika alle de Regenters, få andeli-
ge, fom verldslige namn, hvilke fedan
K/empfers tid, nu fnart hundrade
år, regerat ofver detta lyckeliga falk
och land. Jag kånde nogfamt fvårig-
heten håraf, och förut fåg omöjlighe¬

ten
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ten, at på annat ftålle, ån hår, igenom
mine förbundne vånners biträde, kunna
erhålla kundfkap därom. Det var icke
utan mycken möda, dock lyekeligfc nog,
och för mig mycket fmickrande, at
n°tgre dagar före min afrefa undfå en
fadan hiftoriik förtekning, fotn annars
för intet mynt i verlden ftåt at erhålla.

den Regerande verldflige Kejfarens
eller Kubos namn var Mimmoto ko Je
Farz/ Koo, och har tillika af Dairi,
hviiken det fcilkommer at utdela högre
titlar, bekommit följande tilnamn: Sjo
ji tfi ji naij daijUn Sakonje no taij fio %eij
ji taij Siogun. Defs ålder upgafs mig
nu tillika vara 43 år. Minamoto fa-
des vara familjenamnet, Je Far des
egit namn och Koo fvarar emot Her¬
re, ehuru det endaft tillågges höge
perfoner, fåfom Seigneur.

Kronprinfens namn var Minamoto
no Je Moto Koo, tiilika med Dairis ti¬
tel: Su nieji daijnagon. Defs ålder fa-
des vara omkring 12. året.

Åter-
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Refan ifrån hufvudftaden tilbaka tiiNagafaki igen företogs om mor?
gonfn den 2j Maji och Ikedde ti} det
måita på famma fått och iångs efter
famma våg, fom uprefan förut fkedt.
Merendels nytjades ock famme Herber-
gen, antingen til middagsmåltiden elr
ler tii natteron, och fållan Ikedde derr
vid någon förändring. Vi fpifade i dag
middag uti Kawafakki pch hvilade för-
fta natten uti Totfka,

Den 26 Maji, innan vi afrefte häri¬
från , tilhandiade vi ofs åt&illigp vackre,
faft ån fmå lådor med fnåckor, fom
voro ganika nått och prydeligt uplagde
på kardad bomul. Desfe handlas ge-
rnenligen af Hollåndarne, antingen för
at ledan förfåljas med någon virilt, el¬
ler för at hemfåndas til Europa, til
vänner och flågtingar, fåfom rariteter
ifrån et få aflågfet land. Ehuru fnåc¬

kor-
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korne voro alle med Risgrynslim vid
bomullen häftade, på det de icke fkul-
le affalla, piåckade jag likväl ut ibland
dem fåniange, fom voro antingen för»
ut i Europa okände eiler mycket fål-
fyiite, och hvilke nu förvaras ibland Up-
fala Academies andre famlingar.

Middagsmåltiden hölts fedan uti Koij-
fi och natiågrét blef uti Odowava. Un¬
der vågen befågs en Tall, QPinus fy/ve-
ftris*) hvars. grenar voro hofizontelt ut-
fpårrade och utgjorde lika fom et lef-
vande tak öfver et Lufthus, hvarunder
nian kunde fpatfera. Flere fådane tal¬
lar hade jag nogfamt förut på åtlkillige
ftållen haft tilfålle at fe, men icke på
långt når få vidlöftige, fom denne,
livats grenar utftråkte fig öfver 20 fteg
i längden och underftoddes af under-
fatte ftolpar.

Den 27 Mnji refte vi öfver de höge
Fakoi2ie bergen, der vi hade famme hån-
delfer, fom under uprefan. Uti Fakonie
by Ipifade vi middag, Undfingo och be¬
talte de Saker, fom under uprefan be-
ftåldes, och fingo fedan vårt liatherber-
ge på andra fidan af desfe bergen uti
Mifitna,

Epi*
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Epidendrum montle, en pärafitifk växt,

fom icke fåfter fine rötter uti j°r<^er!»
ågdes hår bunden Uti knippor, uphångd
utom hufen, Utan vatn och al flags
löda kunde denne våxfcsåledes uthår-
da i flere års tid och ändock under
det famma tilvåxa och bioma.

Likafå ägdes på någre ftållén sfero-
fiichum baftatum, för nöje fkull, odlad
uti krukor , ehuru fvårligen denne art
af växter låter plantera fig i Europa,

Den 2$ Mfiji refte vi til middagen
til jfojimiro och til aftonen til Kambura.
Under förbifarten betraktades ännu no-
gare det höga Fuji berget. Defs fot
tyktes i fynnerhet på ena fidan vara
ganfka långt afflutande. Toppen fågs
nu mycket uphöd och fnöhvit öfver de
underliggande Ikyar.

På vågarne uphåmtades hår få val,
fom på flere (fållen, den fpilning, fom
föll efter refandes häftar, med mycken
flit och noggranhet, både af barn och
ålderftegne Månnilkor. Detta Ikedde be¬
händigt och utan at de behöfde luta
Og ned, med en fnåcka, (Hahotis tuber-
culdta) fom liknade en fked och var få-
ftad vid en kåpp. Spilningen lades fe-
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dan i en körg, fom bars på vånftra
armen.

Jag blef ockfå med förundran varfe,
huru oförtruten Landtmanneri var, at
göda fine åkrar, på hviike brodden re¬
dan vunnit en anfenlig höjd. Den fam-
iing af hvarjehanda gödfel, urin oeh af-
fk råd en, fom han hema förut beredt
hel tun och flytande, bar han ut uti
tvånne åmbar öfver fine ikuldror til fäl¬
tet och utgöt der denna blandning med
en flef vid roten af det quarterslånga
gråfet. Detta berättades mig Ikola Ike
a:ne gånger för hvarje utfåde.

Trapa natans växte alman i ris-åk¬
rarne och de fvarte rötterna deraf ny-
tjades mycket almånt, kokade i fop-
por, til föda, ehuru jag tykte dem va¬
ra ftråfve och obehagelige.

Den 29, 50 och 3/ Maji fortfattes
refan vidare, ånda til Nisfaka, der vi,
för den mängd af folk, forn med re¬
fande Landets Förftar inträffade, måfte
fördröja hela fcrenne dagars tid. VI re-
fte förfte dagen af desfe endaft vid pafö
fju mil, til Sutfjo, andre dagen til Sma-
da och hunno tredje dagen ej längre,
ån til Nisfakat föga mer, ån tvånne mil.

Kat-
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Rotfcafne af Åhlén Q Betafa afmis ~)
fågs pä flere Milen uti bodarne iitftång-
de til falu. Vid efterfrågan berättades
mig, ät åesfe brukades til fvart fårg.

Lyeium japonicum, en liten vacker
biifke var öfver alt planterad til häc¬
kar, och

. Azalea ineftcn flod på fiåftan alle hus¬
tomter, i fin båfta fägring med biomor,
fom voro utaf flere få-rgor obefknfVeli-
gen prydelige.

Chamarops excelfa, et palmtråd, hög¬
re ån en Minnifka fågs på någre ftållen.
Af defs nåtlika bark, fomomgifver ftam^
men, förfärdigades quaftar, fom öfver alt
nytjadés til fopning och hades til falu.

Mefpifiis japomca begynte nu få mog¬
ne frugter, hvilke fmakade, fom andre
Mifplar tåmeligen vål och fmålte fon¬
der i munnen. Under hettan om da¬
garne tyckte jag dem vara mycket
lålkande.

Uti Futju handlade vi åtikillige ftör-
re och fmårre korgar famt fkåp med
fine lådor, alle på finafte och vackrafte
fått flåtade utaf Rotting-trådar, hvilke
på detta ftålle blifvit tiiverkade.

Un-
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Under nedrefan och denne regnagti-
ge årstiden hade vi mycken olågenhet
af myggor, (Cu/ex irritansfom i fyn-
nerliet om nåtterne oroade ofs och be¬
tog ofs ftundom fomnen. Vi nödgades
derföre tilhandla ofs fådane gardiner
af gleft grönt tyg, fom öfver alt til
belkyd emot desfe blodfugande kråken
nytjas. Desfe gardiner åro ganlka vide,
faftbindas uti taket, och utbredas ned-
til omkring hela fången, utan at aga
annan opning, ån nedtil. Desfe åro
ganlka låtte at medföra ^ch få glefe,
atde ej hindra luftens fria ut och ingång.

Dolichos polyjlachyos, en årfcvåxt, fom
Hingrar lig lika fom Turkiike ftörbo-
ner, Var på månge ftållen planterad til
lefvande lufthus. Den var dertil icke
allenaft ganlka tjånlig, utan åfven med
ftne biomor, fom nedhängde på långa
ftånglar, och uthogo efter hand myc¬
ket prydelig.

Sefamum orieniale odlades mångenftå-
des och defs frön, ånlkönt de åro fmå,
nytjades til utpråsning af en fin olja,
fom til matredning och andre behof,
få vål hår, fom på andre orter i Indieil,
älmånt brukas,

3 DjELi Se-
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Sedan vi nu tilråckeligen fåt uthvi-
la, begofvo vi ofs åter på refan den 4
Juniiy ehuru vi denne dagen hunno en-
daft tvånne mil til Kakigawa.

Den 5, 6, 7, 8, 9, 10 och 11 Junii
fulföljde vi ordentieligen, fålbin under
uprefan, vår marche, höllo middags-
måltiderne uti Mitske, Array, Dkafakki,
ljjaku.fi, Minakuts och Jfiba, famt natt-
lågren uti Fammamats, Jofida, Tjiriu,
Kvana} &&', Kujats och Miaco.

Emellan ^</0 och Miaco fågos hår
och der på vågarne tiggare, fom voro
krymplingar, merendels uti fötterne.
Det föreföl mig få mycket mera ovan¬
ligt, fom annorftådes i landet krymplin¬
gar åro ganfkä fålfynte.

Röde och fure ögon voro åfven uti
desfe landlkaper mycket almånne, fyn-
nerligen hos det fattigare folket, få vål
hos gamle, fom hos fmå barn. Denna
fjukan leder fit urfprung förnåmligaft
äf 2:ne orfaker, nemligen af kol-röken
innom hufen och af den ftank, urin-
krukorne gifva ifrån lig, hvilke uti alle
byar finnas vid hvarje hus.

Duble biomor af Qjjamma Buki)
Corchorus iaponicus våxte vilde och

voro
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Voro rått vackre. Torkade och pulVe-
riferade brukades desfe för Hsemorrha-
gier och för Näsblod inblåftes pulvret
i nåfan igenom en penna.

Uti början äf Junii månad, fom år
den tredje eller fjerde Japanlke måna¬
den, börjades aidraförfi: med plåknin-
gen af Théhladerhe, hviike då åro fpä-
de och gifva det finare Théet. På nå-
gre Milen lag jag, huru de vårdslöft
utbredt Theblader på mattor, at torkas
utanföre deras hus.

Likaledes fick jag flerefiådes 1 byar-
ne fe, huru både Korn, Hvete och Se¬
napsfrö tröfkades på mattor utan före
hufen, Under bar himmel. Denne trcik-
ning fkedde fluhdom med flagor, fom ha¬
de 3:he kappar på fig; frundom llogos
kårfVarne och axen emot en tunna eller
något dylikt, få ät kornen utföllo, hvii¬
ke fedan renfadés ifrån agnar.

Nagi kallades trädet utaf Myrica Na~
Trädet år ganlka fint och hvit, famt

nytjas til kammar och annat dylikt.

^ Fjuti no ki kallade Japoneferne ettråd, fom åfven nytjades til kammars
förfärdigande.

Den n Jumi fingo vi företräde få
Q a vål
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vål hos Kejferlige Hof-Marfchalken el¬
ler få kallade Öfver-Domaren, fom hos
båda Stadfens Gouverneurer, hos hvil-
ke vi blefvo undfägnade lika fom hos
andre nti Jedo. HoÉMarfchalken (Groat
Recbter) gifver för de Skänker, han und¬
får, tilbaka 5 ftora natråckar; men Stad¬
fens Gouverneurer gifva åt Ambasfa-
deuren, i defs ftålle, endaft en Summa
penningar, nemligen hvardera uti lilf-
ver ai R:d. Desfe voro inlagde uti pap¬
per, på et hår i landet brukeligt fått.
Når dylike Ikånker eller drikspenningar
annars gifvas uti filfver, inviklas de uti
et hoplagt aflångt Japanlkt papper, hvil¬
ket fedan ihoplimas och på&rifyes på
en eller båda fidor. Sådane inlagde fum-
mor, ftorre eller mindre komma ofta
ifrån fjelfve Myntmåftarne och gå emel¬
lan mångas händer. Myntmåftaren,
fom Ikrifvit värdet utan på, blifver för
valutan anlvarig, då et fådant paqvefc
öpnas.

Efter middagen hade jag enlkiit be-
fök utaf Dairis eller den andelige Kej-
farens Lif-medicus, en medelåldrig man,
vid namn Ogino Soffioge je no Sakon.
Ogino år defs famillienamn; je no Sakon
defs förnamn och Saffioge år en af Dai-
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ri honom tillagd heders titel. Han med»
förde åtfkillige, de måfte, nyfs förut
plåckade örter, hvilkas nytta han åftun-
dade veta, få vål fom uplyfning om
någre fjukdomars botande. Vårt famtal
fkedde genom Tolk; men han blef icke
litet förvånad, då jag en gång, för at
fåkrare gifva honom örtens namn, Ikref
det för honom med Japanfke bokftåfver.

Tamma Mufi kallade Tolkarne Bu»
preftis ignita, hvilken de hår bekommit
och förde til mig.

På nedrefan ifrån Hofvet förunnas
ofs altid mera frihet, ån på uprefan.
Vi hade altfå tilftånd, at före afrefan
utur Miaco, fom fkedde den 13 Junii,
derftådes befe flere af de ftörfte, pråg-
tigafte och båft belågne Templen. Desfe
ligga, fom vanligt är i hela landet, på
de utom Staden belågne bergs - flutnin-
gar och åga den aldravackrafte utfigt.
Vid desfe befåg jag åfven med konft
gjorde vatndammar, uti hvilke Mun¬
karne hade lefvande flera fvarta fköld-
paddor (Tefiado japonica) för fit nöje
fkull. Ibland desfe Templen år vål Dai-
buds både det ftörfta och mårkvårdiga-
fte. Templet år bygdt på 96 pelare och
har flere ingångar, fom åro mycket hö-

Q 3 "ge,
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ge, men tillika fmale. Hiifet beftår li-
kafom af 2:ne våningar, fom löpa uti
Ii varand re och åger laledes et dubbelt
tak, hvaraf det ofverfta unaérholts med
åtikillige målade pelare, af mer ån en
famns tjocklek. Golfvet var belagdc
med fyrkantiga marmorftenar, hviiket
jag på intet, annat ftålle fornt blifvit
varfe. Det enda, fom hår fattades, var,
at de icke igenom en fundare bygnings-
konft lårt äg, at förlkaffa en få ftor
och prågtig bygnad tilråckeligt ljus.
Baibuds Afguda bild, fom var nåftan
midt uti Templet, kunde injaga både
förikråckelfe och vördnad; förfkråckel-
fe, i anfeende til defs ftorlek, fom näp¬
peligen lårer aga fin like, och vördnad,
i apfeende til de reflexioner, man hår-
af får andledning at göra. Bilden var
fittande, uphögd ifrån golfvet vid pafs
en famn, på indianika fåtfcet, med fötter-
ne i kors framför fig och förgyld. Öro¬
nen voro långa, håret krufadt, fkuldror-
ne nakne, kroppen tåckt med en fiöja,
högra handen uphögd, och den vånfcra
lagd med kanten emot magen. Man
kan näppeligen tro mpjeligheten af den¬
ne bilds ftorlek, utan at fe den. På
handlofven förfåkrade mig Tolkarne,
at fex karlar kunde rymligt fittapå Ja-

pan-
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panfka fåttefc med hålarne under fåtet.
Bilden förekom mig vara vål propor¬
tionerad , ehuru den var få bred, at
defs (kuldror råckte ifrån den ene pela¬
ren til den andre, oagtadt de efter ög-
nemått tyktes vara 15 eller 16 alnar i-
från hvarandre åtlkilde. Denne afguda
bild, få val fom den led:, honom år til-
gifven , åger (it urfprung ifrån Indien,
och förmodeligen har kunfkapen deröm
förft hitkommit ifrån Siarn, China eller
någon annan ort, den tid, både främlin¬
gar friare handlade hår i landet och de
fjelfve idkade utlåndfk handel med eg¬
ne fartyg.

Min håpenhet öfver denne ofanteli-
ge bilden var ånnu icke förbi, når vi
blefvo förde til et annat Tempel, fom
var föga mindre Majeftåtifkt och för¬
undrans vårdt. Defs högd var vål ic¬
ke betydande, icke eller defs bred,
men längden deremot var anfenlig. Det¬
ta var helgadt åt Qvanwon och Den¬
nes bild, tillika med alle defs mindre
Gudar eller tjånfteandar, voro til et
ptroligt antal, uti detta hus upftålde.
Midt uti fatt Qvanwon fjelf, förfed
med 36 händer; närmad honom voro
Itäkie 16 hieltar, (förre ån uti vanlig

Q 4 Mån-
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Månnifko-geftalt, dock mycket mindre,
ån afgudabiJden, och desfe infcogo lika-
fom et afdelt rum fér fig fjelfve. Åt
båda fidor nårmaft derintil ftodo uti
tvånne rader förgylde Afgudar, hvarde-
ra med 20 hinder. Sedan voro å ymfe li-
dor upftålde, uti rader , afgudabilder af
vanlig mans ftorlek, helt tått in til hvar-
andre ftående, hvars antal i längden
jag icke förmådde råkna. De fom fto-
do o (k nårmaft eller framåt, voro min¬
dre, och de fom ftodo bakom, fmånin-
gomftorre, at alle 12 raderne ganfka val
kunde fes. På hånderne och hufvudefc
af alle desfe, voro ftålde fmårre afguda¬
bilder och hela antalet fades ftiga til
33 >333«

Sedan fortfattes refan til Fufimi,
hvaråft vi fingo vår aftonmåltid-

Derefter, något fpr fölens nedgång,
fatte vi ofs uti fmå båtar, och afrefte
långsefter rivieret til Ofaka, dit vi, ef¬
ter en angenäm natrefa ankommo den
påföljande morgonen.

Uti Ofaka dröjde vi tvånne hele da->
gar, och njöto hår de måfte nöjen och
luftbarheter under hela vår refa, få afc
Vi hår ågde tilfålle, at flere gånger i

vå*
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vare Norimons få befe ftaden, bivifta
Comoedier, fe deras Danfar och taga i
ögnafigte flere andre fålfamheter, fom
til ofverflod finnas i denne ftaden. Dem
jag, for min del, måft värderade,
voro Samlingar af Japanfka växter uti
en väl inrättad trägård; Samlingar af
en hop inlåndike Foglar och Kopparens
fmåltning uti ftafrar. Deras Comoedier
åro luftige, men få befynnerlige i at
jag fnarare fan dern orimmelige. Tolkar¬
ne måfte förklara deras innehåll. Me¬
rendels innehöllo de något kärleks åf-
ventyr eller någon hjeitebedrift. De
tycktes på fit fått agera väl, men the-
atern var ganlka liten och trång. Dan-
farne förrättades måft af barn utaf
bagge könen, två eller flere tilfammans.
De liknade något våre Contradanfar
och innehöllo ungefärligen famma äm¬
nen , fom deras comoedier. Kroppen
böjes på hundrade fått och rättar fig
altid tillika efter muftken eller fången
fom dervid nytjas. Det artigafte hår-
vid var, at fe, i fynnerhefc flickorna, på
det ypperfta fått klådda, och det efter
den hos de förnämare EYuntimren brn-
kelige feden, med fnart oråknelige nat-
rackar, den ene utom den andre, alle
utaf finafte och tunnafte fidentyg. Den-

Q 5 na
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na mängd af natråckap, fom ofta går
til 20, 30 eller flere, kan man icke blif-
va varfe, emedan de åro ganlka tunne
och låtfce; under danfande. då flickorna
blifva varma, dels för fvalkan, dels för
at vifa fin pragt uti kläder, afklåda de
fig fmåningom en efter annan, få at
hela doufinefc hånger ned ifrån gjorde-
len, hvarmed de 0111 lifvet åro fafibund-
ne, utan at hindra dem i finc lpålle
vändningar.

På den få kallade Fogelgatan befag
jag en ftor mängd af foglar, ifrån alle
orter hit förfamlade, dels at vifas för
penningar, dels til falu.

En tåmeligen vål inrättad botanilk
Trägård ägdes äfven innom denne Sta¬
den , dock utan Orangérie, uti hvilken
hvarjehanda växter, tråd och bulkar, i-
från andre landlkap hitförde, fköttes och
odlades, lamt hollos äfven til falu. Jag
underlåt icke, at hårftådes för få myc¬
ket penningar, jag kunde använda, utfe
och tilhandla mig af de rarafte bufkar
och tråd , planterade uti krukor. Ibland
desfe voro de tåckafte arter af Landets
prågtige Lönnar och tvånne af den lika
få fålfynta, fom til utförfel firangt för-
budna Cycas rcvoluta, et paimtråd, på

hvil-
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!ivilket s får dels fagu-lika och mycket
födande Märg fkull, Japonefen fåtter
få ftort pch öfverdrifvit vårde, icke
vetande, at den åfven finnes våxande
uti China. Alle desfe planterades fe-
dan uti en ftor trälåda, ofver hvilken
fattes bågar, och_ flätades fegelgarn, at
ingen ting Ikullo Ikada dem. Denna
Jåda afgick ledan fjövågen til Nagafaki,
hvarifrån den, i fållkap med en an¬
nan djfiik låda, fom på Faéfcoriet tilla¬
gades, fördes til Batavia och derifrån til
Hortus medicus i Amfterdam förfändes.

Vi befågo åfven de hår varande Tem¬
plen och hade företräde hos båda Stad-
dens Gouverneurer.

Ropparfhiåltningen förrättades en
dag enlkildt for ofs, på det vi Iknlle få
fe den famma, på min enträgna begäran
härom både hos vår Chef och yåre an¬

förare. Den famma Ikedde mycket en¬
faldigare och enklare, ån jag hade fore-
ftålt mig. Hufet var af 10 eller 12 al¬
nars vidd och en mur, lik en niche
var updragen med en Ikorfien på ena
våggen. Uti botnen af denna och liori-
zontelt med golfvet, var en hård, uti
hvilken malmen, med tilhjålp af hand-
puftar, före vår ankomft, var fmålt.

Midt
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MMt emot på granden, fom var utan
golf, var grafven en hola, något aflång,
vid pafs en half aln djup. Långs öfver
denna voro lagde 10 fyrkantige jern-
ftånger, blott med en fingerslkilnad i-
från hvarandre, alle flående med en
kant upåt. Öfver desfe var ufcfpåndt
et ftycke fegelduk, fom var nedtryckt
emellan jernftångerne. Deröfver flögs
fedan vatn, fom flod et par tum öfver*
duken. Den fmålte malmen togs up
utur hårdgropen med jern-flefvar och
flögs uti den nyfsbelkrefne tillagade
formen, få at 10 eller 11 ftånger,
af et qvarters långd hvarje gång gjotoS.
Så fnart desfe voro uptagne, fortfors
med gjutningen och kalt vatn ymfades
någon gång. At kopparen fålunda göts
uti vatn, likafom man plågar ftöpa bly
öfver fpåde fjuke barn i Sverige, har
man förut icke vetat i Europa, ej el¬
ler, at den japanfke kopparen hårutaf
åger fin höge och glånfande fårg. Jag
var tillika få lyckelig, at få til Ikånks,
igénom mine vänners, tolkarnes bear¬
betande, en låda, uti hvilken voro in¬
lagde få vål ren koppar, på nyfsnåm-
de fått guten, fom ock ftufFer af
hvarje procefs, den förut undergåt, få-
forn kopparkjefen rå med fin jordart



Återrefan frän Ho/vet ijj6. Ofaka. 253

"(matrix), roftningen, förfta och andra
fmåltningen.

Denna låda . foiii kan befes i Upfa-
la Academies Mineralcabinet, fägnade
icke mindre min hederlige och ållkanse¬
värde fordne Lårare, Herr Profesforen
och Riddaren Bergman, ån den un-
derråttelfen jag vid min hemkomft med¬
delade honom om kopparens gjutning
uti vafcn.

Vi befågo fedan en mångd af guten
koppar, icke allenaft på det nåmnde
fåttet uti ftafrar, fåfom han förfåljes til
Holländare och Chinefare, utan ockfå
guten uti ftörre och mindre, fyrkants-
ge och runde, tjockare och tunnare
ftycken, til andre behof, alt fom den
kan behofvas til kitlar, pannor eller
annat husgeråd.

Hår gjordes Ikilnad på den betjä¬
ning, fom uti hårbergen var åmnad ti!
uppafning. Kodom kallades vanligen
fmå gosfar; men ftore tjånare blefvo
nåmnde Todokos.

Når man fer en ftor folkhop, fom
hår icke år fålfynt, förekommer det
nog underligt, at fe hvar och ens klå-
der, åfven fom andre meubler, märkte

med
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med agarens tekn eller vapn. Denne
led år hos Japonefen almånt brukelig,
få at hvar och en låtteligen igenkänner
fit, och tjnfwar icke kunna begagna lig
af ftulit gods,

' Jag tilhandlade mig hår et partie
Moxa, utaf finare och gröfre flag, famt
mer och mindre godhet. Den aldrafi-
nafte år hvit och brukas almånt i lan¬
det til bränningar (caufticiim) på krop¬
pen» både för at bota och at förekom¬
ma fjukdomar. Den gröfre år brun och
nytjas fåfom fnöfke» Båda desfa forter
tagas och beredas utaf vanlig Gråbo

Artemifea vulgäris), n era ligen af det
ludd, fom bekläder defs blader. Blader-
ne famlas uti denne månad i torkas fe-
dan och förvaras til framdeles bered¬
ning. Då varda de åter fönderbultade,
och gnuggade, til defs at det trådiga
Ikiljt lig ifrån och luddet erhålles rent.
Enlkilte Fåltlkårer gifvas» fom endafi:
befatta lig med detta brännande medel,
hvilke forgfålligt ftudera når , huru, på
hvad Milen af kroppen famt emot hvil¬
ke krämpor detta medel Ikal brukas.
Det fattar ganlka lått eld och afbrin¬
ner fmåningom. Når altfå en liten käg¬
la håraf fåttes på något Mlle af kroppen
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och antändes, bränner det ned uti hu¬
den ftorre eller djupare får, fom någon
tid efter utfiiar tilflytande våtfkor. Ryg¬
gen år merendels et ämne för detta
almånna medel och oagtadt få fjukdo-
mar åro, emot hvilke det icke brukas,
få gör det dock fin båfta verkan emot
Gikt (Rbeamatismer) och förkylningar.
Intet kön, intet fiånd och ingen ålder
Undantages fri ifrån nödvändigheten af
defs bruk,

Menyantbes nympboiåes, med blad och
biomor ägdes hår inlagd uti falt - laka •
och nytjades til fallat vid mat, fåfom
inlagde gurkor,

Utaf Buxbom, fom växte alman ilan¬
det, förfärdigades kammar, hvilke lac¬
kerades och nytjades i håret af Frun¬
timren, til prydnad.

Nytnpbaa ne/umbo växte på flere ftål-
len uti vatn och anfågs, i anfeende
til fit vackra utfeende, fåfom en helig
och Gudarne angenäm ört. Ofta fågos
afgudarne afbildade, fittande på dennes
ftore blader.

Skimmi (Jllicium anifatum) utgafs
öfver alt för et giftigt tråd och ville
Japoneferne icke gjerna tro, at detta

tråd
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tråd frambringade den famma ägta {Anu
Jum Jtellatum) ftjern-anilen, fom de årli¬
gen köpa utaf Chineferne. Frohufen
biefvo icke val mogne hår i landet,
ej eller ågde de få ftark och angenäm
krydfmak, fom de vanligen aga på vå¬
te Apothek. Sjeifva trädet värderades
annars mycket, ägdes planteradt i fyn-
nerhet vid Templen, anfågs behagligt
för deras afgudar, och qviftar deraf
funnos nåftan altid fatfce i templen uti
vattukrukor med andre blomfter. Til
tidens matning nytja Japoneferne pul¬
vret af detta trädets bark på et fynner-
ligt fått, befynnerligen vid fine natvak-
ter. En halfalns aflång låda fylles med
alka och uti den göras fine gångar från
ena ändan til den andra, och få vida¬
re uti flere omgångar. Uti desfe fåror
ftrös fint pulver utaf Skimmibark och
afdelningår göras för timarne. Lacket
på lådan tiltäppes, men et litet hol
lämnas öpet för a t underhålla elden med
luft. Derpå antändes detta pulver, fom
förtäres långfamt, och timarne gifvas
tilkånna med flående på de vid tem¬
plen varande klåckor.

Frugten af Melia a&edaracb nytja-
des lika fom frön af Rhus fuccedanea til
oljepråsning, hvilken olja ftelnade fom
talg och nytjades til ljus. Otn
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Den 15 funii afrefle vi til Fiogo, hvar-
åft vi gjorde ofs redo til vår foreftåen-
de långa fjörefa och gingo om bord på
det vanliga fcora fartyget , fom fkulle
öfverföra öfs til Simonofeki. Refan gick
denne gången både lyckeligt och fkyn-
defamt för fig, få at vi innom någre
dagars tid anlände til denne hamnen.

Ifrån Fiogo begåfvo vi ofs til Koknra ,

och midfoinmarsdagen om morgonen
derifrån vidare på vågen, til Nagajakr.tJnder refan hade vi famme middags
och natherbergen, fom på uprefan och
togade-nu famme våg tilbaka, fom vi
förut hadé färdats.

Uti hela naturen kan kriapt gifvas
vackrare fyn, ån den, vi desfe fommaraft-
nar ågde utaf Lampyris japonica, en flu¬
ga , fom vid fljerten åger ctrne fmå blå¬
for, hviike gifva ifrån fig et blåagtigt
phofphorilkt fken, lika fom lyfmafkarne
i Europa. Men då lysmafken år utan
vingar och ligger ftilla uti En-bufkarne,
få år denna vingad och flyger fri om¬
kring, Tufendtal af desfa upfyIde nu
luften, fomliga högre och fomliga läg¬
re ned emot marken, få at alla före-
itald-e likafom en himmel, den der blänk¬
te med tufenöe glindrande ftjernor.

3 Del, ~ R " Uti
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Uti Fiogo fingo vare Norimons uppasfa-

re för fin möda utafofs en R:d. och 5 Mas;
värdinnan uti Fiamits toge, efter vanlig*
plagfed, 7 Mas och 5 Konderyns, fedan
vi der hvilat och trakterat med fakki.

Innan vi framkommo til Nagafaki
Stad, blefvo vare kiftor förfeglade, at
de ovifiterade kunde föras til packhu-
fet. Våre Norimons och det öfriga ba¬
gaget, åfven fom vi fjelfve, blefvo no¬
ga vifiterade. Jag ägde väl icke myc¬
ket forbudit gods at dölja; men de
fålfynte mynt-forter och Chartor, fom
jag med mycken möda och befvår för-
vårfvat mig, ville jag hvarken mifta el¬
ler dervid göra någon olyckelig. Sedan,
jag derföre ibland andre papper inftuc-
kit Chartorne, med plåfter omgifvit en
del tjocka myntpiecer, och uti Ikorne
undangömt de andre tunnare, kommo
vi Jyckeligen in på Faötoriret den 30
Junii, der vi förärade hvarje af våre
tjänare 1 Thail och 5 Mas, famt emot-
togos af våre vänner med en glädje,
fom var nu få mycket fiörre och lifli-
gare, fom denna refan varit, emot all
vana, ganfka långvarig och de altfå re¬
dan långe väntat på vår återkomft.

Lan-



Japan år beläget: utom ytterfta andanafAfien iöfter, flcildfc från denna verl-
denes del helt och hållit och beftår af
trenne ftora famt många fmå öar. Det
utftråcker fig ifrån den 30 til den 41 gra¬
dens norra bred och ifrån den 143 til
den 161 graden i längden, efter Tene-
riflfas meridian. Altfå ligger det flere
grader öfter om Hufvudftaden i Sveri¬
ge, få afc de i Japan hafva Solens up-
gång^ och fin middag 8 timar bittida-
re; foljagteligen, då det år middag i je-
do, år i Stockholm klåckan endaft 4 om
morgonen, hvilket utgörstimars ikilnäd.

De måfte Europeilke Nationer kalla
detta Kejfaredömet Japan eller japon;
Invånare fielfve kalla det Nipon och Nifon;
Chineferne nåmna de£ Sippon och Jepnen,

Japänika öarne hafva icke varH: al-
deles obekanta uti åldre tider. Man tror,

Ra at

Landets bejkaffenhet.
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s# Japan år defc land, fom Mar c Paul
de Venise hörde omtalas af Chineferne
under namn af Zipangri. U-taf de Eu-
ropeilke Nationer åro Portugiferne de
förfte, fom uptåckt och anlåndt til det, då
nemligen Antoine de Mota, Francois
Zeimoto och Antoine Peixdta af en
ftorm blefvo kaftade på defs kuft med et
Chinefilkt ([Jonque) ftort fartyg, fom ifrån
Siam lkulle gå til China. Efter desfas
återkomft til China och beråttelfen hår-
om, fåndes federmera andre Portugifer
och åfven Misfionairer dit. Hvad år
de förfte Portugifer gjort denne uptåckt,
år ej aldeles vift, emedan fomlige me¬
na det Ikedt år 1535, andre 1542, andre
åter 1548 och andre ån nu fednare.

Hela landet beftår nåftan af intet an¬
nat, ån berg med kullar och dälder, få
at man hår fållan får fe någon ftor flått.
Kufterne åro rundtomkring omgifne med
berg och klippor famt et mycket oro¬
ligt och ftormande haf. Defs måfte
hamnar åro Europeerne aldeles okan¬
de, och de fa bekante åro antingen fyl-
de med mycket klippor eller åga de
fandiga och låga grunder, få at all feg-
ling och ingång til dem år ganlka far¬
lig. Uti Firandos hamn anlånde fordom

Por-



Landets befkaffenhet. *61

Fortugififke och Hollåndfke Ikeppen. Nu.
år den, fom alle andre tillluten och Na*
galaki den endafte, ihvilken något främ¬
mande lkep får ankra- Hamnen vid
Jedo åger få låg grund, at ej fmå båtar
kunna gå til ftranden, at de ftörre Ja-
panike fartyg blifva liggande långt ute
och et Europeilkt lkep fkulle nodgas
ankra på fem mils afftånd.

Bergen åro mer eller mindre höge,
mer eller mindre ftrödde eller famman-
hångande, och någre af dem åro åfven
Vulcaner. Ibland de högfte bergen t
landet år Fuli berg, hvars topp uphö-
jer lig i luften öfver Ikyarne och fes
på månge mils afftånd.

En ftor del af bergen åro bevåxfce .

med Ikog och en del åter, fom icke å-
ro alt for mycket brante, culfciverade
med affåtningar, den ena öfver den
andra, icke fållan up til Ijelfva toppar¬
ne. I dålder och på flåtter år jordmo-
nen olika i olika orter, men almånnaft
beftår den af lera eller fand, eller af
bagge med någon matjord blandad.

I almånhet kan man val fåga, at
jordmonen i Japan i fig ijelf år mycket
ofrugtfam; men igenom arbete, göd-.

R 3 ning,



i6z Landets l>efkaffenhet.
ning", vårma och tilråckeligt regn, tvin¬
gas den til en änfelig frugtbafhet.

Hettan år om fommaren ganlka ftark
och fKiille vara odrågelig, om icke fjo-
vinden fvalkade den. Lika få år köl¬
den om vintren ganlka ftrång, då N. och
NO. vindar biufa» Den kånnes alfcid me¬
ra ftrång, ån den verkéligen år, enligt
Thermometerns utvifning; ty den häf¬
tige blåften går iikfom ispilar igenom
kroppen.

Väderleken år hela året igenom myc¬
ket oftadig och regn får landet i öf~
verflöd.. Det rågnar nåftan hela året,
men i fynnerhet de få kallade QSatfnkt)
regn-månader, fom infalla vid midfom-
maren. Detta öfverflöd af regn år or-
faken til Japans friigtbarhet och deraf
kommande folkrikhet.

Alkvåder åro icke fålfynte, men ftor-
tnar och Orcaner åro åfven fom jord-
båfningar mycket almånne.

De Thermometrilke Obfervationer, jag
gjort under mit viftande i Japan, fom
torde vara de fålfyntafte i ftt flag, ufc-
vifa nogare befkaffenheten af detta lan¬
dets climat; och emedan mig vetterligen
inge fådane åro förut bekante gjorde ,

har
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har jag hår utförligen velat meddela dem.
Desfe åro til ftörre delen gjorde uti fo¬
dra delen af Japan, nemligen vid Na-
gafaki, på ön Dezima; men ock til en
del under refan til Hofvet och i Huf-
vudftaden Jedo.

Den Thermometer, jag brukat, år
Pahrenheits, indelt uti 112 grader, med
dubbelt glas och qvicklilfver, af min¬
da förändring låtrörd. Jag har altid
låtit den hänga utom mit kammärfcn-
fier, vid lidan af muren emot en trå-
fiolpe, på norra lidan och i fria luften.
Fryspunkten år vid den 32:dra graden.

Störda vårman i Nagafaki har varit
98 grader uti Augudi månad, och drån-
gafte kölden 35 grader uti Januario om
morgonen. Kölden kom detta år, efter
allas fågen, fednare, ån andre år, och
hölt kortare tid uti, få at vi fednare
ån vanligt, började elda uti rumen.

Baromether ågde jag ingen, få at
jag dermed ej kunnat anftålla obferva-
tioner. I almånhet har jag dock anmärkt:

1:0 at O. och N. famt NO, fom hår
åro landvindar, åro mycket kalle. S.
och W, famt SW, fom komma ifrån
ljön, åro altid varmare och då det reg¬
nar, år vådret ftraxt mildare,

R 4 2:0
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2:0 Sommartiden blåfer i Nagafaki

måft hvar eftermiddag S, tom år en for-
frilkande vind; natten och morgonen
blåfer Öftan.

3:0 Når dimba om aftonen upftiger
och ikyarne famlas, faller natten derpå
gemenligen regn; men når dimba om

morgonen upftiger, blir vackert våder
den dagen.

4:0 Då luften, under vintertiden, mul¬
nar i O. och S, kommer gemenligen
regn med ftark blåft och ftorm; men
få fnart det klarnar i W. och N, blir
det vackert våder.

5:0 uti December och Januarii må¬
nader fyntes et par gånger uti luften
fin fnö, fom på Dezima fmålte förr,
ån den vål hant komma ned. Andre
år fades mycken fnö fallit, fom någon
tid blifvit liggande.

6:0 Blixt, åfka och ålk-regn förekomr
ma något i Junio och Julia, men måft
uti Augufti och September månader,
få vål om aftnarne, fom hela nåtterne.

dag.



i775< September. 26f

dfig, mcvg, tffid. tfp.m. aft. väderlek.
1. 74. 87. 87. 84-
2. 76. 85« 88. 86.
3. 86. 88. 90. 88. mslif.
4. 86. 89» 89. 87»
5» 83. 8'» 81. 80. duggregn.
6, 76. 82. 84. 81.
7» 7?. 83. 87. 85-
8» 75- 81. 82. 78- muiif.
9- 73. 80. 8«. 80.

10. 71. 81. 83. 8i.
11. 75. 7 T. 76. 76. regn. mot sften
12. 74. 79- 82. 79- folfkjen.
ä3. 67. 79« 80. 80.
14. 72. 79- 80. 70«
If. 76. 81. Si- 79-
i 6. 72. 80. 80. 77.
17. 72. .82. 82. 80»
18. 73« 79- 83- 79-
19. 70. 80. Si» 80.
20. 7a. 81. 81» 7$.
21. 72. 79. 80. 80.
22. 72. 81. 82. 80.
£3. 75« 82. 82. 79»
24' 70. 81. ga. 79,
25. 70. 78« 81. 76.
26. 69. 77. 77« 77-
27. 69. 77- 79« 78«
28. 7K. 77. 78. 77»
29. 7r. 79» 80. 78.
30. 6g. 78. 82. 8?.

R 5 dag.



i66 1775. OSlober.
.£.'

dai. mor9. mid. tft.m. aft. väderlek.
i- ?'■ 79- 84» 82.
st. 69. 80. 83» 81.
3. 74. 81.* 82. 8i-
4. 7a. Si. 82. 80.
5. 7a. 81. 84. 82.
6. 72. 82. 83. 8a-
7. 72. 81. 84- 84-
g. 77. 84. 8& 84-
9. 74. 84. 86. 8f.

10. 76. 84- 86. 85-
11. 78. 84- 85- 84-
n. 77. 79- 80. 77-
13. 6g, 77- 79- 78.
14. 67. 76. 76. 78-
15. 70. 75- 8°. 80.
16. 70. 76. 7S> 7<5.
17. 70. 72. 7 5. 74- m®»* med rcgn»
a 8. 7o. 73- 74- 72-
19. 70. 72. 73- 79-
£0. 70. 73- 77- 73-
ii. 7J. 73- 75- 72-
22. 71. 72. 73- 72. regn.
23. 70. 71. 73. 72.
24. 66. 68» 68.
as. 63. 6S. 66. 69. regn mot slton.
26. 66. 70. 71. 70.
27. 63. 64. 65. 64. muhr.
28. 60. 66. 67. 6 .

29. 64. 6g. 70. 70. mulit och duggregn.
30. 63. 68. 69. 6g.
31. 6o. 68- 7°. 6b.



1775» November. *6j

irtg. morg. mid. eft.m. rt/f. våderUk„
I. 64. 72. 73» 75. 2.
2. 77. 73» 71. 7Q.
3- 60. 68. 70. 68.
4. 59» 66, 66. 64.
5. 64. 68. 70. 7«. inulit och duggregn.
6. 70. 76, 78- 78. regn före mid.
7- 76. 74« 76. 72.
8. 67. 67. 67. 62. vackert foiflcen.
9. 58. «3- 64. 62.

30, 56. 65. 63. 63. andan fyn res öm
3 1. 60. 61. 64. 64. morgonen.
12. 59- 63. 66. 6f.
1.3. 60. 61. 63. 61.
14. 60. 60. 60. 60. N.
15. 60. 62. 63. 6r.
l6. 52. 66. 68. 62.
17. 52% 68, 71'

68.
64.

18. 53- 67. 60.
S9. 55. 64. 64. Ö3- andan fynres, då tberm.
20. 57- 64. 65. 64. ftod me!. 55-60.
21. 52. 64. 66. 63.
22. 56. 61. 62. 56.
21. 48. 60. 61. 5 6.
24. 52. 60. 60. 57.
25. 5 5» 56. 59. 53«
26. 53- 58. 50. 55. regn.
27. 50. 58« 60. 55.
28. 45- 60. 61. 58.
29. 53. 64. 67. 65.
JO. 60. 67. 68. 66, nattregn.



1775. December,

dag. morg, mid. eft.m. aft. väderlek.
1 * 58. 68. 68. 54-
2. S6. 6g. 6g. 68.
3- 66. 68. 70. 70. åflkeregn.
4. 59. 67. 67. 59.
5- 48. 48* 48. 44.
4 39. 52. 53. Si»
7. 4i. 55- 57, 52.
8. 40. 56. 59- SÄ.
9. 45- 59- 60. 56.

10. 46. 60. 60. 55.
SI. 51. 59- 59- 59-

fmSt regn.12. 56. 64. 64. 60.

13. 51. 64. 66. 60. regn.
14. 48. 63. 63? 60.
15. 52. 59- 59- 56. andan fyntes. reg*.
?6. 44. 55. 56. 52.
17. 5t. 54- 54- 55. regn.
18. 48- 55. 56. 55»
*9- 47. 57. 56. 5 5.
20. 50. 60. 61. 57-
21. 56. 63. 60. 56. regn.
22. 47- 50. 47. 47. N. hsgel.
25. 42. 52. 52. 48. rimfiolh eftonregn.
34. 38- 55- 55- 54-
2f. 50. 54- 52. 56. regn.
26. 45. 58. 61. 56.
27. 56. 63. 64. 66. regn.
28. 57- 62. 63- 57-

ftarkt regn.39. 54. 59. 54. 54-
30. 56. 57- 59. 55-
31. 48. 53. 57- 54»

dag.



dug, morg.

i'/

mid.

■y6.

eft.in. ofi.

Ittnus. 209

vådtrhht
J 6 52. 58- 60. 54'
2. 50. 55- 54- 5°«
3- 42. fi. 54. 48.
4- 38. 54< 56. 54-

aftonregn och natregn.Ö.5. 52. 60. 64. 58.
6. 66. 68. 68. 70. l'egn*

,

7. 57- 60. 5g. 56. regn. Sedan forncen.
8. 54. 52- 52. 46. regn. N.
9' 40. 46. 44. 46.

lo. 43. 52. 54. 48.
mulLr. regn.11. 44- 52. 52. 54.

12. 55>. 60. 6c. 55. regn.
13. 44* 52. 50. 50.
*4- 42. fo. 52. 48.

froft.15. 38- 50. 52. 50.
l6. 47. 54- 54. 52. regn.
37. 44. 52. 52. 50.
18. 48. fo. 48. 46. mulit. N.
19. 38. 42. 42. 40. N. Hirrerhåld. Snoflagör.
20. 35. 48- 50. 46. pa vtftnet tjock is.
21. 36. fo. 50. fo. muiit. regn.
22. 47. 52. 54. 50. N. regn.
23. 44- 52. 50. 48. regn och hagel. NW.
24. 40. 48. 44. 44. N. regn.
ä5. 44. 48- .48- 46.
26, 36. 55. 56. 55. rimfroft* Is.

27. 48. 62. 62. 58.
28. 44. 54- 5o. 50.
29. 36. 5 5* 5 6. fo.
30. 48. 58. 58. 61. regn. NW.
31. 60. 56. 56. 52. regn, NW.
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170 1776. Fcbrmvius,

dag. morgt mid. e/r.CT, fl/f. vdderlek.
t« 42. 4g. 48» 48. regn. fn6. ZW,
2. 43» 5r* 50- 50.
3. 40. 52. 56. 52.
4. 46. 56. 58. 56.
c. 50. 60. 60. 58. W. Solfken,
6. 60. 64. 66. 62.
7. 47- f4- 54. 5*.
8- 48- f*. f*. 52-
9. 46. 48« 48- 48. regn.

10. 48- f4« 58- f£
11. 48- 52- f2« f°»
12. 48» 52. 52. fo.
13. 42. 44. fo- 48. regn. fn6„
14. 44. 48. 48» 46-
15. 42. 50. 50, 46.
16. 42. fa. 5f. 52»
17. 44. 52. f 2» 50.
18. 42. 54* f 4- SO-
19. 44. 54. f6. 52.
30. 44. 56. 58. f 2.
21. 52. f8- 58. fo. fmåt regn»
22. 60. 62. 63. 60. duggregn.
23. 52- 54- f4- fo-
34. 44. f4» f 8- 52-
35. 48. 56. f8- f4* duggregn.
26. f6. 50. 50. 48. regn.
37. 40. 50. 52. 48.
38. 44. sf. fa- 51-
39. 46. ff- 56. 5*.



1776» Martins.
dav. morq. mid, tft.tn. aft. väderlek.

r* 46. 54- 56. 52.
2. 44» 56. 60. 50.
3. 44. 56. 56. 56.
4. 56. 60. 62. 58. på Hofrefaii.
5. 55. 6«. 62. 58*
6. 56. 62. 65. 55.
7. 58. 54. 5,4- 52. regjn.
8. 47- 59- 56- 5».
9. 44. 58. 56. 5*'

10. 44. 56. 56. 52. regn.
11. 5«. 56. 56. fö.
12. 54. 58- 58. 58. åfkregn.
13. 60. 62. 62. 62« regn.
14. 62. 60. 62. 60. morgonregn.
lf. 58- 55- 55- 56. «gn.
16. 62. 62. 60. 5 6.
17. 54. 66. 70. 66.
18. 56. 60. 60. 52. regn.
19. 60. 66. 62. 62.
äo. 56. 68. 68- 56.
21. f8. 72. 72. 70. duggregn.
22. 68. 68. 68« 62. morgonregn.
23. 58. 60. 70. 68.
24. 64. 68. 66. 64- duggregn,
25. 64. 68. 70. 58.
26. 58. 64. 64. 60.
27. 56. 58. 56. 5?«
28- 60. 60. 60. 56. morgonregn.
29. 5a. 56. 58. 56*
30. 58. 5?. 64. 56.
3". 54. 58. 54. 55»



1776. ^iprih
dag. morg> tniå. tft.m , «/*• våderleh
I. 56. 58. 58. 560
2, 60. 68. 68. 60,
3> 62, 60. 60. 58.
A- 60. 66. 64. 62,
5- 60, 66. 66. 60.
6. 60. 77- 77- 70.
7> 60. 68. 72. 70.
8- 62. 72. 74- 70, uti Ofats.
9- 60. 72. 74- 70.

10. 60. 60. 60. 58-
21. 58. 60. 60. 60. Uti Miaco»
22. 62. 60, 64. 62. regn.
I?. 56. 58. 56. 50. regn.
14. 48. 58. 60. 58.
3$. 56. 56. 56. 56. regn.
2 6, 58. 58- 58- 62. rego.-
17. 62. 7o. 70. 70.
3 8- 62. 66. 68. 66.

39. 64. 66. 66. 66. regn.
20, 64, 66. 66. 64.':
21. 60, 60. 60. 60. regn.
22. 56. 56. 58. 58-
23. 50. 56. 60. 54.
24. 48. 66. 70, 66.
25. 60. 70. 6g. 64. regn och
26. 52. 70. 72. 58.
£7. 58. 70. 76. ég.
28. 62. 65. 66. 72.
ä9. 62. 68. 68. 68. duggregn.
30. 62. 68. 70, 66.



tyj6. Majus*

ifyg» tnarg. fnid, eft.m. nft.
5. 54. 72. 74. 68.
a. 72. 73. 72. 68.
3- 64. 64. 64. 64.
4» éo. 70. 72. 68.
5- 66. 70. 72. 68.
6. 56. 7o. 70. 68.
•7
rf • 58.. 64« 64. 64.
8. 62. 70. 76. 72.
9- 66. 72. 74. 68-

10. 64. 66. 66. 62.
SI. fö. 64. 68. 64.
*2. 58. 7o. 72. 68.
53. 58. 70. 72. 70»
14. 68. 74. 76. 72.
i 5. 68. 74. 76. 72.
16. 70. 76. 78. 74*
17. 7o. 78. 76. 72.
3 8. 60. 70. 72. 70.
19. 64. 74. 76. 74-
20. 70. 72. 76. 76.
21. 66. 70. 74. 68.
22. 62. 72. 76. 74-
23. 63. 74. 76. 76.
24. 68. 80. 82. 78.
25. 74. 80. 76. 76.
26. 76. 74' 80. 70.
27. 64. 76. 78. 72.
28. 66. 74- 74- 7a.
ö9. 68. 70. 72. 74-
30. 72. 72. 72. 66.
3?. 66. 78- 78. 6§.

regn»

3 Del.



*74 ijj6. Junius.

morg. mid. eft,ut. aft. vdderhk.
i. 68. 7*. 72. 70.
2. 66. 76, 78. 72. morgonregiir
3- 68. 76. 84. 78-
4. 64. 75. 76. 74-
5. 7Ä. 76. 78. 80. afkregn.
6. 64. 66. 66. 64.
7. 64, 66. 68. 64. uti MiacG.
8- 64. 66. 66, 68. regn.
9. 65. 70. 70. 7o.

JO. 64. 80. 74- 70.
.. ii- 68. 80. 82. 76. uti Ofaka.

12. 68. 76. 78. 76.
i?. 72- 72. 72. 76. regn.
14. 76. 76. 76. 72. reg4i.
15- 70. 72. 74. 76.
16. 72. 78. 84. 80.
17- 74. 78- 78. 76.
18. 76. 78- 78- 74. regn.
19. 74- 74. 74. 72.
20. 74. 76. 76. 72.
21. 75- 76. 66. ' 76.
22. 76. 76. 76. 76.
23. 80. 76. 76. 76. uti Kokora.
24. 76. 84. 84- 80.
25. 76. 80. 84. 82.
26. 76. 82. 78- 74- middagsregn ftarkf,
27- 76. 82. 80. 76. regn.
28. 76. 84- 84. 84- regn.
29. 78. 8-2. 84. 82. pa Dezima.
3°- So, 82. 84. 82.



i776. Julius. 275

dag. morg. mi'd. eft.tn nft. väderlek.
1. 80. 84- 88. 82. morgonregn.

n 80. 84. 84- 80. rnorgonregn,
3. 80. 84. 86. §0.
4. 78. 88- 88. 84.
5. 82. 90. 90. 84.
6, 84. 90. 90. 84.
7. 82. 89. 89- 82.
8- 80. 84- 8?. 80. mulir.

9- 78. 76. 78- 76. (lark t 2 (kreg n
JO. 78- 80. 80. 76. regn.
11. 76. 80. 80. 76. 1 egnbyar.
12. 72. 80. 80. 78.
13. 80. 86. 84- 80.
14. 76, 80. 86. 80.

84« 88« 90. '78.
16. 78- 80. 85- 82. ftarkt regn.
i 7. 80. 84- 84. 80.
ig. 80. 86. 86. 80.
19. 82. 84- 84. 82.
20. 80. 88. 92. 84.
21. 80. 91. 92. 86.
22. 82. 88, 88. 86.
2?. 84- 88. 88- 84-
24. 84- 88. 88. 85.
25. 82. 84. 84- 83. regnbynr.
26. 82. 90. 91. 84.
27. 82. 88. 88. 84.
28. l84- 86. 88. 84. regnbyar.
29. 84. 78. 78. 79. (lorki åfkregnj
30. 82. 85. 85. 82.
31. 82. 88. 88. 86.

S 1 dag.



ij6 1776. Åuguflus.

I. 86. 93. 96. 88. ålkregn.
2. 84. * 88. 88* 82. ftarkt regn,
3- 79. 80. 82. 80.
4« 80. 92. 95. 84-
f. 84. 9f. 98. 84.
6. 80. 96. 98. 88-
7- 82. 96. 98. 92.
g. 80. 92. 96. 88.

86.9- 84« 96. 98.
10» 86. 88. 86. 86. regn.
11. 78. 86. 86. 82.
12. 80. 90. 92. 88.
13. 88. 90. 93- 88.
14. 86. 96. 96. 90.
15. 84. 85. 86. 82. ftarkt regn»
16. 80. 86. 86. 84. firiut regn.
17. 78. 90. 92. 86.
18. 78. 90. 92. 84.
19. 76. 88. 90. 84.
20. 86. 88. 90. 84. aftonregn.
21. 82. 93. 94. 86.
22. 82. 86. 86. 82. regn.
23. 80. 88. 88. 82. regn.
24. 82. 90. 90. 84.
2f. 80. 90. 92. 86.
26. 80. 92. 94. 84.
27. 82. 92. 92. 86.
28. 82. 88. 88. 86.
29. 82» 90. 90. 84.
30. 82. 89- 90. 86.
31. 80. 90, 90, 84. morgonregn.



ijj6. September.
dng. WOKg. w/rf. efum» aft.

i. 80. 88. 90. 84»
a. 80. 84- 84. 78-
3- 72. 84. 86. 78.
4» 70. 88- 90. 80,
5. 76. 90. 94. 86,
6. 77. 90. 90. 88.
7. 80. 94. 94. 80.
8. 80. 94. 94. 88.
9. 82. 94. 96. 88.

10. 80. 92. 94. 86.
21. 80. 90. 90. 82.
12. 80. 86. 96. 84«
13. 78. 88. 90. 86.
14. 82. 82. 82. 80.
*f. 80. 78. 78» 78.
16. 78. 8o. 80. éo,
1-7. 76. 82. 80. 76.
18. 74- 82. 82. 76.
»9. 66. 80. 82. 75-
ao. <58- 84. 84. 76.
21. 68. 82. 82. 76,
22. 72. 78. 78. 76.
23. 68- 78- 78- 76,
24. 65. 8c. 82. 78.
25. 70. 82. 80. 72.
26. 64. 80. 82. 72*

60. 78- 82. 74-
28. 60. 80. 80. 76*.
29. éo. 82. 82. 76,
30. 60. 82. 82. 74.

3 degar.

s 3



•278 1776. OFtober,

dag, ir.org . ftiid. cft.pt. aft„ väderlek.
i. 62. 86. 86. 78,
2. 72. 86. 86. 80,
1 76. 82. 82. 76.
4- 66. 84. 84- 78,
5- 70. 82. 84. 78.
6. 64. 82. 82. 78.
7. 66. 82. 84- 78.
8, 62. 82. 84. 78-
9- 64. 84. 86. 78.

10. 6g. 84. 86. 80.
15. 74. 80. 80. 80. åflcregn.
12. 72. 76. 76. 7g.
i?- 66. 74- 82. 74.
14. 72. 80. 80. 8°. regn. Z.
15. 70. 74« 74- 68-
16. 64. Ö4. 64. 64. miilir. M„
17. 60. 66. 64. 62. duggregn.
18- 62. 66. 66. 64. duggregn.
19. 62. 68. 68. 68.
20. 66. 66. 66. 62. regn.
2 i. 62. 66. 66. 66. regn.
22. 64. 68. 68. 66.
23. 58. 70. 7°. 66.
24. 58. 74- 74. 70.
25. 60. 76. 76. 74-
26. 64. 80. 82. 7ö.
27. 72. 76. 76. 70.
2g. 70. 80. 8°. 76. åfkregn.
29. 68- 70. 72. 68.
30. 58- 74- 74. 66.

?r. 64. 74* 74. 66.



^faponefens uffeende.

Nationen år vål våxt, vig och ledigmed ftarke lemar, "ehuru defs ftyr-
ka ej upkommer emot den, fom Euro¬
pas norra Inbyggare åga. Manfolken
åro lagom långe, i almånhet ej mycket
tjocke, ehuru jag någon gång fet fåda-
ne, fom haft nog fetma. Fårgen år
öfver alt gulagtig, hvilken ftundom
förändras til brun, ftundom til hvit.
Sämre folk, fom under fifc arbete om
fomrarne åga öfre delen af kroppen
naken, blifva folbrånde famt mera bru-
ne; förnämare Fruntimer, fom fållan
utgå i fria luften, utan at vara tåkta,
åro fulkomligen hvita. Ögonen göra
detta folket, likafom Chinelen , ökåndt.
De åga ej den rundhet, fom andre folk-
flags, utan åro aflånge , fmale , me¬
ra djupt liggande och fe nåftan kis-
ögde ut. I öfrigt åro (de mörkbru-
ne eller fnarare fvarte och ögonloc¬
ken formera vid ftora ögonvrån en

S 4 djup



sgo Nationens egen/kap,
djup fåra, hvaraf de fe ikarpfynfce utoch få et egit utfeende, fom fkiljer dem,
på få utmärkt fått, ifrån andre folkflag.Ögonbrynen fitta ockfå något högre.Hufvudet år hos de måfce ftort och
halfen kort, håret fvart, tjockt och af
oljor Ikinande, famt nåfan, ehuru ej
platt, likväl något tjock och kort

Nationens egen/kap
Ar i almånhet, at vara förftåndig

och forfigtig, fri, lydig och höflig, ny¬
fiken, flitig och händig, fparfam och
nykter, renlig, godfint och vånkår,
uprigtig och råtrådig, årlig och tro¬
gen, mistånckfam, vidfkepelig, hög-
modig och ftorfint, oförfonlig, tapper
och oöfvervinnelig,

Fbrjlånå och fradighet vifar japanika
Nationen i alle fine företaganden, fa
långt, fom Vetenikapers ljus, hvars kla¬
rare dager den ännu ej ägt den lyckan
at fe, någonfln kan leda den lamma.
Det år långt derifrån, at denna Nation
kan räknas ibland de få kallade vilda.
Den förtjenar fbarare et rum ibland de
måft höffade folkflag. Defs nu varan¬
de Regeringsfåt, handelsmethcde med

ut-
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utlänningar, flögder» öfverflöd af alt
nödvändigt, med mera, lämna öfverty-
gande bevis på defs fiughefc, fladighet
och oförlkråkta mod. Man blifver hårflå-
des aldrig varfe den fåfänga, fom år få
alman hos andre Afiatilke, och African-
lke folldlag, de der pryda fig med fnåc-
kor, glaspärlor, blänkande metalplåtar,
ej eller ållkas hår den onyttiga och blott
för ögonen blänkande Europeens gran-
låt af guld och filfveripitlar, juveler och
dylikt; utan beflita de fig om, at af in~
låndike tilverkningar äga fnygge kläder,
vålfmakande rätter och förtråffelige vapn.

Frihet år japonefens lif, icke någon
fådan, fom förvandlas til fjelfsvåid och
tygel-löshet; utan en lagbunden frihet.
Man har väl trot, at gemene man uti
Japan icke vore annat ån trålar under
en defpotifk Regering, emedan lagarne
åro ganlka ftrånge. Men en drång, fom
på et års tid förhyrt fig til fin husbon¬
de, år derföre ingen trål, och en Sol¬
dat, långt ftrångare hållen, legd på vis-
fe, oftaft flere år, år icke eller derföre
någon trål, faftån han nodgas lyda fine
Förmåns ftrångafte befalningar. Japo-
nefen hatar och ftygges vid Hollån-
darnes omånlkelige llafhandel och flaf-

S 5 var-
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varnes obiiliga handterande. Så väl den
högres, fom den lägres frihet och rått
fkyddas af lagen och lagens ovanliga
llrånghet famt ofelbara utöfning håller
livar och en innom fine fcilbörlige grånfor.
I anfeende til utlänningar, år ingen Na¬
tion i hela det vidftråckta Indien mera

vakande för fin frihet, ån denna, och
ingen mera fri för andras inkråktningar,
bedrägeri, tvång och våld, Defs i det¬
ta hånfeende tagne förfatningar äga på
jordklotet ej fin lfke; ty fedan alle Ri¬
kets invånare blifvit forbudne at utvan¬
dra, får nu mera ingen vid lifsftraff läm¬
na Rikets kuller, och ingen främmande
åger tilftånd, at i landet inkomma, mer
ån någre få Holländare och någre Chi-
nefare, fom under all den tid, de der
villas, bevakas fåfom civile fångar. De
förnämare och förmögnare äga en Hor
och talrik betjäning; och för öfrigt har
nållan hvar och en någon tjänare i hu-
fet, fom uppasfar, och då husbonden går
ut, medföljer, för at bära defs kåpa,
Ikor, regnlkerm, lykta och dylikt, fom
kan behöfvas.

I höfligbet och underdånighet åger
Japonefen få fine likar. Underdånighet
för ofverheten och lydnad emot föräl-
drarne inpräglas i barnen redan uti de¬

ras
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ras förfta år och i alle ftånd forelyfas
de hårutinnan af, de åldres efterdö-
men, hvilke äga den verkan, at bar¬
nen fållan få bannor, knorr eller aga.
De ringare betyga emot de förnämare
och fine förmån djupa och alfvarfamma
bugningar, famt lyda blindt och utan
förbehåll. Emot likar betyga de altid
höflige hälsningar, få våi vid möten,
fom vid affkedstaganden. I gemen böja
de fin rygg med hufvudet nedåt och läg¬
ga hånderne antingen emot knån, eller
nedom knån långsefter benen, ja ånda
ned til foten, alt fom mer eller mindre
djup vördnad måfte vifas; ju djupare
denna måfte vara, dello mera nedböjes
pckfå hufvudet emot jorden. Om nå¬
gon tiltalar dem eller ockfå de måfte
aflåmna något til honom, iker det altid
ined en dylik bugning. Möter en ringa¬
re någon förnämare på gatan, blir han i
ofvannåmde ftålning ftående, tils den
fednare pasferat förbi. Åro de jämlike
och mötas, göra bägge fitillaftående
nämnde compliment och gå ledan nå¬
got litet i krokig ftålning förbi hvaran-
nan. Inkomande uti något hus, nedfal¬
la de på knä och böja hufvudet nedåt
mer eller mindre djupt, och innan de
npftå at bortgå, förrättas åter famrrsa
bugning. Ny-
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Nyfikenbeten går hos detta, få vål
forn hos flere folkflag, ganfka långt De
belkåda noga alt:, hvad Europeerne dit-
föra och hvad de åga. De begåra un*
derråtfcelfer om al ting och göra Hol-
låndarne frågor, ofta til ledsnad. Det
år förnåmligaft Legations Medicus, fom
bland de hit anländande köpmän, anfes
enfam af Japonefen för lård och det år
både på Factoriets lilla ö, och i lyn-
nerhet under refan tilHofvefc, famt un--
der viftandet uti Kejferlige Hufvudfta-
den, fom han år dageligen det Orakel,
de tro kunna gifva uplysning om al
ting, fynnerligen i Mathematique, Geo-
graphie, Phyfik, Pharmacie, Zoologie,
Botanique och Medicine. Under den
audience, vi åga hos Kejfaren, Rikets
Råder och andre de högfte Rikets Äm¬
betsman, befkådas vi ifrån hvfvudet til
föttrerne, åfven fom våre hattar, värjor,
kläder, knappar, galoner, ur, kapp,
ringar, och dylikt; ja vi nödgas då tilli¬
ka fkrifva för dem, for at vifa vårt
Ikriffåt och våre bokftåfver.

I Händighet och upfinning håller flg
detta Folket måft vid det, fom år nöd¬
vändigt ochnytigt; men i flit öfvertråf-
far det de flåfte andre folkftag. Deras

ar-
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arbeten uti koppar och metaller åro
vackre, och uti trå, både natte och var-
agtige; men deras vål hårdade Sablar
och deras tåcke lackerade arbeten öf-
vergå alt, hvad andre hittils ånnu kun¬
nat frambringa. Den flit, fom åkerman¬
nen nedlägger på fin jord och den mö¬
da han vid defs ypperliga odling an¬
vänder, år få flor, at den förekom¬
mer otrolig.

Sparfambeten äger uti Japan fk för-
nåmfta hemvift. Den år en ållkad dygd
få vål uti Kejfarens Pallats, fom i den
lågfta koja. Den gör en mindre förmö¬
gen nöjd med fit lilla och at den rikes
öfverflöd ej förflöfes i omåtlighet och
vålluft. Den gör, at man hår icke kän¬
ner det, hvad i andre länder kallas
hunger och dyr tid, och at i hela det¬
ta få folkrika land, knapt finnes någon
nödlidande och tiggande. Folket i al-
månhet år hvarken fhålt eller girigt ef¬
ter rikedomår och åger altid afiky för
fråsferi och dryckenikap. Lika fom jor¬
den icke förfpilles med tobaks och an¬
nan onyttig plantering, lika få använ¬
des icke eller Såden til någon ikadelig
få kallad förädling.

Ren-
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Renlighet och fnyghet iagttages få

val i anfeende til deras kroppar, fom
deras kläder, hus, mat och dryck, kårii
med mera. De bada och tvåtta fig, ic¬
ke blott en gång i veckan, utan hvar-
je dag och det uti varma bad, fom da-
geligen tilredäs uti hvarje hus och för
refande uti alie hårbergen, emot en rin¬
ga afgifh

På vanlighet och Japonefernes goda
hjertelag har jag ofta och med förun¬
dran fet mångfaldige prof, åfven i en
tid, då de nu åga al orfak, at for de
der handlande Europeernes elaka upfo-
rande och fine bedrägerier hyfa alt up»
tånkligfc förakt, hat och förfigtighet.
Nationen år vål ftorfint, men tillika
god,* med faktmödighet och vanlighet
kan den ledas och bevekas, meil för
hot och trotfighet år den aldeies orörlig.

Måtvadigheten hålles uti hela landet i
nacken lielgd. Monarken förorättar
aldrig någon af fine grannar och man
har, hvarken i äldre eller ^rnre Hiftori-
er exempel derpå, at han någonfin ftråkt
fin Ambition och fin begårelfe til andras
länder. Landets Hiftorier åro fulla med
Hjeltebedrifter, vid förfvar af egit land,
emot utlåndfkt våld och inlåndfke up-

ror;
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ror; men ingen enda inkråktnirig af an¬
dras land eller egendom omtalas. Japo-
nelerne hafva aldrig fallit på den fvag-
heten, at eröfra andre riken, eller lå¬
tit fråntaga fig något af (It. De hafva
altid följt och följa ånnu fine fäders
bruk och antaga aldrig andre folkflags
feder. Råtrådigheten äger altid rum vid
deras domftölar, der klagomål både fnart
och utan intriguer afdömas. En bröts-
lig ågcr ingenftådes undflygt, på per-
fonen hafves intet affeende och ingen
vågar fmickra fig af någon Nåd. Råt¬
rådigheten iagttages heligt, åfven e-
mot Europeerne, få at llutne förbund
hvarken uphåfvas eller til en enda bok-
ftaf förändras, deråft icke Europeerne
fjelfve dertil gifva anledning och orfak.

*
« /

Ärlighet och trohet märkes i hela lan¬
det, och i få andre länder torde få litet
tjufnad och ftöid begås, fom hår. Rofve-
rier åro aldeles okände. Tjufveri fpörjes
mycket fållan, och Europeerne under fin
refa til Hofvet åro få fåkre, at de foga
agta fit medförde gods; ehuru det annars
icke, åtminftone på Faétoriet af den
ringare hopen anfes för fynd, at fnatta
ifrån Hollåndarne, i fynnerhet focker
och koppar, under det desfe varor bä¬
ras til och ifrån fkepsbryggan. Det
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Det år mycket troligt, at detta folk

icke i alle tider varit lika mistånkfamt\
förmodeiigen hafva deras fordne inbör¬
des orolighetér och krig, men ånnu mer
Éuropeernes bedrägerier hos dem vållat
och ökat denna odygd, fom nu mera, åt-
minftone i handel med Holländare och
Chinefer år utan grånfor.

Pidfkepetje år mera alman och i
högre grad hos detta folkfiag, ån kan
hånda hos något annat, hvilket hårrö-
rer af det ringa ljus, de aga i de må*
fle vetenfkaper och af de förvände
grundfatfer, fom deras hednifka Guda¬
lära och deras okunnige Pråfter dem
inprägla. Sådane vidfkepelfer vifa lig
vid deras Högtider, Gudstjånft, helige
löftens görande, visfe läkedomars briik,
lyckelige och olyckelige dagars väljan¬
de och få vidare.

Uhgmod år et af Nationens hufvud*
fel. De tro fig äga den heliga uprin-
nelfe ifrån Gudar * Himmel * Sol och Må¬
ne, fom flere Afiatiike folkfiag lika för*
måtit, fom orimligt tilågna fig. De tro
fig altfå vara något mer, ån andre
månnifkor, och i fynnerhet anfe de Eu-
ropeerne utmärkt ringa. Om en Japo*
nes fkulle kunna tåla al annan oför¬

rått,
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rått, blir dock högmodet det, fom han
minft kan Fördraga. Högmodet har
utur landet fördrifvit Portugiferiie och
det allena år åfven i ftånd, at ruinera
den hittils forfcfatte Hollåndlke handelen.

Utom det, at japanfka nationen al¬
drig varit, icke en gång i de åldfte tider,
öfvervunnen eller underkufvad af nå¬
gon utlåndik magt; få låfer man i ti-
deboekerne 0111 dels tapperbet och oof-
vervinnerliga mod fådane beråttelfer,
fom man Ib arare fkulle åga fkål at an-
le för diktade fabler, ån verkelig fan-
ning, få framt man ej i fednare århun¬
draden ågde talande bevis derpå. Når
Tartarerne förfta gången, år 799, med
en oräknelig armé hade öfverfvåmmat
en del af Japan och deras flotta olyc-
keligen, under häftig ftorm, på en en¬
da natt, gåt förlorad; upbryter dagen
derefter japanike Fältherren, angriper
och få utrotar lin manftarke och mo¬

dige fiende, at icke en enda lefvande
öfverblef, fom kunde gå tilbaka och
båra tidning om et få oerhördt neder¬
lag och en få fulkcmen feger, Likafå,
då de andra gången, år i»8r, af Tar¬
tarerne , til et antal af »40,000 man^
blefvo angrepne , ' var fegren lika åro-

3 Bsl. T rik
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rik och lika ftor. Portugifernes utdrif-
vande och tillika Chriftna lårans ut¬
rotande , i början af 17 feculo , åro få
fulkomlige, at man nu knappaft fin¬
ner ipår til deras fordna varelfe tlti lan¬
det. Kriget med dem och förödelfen fort-
fattes uti 40 års tid: flere millioner mån-
nilkor upoffrades under det famma, och
vid den fidfta belägringen 37,000 man.
Desfe Segrar åro likväl icke de enda-»
fte, fom bevifa Japonefernes mod och
tappre bedrifter. Et annat Exempel år
ytterligare bevis derpå. Det år håndfc
år 1630. Et litet Japanfkt fartyg kom
at .handla på ön Formofa, fom den ti¬
den tilhorde Holiåndlka Compagniet. Pe¬
ter Nuytz, fom då var Gonverneur,
handterade illa de med detta fartyg an¬
lände Japanlke Köpmän, hvilke' hem¬
komne beklagade fig för fit Lands
Förfte öfver den orått och Ikymf, fom
honom och dem blifvit tilfogad. Då
Förften håröfVer få mycket mera förif-
rades, fom denne lkymf tilfogats ho¬
nom af föragtade Främlingar, och han
tillika fåg fig utur ftånd, at kunna
hämnas, tiltalar honom hans Lifvakt
på följande fåt: vi anfe ofs icke vär¬
dige, at längre bevaka Er Perfon, få
"framfc vi ej få tilftånd, at upråtta Er
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"åra. Intet, förutan öfvertrådarens blod ^

"kan aftvåttä denne flack. Endaft befäl
"och vi ikole afhugga fyndarens hufvud,
"eller föra honom lefvande hit, at ftraf-
"fas efter Edert godtycko och defs för-
"tjenft. Sju utaf ols åro nog. Hvarken
"vatnets farlighet eller Citadellets ftyrka
"eller defs Lifvakts antal (kal fria honom
"för vår vrede. Efter undfångit tilftånd
och en förligtig öfverlågning ankomma
desfe til Formofa. Så fnart de blifvit
inflåpte til Gouverneuren, at få audi-
ence, blotta alle på en gång fine fablar,
taga honom fången och fora honom
fixaxt tii fit fartyg. Detta har tildragit
fig på ljufa dagen, i åfyn af vakt och
husfolk, utan at någon vågat röra fig
til fin Herres undfåtning, hvars huf¬
vud Japoneferne då i famma ögonblik
hade klyft i a:ne delar. Hiftorien kan
fes Uti KampferS belkrifning om Ja¬
pan pag. 479.

Den foni af det föregående kånner
Japonefernes högmod, råtrådighet och
mod, lårer icke förundra fig, at detta
folk, fedan det blifvit förolåmpadt, år
aldeles ofbrfonligt emot fine fiender. Li-
kafå högdragne och oförlkråkte de åro,
åfven l'å långfinte och oblidkelige åro

T 2. de
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de tillika; men vifa icke flfc hat med
hetfighet, utan dölja defc ofta under
den befynnerligäfte kalfimiighet och
pasfa på lägligt tilfålle, at hamnas. Al¬
drig har jag fet något folkflag mindre
röras af häftige aifeéter, ån detta. Man
må banna, förfmåda eller röra deras
heder, få mycket man vil; de fvara
dertil icke et enda ord, utan blott med
et långfamt å d gifva de likfom en flor
förundran tilkånna, och ftiilatigande up-
fatta emot fin ovån det bittrafte hat,
fom fed^in hvarken genom upråttelfe,
eller tidens långd, eller omftåndigheters
förändring någonfin utplånas. De be¬
möta fåledes icke gjerna fin ovån o-
höfligb i ord eller åfehåfvor, utan med
en låtfad vånlkap bedraga de få val ho¬
nom, fom andre, til defs tilfålle förr,
eller fednare yppas, at tilfoga honom
någon betydande fkada eller olycka,

. |Japan/ka Språket
År, i anfeende til fin ftora olikhet

i flere hånfeenden med de Europeilke
fpråken, ganfka fvårt at låra. Det Ikrif-
ves vål Uti rata rader, likafom Chinefh
Ikan, upifrån och nedåt, men bokftåf-
veme åro vida åtfkilde och fjelfve fprå¬

ken
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ken för öfrigt få olike at bågge desfe
nårgrånfande folkflag, ritan tolk, icke
förftå hvarandre. Chinefifkan låfes och
ikrifves iikvål mycket uti Japan och anfes
derftådes for deras lårda fpråk , ibm de
tillika med åtfkiilige vetenfkaper ifrån
China antagit,

AI denna fvårighet oagtad, gjorde
jag mig likväl mycken möda, fa vål un¬
der förflutne höft-och vintermånader,
fom alt framgent fedan, at ufcaf mine
båfte vänner ibland Tolkarne lära, både
at förftå och något litet tala, famfc af-
ven at Ikrifva det, ehuru fådant, både
för deras tryghet och min egen fåker-
het måfte fke mycket hemligt. Och
för at båtre vinna detta ändamål, hvar-
af jag fmickrade mig framledes, fynner-
digen under refan til Hofvet, kunna
aga någon betydande nytta; få antek-
nade jag de ord, jag efter hand lärde
och med tilhjelp af det förutnåmde Ja~
panlke Lexicon upgjorde mig en or¬
dabok, på det måft okände fpråk i Eu¬
ropa. Jag inbillade mig i början, at af
mine hår varande Holiåndfke vänner
kunna vackert begagna mig i denna
delen, och det få mycket mera, fom flere
af dem tyktes kunna på japanika be-

T 3 gå-
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gåra och uttrycka, hvad fom almårinaft
förekom; men ingen hade påtänkt, äfc
til minnes antekna något uti någon
fort ordabok eller annars budifc til, at
utreda fjelfva fpråkets art. En JapanIk
och Hollåndik Ordabok hade val, un¬
der tvånne feclers tid kunnat vara bå¬
de påtänkt och färdig, til nytta och
tjenft for dem, fom någon tid målte vi¬
ftas hår i landet, deråft icke hos en del
oikickelighet och hos andre låtjan lagt
oöfvervinnelige hinder i vågen. Nå-
gre dröja hår qvar ehdaft en kort tid,
andre föka hår endaft fin vinning, och
fördemåfte fmakar den förgiftiga tobaks¬
pipan for vål, at de icke til något båtre,
nyttigare och angenämare kunna använ¬
da en ådel, men hår ofta fåfom lång
öfverklagad tid. Jag meddelar deraf et
utdrag, i det hopp, at någon fcrr el¬
ler fednare, torde kunna draga någon
nytta utaf det famma.

Affked. Itoma;
Aflkeda^gifva a fiked, Iti ma-goi.
Äflky. Kajir, inodor,
Afund, Nettaiyi.
Afundfjuk. Nernmu.

Mei.
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Al, alle.
Alle dagar.
Alle nätter.

Almofa.
Almån.
Aln.
Alun.

Amber,ambra grifea
Andagt.
Andas.
Andedrägt.
Andtåppa
Andägtig.
Angelägen.
Angenäm.
Angifva, forråda.
Anhang.
Anisfrö,
Anisbränvin.
Anka tam.
Anka vild.

Solfjådersanka.
Ankare.
Ankra, fålla ankare.
Anfigte.

Apa, markatta.
Ana efter.

T

Mei.
Meifits.
Meibang.
Fodoko3f«, fegio.
Onasfijona.
Ikkin.
Misban.

Knfera no fung i. e.
walfdk träck.

Kwanen.
Iki tfukv.
Iki.
fki no femekv.
Tfutfufinde.
Taifits,
Jurofikku.
Siras fur«, fonin furu. *
Ikedor, fukama juro.
Oikjo.
Uikjosll.
Afiru.
Kamo.

Oftori.
Ikari.
Ikakan/.

Ka\yo,omotte,min
mente, tfera.

Sara, falw.
Nifurw.
4 Apo-
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Åpothek.
Arbeta.
Ark papper.
Arm, en arm.

Armboge.
Armofin, fldentyg,
Artig,
Afka.
Babord.
Bad, warmt Bad.
Bada uti kar.
Baka, baka bröd.
Bakelfe, fockerba-?

kel fe. S
Bakvånd,

Bali, teftikel.
Bar, naken,
Barberare, peruk-"?

makare. S
Barfotad.
Barn.
Fader och moder-?

lött barn $
Barn mor/ka.
Bedja, begåra.
Bedja, tilbedja,
Bedjare, tilbedjare.

Surria.
Sigifco»
Itjimai.
Ude.
Ude„ fifL
Kaiki.
5 Kawatfca, Kuttona,
i Mefirafi,

Hai, fai, finohaL
Torikafi.
Ifumi, unfing.
Fur».
Jakv, pan jakv,
KwafsL

Matjigao.
Kinfcama, inno, itam-

ma fugure,
Bo, faguru, haguru,
Kami jui.

Swafsi,
Kodomo,

Minafsigo.
Toriagibaka, toria-

gikaka.
Tannomar.
Ogamu fur», faifur».

Ogamu fura nicno,
faifuro mono.

Be-
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Bedraga.
Bedrägeri.'
Bedröfvad.
Befalla.
Begrafva.
Begrafnings plats.
Begripa.
Begynna.
Begynn elfe,
Behagelig.
Behändig. ,

Beklaga.
Ben.
Berg.
Bergstopp.
Bernfeen.
Berätta.
Beröm.
Berorna.

Beflag.
Beftålla.

Beftåldt gcds.
Befök.
Betala.
Betyda, uttj^da.
Betänka.
Bewara.
Bjelke.
Bild, docka.

Bamasf».
Bamas koto.
Kujamo, kinnodoko,
Jetfki, itskur».
Sorin fur», ckuru.
Fakka, fka.
Konogotokv.'
Hasfimar», fafjimara.
Fafjime.
Jurofikkn.
Galkoi.
Kwiamalki,
Fone,
Tainma.
Toge.
Kowakv.
Kafu jur#.
Sirnan.
Fomerfö.

Kanagp.
Atfuraj».
£ Atfuraje mono, ta-
l moni mono.

Mimai.
Farau, farai.
Wagera.
Anfurw.
Nawafsfö.
Hari faimokv.
Ningjo.

: 5 Bild,
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Bild, portrait.
Binda, en binda.
Binda böcker».
Bitter.
Bjuda, invitera,
Bjuda, tilbjuda.
Björn.
Blad.
Blanda.
Blind.
Blixt.
Blod.
Bloma, en Bloma.
Bloma, blomftras.
Blomfterkruka,

Bly.
Blyhvit,
Blyertspenna.
Blåfa, blåfa ^up eld.

kinden blafer up.
Blåfa ut,
Blåsbålg.
Bläck,
Bläckhorn.
Bo, bebo.

Bod, Köpmansbod.
Bok.

je.
Makimome.
Tjamintoler».
Nigaka, nigai.
Nitskur»,
JOkur», agur«,jal}a.*
i gur«, nedoalkur».
Je.
Fa.
Mafur».
Mekwura, memokf,
Inafuma, inabikai.
Tji, kjets.
Fanna.
Fanna fakv.

{Fanna iki, fannatfuba.
Namari.
jSirome.
Sekfits,
Fukv, fiokv.
Kofe no fukv.
Fukv kesf.
Fujigo.
Sum, fami.
Sufumi hako,
VTfumw, tatfhr»,
c tfukur».
Mife.
Somots.

Bok-
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Bokhvete.
Bokftaf.
Bomull.
Bonde.
Bord.

Borg.

Borgare. „

Borgmåftare.
Boxera.
Boxerfartyg.
Brand.
Brant
Bred.
Breda ut
Brodd.
Bref.
Bro, Brygga.
Broder; åldfte bro-?

der. $
Brökug.
Brud.
Brudgum.
Bruka.
Brunn.
Brynften.
Bryta.

Braka.

Sobo.
Moifi, tfi, Mou/i.
Kiwatta.
Fjakfo.
Sukus, fandai.

Ukelai, ukejau,
kekejawu.

Skafsa.
Fosfi, jorifi.
Fikv i. e. draga.
Fikv fune.
Kwaföi,
Somodatfo.
Fkofa, firoi, firoka.
Koslk
Jakohaba, firofa.
Sjo, tegami.
Fas, bas.

Kiodai; babo, ani.

Fam.
Fannajomi.
Fannamoko.
Motji jura.
Igawa.
Toifi.

Fikifakv , jaburz*,
jakv.

Utfiwaro.
Brån-



jox Japan/ka fpvåkét.

Bränna. .Sjbkv, mcyasib, nio,.'

f jun/.Mordbrannare. »■ Fäfobi.
Brånfel, vedbrand. Jakigi.
Brånvin, alle fpi-7 ^ .

rituoiä. £ SotJu"
Bröllop. Nagaodo, Nagadaki.
Bröllopsdag. Konreifi.
Bröft.

^ Mone.Bröftvarfca. Tjibufa.
Budlkap, budbärare. gkai; kotfkai.
BufFeloxe. Suiji.
B^k. Stabara.
Bysfa, fnaphan. Teppo, fcippo.
Byta. Kajun/.
Byxor. Fakama, hakarna.

Underbyxor, Feho, Momofiki.
Båck. jagi.
Båge; ftjuta med?

hactp v j

Båll, fpelbål. Tema, tamnia, mali.
Båt,' hollåndlk båt. Obatera.

Tapanfk båt. Temma.
Båck, å. Nagari, ka\ya.
Båfva, darra. Furor/. '
Balja, vafcnbålja. Qki.
Bätring.
Bödel. bioki.
Boja. Or«.

Bok
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Bölja, Lafsbölja.
Bön, begäran.

En bön, ovatio.
Böna, en bona.
Calumbak.
Camfer.
Canafter, Cofferfc.
Canel.
Canin.
Canon.
Capitel, Conto.
Carette, Ikölpadlkal.
Catti, Catje.
Charta, landcharta.
Chirurgus.
Chits, Cattun.
Cirkel, cirkelfigur.
Cirkel inftrument.
Cifcadelle.
Colik.
Comediant, Aéfceur.
Compasf.
Compresf.
CommisfariuS öf-
ver någon gata.

Confifcera.
Contant.
Coqvet.
DagaS,

Årasfu.
Tännomi.
Kjojorni
Maine.
Kiara.
Sono.
Fio, tawara.
Nikke.
Ufagi.
Isfibia,
Kefcta.
Bekko.
Ikkin.
Sfu.
Gekwa, qvairo,
Sarafa.
Maru.
Bumawafsu.
Siro, fo.
Senki.
Sibaida.
Fobari, hobarri
Maki moise,

Ottona.

Riiju.
Sodan.
Iro monoo

Akibon»,

Dit
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Det dagas.

Dal
Damaft.
Dam, filkdam.
Dans.
Darra.
Dela.
Dia.

DjefvUl
Djup.
Djur.
Do&or.
Doga ike.
Domare.
Domkraft.
Dofa.
Dotter.

Draga.
Draga ut.

Drake.
Dricka af risgryn,

at dricka.
Droppe.
Drufva.
Dryck.

Vara drucken.
Ställa fig drucken.

Dröm.
Droppel, gonorhoe.
Dubbel

Ju no akt} juaku
Nerawa.
Dons.
Ike.
Odori, odurtt.
Fururi/.
Wakwuru.
Koorusfu.
Oni.
Fakai, fkäkä.
Kedamono.
Ifa,
Jonaka.
Tadasfu.
Manriki.
Iremono.
Mufme, gogo.

Kätatriur», moötfu
fikv.

Nugw.
Firio.
Sakki.
Nomz/.
Tamma.
Budo.
Nornimorto.
Namojui, jeikffari.
Jeikf, farasfuri.
fume; jumemin*.
Rinfjo,
Kafannaru.
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Dufva.

Vild dufya; hus
dufva

Duk,
At torka talrikar.
Handduk, näsduk*
Bordduk.

Dum.
Durklopp.
Dyna, nåldyna.

Sångdyna.
Japanlk tråkuddé^

Dyr.
Dyfenteri.
D6.
Död månnifka.
Döda, dråpa.
Dörr.
Ebb.
Echo.
Ed.
Egen.
Eld.
Elefant.
Elfenben.

Embete.

Embetsman.

Fato.

^hus-^. jamma fatoj jefato.
So King.
Fui king.
Te no goi.
Skimmomen,
Donna*
Kuudasfi
Farifasf,
Kukuri malcura.
Makura.
Takkai, tfufuku*
Okahara.
Sinnora, fina.
Sinda, fining.
Korosfa.
To.
Suwo no firu*
Fiblku.
Seifi.
Waga,
Fi; finoko.
So.
Soge, fogi.

{Sobe, jakunin,ftomefito.

{Sonin, fobainin,fokunin.

En-
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Enka.

Énkling.
Erfara.
Evig.
Enfam, allena*
Fader.
Faderfader.
Falk.
Falla»

Fallk, férfaifka»

Famn, en famn.
Fara, farlighet
Farlig.
Farväl.
Fafan.
Fafta.
Fat, efc fat.
Fatta, angripa»
Fattig.
Feber.
Fena, en fena.
Fenfter.
Felte , högtid.
Fet; det år fet
Fiende.

Jammome.
COtokojammorne<»
c otokegoki.
Midasik, mifkedasfk
Ifo.
C Bakar!, tolin ,

1 ;faramiOku.
Tete, toto.
Jino.
Takka.
Otjiru, tawareta»
CNifi , nite; r.ifa-
t monosik.
Firo, fito firo.
Abunaka.
Abunaikoto.
Kingo, nigoferrUo
Kifi.
Sofimri.
Kooke.
TorajorUjfkamaijom
Fing.
Nets, nitlir.
Jokohri, lire»
Mado, famma.
Matfuri.
Kojuru, kojete on/„
Kata ki. .

KatatSi •

fib
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fil filn
K Jafuri. jafurifuru s

illa IJUrto i jaluri kakurw.
' 'v ^Komakanna , ko-

Fin» •s roaina, komaka,
L komaii

Finger. Jnbio
Finna, påhitta. JMidasi#, raidgku®

l ru\ midkcdasib.
Flik. Iwo p fakkana»
Filka. IWO tlUSY/,
Fifkare. Rioii
Filkdofa. Bintö.
Fiiknlt. Ami.
Flik ftekt i olja. Agi iwo»
Fjäder. ,

Tori no fa.
Flagga. Hato;
Flag&ock. Hatofao, fatofawo.
Flicka, méo Komufme.
Flinta. Kado ifi.
Flod. Siwo»
Fluga. Hai.

Flyga. Toobftf.
Flyga bort. Fukitfirasifc,
Flytta. Jautfuri fura.
Flå. Fagurfö.
Flåck. Afa, rnoja.
Flädermus, Kornufi.
Foga ihop» jofur#, tfogw.
Fogel. Tori, tjo.

3 f)ELr ti Fo,
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Fogelbur. Tori no fu.
Fogel-lim. Tori motji wanna»
Fogel-nåbb. Tfubasfa, Kutj ibasli
Fogel-nåfle. Tori no fu, jens'.
Fogelfång, Tori no fajoru.
Fot. Asfi.
Framgång. Faijaka.
Fri. frk. Fiwa. mom»»
Frid. Seifits.
Frikadeller. Kammaboku.
Frilk. Tasiia.
Fru» Okatfa, niobo.
Friigt. frugtkårna. Mi. fanne.
Frukta, fruktai för» Oiirur».
Fryfa. Kogufur».
Fråga. Taslu nur».

Frö. Tanna.
Ful, ftygg. Kifannai.
Full Mits.
Fyllehund. Jeikffari»
Fyrfat ftort; litet. Fibatfi; fiuro.
Fyrfotad. jotfasli.
Fyrkant. Sikakv.
TTT* ° fTfuru, tfukamaFraga. l tfuru.
Fången. Sumebito.
Får, et får. Fitufi, fitfufi,
Fädernesland. Hungokf.
Fåit. Nabekv.
Fångelfe. Röja.

Får-
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Färdig, bered.
Fårg. fårga.
Fårfk.

Föda, föda barn.

Födelfe dag.
Följa.
Följa en ut.

jfng (kal följa en ut.
Föra ut.
Föra bort.
Förbättra.
Förbjuda.
Förbud.
Förbund.
Förelåfa.

Förderfva.

Fördabla.
Förgift.
Förgifta.
Fötgylla.förgyln ing.
Förhindra.
Förkläda , mafkera.
Förklara.
Förkyla.
Förkylning.

Simai, fmai.
^Iro. irotslkuru,
1 fomuru.
Atarasfi.
5"Sam«, famkefuku,
l fanfum
^Tanf)o nifcji,
l umarefi. .

Tfufukv.
Okura, utjiokun/.
T Wataks kufi utji
i okuri masfo.
Saguridasfe.
Mootfiz, inaw«.motte.

joofur».
Fa to fura.
Fato.
Kubirw.
Stajumifum
CI tamk , farur?/, fo-
t furu, fkufaruni«.
Kalanm/ , kafanora.
Sumire, doku.
Douku.
Riukinfumkimfakv.
Mofcomerw.
Ifo lura.
Siinaa.
Kafé fukV, fukafi.
Kufanie lur//.

U a För-



3i° Japan(ka fpråkct.
Förleden.
Förlora.
Forluft.
Förlåtelfe.
Förmana.
Förminlka.
Förnuft, förftånd.
Förpanta.
Förråttad, uträttad.
Förfamla.

Förfilfvra. förålf-1
ring. $

Förfumma.
Förfummelfe.
Förföka, pröfva.
Förtret.

Det jhrtryter mig.
Föråldrar.
Förändra.
Galen.
Galla; oxgalla.
Galleri,
Galon.

Gammal.

Gapa. gap.
Garn.
Gata.
Gehång.

Sugita.
Song fur#, maknr#.
Song.
jiurusii.
Magufam#,
Skono fur#.
Gateng.
Sitni iruraf.
Itas.

JAtfumar#, jurtf,
t jorijai.
5 Ginnagasfu. gim-
l bekv.

Wasfur».
Tfitfing, okatari,
Aida.
Nagufamm?»
Nagufamu fito„
Riofln.
Tjiga#, kawat#.
Kitfigai, afo, baka.
Tang; guwo.
Linfi.
Sasfaferi.
STasfijori, furuje,
c furuke.

Akub#. akubi.
Ito.
Tjo, matji.
Iljuobi.

Ge"
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Gemen.
Giftas.
Giftermål.
Gift man.

Gifva.
Gifva tiibaka.
Gikt.

Girig, fnål.
Gisfa.
Gjömma bort.
Glad; luftig.
Glasögon.
Glasögon foder.
Glatt, flåt.^
God; det år godt.
God man.

Godhjertad.
Gods.
Golf.
Graf; vatngraf.
Grafva, grafva?

jorden. S
Granne.
Gren af et tråd.
Grof.

Grund.
Gråta.

Sfune, tju.
Konrefum
Konrei.
Metorz/, tas furu„
Furer«, jar«.
Modosfw, kajosf».
Kake.

{Nigiri, fwambo,ftmats.
Atfuru.
Kakft.
Iwau; omofte.
JMeganni, fanna-
«. meganni.
Meganne no je»
Suberu.
Jukka; jukka.
Jukka fito.
Kaka no jukkao
Mono.
Juka.
Fori; foka,

FolL

Tonari fito.
Jeda.
S Arai, areka , (i-
c nowalka.

Pon, fon.
Jogen*, nakv.

U 3 Glins.
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Gräns.
Grårifa in til.
Gränspåle.
Gröt , klifler , ?

ftårkeife. $
Gud.
Guld. guldmynt
Guinfe.
Gyllen åder.
Gå, vandra.
Gå bort

Gå in hos någon,
Ga ned.

Solen adr ned.6

Ga up.
Solen går up.

Gå ut.
Gåta, gifning.
Gåft, drickgåfh
Gödfel.
Göra.

Göra jlt haffa.
Afgåva y affluta.
Gåva fiårre.

Gördel.

Hafva.
Hafvande.

Sakkai.
Sakkai fur».
Fofi.

Nori.

Sin, kami.
Kin. kinfing,
Otoko fitstjufi.
Dfi , fji.
Ita.
Modora, kair».
CJorjukv , fl to no
X to kuro jukv,
Umra, ir« ,

Fi no iv i.

Agar».
Fino ås , fina agaru.
Sitsfugjo.

SAmäfaki, fakki no
1 ori , orifakki.
Koje.
Sur», itasf», fukurr»,
Uke jai nvkui.
IVaktYu.
Tookrv furu.
CSkimmawas, fan-
i fakagi.
Ar», al».
Mimotji, farami.

Ha-
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Hagel.
Haka faft.
Hake.
Hals.
Halta, halfc.
Hammare.
Hamn, inhamn, vik.
Hand.
H s nd Tattare.
Handlke.
Handel, drifva ?

handel. £
Hare.
Harneft.
Harts.
Hafta, fkynda.
Häftig.
Hatt.
Hel.
Hela, laka.
Herre.
Herbårge.
Hes.

Het.
Hetfa, ågga.
Hjelp. hjelpa.
Hjerne.

Arare.
Kakan/.
Kakkiganne.
Kwubi, nodor.
Tjimba fikv. tjimba.
Kanatfotji.
Minato, irie.
Te.
Motfi.
Te ne ki.

Akirawu, fobai,*
U, ufagi.
Kap to.
Matfeiari»
Mofcja.
Äsfegaro.
Kafa.
Djigokf.
Jeta.
Samma, musfi
Jedoja, funfing.
fKojekari, kui no
l kakan/.

Atfka.
Safih/.
) Kasfei, torimotlu
i Kasfe furu.
Itadakki, fiakkuje.
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cKokurro, Eng, fin-
l gngfo.
Ten.
Gokurakv.
Kuma.

Kano (is.
Otorusfik,
Ikfauno liannafibo»

Hjerfca,
Himmel.

Du fållas hemuift,
Hingfc.
Hjort.
Hilkelig.
Hifloriebok om 1

krigsbedrifter, S
Hjul.
Hof.
Hol.

Honung.
Hora, en hora.

Horhus.

Horunge,
Horn.
Hofta.
Hud.

Hvete! hvetemjdl.
Hufvud.
Hufvud-dyna.
Hufvudvårk.

Kuruma.
Miaco.
Anna.
fats miefcS.
Jufo, joroE.
JJorusfia, asfubia,
l kefeja, asfubifoc
Tetenasfigo.
Tfunno, kakv.
Siwamoki.
Kawa.

mugi

Hugga, fklra.
Huggknif
Hund.
Hunger.

Kubi.
Bosfi.
5 Attamanna, ifca«
t ma, dutfo.
Kir«.
Bebahoijo; nommu
Inu.
Fimofe.

Him,
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Hungersnöd. Katfpjetofl, kiking.
Hus. Ié.
Hushyra. Jenufi.
Hufhru,ågfca huffcnj. Kiobo, jomego.
Hår. Kami.

. 5 Koaka , kowai P
mrd# i kowarka,
Håger hvifc. Stork. Sagi. konotoi.

Kibis.
Hålfa, fundhet. Tasfia nifte.
Hålfa » compli-? r . .r

mentera £ RePjru' ™gifum,
Hamnas. Isfz/.
Håndelfe, hiftoria, Fufina, hanasO.
Hård, ftnedhård. Makuts.
Håft. Aki, sma.

Dvaghäfl p taflhafl. Nima, mmba.
Ridbåft. Jome, fjome.

Hånga vid. Kakursf.
Höft. Morao.
Hög. Bakks,
Höger fida. Migi.
Hök. Tobi.

Höns; höna. Tori; mendori meton ;

Tupp. 0ndari„ otori.
Höra. ' Kikf.
Hörn. Fann a o

Jaga. Kari.
jaloux, fvarfcfjuk. Dingfbr/i, netamo.

U 5 Jam



<i6 japan/ka fpråket.

Jatnma fom en katt
Jern.
Incommo dt.
Ingefåra.
Ingen.
Inkomft.
Jnålfvor.
jordbåfning.
jord, jordklot.
Is.

jämföra.
Jåmn, flåttj *

Kabeltog.
Ralf.

Kalk.

Kalka, hvitlinia.
Bränna kalk.

Kall.
Kam; kamma.
Kam, tupkarn, tofs.
Kammare , kajuta.
Kant, mar^o.
Kanten på en 1

golfmatta. $
Kasfera. ;

Kafta.
Katt
Kerfva , eu knip- 7

pa tobak. S

Neko i>akv.
Tets, f«roganni.
Fuflona.
Sioga.
Naka, dare monai.
M i tfnk i mono.

Farawatta.

Tji, dfl.
Koori.
Onafkaran».
Firataka.
Tjanfuna.
Us no ko, kons.
VSirobe, tfikui, fl-
1 robai.
Mun/, fkui mun/.
Skui jakv.
Samka, kang.
Kwusfi; kwafkefur//.
Tori no kabito.
Bea, fea.
Fas.

Tufctami no feri.

Madosfu, kajesfs/.
Naguru.
Mio , neko.

Kifamu,
Ki-
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Kika, koxa, fe.
Kika efter, bekika.
Kikare, telefcop.
Kind.
Kindpuft, örfil.
Kitta, klådkifta.
Kitta, likkitta,?

iikbaija. a .

Kitla.
Kitlig.
Kittel.

Kopparkifctel,
jernkifctel.
Porcellins kittel.

Klaga.

Klar,
Klia. .

Klibba.
Klippa, afklippa.
Klippa med fax.
Riiftra.
Klitterbortte.
Klo.
Klocka.
Klornpar, fko-

klompar.
Klådning.

}

Mira.
Miawasfura.
To meganni.
Hogeta, fo, fogefca,
Fogeta, uttokuri
Hago, nagamofcjl.
Kwanoki.

Kufugura.
Kusfawaika,
Jakwang.
Tetjakwang,
Tjidasf.
Dobine.
J Todokuru, utaju-
1 ru , mofaguru,

todokekv.
Seten g. .

Raika.
Tfugw.
Se.
Kira, fafami kira.
Falla.
Fake.
Tommarige.
Suriganni, rei.
£Getta, bokuri, fi-
L gefuri.
Kimono.

KU-
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KJåda fig.
Klådocb jminkad Fru.
Bafva på fig en l

klådning. S
Klättra, klifva.
Knapp, knaphol.
Knif, bordknif.

Fållknif.
Penknif.
Rak-knif.

Knipa, nypa.
Knippe, en knippa.
Knopp, blomknopp.
Knå.
Knåfalla»
Knut.
Knytnåfva.
Ko , oxe. kokåtfc.
Kock.
Koka.
Kol, tråkol.

Stenkol.
Kom, fpilkom.
Komma.
Komma til korta.
Kopp; thekopp.
Koppar.
Koppor.
Koppårrig.

{Kimono tjakv fix-ru, fofukfur^.
Milimai,

Kimono kin*.

Nogurff.
Botan. botangana.
Haka, faka, fotjo,
Orifaka.
Kogatanna.
Sorri, jori, fori, kami.
Nefurntf.
Tamma,
Tfubomi,
Fifa, fifa no farra.
Fifatatfura?.
Fimmo.
Tekobus.
Us. us no niktf.
Riourinin.
Takv, niasft/.
Sumi, fum.
Ifufumi.
Domburi, otjawang.
Kura.
Tarang, fufokv.
Wang; tjawang.
Agaganni, akaganni.
Fofo.
Mogo.

Kork
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Kork.
Korn.
Kors.

Korsväg,.
Kort
Korta af, afkorta.

Koft, fpis,
Kofta, omkoihiad.
Kraft
Kreatur,
Krig,
Kriga.
Krita.
Krog.
Krokig.
Krosfa fonder.
Krut. kruthus.
Krypa.
Kråka,
Kråfta.
Kvaft,
Kula.

Kykling.
Kyla, afkyla.
Kyrka.
Kyfs.
Kysfa,
Kådja.

Seng.
Omuggl.
Sjnmanfi.
% Sjumonfi, m i tj i,
i jotskado.
Semekv, niskaka.
Kogir».

{Sukomots, kui-mono, kufmos.
Nedang, fapi, iric,
Sikaria.
juka, Ijo.
Ikda, fakaro,
Motomur».
Sirasfumi.
Kooja.
Magar«.
Fifaguru.
Jenfo. jenfoja*
Fa».
Karafu.
Ganne.
Foki.
Tippo no tamma,
Fioko.
Sofu fur».
Tera.
Umakutji, kwutji fa.
Umakutji fur».
Kwufari.

Kåg-
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Kåggelklot.
Känna.
Kånna efter, kånfla.
Känd, bekant

Kand ort.
Tiikånna gifva.

Kåre, min kåre.
Ung kamrat.

Kårra.

Kök.
Köpa»
Köpman*
Köpa och fålja.
Kött.
Lackera.

Laekeradt arbete..

Lackverk med guld.
Lag.
Lakan , fånglakan.
Lakrits.
Lakritsrot
Lam, får.
I^am i leder.
Lamhet.

Lampa.
Lampolja.
Land.

fpråketc

Tam ma.

Mifiru.
Obojun*.
Mifteoika.
Konokufa, mifleurkä.
Arawarurw.
Sukv, fuita, onago*
Gofa.

Kuruma, guruma,
gofoguinma.

Kammado.
Kawu, kao, kota.
Akibito, fonin»
Baibai.
Mikv, mi»
Makie far«.
j Makie mcsno, no-
l rimono.

NafiS.
Sioki.
Skimono.
Tankiri.
Kanfo.
Fitfufinoki.
Tjukifito.
Nai juru.
VFitomofi, fitobo-

*1 fi, andon.
Tomofl abara.
Kokf, kuni.

Land-
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Landförvift.
Landsherre.
Lapp. lappa.
Lalla på.
Lalla på en hå(l,
Lalla på et Ikepp.
Lalla in.

Lat. lathund.

Le, Ikratfca,
Led.
Lefva.
Lefvande.
Lefver.
Lejon.
Lekamen.
Lera.
Lida.
Lik.
Lim.

Limma.

Fogel-lim.
Linda.
Linlkaf
Liten.
Ljud.
Ljuga.
Ljum.

a fyråket. 3 21

Dufai.
Koks fi, daimio.
Kire, fule. full furu.
5 Manje tfumu ,

l niakv fur*/.
Norr/.
Niakv fcfumw.
Tfumi komv.

S Itafuro, fionaka-
l mono.' fionasli.

Waraa.
Fus.
Inotji.
Iktorw.
Kimmo.
Sis.
Gotai.
Sirasfumi.
Tefikv.
Sining, ligajo, figai,
Simegi.
iSimegi fafamu,
l fimegi furu.
Torrimoto.
Maku.

Metja.
Ko, komaka.
Hibiki.
Suragoto , usfo.
Nama.

kjus.
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Ljus fax.
Ljusftake. i
Ljusveke^
Lock.
Lofva»
Longa.
Lonta."
Loppa,
Losfa.
Luft.
Lukt
Lukta.
Lura.
Lurend råga.
Lus»

Vågg-lus.
Luft, hög.

Oluftig, obogiid.
Luftig, glad.
Lyckelig.
Lyfta, upjyfta.

Göra lått.
Lykta, japtwfk af\

papper, S
Glaslykta.

Lada.
Låda? Ikrifläda*

Rofokv af Ro , vas
och Jokv veke.

Sinkiri.
Rofokstafctio
Sokv, fakv.
Fta.
Jakfak#.
Hainofoi
Finawa.
Nomi,
Tokv.
Sora.
Nioi, niwoL
Kufarna.
Snobirnir».
Sukura.
Sirami, fubifirami
Abramusfi.
JFimma, konomu ?

L tfuk.
Hovman.
Omasliroi.
Jenotfuki, fkhvai,
Motjiagaro.
Kamku fur#.

Tjotjin.
Toro.
Fako.
FikidasA
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Låg,
Låga,
Lång.
Långfam.
Lår.
Lås.
JLåta göra*
Låta hämta.
Låck, låckegie.
Läcker.
Lägga.
Lägga fig at fofva.
Lämna, lefverera.
Låna.
Låna ut,

Långd.
Läpp.
Lära.
Lärjunge.
Läfa.
Läxa.
Löfte.
Löjelig.
Lön.
Löpa.
Löpa ut.
Lös.

dftbfa vakten.
jVIagaiin , packhus.
Mage.

3 Del,

Fikui.
Fono, moi ibi.
Nagai.
Sifukamai jojajora.
Morno , fotomomo.
So , fjo, jootskuri.
Skuraslur».
Tori usfuri.
Mora.
Umaka.
Okv.
Witura.
Niwatasfa.
Kara.
Karidasfu.
Nagafa-n.
Tluba.
Naraw, k i eka.
Keko.
joma.
Tjumi ju.
Jakfokfta.
Okafki.
jakurio.
Aijubu.
Mor«, fugurr«o
Oros.
Kawara.
Kura , kwura,
Fii.
Jk .Ma™
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Mager, magra.
Mahl.
Majeftåt.
Maitresfe.
Makeligen, com-

modt.
Mala.
Man, en man.

Mantel, kappa.
Mafl.
Mat-låda.
Matpinnar , at äta ?

med. S
Matros.
Matta, golfmatta.

Torkmatta.
Medicament.
Metal.

Microfcop.
Mjelte.
Mild.
Mil. en mil.
Milftolpe.
Misbruk,
Misfal.
Mistag, fel.
Mjöl.
Mjölk. '
Mjolkhuftru.
Mode, bruk.

lasflta. iasfu.
Kofi.

Gajo.
So tekaki.

| Sfio, fsiona.
Uftf, mawan/.
Otoko.
Hawori.
Hobafi.
Sokomots hakor-

Fas.

Suisfi.
Tattarn i.
Torna.
Kwufuri, gofuri.
Karaganne.
Mofimeganne.
Heinofo.
Fatsnar mono.

Ri; itjiri.
Itjiri ifuka.
Sojuja, tjjga».
Soilån , tjomang.
Matjvgai.
Mugikoo
Tji, tji tji,
Onago no titi.
Okftabiri.

Mo
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Moder.
Moderpasflori bos\

qvinnor. j
//<w manfolk.

Modder.

Modig, courageux.

Mogen.
Mos fa, ftenmosfa.
Motvind.
Mun.
Mur.
Mus, rotfca.
Mufkotnöfc.
MuflÉus, desman.
Mygga.
Mag.
Måltid.
Månadsrening.
Måne.
Nymånad. fulmanad.
Månfken.
Mås, fifkmås.
Mått.
Måttftock.
Månnilka, pejTon.
Mårg.
Mårke.
Mås fing,
Måslirig.

X

Fafa, kafa.
Skai.

Sakki.
Noro.
5 Kimono fitoka,
i a ma ra.

jukfuri, um.
Koki.
Mokaokafe.
Kuts, kwutjk
Kabe.
Komifumi.
Kikufuk.
Siako.
Ka.
jitjufi.
Sibundoki
Sawarri, fkinomon.
Tfuki.
Mikatfukt. mangets.
Wasfukv.
Kagume.
Mome.
Sjakf, monofaf».
Mono.
Tfjio.
Sirus.
Sintju.
Hasfika.
ä, Må-
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MSfca, taga mått
Matt.
Mo.
Möda.
Mödom,
Mögel.
Mörk.
Mörda.
Mördare.
Mösfa.
Nacke.
Nafvel.
Nafvelband,
Nagel,
Naken.
Nalkas.
Namn,
Natt.
Nattråck.
Natt-vakt.
Neglikor , kryd-

neglrkor.
Nikka.

Nopp på klåde, ?
linlkaf. £

Nord, nordan.
Notarius.
Ny.

JSjakv torr», ijakf
i ntf».
Skai juru.
Imada, kimufme
Kitlka.
Sara.
Kabi, kabi fur»,
Mime.
Totokurosf».
Stokorosfi,mesfudo.
Bofi.
Gonokubo.
Fosfo, feio.
Fara obi.
Tfume, jasfur#.
Hadaka.
Skaijur», fkaknar».
Na. "
Jofari, jor»,
Nimakv.
Jobang, jabang,
Tjoofi.
Gatting fur».
Kinnu kwudas/

Kitta.
Fisfia.
Atarasfi. ijoguats.

Ny-
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Nyårsdag,
Nyckel, nyckelhol.
Nykter.
Nyfa.

Nål, knapnål
Synål.
Nåldyna.
Nålhus,
Nålsöga.

Näktergal.
Närvarande.
Nåfa.
Nåsborar.
Näsduk.
Nåfte.
Nåt.
Nått.
Nödig.
Nöje,
Nöjfam.
Ob-elefvad.

Odjup,
Oförlkåmd.

Ogift.

Olja.
Oijepråfs.
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Guanfits.
Kagi. kagi ana.
Harafosf.
Akflng».
5Fififari, tomebari,
2 tenefari.
Fart.
Farifasf.
Favi ive.
Favi no mimifo.
Ogu ifu.
Konogoru.
Fann a.

Fanna nofu.
Te 110 gol.
Koja, kago.
Tfuribai, ami,
Tjodo.
Irio.
Sio, asfubi.
Omofiro ifito.

SBule, ofemono,
2 burei.
Asfai, asfaka.
Calkafme.

Gataifen, naka no

warrika.
Abwra.
Abara fimoru.

X 3 Olyc-
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Olycka.
Olyckeljg.
Omkulflöta.
Ompacka.
Omvända.
Omöjelig.

Ond, elak.

Fara ond.

Bhfva ond.
Clara ondt, illa.
Cora nåzron ond,

förarga.
Ondt, illa tala.

Ord, tal.
Ordfpråk.
Oren.
Orena.
Orenlighefc.
Orm.
Or fak.
Orått, oråtvifa.
Oftron.
Ofund.
O läker.
Otackfam.

F&faiwai.
F«faiwai no €to.
Tawarur#.
Sine nawasfw.
Fiki kurikajasfk
Sofa arme.

Faradate, faratats,
farakaki, warika-
kufe, kli fe no w.a-

rika, ifinowari.
Fandatfuru, iknru,
SIVarukatatfuru, fa•
2 rikatatfuvu.
IVirukakotofuru.
Favaiate fafuru.
IVarika koto ju.
Kofcoba.
Tattojegotoha.
BLifane, jogore.
Jogor/z.
Akfta.
Kutjinawa, hebL
Wanjits,
JVIuri.
Otjigaki
Biofa,
Makoto naran«.

Katalke no karasfu.
Ovå-
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Oväder. Warri fiuri.
Hårdt vader, fiorm. Kitfi fiuri.

Kinkiri ufi.Oxe.
Packa.

Packa in,

Paeke, en paket.
Panna.

Takpanna.
Pant.
Papegoja.
Papper, ikrifpapper.

Fonflerpapper.
Kejfarpapper,

Tapetpapper målaåt.
Fbrgyldt.

Preefentpapper flört.
Naspapper vanligt.

Stort.
Partiik.
Pas, pasport.
Pasfa; anpasfa.
Patt, bröft.
Penna, penfel.
Penknif.
Penningar.
Penningpung.
Peppar.

X

Tfufcfum».
>Nefuku fur«,
1 mitskursf.
Tfutfumi.
Nabe.
Kawarra.
Sits.
Omu.

Kami.

\Minoganni, mifoka-
2 tjiganni.
Otakaåaifi.
Karakami.
Kinkarakami.
Fafogami.
Fanaganni.
Sitkufumi.
Figi.
Sasfigari,
Au; ota.
Tjitji.
Fuda.
Kohatanna.
Kane.
Kanemfukuro.
Kotjo.

4 Per-
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Pergament.
Peruk.

Piga, tjånftpiga.
Pik.
Pil, pilkoger.
Pili.
Pina, plåga.
Pipa, tobakspipa.
Orgelpipa.
Pilka.
Pifs, urin; pisfa.
Plank.
Planka af.
Plantera.

Plog.

Plöja.
Plåcka, afplåcka,
Plåfter.
Plåt.
Porcellins bilder.
Port.
Portraitmålare.
Potta, lerkruka.
Priapus.
Probera.
Procent,
Prof

Japan/ka, fpråket.

Fiogw.
jKatfura, fkegami,
7 tfukiganni.
Onago, jarite,
Jarri.
Ja; jatfufu.
Guaijakv.
Itanda, fimuru.
Kifere.
Kubnje.
Mootfi.
Sobing; fobin flin/.
Ita, hei.
Fedatfuix', fkiru.
Hon«.

SSeri , feribetta ;

7 tfukv, tauts.
Togajasfi/,
Tjigira.
Kofaku, katagofakv.
Firattai, fira.
Jakima no ningjo.
Mong.
jekakv.
Tfutfubo.
Mara.
Kokuru mir«.
Ire.

Aijiwau.
Prof.
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Profit, vinft.
Prins.

Kronprins,
Prinfesfa.
Pråsfa.
Pråft.
Puderfoeker.
Puls.

Kanna pa pulfen»
Pulver.
Pump. pumpa.
Purgermedei.
Purgera,
Påfogel,
Påle.
Pårla.
Pärlemor,
Qvarn.
Qvad:.
Qvick,
Qvittence,
Qvåfva.
Raka.

Ramm, en fkuf-ram.
Rand, en rand.
Rapportera.
Radande.
Refben.

. Regn.

Tokv.

Waka gimi.
Dainagon famnm
Wakagimigatta.
Sibura.
Boos.
Siro fatfco.
Miakv.
Miakv tollu.
San, ko.
Mitfuki.mitfuki furil
Kudasfu.
Kudasfu. fura.
Kufokv.
Fasfura.
Kainotamma.
Sinfu.
Us, Kuruma,
Fufi.
Jois, miskane.
Okittori,
Simura.

Sora.
Sofpnoko, fofono-

fone.
Mimi.
Tjufin fura,
Kitjigai.
Jokabara,
Arne.
5 Reg-



33 2 Japan/h

Regna, det regnar.
Reguagtig,
Kegnboge.
Regnkappa.
Regntid.
Ren.

Rep.
Refa-, en refa.

At ref/?.
A terrefa.

Refa til fjös.
Reft.
Rhabarber.
Rida.
Rik, rik man.
Rike, kungarike.
Riksråd.
Ring, guldring.
Ringa med klåcka.
Ris , risgryn.

Tidigt ris.
Trbfknåt ris.
Kokadt vis.

Rbdagtigt ris.
Hvit ris.
Fint ris til foppa.

Rivier, å.
Ro med båt.
Ro.

Gje fig ro, bvila.
K .....

fpråket.

Arne no fmru,-
Senkju.
Niii
Toi.
Niubai.
Kireina, ijomi.
Tfuna no na.

Tabi,
Tahi furu.
Kudari.
Watar».
Nogori.
Daiwo.
Noru.
Buginfa.
Kuni, kwnni.
Daimio.
Ibiganni.
Fura.
Kome.
IVafe.
Shigome.
Mes.
Tobofe.
Matjigome.
Domenfe,
Kawa.
Roof#.
Jasfune.
JasJude oru, jnsfumu.

Roc-
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Rockeikin, haylkin. Same.
Ropa. jo b?/.
Rofenvatn. Hanna no mis.
Rofi:; roftig. Sabir; fabita. /.
Ro (ta. Sabina.
Rofc. Ne.
Rofcta, Nifumi.
Rotting, rör. Tfaje.
Rulle. Maku, kurubakas.
Rund. rundtorn. Mami. ma"vari.
Rutna. Kabin/.

Rycka, afrycka. Fiktf.
Rygg. - Senaka.
Rygte. XJwasfa*
Rvmlig. Tfujoi.
Rå. Atarasfi , narna.

Råda, tilftyrka. Faijimnn/.
Råda ifrån, afftyrka. Jamary.
Råf. Kitsne.
Råkna. Kan(ju, fanjo fur//.
Afråkna. JKanljo aju, fän-

c jo ajy.
Råkna efter. Fifia f«.
Råkna up. Kajujurc/.
Råkna ut. San no fury.
Råknekammare , 7

Sanjobea.Contoir. j

Rök. röka. Honoo. kemoli.

Kimrik. \Figura fum, fmui,
c kanurt.

Rö •
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Röka, voka kött.
Röka tobak.
Rökad.
Röra, fåtta i rörefe.
Röra vid.

Sabel lång; kort
Sadel.

Sadelmakare.

Saffran.

Sagtmodig.
Sak.

Salfva.

Salpeter.
Salt. falta.
Saltvatn.
Sammanbinda.
Sammet.
Samtal.
Sand. fandrefvel.
Sandeltråd.
Sanning.
Sappan tråd.
Safctin.
Sauce.
Sax.
Se, at fe, fyn.

Kemura furu.
Tabako nom».

Kemota.
Igokv.
Karna», kakar#,

ateru.

Katanna; wagifasfin.
Kwura.

Kwurafukuri ,

baguii.
Kakwa.

Sorona , fofikina,
jawara kana.

Koto.
Neriakv, jurugo-

jakv.
Sirojinfo.
Sivvo. fiwofur».
Siwo mis, ufiwo.
Kubir« awafuru.
Birodo.
Kotoba atfnme.
Tfuna. fufakki.
Biakdam
Makoto.
Sowa, fobok.
Sjas.
Sjur.
Fasfami, fasfaim.
Min/.

Se~
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Secret, hemligt Hus.
Secreterare,
Segel, fegla.

Hisfa fegeL
Stryka fegeI.

Segelgarn.
Sena, en fe ila,

Senap.
Se ut.

Sida.
Signet, ilgill.
Sikta, en likt,
Silfver.
Silfverraynt,
Silfvprfmed, guld-

fmed.
Silke.
Sill.
Simma.
Sitta på mattor.

på ftolar.
Sjuda up.

Sjuk.
Sjukdom.
Sjunga.

Sjunga en vila.
Sjunka.
Sjal.
Sjö, ha£

Setfujin.
Joniro.
Hoo. hasfir».
hoaguru, homaku.
Hogorusfu.
Ito fiorna, ito jama.
Pono no tfugai.
Karas.
Midasf».
Waki.
Fang, häng., ingjo.
Fur», fino, kufn,
Gin.
Ginllng.
Ginfakvo

Kinno.
Konoferu.
Ojug».
Idor».
Kofkakur».
Fagir».

Itami mono, bioki
monojamai mono.

Jamai, itami, biokii
Uta».
Vta no fufi.
Sifum».
Omo, firio.
Ume.

Sjö-



33- Japatifki

Sjöfjuk.
Skabb, utilag.
Skada, at fkada.
Skada, nadel.
Skarva.
Skala, affkala.
Skam.
Skatt.
Sked.
Skép; ofc tomt fkep/

Fårflarn pä fkep.
Bakfhim.

Skeppare.
Skida, (lida.
Skildra af.
Skilja.
Skjuta af en fösfa.

en pil.
Sko,
Skomakare.
Skog.
Skola, lkolmåftare.
Skrapa af.
Skrifva. Skrifvare.

Affkrifvare*
slffkrift.

Skrik.
Skrika; ropa,
Skruf.
Skråma,

' fpråkei.

Funin jou.
Kasfa.
Wakuru.
Takkara, fong.'
Kefurw.
Mukv.
Hafi, fofi.
Sakkara.
Saifk
Funé; kara tne,

Tomotti.
Jomotti.
Sendo.
Sajä.
Jéfur», jedorc/.
Sar».
Utf«.
Ivu.
Kwutfo.
KwutfutfukurL
Mori.
Tera. fisfo.
Knfagu, kefurw,
Kakv. fifa.
Utjufu, utuju.
Vjufi.
Tamagatta.
Nagakv; omekv,
Hefi.
Odosf//, olbrura.

Skråma,



Japanfka fprakei. 337

Skrämd.

Skråma fig, bli rådd.
Skugga.
Skuld, debet
Skuldenår , fkyldig.
Skuldror.
Skullerblad.
Skum.
Skumma, af.
Skumma fig.
Skura.
Skylt, marknads/kylt.
Skymt
Skydda.
Skådefpel, Come-

diebus.
Skägg.
Skålla.

Skälsord.
Skalm, bof.
Skämmas, blygas.

blyg.
Skänk , gåfva.

Taga en (kånk.
Skänka in.
Skåra, vara fkarp.
Skåra fonder.

rOturulka, ofiru,
l okurafl, okanne.
Tomagar».
Kagi.
Suktigin.
Sakugin ota fito.
Kata.
Katabone.

Awa datf«/,awa tor».
Awa tatfun/.
Migakf.
Kambarig.
Fias.
J Hajakv, fajai, ha-
l jai, fajakv.
Sibaia.

Fige.
Foijur»,
Solo.
TJje.
Fasfirw.
Haijasfi, fatskasfiku.
C Okuro , miage ,

c fimots.
Vketoru.

Tfugu.
Kuifakv, kuikir».
Kir».

Skärm,
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Skårm, en Ikårm.

Solfkårm, parafol,
Skölja.
Skölpadda.

Cavetfkolpadda.
Skölpadftal, carette.
Släf.

Slagfca.
Slagåder, arteria.
Slem.
Slemig.
Slikka.
Slingrande ört
Slipa, fiipften.
Slita, utfliten.

Slå, klappa.
Slå af bnfvudet.
Slå ined banden.

Låta flå någon.
Slå bakut.
Slåcka, utllåcka.
Slåt, ufeL
Smak. fmaka.

Smal.

Smed.

Sminjk. fminka.

Beoota,
Fifafi.
Jusfugv.
Kame.
Bekogame.
Bekko.
VFrobo, firomb }

i Kwrombo.
Utskorosfi/.
Miakofuli
Tang.
Nebarw, nernaru,
Neburr/.
Kadfura.
Togu. tojifi.

Sakurw , furutu,
fageta.

Wutf«,utf», tatakv.
Kubi kiru.
Tatakv.
Tatake.
Kir«, faritfrw.
Kiasffc, kiafi.
Hasfii.
Afi. afiw*/.
JSemaka, febaka,
i femai.

Kafia.
Kelo, oferui. kefo

fur«.
Smit-
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Smitta, befmitfcå.
Smittofam ijukdom.
Smultron.
S mål ta.
Smårtefull.

Altfår fmartefull.
Smörja, at fmörja.

Snafva.

Snarka.
Sned.

Snufa. fnus.

Snusdofa,
Snyta et ljus.

Ljusfax.
Snyta nåfan.

Snäcka , enlkalig
fnåcka.

Snål, häftig.
Snö. Hiöa.
Socker, candi.

PuderJocker,
Sockerbakelfe.
Sola, ■ Ikofola.
Sol.

{

Sollkårm, parafoL
Solvifare.
Soldat.

3 Del.

Watfura.
Ufcfuri jamman
Itfigo.
Agura,kiurö,tokum
Itamofe.
Amaritame.
Fikv.

KetflS mafukv, ta»
War«, torrurw,

[_ tawaruru.
Ibikikakv.
Jagamu, jongo.
5Kagti. fanna tabakj
1 kagi.
Hanna tabako ire,
Sinkirw.
Sinkivi,
Fanna tom.

Kai; horanokai»

Faijo, faijaki.
Juki. juki no fiufK,
Korifatto.
Srrofatto.
Sattcjaki.
Ura.
Fi, nitjl
Filafi.
Fitcke,
Bannin.

Sol-
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Solfjäder.
Rund fo!fjäder,

Solfjådermakare.
Somlige.
Sommar.
Soppa.
Sorg.
Sort. forfcera.
Sowas.
Spanlkgröna.
Spadera rundtorn-?

kring. S
Längs efter.

Spegel.1

Spela kort.

Spela bort, förlora.
Spela med tärning.
Spik, fpikborr.
Spindel.
Spindelvåf.
Spinna.
Spinna bomul.
Spinna filke.
Spinrock.
Spion.
Spott, fpotta.

Ogi.
Vtjurva.
Ogitskuri.
Ikubakv*
Noats.
Sura.
Jumi.
Rui. rui furu,
Sakdo.
Rokufeo.

Mawar«.

Arukv.
Kagami.-
i Karta utfu , bak

"S kutfu, bakkutji^ utf«.
Makurw.
Sngoroko ut&.
Kuugi kiri.
Kvvnmo.

S Kwumo no je,
/ monoje.

Fikv.
Momen fikv.
Nibasfi mur».

Momenkur»ma.
Jing-
^Subakki. fubakki
L hakv.

Spot-
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Spotkopp*
Spricka.
Springa af.
Spruta* en /pruta.

At Jpr uta.
gpå, fanfågä.
Spåck * trän»

Spöke, månnilko*- 7
Ipöke. j

Stad.
Staldrång.
Stampa.
Stank, ftinka.
Stapla up.
Stark.
Steg, et fteg.
Stega, en liega.
Stegbögel.
Steka.
Sten.
Stenhuggare.
Sterkelle, blu fter"?

kelle; o

Stjerna.
Stjernkikare.
Stjert.
Stiga af en håft.

t

Faifuki.
V Firakuhf, kokoro-
l bin*.

Tohu.
Miftfuki.
Miftfukvfur».
Sufi mir«, urana?*.

{Tokur«, abra nokawa.

Bakkemono. jureh
Matji; fotomatji.
Mogo.
Tfukv.
Kwfai. kfcfaka.
Tfumw.
Saoka, kitllta, fijoL
Ajumi.
Fasfigo.
Abumi.
Iru, jakv.
Ifi, i\Va.
Ifnömi.
JAwofumi fura
I gunijo.
Fofi.
Fosflmf
Sirio, flri\yo, O.
Or in*.
Nbfum».

Sto.
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Sto.
Stock, en flock.
Stockfifk.
Stor.
Storm.
Stoppa up.

Straff.

Straffa.
Strand.
Strek, ftrimrna.
Strumpa.
Stryka klåder.
Strykjern.

Stråle, folftråle.
Sfrång; violftrång.
Ström.

Ström emot.

Sturfk.

Styf.
Styrbord.
Stå up, upftå.
Stå.
Stål.
Ståd, fmedftåd.
Stålla ut.

StånMua, en flammai

Damo.
Bo, tfuje.
Tara.
O, futofa.
Okafi.
Tfumarw,
T Nikwuni, fekka *

t fikka.
Nikwurw/.
Nagifa, ifo.
Sufi.
Merias.
Finofifur#.
yNori, finnofi, fin-
l noi.
YGoko , fitfugets
L no goko.
Ito; famfi no ito.
Nami, fiwo.
Suo no warika.
Nigir..

V Ojo ra , fkorrw ,

f kwuki.
Qmokafi.
Ökir#.
Tatfu.
Hagane, fagane.
Kan a fik i.

Tfuraga.
Koje.

Stör-
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Störta.

Stöta.
SvafveL
Svafvelfticka.
Svag.
Sval.
Svar.

Svara.

Svarfva.
Sucka.
Svet. fvetta.
Suga.
Svin. vildfvip.
Sur.
Svulna, fvnlna up
Svåger.
Svålja, ncdfvålja.
Svalla.
Svårfader.
Svårmoder.
Syfter.

Åldfle fyfler.
Sy, bordera,
Sydofa.
Så, at få.
Sådan.
Såg. fåga af.
r*10 /»O
Sagipan.

J Kobosf#, koboru-
l ru, ftamurw,
Swkikakan/.
Iwo.
Skedakki, fkegi.
Jowaka, jowai.
Sufufi.
Fenfco, fenfi, kotai.
JFento furu, fenfi
\ furu, kotai furu.
Nefir«.
Tame iktfukv.
Afi. afifurw.
Neburw, fiwabar«.
Sis. ino fls.
Suika.
Farur«.
Kosfuto, kofiuto.
Nomikomw.
Farurw.

Jitfofo.
Jitlubo, jitnofafa.
Mufme.
Ane.
No, noi.
Farifasf.
Tannemakv.
Konojona.
Noko. wakv.
Nogokufu.

Y 3 Sår.
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Sår.
Såra Hg,
Såck.

Penningpung,
Såd i aimånhet
Såf, hvafs.
Såga.
Såker, vifs.
Sålja.
Sång.
Sång-gardin.
Sång-iiålle.

Gä til fångs.
Sätta, IMlla.
Såtta af frå tjenften.
Satta af et ben,
Sått, et fått.
Söder.
Söka.
Söka ut, vålja.
Sö-mn. fofva.

Sofvn nar någon.
Sömnig.
Söt
Tack.

Tacka.

Taga af någon.
Taga emot en ikånk.
Tagg, törne.

Kega, fz/rihago.
Kifutfukur».
F«kuro.
Kamefukuro.
Mng,gi.
Jos, as.
Ju.
Tafkani.
Uru.

Nedokuri.
Kaja, katjo.
Toka.
Nin jiu
Ok«.

Itoma.
Fanas fz/.
Ofieonomits,
Minami.
Tatfimur«,mi tskur«,
Jeraburw, jeridasfw,
Nur. nur«.

Sabani nuru.

Nem«taka, nemutai.
Amaka, amai.
Katafkenai.

Kataflke no gofa*
rimafu.

Nog«, torr«.
Ukor«, ukitor#.
Ige.

Tak.
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Tak.
Tal.

Tala någon til.
Tallrick,
Tam.
Tand. tandkött.
TandpulfVer.
Tandvårk,
Tappa, aftappa.
Tarm.
Tekn.
Tekna, antekna.
Tekna af, aflkildra.
Tempel.
Tenn.
Terning.terningfpel.
Terningfpelare.
The. thedofa. the-?

kopp. S
Tid. tidsfordrif.
Tidning.
Tiga ftilla.
Tiger.
Tigga; tiggare.
Tillåta.
Tillåtit, lofligt.
Timmerman.
Tinga, betinga.
Tjock.

Y

Janne.
Kotoba.

Mono ju, mufma-
fu, ju, moofur».

Sara.
Sju,kemono,nafuku.
Ha. fagis.
Hamigaki.
Hanoitami.
Tfugu, tfumur».
Obuwatta.
Surnfu.
Snrufi fur». firofur».
Jef».
Tera.

Suf».
Saii. bakutji utfu.
Bakutfl utfi.

Tfjaa. tjaire. tjawang.
Toki. kwurafu.
Tjufing.
Damateor».
Tora.
Mora»; fining, kolki.
Jurufi.
jurus, gomen.
Daiku.
Makur».
Atfufa, atfumi.
4 Tjuf.
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Tjuf.
Tjåna, förtjäna.
Tjänare, tjånarinna.
Tjåra, beck.
Tjära, at tjåra.
Tobaksdofa.
Toffef.

Japavfk halmtpffd.
Tog, rep.

TjÅvadt tog.
Tokig, narr.
Tolamod.
Tolk. ÖFvertoIk.

Undertolk.
Tom.
Topp, fpits.
Torka, torka in.
Torka af.
Torka borfc,fqrfcorka.
Torr.

Torn.
Torp.
Torft.
Tran, valfilkoija.
Trappa.
Treokkut^bogferbat
Trumma.

Nofto, nofobito.
Sotomuru, ftomu-

ru, jakv.
Kera i.
Tjan.
Nora, tjan nura,
Tabako ire.
Ivuts.
S^vi ^ agavuts.
Tfuna, ki no kawa.
Tjtmjuna.
Bakka, babo.
Takatfuru.
Tfufi. osfufr
Kofufi.
Ak i.

Toge.
Fosfw, hosf».
NogoK, hawakv.
Karrur».

) Kawaka, firu, bos
l IV, fajor».
To.
Sato, mura.

Nodonokawaku.
Kufura no abra.
JFakko fasfigo,
* fasfigo,
Fikv f«ne.
Taiko.

Trom-
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Trompft
Trycka.
Tråd.
Trång.
Tråda.
Träffa.
ilft a o tI ragara.

Tråcka. fräck.

Tråta, tvifta.
TröfkeL
Tugga.
Tvifla.
Tvillingar.
Tvinga.
Tull. tullhus.

Tumme.
Tundsl> fköre..

Skbvdofa.
Tunga , en tunga.
Tung.
Tunn.
Tupkatiu
Tvätta, aftvå.
Tvätta fig.
Tvätta frtterne.
Tång, eldtång.

Kmptång.
Skagginng.
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Tjammera fuki,
Fank».
Ito.
Semaka.
Ki, gi.
Ne ra»,

Hannabhataki.
. fong, fung,

fufo.

Ijo».
Sekis.
Afjiwa».
Utag».
Ftttago.
Mur i.

Kokfing. kokfing
banfjo.

Oja jubi, ojubi.
Fjutji.
Fintjibako.
Sta, fita.
Omoka, cmotaka.
Usfui.
Kabuto.
Ara«.
Jofi.
Sinfok fur».
Febafi.
Kugi «9 ki.
Ken no ki.

Y 5 Tåc
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Täcka, betacka.
Täcke, fångtåcke.
Tämja.
Tända.

Tända up et ljus.
Téknjfcöknigfe väder.
Töm, en töm.
Töma.
Ull.
Under, underverk.
Undervifa.
Undfå.

Ung. yngre.

Ungdom.
Upgeld, agio.
Uphisfa, en kifli.

et fegel.
Uppasfa.
Uppasfare.
Uprefa. nédrefa.
Uprigtig.
Uptagen fen.

Uptåcka.
Ur.
Urmakare.
Utter.
Utlänning.
Utfigt; vacker utjigt.

Tfutfum?/, ou.

Ftong.
Nogai,
Fitobufa, fitomud».
jRoJoks nnfits kwn*
Kiri; donteng.
Tafuna, tadfuna.
Akwur«.
Kemono.
Kimeona, kufsgi.
Oflru, ofijoru.
Uke to ra.

S Wakai. wagaki
L

. mono.

Warabi.
Nokuriganni.
Fikiagura.
Hoaguvu.
Neirur».
Sairio.
Nobori. kudari.
Masfafiku, finjjo.
Sjofi, jooifi,jasfi-
i naiko.
Owam«.
Tokei.

Tokeijesfi.
Kawanfo.
Jamma midosf.
Ge, ke; jui ke.

Vac-
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Vacker.

Vad, appeL
Sia vad, vädja.

Vada, tjockben.
Vadd, kattunsvadd,

Silkssvadd.
Vagn.
Vahr, etter.
Vaka.
Vakt. kejferiig vakt.

Hälla vakt.
Vakthus.
Vaktel, fogel.
Valfilk.
Valfiflcben.
Valfiikfpåck, tran.
Vall.
Vana.
Vanfkapelig.
Vapen, märke.

Stridsvapen.
Vapenhus, tyghus.
Varagtig.
Vara.

Varm. varma.

Varna.
Vatn.
Vatnbalja ftor, liten.

Migotto, kikkona.
5 Kudamono, nak
L mono.

Kake furu.
Stofone.
Watta.
Marsatta, nebas.
Kuruma. j
Umi.
Okiteor».
Bang. oban,
Ban furu.
Banfjo.
Bfura.
Kafira.
Kufira no fige.
Kufira no kawa.
Dote.
Narrurw.
Tefong.
Monogoro.
Bugu.
Bugu kura.
Honni, honna koto.
Kedamono, okame.

Nakka, atfka. a-
tfururw.

Todokurw.
Mis.
Furo; jofi.

Vatn?
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Vatnfall.
Vatnledning.
Vatnfprång, kål-7

fprång. S
Veck, fåll..
Ved.
Veta.
Vid, rymlig.
Vigt.
Vik, inhamn.
Vika af.
Vild.

Vilja.
Villig.
Vind, blåfh
Vinda up.
Vind, en vindpä bus.
Vindlpel på lkep.
Vinka.
Vinkelhake.
Vinna.
Vinft.
Vinge.
Vinter.
Vis, klok.
Vifa.
Vifa på.

Jag fkal vifa.
Vifitera.

Taki.
Ivakifi.

Mis no karakurL

Fidda.
Tagi, taki gi.
Sira.
Habanna firoka.
Fundo.
Nada.
Wakarura,
Ino.

Konom«, fulka»
Sio.
Kafe.
Sutfnmtt.
Nikai.
Makido.
Manakw.
Magarikani.
Kata, katfi/.
Di, di^ing.
Toob# fan ne.

Fuju.
Tjifa.
Fufi, uta.
Mir«, oibi.
3 Otmni kokt mas/i,
7 mifi mnsfu.
Aratam«.

Vis-
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Visna.

Viftande.
Vrida. •

Vulva.

Vag» liten; ftor.
Våglkål.
Våhr.
Våning.
Våt. våta.
Våcka.
Våder. godt väder.

Vackert väder.
Våfva.
Våg. vågvifare.
Vägglus.
Våga.
Välkommen.

Våndas.
Vän.

God vän.
Elak vän.

Vånda.

Vånda om.

Vånta. vånta hår.
Vård.
Vårja.

SibomK, kakur«.
Todomaru, toriu.
Sibon/.

V Hakari, timbe ;
\ tembin.
Tenbin.
Faru, naats.
Nikaai.
Nororu. norasf«.
Okuf#.
Fiuri. ju i fiuri.
J-ukka fiuri, jui teng.
Fattaor#, oru.
Mits. annefa.
Abramusfi.
Kakurw.
JJokita, jo oidena
I naferrimafta.
Mone no warika.
Ftoobai.
V Naka joji fnaka no
\ joka.
Naka no n>arka.
IFikikurikajasf
S maku.

Kajer«.
Matjiukurw. mattf.
Tef«.
Ken.

Vårk.
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Vårfc.
Våfter, villan,
Yngre.
Yxa.
Åker.
Åder.
ÅderlåtningsMUet
Ål
Ålderdom.
Ångeft.
År.
Åra.
Åika.
Åsna.
Åtfkillige.
Åtlkilnad.

Gbra åtfkilnaå\
Åftunda.
Ägare.

Agg. ågfkal.
L£gga hg;
Ligga ut agg.

Åmbare.
Ande.

Ångilig.
e

Ära, heder.
Åta. åtvarcr.
Ättika.

n fpraket.

Ifcami.
Nis.
Wagaki mon®.
Waro i tjono, it&no*
Fataki.
Sofi.
SJakv takrs.
Unagi.
Rofin.
Aijokn
Tofj.
Ro..
KaminarL
Loba.
Iro i ro.

Matjigai.
Matfigotorut
Nago furu.
Tofigoro.
S Tamago. tamago
£ no karra.
Tamago motfu.
Ftoko mkomttru.
Tfurubi, tango.
Oari, ilrae, flmak
$Sifcsnaki, fitsnaka,
l flinaru.
Roko.
Kwu. kui moftp*
Sn.

Åt-



Attikeflalka.
Ö, en 6.
Ofva.
Öfverdomare.
Öfvergifva,
Öfvergå.
Öfver natten bli

qvar.
Qfverfåtta, tolka.
Öfvervinna.
Öga.
Ögonbryn.
Ögonblick.
Ögonlock.
Ögften.
Öka til.
Öpen.
Öpna.
Öra, et ora.

pä en kruka.
Örvårk.
Ört.
Örtkånnare.
Öfter.
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Suire.
Dfiniai
Mannabf/.
Ofusfi.
Watasf«, fiireru,
Watar».

Jodosfi,
Tfnben fura.
Kat&.
Me.
Meagi.
Metataki.
Mawutji, mebutji.

Me no tamma,
me no fitome.

Jasfinaa, fudatfur«.
Akur#.
Akerw.
Mimi.
Kwang.
Memi no itami.
Kwufa, kufa.
Tonfofi.
Figafi.

Nam-



För hvarje famille och enfkild per»
fon, nytjas uti Japan mycket annorlun¬
da, ån i Europa. Famille-namnet för-
blifver altid oföråndradt, men nytjas
aldrig i dagligt tal och umgänge, utan
endaft, då de undertekna någon fkrift,
då ock merendels deras hgill tillika på-
fåttes. Härvid år ock det befynnerligt,
*at Slågt-namnet icke fåttes efteråt 9
utan altid förut och tilnamnet efter det
famma, på lika fått, loni i Botaniken
en örts Slågtnamn altid förlt innan defs
Ipecifika namnes. Til-namnet år altfå
det, hvarmed en Japones altid tiltalas
och detta ombytes flere gånger under
defs lifstid. Når et barn födes, får det
af föråldrarne något vid namn, fom be-
hålles til defs en Son hunnit manbara
år. Då ymbytes det famma. Når han
fedan tiltråder någon fylla, ombytes å-
ter namnet. Avancerar han vidare til
en eller llere högre fyllor med tiden,
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ilvjer altid. ombyte med namnet och fom-
lige, fynnerligen Kejfare och Förftar,
få åfven efter döden et nyt namn.
Fruntimrens namn åro mindre föränder¬
lige och antagas ofta efter vackra biomor.

Titlar gifvas högre ämbetsmän, då
de tikråda fyllor, och åtlkillige heders¬
namn tilläggas de förnåmfte utaf ande-
lige Kejfaren.

Klädnaden
Förtjänar i Japan mer, ån någorftå-

des, namn af nationei, emedan den icke
allenaft år olik med alle andre månni-
Ikors, utan ockfå enahanda hos alle, i-
frän Monarchen ända til defs ringafte
underfåtare, lika hos bägge könen och
det fom öfvergår fnart all trovärdighet,
oförändrad uti två och et hälft tufende
års tid-

Den beftår öfver alt, uti långe och
vide natrackar, fom en eller flere bru¬
kas af alle ftånd och i alle åldrar. De
förnämare och förmögnare äga dem
af finafte fidentyg, de fattigare af bo-
mulstyger. Fruntimren bruka dem
fotfide, och dQ förnämare ofta med flåp,
då mansperfonernes räcka ned til hå¬
len , och refande famt foidater och ar-

q Del. Z bets-
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folk antingen uplkörta dem, eller dra¬
ga dem få korte, at de blott råcka til
knån. Manfolken nytja dem oftare af
enfärgade tyger, men Fruntimren ro¬
lige och ej fållan med invåfde guldblo-
mor. Om fommaren åro de antingen o-
fodrade eller blott förfedde med et tunt
foder: om vintren, emot kölden helt
tjockt upftoppade med bomuls och fiden-
vadd. Sällan bruka manfolken månge
af dem, men könet ofta 30 til 50 eiler
flere tillika, alle få tunne, at de knapt
tllhopa våga 4 eller 5 fkålpund. Underfta
natråcken tjänar i Hållet for fkjorta och
år derföre antingen hvit eiler blåagtig,
merendels tun och genomlkinlig. Alle
desfe natråckar fåftas rundt omkring
veklifvet med et balte, fom hos manfol¬
ken år vid pafs en hand bredt och hos
Fruntimren inemot en half aln bredt,
få långt, at det går åtminftone a:ne gån¬
ger omkring lifvet och fedan kan tilråcke-
ligen knytas i en knut med ftor band¬
ros och yglor. Knuten blir, i fynner-
het hos det tåcka könet, mycket an-
fenlig och vifar en ålkådare genaft, om
Fruntimret år gift eller ogift, emedan
hos de ogifta knuten altid fitter bak
vid ryggen, men hos de gifta framtil.
Uti detta bålte inflickas och fåftas hos

mans-
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mansperfoner fabelen, folfjådren* tobaks¬
pipan , tobakspungen och medicament-
dofäh. Vid halfen åro altid natråckar-
ne rundfc utringade, utan krage, framtil
öpne och vifa halfen bar, fom aldrig
täckes hvarken med halsduk, kläde el-
Jfcr något annat. Armarne åro altid van-
fkapelige och öfver höfVan Vide; defs
vidd år öfver en half aln och vid öp-
ningen framtil til hälften hopfydde, få
at de nedtil formera en påfe, hvari de
i kalt våder kunna infticka hånderne el¬
ler nytja den i fiållet för ficka til pap¬
pers och andre fakers förvarande. Un¬
ga flickor hafva i fynnerhet natråksar-
marna långa, få at de ofta råcka anda
ned til jorden.

Rlådernes vidhet gör, at Japonefen år
fnart klådd, och för at afklåda fig, be-
höfver han ej mer, ån at öpna gjorde-
len och indraga armarne, då hela klåd-
ningen af fig fjelf nedfaller.

Långe och vide natråckar utgöra
fåledes Japanfka Nationens almånna klå-
dedrågt; men någon liten förändring
härvid har likväl rum i anfeende til
kön, ålder , ftånd och näring. Sålunda
får man ofta fe de fåmre af folket, fom
arbetskarlar, fifkare och matrofer, då

Z a 'de



Klädnaden.

de förrätta ilt arbete, vara oklådde, an-

tingen med natråcken från éfra lifvet
nedflåpt och hängande ned åt från gjör-
delen, fom endaft håller den; eller al-
deles nakne, endaft förledde om lifvefc
med en gjördel, fom framti! infveperoch
betåcker de naturlige delarne och föres
fedan mellan benen bakåt, at på ryg¬
gen fåftas.

Manfolken af båttre ftånd, då de gå
ut, aga utom desfe långe natråckar ,

en kort baljnaträck och en fort byxor»
Halfnatracken, fom båres utanpå , år af
tunt tyg, fom flor, lika med de förra
vid halfen och armarne , men räcker
blott til veklifvet och ombindes der ic¬
ke med någon gjördel, utan framtil och
uptil med et band hopknytes. Denne
halfnatråck brukas itundom grön, men
aldraoftaft fvart, Når de hemkomma i
fine hus eller på flne enlkilde ämbets¬
rum , der inge högre ämbetsman åra
tilftådes, aftaga de detta plagg och läg¬
ga det helt nått tilhopa.

Byxorne åro af en egen fort tyg,
fom vål år tunt, men dock mycket tått,
hvarken af liden eller bomull, utan af
en fort hampa tilverkadt. De likna fna-
rare en Fruntimers kjortel; åro nedtil

jnel-
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mellan fotterne hopfydde och lämnade
öpne i bägge fidorne til två tredjedelar
af längden. De räcka ända ned til fot-
knylame och fåftas om veka lifvet med
band; fom både framifrån och bakifrån
lindas om lifvet På bakflycket af des-
fe få kallade byxor, år en trekantig
ton brådlapp, knapt et avarter lång,
med famma tyg öfverklådd och infydd,
hvilken ofyanföre nyfsnåmnde band ftår
up åt ryggen. Byxorne åro antingen
brunrandige eller gröne, eller ock en¬
färgade fvarte. Någon gång fåg jag
dem gjorde af Succotas, et tyg ifrån
Bengalen. Underbyxor närmad: krop¬
pen nytjas fållan annars, ån på refor
och af foldater, fom äga korte och up-
ikjörtade natråckar, för at vigare kun¬
na gå och löpa.

Complimenfcs kläder, kallar man i
japan en fort bbgtidsklådning, fom en-
daft brukas vid folenne tilfållén, då de
ringare upvakta flne högre förmån, och
då man går til hofs. En fådan klåd¬
ning båres utan på de vanlige långe nat¬
råckar, fom utgöra hela nationens al-
manna klådedrågt. Den beftår af tvån-
ne plagg, gjorde af et och famma flags
tyg. Det underfta plagget, åro de nyfs

Z 3 be-



3&? Klädnaden.

belkrefha långa byxor, fom nu kunna
vara och merendels åro af blå tyger med
påtryckta hvita biomor. Det öfra plag¬
get, fom i fynnerhet utmärker denna
klädnad, år en bufarongs tröja, ej mycket
olik den förut befkrefne halfnatråcken,
men baktil öfver axlarna utdragen åt
ymfe fidor, få at en Japones härigenom
fer ganlka axelbred ut.

Alle desfe kläder åro dels af filke,
dels af bomul, dels af det lin, fom utaf
någre forter nåfla tilverkas. De förnå*
me bära de finafte fidentyger, fom i
finhet och tunhet öfvergår alt, hvad
den öfriga delen af Indien och Europa
frambringar; men fom desfe tyger föga
åro af en half alns bredd, föras de ej
fom en handelsvara til Europa för fin
fmalhet Jkull. Sämre folkhopen nytjar
bomulstyger, fom hår i ftörita ymnog-
het finnes och förfåljes. Underftundom,
dock endaft fåfom en fynnerlig raritet,
göra Japoneferne af Mori papyriferx bark
en art tyg, fom antingen år tilverkadt
på famma fått, fom papper, eller ock
fpunnit och våfvit. Det fednafte helt
fint , hvit ock likt bomuis tyg ny-
tjas någon gång til klädnad af Fruntim¬
ren. Det förra med biomor påtryckta

bru-
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brukas til långe natråckar , endaft af
ålderftegne mån , och år altfå en klåd-
ning, fom hedersgubbar vid en vils ål¬
der, och det allenaft om vintren, då de
ej fvettas, utom en eller två andre nat¬
råckar, få båra,

I almånhefc kan man fåga om Ja-
ponefernes klådedrågt, at den år gan-
ika vid och varm, at den fnart på-och
afklädes, at den bånder och tvingar in¬
gen lem, at hvarje kiådning pasfar nå-
llan alle , at den förorfakar föga eller
ingen fpilning på tyger, at defs förfår-
digande ej fordrar mycken kcnft eller
arbete; men at den tillika år ovig och
hinderfam vid gående, under refor, vid
blåft och elakt våder, famt vid de flå-
lie fyllors förråtning.

Som naferåckarne åro fotOde och
följagteligen vårma lår och ben, hvar-
ken behofvas eller nytjas fivumpor i he-
la landet. Hos fåmre folk på refor ftad-
de och hos foldafcer, fom ej åga få lån¬
ge natråckar, får man likväl fe benen
klådde med ftofletter af bomulstyg. Hos
någre vid Nagafaki fåg jag åfven fäckor
af hampa med bomulstygs fålor, under-
den kaliafte vintertiden brukelige , at
förvara fötterne för köld. Desfe faft-

Z 4 bin-
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bindas vid fotknylen och hafva för ftor*
tån fårlkildt ruin affydt, at vanliga fkor
kunna nytjas.

Skor eller råttare fagt Toflor åro af
alt, hvad Japonefen åger til klädnad, de
oanfenligafte och uflafte, och dock lika
i bruk, hos hög ocb låg, rik och fattig.
De flätas almånt af rishalm och någon
gång af fint fpilrade rottingar åt de för¬
nämare. Skon beftår endaft af en fåla,
utan öfverlåder och bakftycke: framtil
går tvärs öfver en bögel, fom fodras
med linne, af en fingers tjocklek; ifrån
fpitfen af Ikon til denne bögel går et
trindt band, fom kommer at fitta emel¬
lan ftortån och at hålla Ikon faft vid fo¬
ten. Som Ikon år utan bakftycke, få
fimåller den ockfå likafom en Toffel un¬

der gåendet Då de refa, åro fkorne
förfedde med trenne band, af halm vrid-
ne, hvarmed de faftbindas vid foten och
benen, at de ej må affalla. Somlige fö¬
ra på refor et eller flere par fkor med
fig, för at kunna påfåtta nye, få fnart
de andre blifvit utflitne. Skor finnas
annars til köps för godt köp åt refande
i alle byar och ftåder. Når det regnar
eller vågarne åro orene, upblötas des-
fe fkor fnart och förorfaka de vandran¬

de
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de våte fötter. På vågarne fer man al-
tid en myckenhet utflitne fkor liggan¬
de, fom refande aflagt, i fynnerhet vid
bäckar, der de vid ymfningen kunna
tvåtta fine fötter. Når det regnar och
år orent, nytjas i ftållefc för desfe fkor,
höga tråklumpar fom under åro i mid-
ten utholkade och hafva ofvantil en hö¬
gel och et band för flortån, få at de
kunna gå, utan at orena fötfcerne. Som-?
lige hafva de vanlige halmfkor fållade på
fådane klumpar. Uti fine hus gå Japone-
ferne aldrig in med fkorne , utan fåtta
dem i förhufet eller på en pall bredevid
ingången, och åro altfå altid i hufet bar-
fotade, at ej orena fine fnygge golfmat¬
tor. Stundom mottagas de af en be¬
tjänt. Den tid, fom Hollåndarne viftas i
Japan, och då ftundom nödgas aflågga
befök uti Japonefernes hus, famt aga fjelf-
ve fine egne rum på Faöloriet med dyli-
ke mattor belagde, bruka icke eller van¬
lige fkor, utan i det ftållet röda, gröna
eller fvarta toflor, fom de vid ingången
kunna aftaga fig; men bruka likväl ftrum-
por, och utan på dem fkor af bomulstyg
med fpånnen uti, hvilke fkor förfärdigas
i Japan och kunna tvättas, få ofta de
orenas. Någre bruka fådane fkor af
fvart Sattin, at flippa tvåtta dem.

2 * Ha-
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Hårets upfåtning är denna Nation år-
ven få egen och alman , fom natråc-
kars bruk. Mansperfonerne raka huf-
vudet framifrån pannan ånda ned til
nacken , och det fom vid tinningarne och
i nacken blir qvar, fmorjes vål, upftry-
kes emot hufvudet, famt midt på huf-
vudet hopbindes med en i flere hvarf
omlindad hvit tråd af papper. Andan af
håret, fom blir ofvanföre ombindningen,
afklippes tvårt en fingers längd; med
olja vål ihopklibbad krökes den fedan
få, at fpitfen kommer at (tå emot kjes-
lan, med den förra tråden enkelt i den¬
na ftålning ombunden. Denna frifur i
agttages noggrant och ^akas håret hvar
annan dag, at ej den utväxande hår-
fhibben må vanpryda deras kala huf-
vuden. Pråfter och Läkare, famt Gos-
far, fom ånnu ej vål hunnit til manbar
ålder, åro de ende, fom göra hårutin-
nan undantag. Pråfter och Läkare
raka hela fit hufvud och åro dermed
fkilde från alle andre ftånd. Gosfar åter
behålla alt fit hår, utan afc raka fig, tils
de åren, då fkågget börjar vifa fig.

Af det fvagare könet rakar ingen
håret af hufvudet, om icke någon qvin-
na, fom blir fkila ifrån fin man. En dy¬

lik
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dylik hade jag tilfålle at fe i jedo, fom
ftrök omkring en del af landet och med
fit kala hufvud fåg befynneriigen, illa ut.
Annars upHrykes håret med olja och
Hemagtiga faker vål fmord t och glatt
gjordt, tåt up åt hufvudet, ifrån alle
kanter, och det antingen helt nått och
enfaldigt, eller uti någre likfom vingar
åt lidorne utdragit. Sedan fållas åndar-
ne ikring en knut midtpå kullen, nåftan
lika fom hos våre bondpigor. Ogifta
och tjånHepigor Ikiljas ofta med desfe
utdragne vingarne af håret ifrån gifta.
Framför knuten af håret fåftes en bred
kam, fom de fattigare bruka af läcker
radfc tråd och de förmögnare af Ikölpad.
Utom defs bruka de rikare åtfkillige lån¬
ge lirader af Ikölpad, fom Hickas igenom
nämnde knut, jåmte några få blomor i
håret, fom i Hållet för pärlor och juve¬
ler, utgöra al deras prydnad. Fåfångan
har ånnu icke hunnit få inrota lig hos
dem, at de båra någre lirader i line
öron.

Hufvudet betåckes aldrig hos det¬
ta folket, hvarken med batt eller mös-
fa, hvarken för köld eller brinnande
folhetta, få framt icke de åro Hadde på
refor, då de nytja en hatt, något conilk

af
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af et grås flåtad och med band faftbun-
den. Sådane fåg jag åfven a t fifkare
brukade. Några refande qvinfolk, fom
in i landet på vågen möttes, hade en
mösfa, lik en foppfkål, fom ffjeiptes of»
ver hufvudet och var af et med guld
invåfvit tyg. För ofrigt år parafolen
den, fom bevarar deras nakne hufvud
för både folftrålar och för regn.

Utom de förut omtalte underby¬
xor, flöfletter och hatt, fom endaft re-
fende bruka, pläga de oftaft på fina re¬
for vara förfedde med en regnkappa,
i fynnerhet de, fom färdas til fot eller
til håll?. En fådan regnkappa år vid.
och kort af famma fkapnad, foin nat-
råcken, gjord af oljadt tjockt papper»
Sådane kappor drager den båttre betjä¬
ningen af Förftars och andre refandes
fvite, och jag tillika med mine refekame-
rater måfte åfven åt våre uppasfare,
under refan til Hofvet, fådane föråra,
då vi pasferade förbi den ort, der de
almånnaft förfärdigas.

På en eller flere af fine kläder, be-
fynnerligen på de långe och korte nat-
råckarpe, låter altid Japonefen fatta flfc
vnpn, antingen på armarne eller mellan
axlarne, få at ingen kan ftjåla eller bort-

by-
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byta dem, fom annars lått Ikulle kun*
na fkje i et land, der klåderne åro få
myeket like til tyg,til Ikapnad och ftorlek.

I ftållet för näsduk fåg jag dem al-
tid bruka fint och mjukt fkrif-papper,
fom de til den åndan altid förde med fig,
Lika få nytjades det farnrna til mun¬
nens , fingrarnes och fvettens aftorkning
på kroppen famt under armholen.

Husbygnaden.
llujen i gemen åro af trå och mur¬

bruk , utanpå hvitlimade, at de aldeles
likna ftenhus. Tråbjålkarne åro alle
perpendiculaire och horizontele, inga
fnedt gående fom annars vanligt år i
korsverks hus. Emellan desfe bjälkar,
fom åro fyrkantige och föga tjocke, flä¬
tas bambo-ror, och mellan desfe tilfme-
tas fedan bruk af lera, fand och kalk.
Murarne blifva härigenom ej fårdeles
tjocke , men hvitmenade fe de tåmeli-
gen väl ut. Mellanväggar in uti hufet
brukas icke, utan endafl: de upftående
bjålkarne uppehålla det och åga emellan
fig vid panelningen och vid golfvet an¬
dre tvårtgående bjälkar med fåror uti,
fom fedan tjäna til rumens afdelning.
I början utgör altfå hela hufet et enda
rum, fom medelft de nyfsnåmnde tvår-

bjål-
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tyålkarfte kan afdelas uti flere medelff:
ramar, fom efter behag kunna infåt-
tas, borttagas eller ftrykas bakom hvar-
andra. Desfa ramar åro af lackerade
trådliflor, fcm öfverklifbras mtöd tjockt
och måladfc papper. Takpanelningen
inuti år någorlunda nått och tått i-
hopfogad af bräder , men golfvet ,

fom altid år uphöjdfc från marken, be-
flår af gleft lagde plankor. Taken tåc^
kas med tegelpannor, på fit egit fått
gjorde, mycket tjocka och tunga; fåm-
re hus täckas med fpånar, hvarpå ofta
en hop ftenar låggas, at fafthålla fpå-
narne och gifva taket tyngd. Stundom
fåg jag i byar och de fåmre ftåder fi-
dorne af hufen , befynnerligen baktil,
täckte med barkfpånor, fom med påflag-
ne trårimfor fafthöllos, at ej regn fkulle
upblöta muren. Gemenligen åga hufen
tvånne våningar, men den ofra bebos
fållan , år merendels lågare och nytjas
til vind eller gömftålle för faker. De
förmögnares och de förnåmares hus åro
vål ftörre, anfenligare och vackrare, ån
andras, men ej öfver två våningar eller
högft io alnar höga. Fåttftren åro a:ne
eller flere i hvart rum; de börjas nå-
ftan vid takpanelningen och råcka ned
til en aln ifrån golfvet. De beftå af

låt-
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lätta ramar, fom kunna uttagas, infat¬
tas och ftrykas bredevid hvarandra uti
tvånne fåror, fom til den åndan blifvit
gjorde i bjålkarne öfver och under. Des-
ie åro med fina lifter afdelte i rutor, li¬
ke parallelogrammer, ftundom ånda til
40, och på yttre fidan bekliftrade med
fint hvit papper, fom fållan eller aldrig
oljas, och fom flåpper igenom en god
del af dagsljufet, men förtager all utfig-
ten igenom fig. Taket ftår altid långt
ut öfver hnfet och tilökes ofta med et
litet fårlkildt tak, hvilkefc täcker öfver
et fmalt ufcbygdt gallerie, utan för fön-
flren; ifrån detta lilla taket gå fnedt in¬
åt och nedåt några fyrkantiga tråliftor,
innöm hvilka jaloufie-mattor, af fåf gjor¬
de , hångas, fom kunna uprullas och ned-
flåppas, famt tjåna at hindra, dels de
förbigående at fe in i hufet, dels ock
måft för at hindra regn at komma til
pappers fönftren. Glas i fönfter brukas
icke, ej eller har jag mårkt antingen
perlmo eller Ikiinmer hårtil brukas.

Golfvet år altid tåckt med mattor,
fom åro flätade af et fint Quncus) grås
fylde med rishalm, 3 til 4 tum tjocke
och i hela landet af lika jftorlek, nemli-
gen en famn i längden och en half i

bred-
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bredden, kantade långs efter långtider-
ne med et tunt blått eller fvart band.
Endaft i Jedo, i Kejfarens Palats, få-
gos mattor, fom voro ftorre, ån desfe
vanlige. Uti fåmre hus år en del af ru-
met ytterft icke tåckt med mattor, och
tjånar til förftuga, der ikörne affåttas;
innan före år et uphöjdt golf, fom med
mattor tåckt utgör boningsrumet,och med
ramar kan afikiljas i flere.

In uti hufen kliftras både vaggar
och tak med vackert tjockt papper, hvar¬
på åtlkilliga biomor åro tryckta; desfe
tapeter åro antingen gröne, gule eller
hvite , och ftundom med filfver och
guld blandade. En tun gröt af risgryn
år hårtil deras lim; och fom röken om
vintren mycket fkåmer bort desfe tape¬
ter, påkliftras nya hvart tredje eller
femte år.

Hos Köpman och Handtverkäre år
ofta fråmre delen af hufet, fom vetter
åt gatan, verkftad, bod eller kök, och
den delen af hufet, fom vetter åt går¬
den, år den, fom bebos.

I det rum, fom tjånar för khk^ år
ingen annan fpis, ån en fyrkantig hå¬
la, ofta midt i rumefc, fom år belagd med

fie-
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uågre ftenar, i rått linea med mattorne
deromkring. Röken af kolen fvartar
hufet, emedan ingen fkorften linnes der,
Utan blott et hol i taket; oeli af golf-
niattornes granlkap hända ofta olyckor
genom brand.

Hvarje hus har fit fårfkilda feereta
hus, deråft på golfvet år en aflång öp-
ning, öfver hvilken Japoneferne fitta.
På fidan af våggen år likfcm en låda, fom
Jutar fnedt utåt, i hvilken de kafta fit
Vatn. Bredevid år altid et porcellains
kåril med vatn, dermed de vid fådant
tilfålle altid fcvåtta fine händer.

Likafå har hvart hus et litet gårds-
rum, fom utliras ofta med et litet berg
eller en upkaitad jordhög och åtlkillige
tråd, bulliar och blomfterkrukor. De
växter, fom hår almånnaft funnos voro
Pinus fylveftris, Azalea indien* Aukuba,
Nandina, &c.

På fomlige Hållen, fom i Jedo och
andre ftåder finner man vid hvart hus,
et packhus^f Hen, fom år fri t för brandt
hvari de kunna rådda fin egendom.

Sällan finner man något hus, deråfé
man icke har et rum, til badning inråt-

q Del. A a tadt
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tadfc med fitfc kar, och fom gemenligen
år vid fidan af gården.

Japonefernes husbygnad , få i ftå-
derne fom på landet , åger altfå icke
det utfeende , och den beqvåmlighet,
fom Europeernes. Hvarkeri åro rumen
få glade och muntrande, eller den kalla
årstiden vårme, hvarken få fåkre för
brand eller i längden få varagfcige. I
fynnerhefc åro deras halt genomfkinlige
pappersfonder orfaken til deras ringa
anfeende,få innom rumen, fom utåt gatan.

Ptibkqve bygnader, fåfom Tempel och
Palatfer åro val anfenligare och ftörre,
men af enahanda Architeclur; och taken,
fom firas med flere torn af egit utfeen¬
de, utgöra deras måfta prydnad.

StJderne åro dundom anfenligen do-
re, altid afftångde med portar, ofta om-
gifne med vall och graf, i fjmnerhet då
någon Förde der håller fit Hof, famt
förfedde med torn. Hufvudftaden Jedo
fåges vara i omkrets ai timars vandring
til fot eller vid pafs 21 franlka milar.
Jag hade tilfålle at ifrån en höjd fe öf-
ver hela denna viddråckfca dåden, fom i
ftorlek tåflar om företrädet med Peking.
Gatorna åro både råta och breda, på

vis-
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Visfa afltånd med portar afdelta, likfom
i alle andre Mder, och vid hvarje port
år en ganlka hög ftega, ifrån hvars topp
man kan uptåcka en upkommande våd-
eld, fom ej fållan flere gånger i veckan
hår plågar upkomma.

Byar {kiljas dermed ifrån flåder, ats
de åro öpne och åga blott en enda ga¬
ta. Deras långd år ofta otrolig; de må-
fte åro en fjerdedels mil långe och man
finner fomlige få långe, at man behöf-
ver flere timars tid, at vandra igenom
dem. Någre ligga ockfå tått in til hvar-
andre, at blott en brygga,- eller en å
och namnet fkiija dem åt.

Spifar ocli kakelugnar Xro ökande i hela lan¬
det, ehuru kölden år ftrång och man nodgas elda
i rumen ifrån Oftober ånda til Martii månad. Eld¬
ningen lker i ftorre eller mindre grytor af kop¬
par med en bred utftående kant; heligheten fyl-
les med lerbruk eller alka och d.erpå låggas vål
brånde kol, fom antåndas. En dylik gryta fåttes
midt i rumet eller vid ena fldan, for rumehs otåt-
het eldas flere gånger om dagen, eller underhålles
med jåmn eld för de kringfittande Japonefer. Den¬
na eldningen har likvål den olågenheten med lig,
at kolen ftundom ofa, at rumen af den upgående
röken blifva fvarte och at ögonen hos folket der-

mycket lida.
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Så enkel landets bygnad år, få få åro ockfå
meublerne, fom annars ej ringa bidraga til pryd¬
nad och beqvåmlighet innom hus. Man finner in¬
ge fkåp, bureauer, foffor, fångar, bord, fiolår,
nr, fpeglar eller dylikt i rumen. De måfte af
desfe åro dem aldeles okånde eller obrukelige.
Golfvets mjuka halmmattor tjåna dem til fiol och
fång. Et litet bord, en half aln i fyrkant och 4
tum högt inbåres for hvarje perfon til hvarje mål¬
tid, En mjuk af bomul upftoppad madrafs utbredes
på mattorne, då hviloftuuden infaller. Skåp, kiftor,
Ikrin och dylikt fårvaras i packhus eller fårfkilde
ram. Når de måfie andre ofiindifke folkflagen
fitta med benen fram for fig i kors lagde, få låg-
ga Chinefen och Japonefen fine fötter under krop¬
pen och göra hålarne til fin fiol.

Solfjädrar nytja alle i hela landet, och en få-
dan förer hvar och en altid med fig. Den ftickes
in uti gjördelen på vånftra fidan bakom fabelen
med flutna åndan nedåt. Hårmed fvalka de fig då
de blifva vårme, och hålla fkugga foranfigtet, då
de gå ut i folfken. På desfe åga de ofta fin marfch-
ruta anteknad, då de refa.

Speglar' pryda icke våggarne , ehuru desfe
annars almånt nytjas vid natduks bordet. Af glas
göras de icke i landet; utan få vål de ftörre, fom
de mindre, åro gutne af metal, en blandning af
koppar och zink, famt mycket vål polerade. En
f-ådan ftålles på en dertil gjord ftålning af tråd,
fnedt lutande, få at det vackra könet deruti få
vål, fom någonfin uti en glasfpegel, kan åga til-
filie, at belkåda fin lköna och ålfkansvårda bild.
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A.

Abborre. 77.Abikawa. 177.
Abrame. 14g.
Abrafin. 170.
Aceres. ig2. 153.
Acorus. 92,
Acroftichum. 23g.
Afgudar. 245-24g» 1^,
Ahl-kottar. 240.
Akafaki. 167.
Alcea rofea. 94.
Allium. 91.
Almanach. 101. 102.

Amagafaki. 146.
Amano Reosjun. 199.
Ammunition. 22. 47.
Amomum mioga. 92.
Amygdalus. 173.
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376 Regifler.
Anas. 145- a29»
Anethum. 91.
Anis. 91.
Anifum fteHatum. 256,
Ankor. 145.
Anomia. 229.
Antione de Mota. 260.
Antoine Peixota. 260,
Apelfiner. 147.
Apium petrofelinum. 91.
Ardea. 156.
Argonaufca. 229.
årmenault. 13.
Arraij. 173. 242.
Arfenik. 22g.
Artemifia. 79. 254.
Arurn. i84»
Arundo bambos. 93«
Afbeft. 228.
Afio. 22§.
Aflo jamma. 22g»
Afparagus. 91.
Aftronomi. 196.
Afcjar. 93.
Audience. 212=219. 243. 144.
Aukuba. 126.
Awa nori. 130.
Awa fna. 22g.
Awumi. 176.
Azalea. 126. 240.



Regifler. 377

B.
Bad, badflaga. 114. 115.125.140.371.187.229.
Rambo. 93.
Banca fundet. 3.
Ranjojer. 20. 21. 23. 33. 107.
Banningawa riv. 187.
Barn. 140.
Barometer. 263.
Batatas. 91.
Batavia. 1. 3.
Begrafning. 29.
Berberis. 181.
Berg. 178-180. 184* 261.
Bergman. 22g. 253.
Berg-olja. 229.
Befök. 195, 196. 244.
Beta. 91.
Betalning. 88- 97-
Betula. 240.

Betjäning. 73. 107. 40g. 25g.
Rild-trampning. 99. 104.
Bing. 86.
Bleijenburg. 2. 4. 5. 13.
Blixt. 264.
Blyglans. 229.
Bodar. 370.
Bokhvete. 95. 131.
Boningsrum. 74.
Boofu. 229.
Botanicering, 88- 179- i8S-

A a 4 Brand,



378 Regifler.

Brand, brandvakt 201-203.
Brasllca, 91. 155.
Broar. 161. 167. 190,
Brånvin. an

Broftfjukpr. 129.
Bupreftis. 243.
Burg. 12. 13. ig,
Buxbom, Buxus. 93. 259
Byar. 116. 373.
Bygnadsfåtfc 126. 367«
Byxor. 358.
Bålte. 356.
Böcker. 31. 37. aoi. 20g-2icu
Bönor. 960

Ce
Calmus-rot. 92.
Cannabis. 94.
Canni. 87.
Capiten. 15, 16. ig. 19,
Capficum. 94. 95.
Carthamus. 87*
Caftanier. 226.
Caufticum. 254.
Cedrar. 189.
Celaftrus. 93.
Cerambyx. 76.
Cefcto. 176,
Chamaerops. 240.
Chartör. 221. 258«

Chef.



Regifler,

Chef for handelen. 46. 47.
Chenopodium fcoparia. 94.
China. 4. 6.
China-rot. 6g.
Chinefer. 60-64.
Chinefifka ipråket. 295.
Chryfanthemum indicum. 126.
Cichori, cichorium. 91.
Cicindela. 229.
Cinnabaris. 22g.
CifcadeHe. 165. 167. 213.,
Citrus. 18a.
CoiJET. g.
Comoedier. 249,
Convallaria. 95.
Convolvulus. 91.
Corallia rubra. 229/
Corchorus. 242.

Coxinja. 8.
Culex. 241.

Cupresfus. 185.
Cycas. 250.
Cyprsea. 229.

D,
Daibuds. 245-247.
Daikokv ganne. 205.
Dairi. 157. 158.
Daifoin. 175.
Danfar. 249.
Danens carofca, 9*' A a 5



38° Regifier*
Deuteia. igt.
Dezima. 17. 44«
Diarrhce. 6g»
Di&ionair. 41.
Dill. 91.
Dimba. 164.

Djokafen. 167.
Diofcorea. 94.
Dju kuts. 229,
Djur. 22g. 229.
Dodlorer. 198. 201.
Dolichos polyftachyos, 241.
Doofa feni. 206.
Dracontium. 184.
Dropften. 228.
Dryandra. 170.
Drängar, arbetsdrångar. 26 27.
Dfino kameru. 140.

E.
Ebb och flod. 24.
Ek. 182.
Eld. 79.
Enbufke. 92.
Endivia. 91.
Epidendrum. 238,
Ess van. 2.

Eveich. 13.
F.

Fagara. 69. 169.
Fa-



Regifier,

Fagus caföanea.
fahrenhbit. <263,
Faifats. 143.
Faigin. 143.
Fakonie. 179. sgo0 184° 237°
Fak fekifL 228»
Farda. iig*
Farra. 177,
Fartyg. 24* 64. 8o. 132* 133» 165. 174. 26io
Fafiri. 160.
Fasfak. 103.
Fatta. 186.
Feith. 2. 47. 106.
Feki. 145.
Fenkol. 91.
Fenfter. 36g-
Fiamlts. ng. 258.
Fikon, ficus. 69. 147.
Filix. 230.
Fimi. 112. •
Fiogo. 144. 145. 257. 258«
Fiofabara. 117.
Firagawa. 175.
Firando. 260.
Firakatta. 151.
Firalka. 1s7.
Fifen. 116.
Fifkare, rifkarebåtar. 6. 7.
Fifkbok. 210.

Fitsjoma. 161.
Fjun
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38a Rtgifter.

Fjun no ki. 243.
Flickor. 82~ 86. 164. 249,
Flundror. 230.
Fnölk. 79.
Foglar. 259.
Fokanofikos. 187.
Foko no jamma kufa. 109.
Fokusmoto Dosirr. 199.
Formofa. 8-
Francois Zeimoto. 260,
Friare. 93.
Frihet:, agr.
Frugter, 13 6.
Fruntimer. xig. 136. 190,
Fråsfor. 6.

Ftagawa. 174.
Fucus. 148. x68« 169. *88»
Fukoroj. 175.
Funa mufi. 229.
Full berg. 178. »38. 261.
Fufida. 176.
Fullkawa. 167. 177.
Fufimi. 151. 248.
Fufifawa. 187»
Futju. 240.
Futljo. 177.
Fåltfkårer. 254.
Fårgor. 94. 183» *4°«
Förkylningar. 255.
Förfegling. 105,

För-



Regimer, 383

F6rftar. 192-195.
Föjrftånd. 280.

G
Ganfelpeel. 137.
Gardenia. 183.
Gardinen. 241.
Gifte. 87. 136. 356,
Gikt. 255.
Ginfeng rot. 19.
Goju. 167. " 'V
Golf. 369,
Gomome gin. 20g,
Gorgonia ramola. 229.
Gosiar. 178.
Gouverneurer. 2g. 39. 40. 42. 43- 219.
Grafvar, grafftenar. 89-
Gran. 226.
Groot-Rechter. 157.
Gråbo. 79. 254.
Guldmalm. 22g.
Guribara. 177.
Gårdsrum. 371.
Cåfelpel. 137.
Gödfel. 89. 2-38- *39<

H,
Haemorrhagier. 243.
Halfnatråckar. 358.
Haliotis. 239.
Hammar. 229.
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384 Regifler»
i ' . . . , n

Hamnar, ii. 42» 129^ 141» 145. 165. iS>
'260. 261.
e

Hampa. 94.
Handel, handelsvaror. 47, 49-57. 59*I22*'
Hareinga. 2.
Hatt. in. 365. 366.
Hedera. 92.
Helgedagar. 103.
Hörbergen, 225, 156, 290, 191,
Himmelstekn. 100. xoi.
Hofrefa. 96. 106-258.
Hofta. 22g.
Hus, husbygnad. 125-127.202.203.367-3730
Hus, galante huSA83-85.129.141-143.a30.23s.
Huflrur. 86« 222.
Hårfrifure. 364. 365.
Häckar. 121. 182. 183. 240,
Hågrar. 156.
Hälsningar. 283.
Håndighet. 284,
Häftar. 122. 123.
Håft-ften. 227.
Hoflighet. 282.
Högmod. 290.
Högtider. 103.
Högtidsklådning. 359- 3^-

1
laboki. 230.
laco fcjaja, 160.

la-



Regiflit, 385

Iafagi. 167.
Jagami. 112.
Jamaijo. ug.
Jamamo. 229. /
Jamma buki. 242.
Jamma fano. 175.
Jamma nakka, igo,
Japanika nationen. 279-294.
Japanika fpråket. 294-353.
Japonefens egenikap. 280-294.
Japonefens utfeende. 279.
Jafude. 229.
Jedo. 197. 230. 259. 261.
Jedogawa riv. 149.
Jepuen. 259.
Jeferi. 177.
Jeferi-noakits. 177.
Jetfigo. 211.
Jetfuri jamma umra. 174.
Ika. 229.
Ikeda. 175.
Illicium. 255.
Imo kawa, 166.
Imuri. 174.
Ingefåra. 92.
Ino fana fawa. 161.
In^o. 160. 180. 184. i8£
Inula helenium. 226.

Jodo. 151.
Jokaits. 163.



386 Regifler

Jomofco. Kg& l%7'
lootfia. 167.
Jootsfida, joilda. 167.
Jordbåfning. 160. 203,
jorusfi. 143,
Joilda. 242.
Jofiwaro. 177. 178. -33-
jofcfigo. 229.
Ipomoea. 69.
Iponniats. 177.
liafaja. 112.
Ifaka gotjo. 230.
ICami. 161.
Ifi. 162.
Iijakr.ii. 242.
inbu. 160. 2r -v ^

Ifinomia. 146.
Ifiwatta. 22g.
Isfibe. 161.
Ifuwatta. 228a
Itaganne; 205.
Itjib. 204. 206.
Itika. 118.

Ju glans nigra 4 226.
Jui. 177.
julas ■terreltns. 229»
'juniperus. 92.



Regifter. 387

Kaempfer. 4.109.114. ng. 146. 191. 215.222.
234. 293. t

Kaginoies. 167.
Kaij ba. 229.
Kakegawa, kakigawa. 175. 242.
Kakelugnar. 373,
Kaki. 68. 147-
Kali. 230.
Kalkften. 227.
Kamaka. 229.
Kambara. 177. 238.
Kami kiri. 76.
Kaminofeki. 134.
Kainiro. 134.
Kamirujammi. 163.
Kamo. 230.
Kam, kammar. 243. 255. 36y
Kanagawa. 188-
Kanaja. 175.
Kangos, kagos. 123.
Kanfaki. 117. 146.
Kapto kes. 180.
Karafumo. 230.
Karuifi. 228.
Ivafamats. 187.
Kaiiwabara. 177.
Kasfadera. 166.

Kasfagawa. 117.
Katsragawa Fosju. 199,
Kawabatta. 186.
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Keagi. 16c.
Keife, kefe. 143.
Kejferlige vakter. 16.
Kefofo no abra. 229.
KimooSI. 209.

Kikugawa. 175.
Kin nab. 228.
Kino kui. 229.

Kifigawa. 177.
Kitama kura. 76.
Klippa. 128.
Klädnad. 355-367.
Kobang. 204. 206.
Kodarna. 205.
Kodom. 135. 253.
Koijanosfa. 124.
Koifo. 187.
Kokura. 124. 257.,
•Kol. 131.
Komb, kobu. 168.' 169.
Kompafs. 138.
Konofa iii. 229.
Konoraon. 136.
Koppar. 27. 57. 60. 159. 253*
Kopparkjes. 228.
Kopparmalm. 228.
Kopparfmåltning. 251-253.
Kortfpel. 137.
Kofinfikf. 187.

Ko-



Regifter,

Kofju. 207«.
Kojtjubang, kin, itjib. 207.
KotO. 222.

Koyfo. 237.
Kreatur. 24. 25.
Krymplingar. 242.
Kräftor, tafkkråftor. 6. 7.
Krukor. 115.
Kubo. 157. 158« 233. 235.
Kurisuki Dofa. 199.
Kurofakkij. 124.
Kufats. 161. 242.
Kwada. 187.
Kwana. 163. 165. 242.-
Kyqvan feki. 22g.
Kåk 155.
Kärra. 152.
Köhler. 106.
Kök. 370.
Köld. 73. 8*» 262. 2630
Körsbärsträd. 173.

L♦

Lacerta. 183.
Lampor. 78. 79. 155. 170.
Lampyris japonica. 257.
Landets befkaffenhet. 259-
Landfkap. 196.
Lax. 16o. 161. igo.
Laxa. 130.

B b 2



Regifter.

Lera. 228.
Lexicon japanfkt. 20g. 209. 295-354.
Lindera. 181.

Ljus. 78. »ii. 212. 256.
Lotfare. 8-
Lungfot. 184»
Luntor. 99.
Lurendrågare, lurendrågerihandel. 17. 30.

31- 33- 34.
Lufthus. 241.
Luukuw fangodu. 229.
Lycium. 240.
Lyktehögtid. 103.
Lysfluga. 257.
Läkare. 193. 244.
Läkemedel. 223. 224.
Lönnar. 182. 183. 250.

M.
Majfakki. 174.
Makotje. 230.
Malva mauritanica. 94.
Mandeltråd. 173.
Marc Paul de VeniSe. 260.
Mariko. 176.
Marknad. 59. 103.
Marmor. 229.
Marumi. 166.
Mas. 131.
Mafk. 77.

Ma-



Regifley.

Malkar. 184.
Mats dera. 163.
Matskafa. 76.
Matsmai. 169.
Matfu. 161.
Metfuri. 103.
Mattor. 369.
Meaxima. 12. 13.
Mebos. 136.
Medicine. 37.
Medicament. 82. 223.
Melia azedarach. 256.
Menaratiki. 136.
Menoki. 161.
Mentha piperita. 94.
Menyanthes. 255.
Mercurius. 224.

Mefpilus. 240.
Meubier. 127. 374.
Mia. 165. 166.
Miaco. 151. 156. 158. 1^9. 242
Miaco rivier. 153.
Mican. 147.
Mikano. 175.
Mikawa. 167.
Millepora. 229.
Milpålar. 121.
Miltal. 122.

Minakuts. 161. 242.
Minamoto. 235.

B b 3



402 Regifter*

Mineralier. 228-230,
Mifawa. 187.
Mifima. 177. 237.
Mistånkfamhet. 290.
Miterai. 141.
Mito. 238.
Mitska. 175. 242.
Mod. 291.
Moirinofta. 163.
Moln. 264.
Morikuts. 151.
Morokusi Komoosi. 290.
Morus papyrifera. 360.
Morötter. 91.
Moto itfiban. 177.
Motofiku. 167.
Motofiralka. 174«
Moxa. 254,
Myggor. 241.
Mynt. 31. 113. 131. 204-208. 23g.
Myntmåftare. 244.
Myrica nagi. 243.
Månader. 98- 101. 102.
Mårke. 366.
Mönfterrulla. 14.
Mönftring. 22.
Mösfa. 365.

N.
Nagafaki. 17. 21. 42. 44. 83- 88~99* I0°*

107. 258. Na-



Regifler» •; < 4° 3

Nagaja. 166.
Nagi. 243.
Nakabara. 117.
Nakagawa Sunnan. 199. 209/
Nakasfima. 134.
Nakuri. 175.
Namn. 234. 235. 354. 353.
Mandina. 126.
Nandiogin. 204.
Nango. 187.
Näfumi. 161.
Natanni, natanni abra. 155.
Natråckar. aio. an. 220. 249. 250. 355-358.
Nicotiana. 95.
Nigakotje. 230.
Nikka ifi. 229.
Nikkorofik. 229.
Niko. 232.
Nimbutsdo. 174.
Niomen. 131.
Niponbas. 190.
Nipon, nifon. 259.
Nifin. 207.
Nisfaka. 175. 230.
Nogata. 124.
Norimon. 109. 123. 227.
Nofi. 170.
Nofin. 163.
Numatfo. 175.
Nunnor. 164.

B b 4 Nuytz,



404 Regifler,

Nuytz, Pet. 292.

Nyfikenhet. 284,
Nymphaea nelumbo. 255,
Nyårsdag. 81. 97. 98.
Näsblod. 243.
Näsduk. 367.

o.
Obotoki. 188-
Ocymum. 94.
Oda. 114.

Odogaja. 188-
Odowara. 187. 2137.
Ofama. 166.
Öfiakv. 143.
Oförfonlighet. 293.
Ogino. 244.
Ogräs. 153. 154.
Ohaguro. 87-
Ojingawa rivier. 175,
Ojiwaki. 163.
Oits. 160.
Okabe. 176.
Okada Jeosin. 198-
Okafaki. 167. 242.
Okido. 188-
Okits no frafawa. 177.
Olja. 170. 241. 256.
Olycka. 74.
Omi. 161.

Omu-



Regifier,

Omura 114.
Omuri. ig8-
Onifcus. 229,
Ono. 161.
Orcaner. 262,
Orisfino. 114.
Ormbunke. 230.
Ofaka. 146. 148. 149-
Ofi. 229.
Oftrea pleuroneétes. 6.
Oftron. 6. 77. 144.
Ofyris. 181.
Otegaki. 77.
Ottona. 4<5. 90.
Owari. 165.
Owoo. 22g-
Oöfvervinnelighet, 291.

p.
Paardefteen. 227.
Packhus. 371.
Pallats Kejferligt. 214. 216. 21
Papenberg. 65. 67.
Pelangfeft. 103.
Pelecani. 150.
Penningar. 58. 159. 244.
Pepparbufke. 69.
Peppar fpanlk. 94.
Perca. 77.
Perfike-trån-173.

B b 5



406 Regifter»

Perfilja. 9r.
Phafeolus. 9^-
Phytholithus. 229.
Pimpften. 22g,
Pinus. 126. 226. 237.
Pifum. 96.
Pleuroneéles. 230.
Plomontråd. 173.
Polygonum. 95-.
Porcellin. 57. 116.
Portugifer. 49. 260. 292.
Poftvagnar. 122.
Potater. 91. 04.
Prunus. 173.
Publiqne bygnader. 372.
Pulo fapato. 4.
Puls känning. 116.
Purjo. qr.
Pyrus. 173. ig2.
Päronträd. 173. ig2.

Qvan won. 247. 24g.
Qvarts. 229.
Qvalbar. 240.

R.
Rakvyoxv. 20g.
Regenter. 234.
Regn. 7. 9. 10. 195. 210. 262. 264.
Regnkappa. 112. 196. 366.

Regn-



-

Ihgiflir. 407

RegnMrm. m.
Renlighet, 2g6.
Rep. 70.
Refandé. 122. 192. 193. 196. 232-234. 236.
Reiidenee "keiferligt. 213.
Rheumatifrner. 94. 255.
Rhus. au.

Ridhåftar. 122. 123.
Ris, risgryn. 131. 133. 167. 16g.
Rivierer. 124. 149.153.174.175.177.187- igg.
Rofvor. 91.

Rokogawa. igg.
Rotting. 240.
Rubia. 70.
Räck. 15. 16.
Ram. 76.
Råttikor. 91.

Råträdighefc. 2$6.
Rödbetor. 91.
Rödlök. 91.

s.
Sabakiri. 131.
Safflor. g7.
Sakaki Bonsin. 19g.
Sakanofta. 161.
Sakkawa. 187.
Sakki. g 1.
Sakufekis. 22g.
Sal fonfcanum. 229.
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Sallad. 91.
Saltpeter. 2129.
Samraj. 139.
Sanga. 117.
Sangami. 229.
Sangodin. 229.
Sangofju. 429.
Sannoki.
Sanljo no iwo. 183.
Saori kofi. 229.
Sciaena. 76.
Secrete hus. 371.
Seki. 162. 242.
Seki jen. 229.
Sekima. 228.
Senap. 1 $6.
Seni. 206.
Sepiae. 7. 8n 229.
Sefamum. 241.

Sigaki. 144.
Simada. 176.
Simabara. 114.
Simar. 228.
Simoni feni. 206.
Simonofeki. 128. 257.
Simoo feki. 228.
Simotlke. 228.
Sinagawa. i88-J90k
Sinamo. 188«
Sinano. 229.

Si-



Regiflir, 409

Sinapis. 156.
Singo. 166.
Sinongi. 114.
Sinowara. 174.
Sjobuts. 137. '
Sjofufima. 229.
Sippon. 259.
Sirafka. 174.
Siro jinfo. 229,
Siro fakki. 177.
Sittande. 127.
Sju. 22g.
Sjuke. 162. 223. 224.
Sjumonfeni. 206.
Sjunak. 207.
Sjövåxt. 130.
Skawaro. 1^0.
Skep. 11.
Skimmi. 255. 256.
Skinowa. 161.
Skor. 171. 172. 362. 363.
Skåp Lackeradt. 221.
Skånker. 80.81.97« u9• **5» 147.r48-i69.a44.
Skärmar. 170.
Skölpad. 245.
Slafvar, ^2. 3. 73, 74.
Slagt. 144.
Slågtnamn. 35:4.
Smada. 239.
Smiiax China. 68,

Smink.



4io Regifler.

Smink. 86.
Smor. 8*-
Snufva. 130.
Snus. 130.
Snåckor. 236.
Snåckfand. 22 g,
Snö. 264.
Sofvande. 127. 12g.
Soi no megin. 229.
Solanum. 91.
Solfjäder. 111. 374-
Solfkårm. in.
Som. 19.
Somen. 131.
Sono. 163.
Sooqva jenfo. 209.
Spanjorer. 49.
Sparris. 91.
Sparfamhet. 285.
Speckften. 22g.
Speglar. 374-
Spelinftrument. 222.
Spirem. 182.
Spifar. 373.
Spongia. 229.
Språk. 4J. 138- 139- 294- 3S3*
Stad. 117.124-161.165.173-175.187.189.201.

23°. 372.
Ströming. ig4.
Stavenisfe. 1.

Stin«



Regifler,

Stendekkek. 13.
Stjern-feft. 103,
Stincus marinus. 183.
Sfcockrofor. 94.
Stormar. 4. 5. 9. 10. 26a.
Strumpor. 361.
Stofletter. 361.
Svamp. 229.
Svarta valnötter. 226.
subukawa SuLO. 19g.
Swota. 114. 115.
Surumi. ig8.
Sutfjo. 239.
Sutski. 163.
Svarta, fvart fårg. 87.
Syngnathus hippocampus. 229,
Såckor. 361.
SångMlle. 14. 20.

T.
Taiko. 12g.
Takanawa. 189. 190.
Tak. 369.
Takara iii. 229.
Takkiwo. 114.
Tako fune, 229.
Tall. 177. 237.
Tammamots. 174.
Tamrnamufi. 243.
Tandborftar. igi.

411

1%
m

' V;-

•V-.-

Ta-



412 Regifter.

Tapeter. 370.
Tapperhet. 291-293.
Tartarer. 291.

Taijfero. 117. ng.
Tempel. 90. 232. 245-248=
Tempel Herrar. 219,
Teredo navalis. 144.
Teftimonium. 231.
Teftudo. 245.
Tetraodon. 76,
Thaijl. 131.
The, Thebufce. 121. 243.
Thermometejc, obfervat 6, 262*27%,
Thuja. igo.
Tid, tidmätning. 99. 255,
Tidsfordrif. 71. 72.
Tiggare. 164. 17g. 242.
Tjikudfen. 119.
Tjimenfo. 209.
Tjiriu. 166. 242.
Tilnamn. 354.
Tirnar. 98. 99.
Tindingawa rivier. 174,
Tinljenmats. 174.
Tjonen. 139.
Titlar. 355,
Tjänare. 253.
Tobak 95.
Todokos. 253.
Todoriki. 117. —-
Toflor. 362. leg.



Regifter.

Tog. 70.
Tolkar. 23. 33-38- IQ8>
Tomida. 163.
Totfka. 187. 2360
Tr^pa. 239.
Trägårdar. 91. 250;
Tråklumpar. 363.
Trélknirtg. 243,
Tfetta. 161.
Tfjakufi. 163.
Tfugara. 229.
Tfugaro ifi. 229,,
Tfurara. ili. aag.
Tubipora mulica. 229.
Tullar 19.
Tänder. 87.

U*
Ulva. 130. 18g.
Umemats. 2*9.
Unicornu. 54.
Uniwatta. 229.
Urtica. 70.
Ufida. 165.
Utpofter. 144
Utfini. 119.
Utsnoja. 176.

v.
Vaccinia: ig2.
Vakt. 45. 1 »01.

3 Del. C c



4i 4 Regifler.

Vapri. 233. 366.
Varg. 220.
Vatnledning. 172.
Vax. 211.

Verkftåder. 370.
Viburna. 182.
Vicia faba. 96.
Vidfkepelfe. 290.
Vieu lack. 221.

Vigt. 58.
Vindar. 263.
Vifchers Eyland. 68.
Vifitation. 17. 26. 29-33. 33. 104

106. 178. 258.
Väderlek. 262-278.
Våg. 116. 120. 121.
Vänlighet. 286.
Vård. 147.
Värma. 262. 263.

z. Å. A. ö.
Zipangri. 260.
Åkrar. 154. 155:.
Ålderdoms klådning. 360. 361.
Ar. 98. Årtal. 99.
Ålka. 262. 264.
Ångelsmån. 49.
Åpletrån. 173.
Årlighet. 289*
Arter. 96.
Odla. 183.
Öfverdomare. 156. 157.
Ögon rode. 163. 242. 279.
orteböcker. 209.
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