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sroAmJgeragsra
ALLERNJDIGSTE

*■

'ber Konge. Ma$:t tåktss
" • V ' l* * '■

för fä år feclan, fåfom Acade-
miens Canceller, med fin höga

när-



närvaro tilßynda cletta Läro¬
fäte den ypperflci glädje och i-
bland ctndre märkvärdigheter här-
fläcles äfven kafla en nådig blick
på de Samlingar af Naturens
alfler, jag ägt clet nöjet, til den¬
na Högßola förära.

Vid detta högticleliga tilfåU
le hade jag den lyckan för E-
ver MajestJr få prefenterci
fijra ynglingar, klädde uti lika
månge ÖflerländßeFolkflcigs dräg-,
ter, den ffapcinflte, Chineßßie,
ffavanflxe och Moriflie, med E-
vers Majestäts icke mindre,
höga ynnefl, än nådiga bifal.



Värdes, NJdigste Konung!
i dag lika nådigt anfe den Del
af min Refas fortfätning, jag
nu far den nåden frambära, och
hvilken afhcindlßr desfe Folkflcigs
lefnad och jeckanor;

fem alle lefva under fm Re¬
gent och fin himmel mer och
mindre lijckelige;

föm alle äga fiine förtjänfler,
få nål fom fine fel; och

fem alle förtjäna både vår
härlek och högaktning.o o

é

Denne kännedom af
fioflågtet och Folkflagen, uti al-
månhet annars få ringa aktad,

år



är värdig J/I väl en vis KO¬
NUNGS , fom livarje förnuftig
märmißitts upmärkfamhet!.

Förfynen har tidigt lagt i
Eder Kon gl. Ma§estats
hand den Spira, med hvilkenx

»

Eder Majestät fkal
'

regera en flor och frihoren

Nation.

'igenom uplysning och dygd
göra den än ftörre:

igenom rätvifa och mildhet be¬
fordra clefs fålhet:

igenom fegrar, icke öfver flagne
• fiender, utan öfver vmeine

hjertan, tilvinna Sig Sielf

en oföt-gängelig ära': jamt



igenom fanne och ädle flor-
verk förvärfva Sig allas väl-

fignelfer och et odödeligt
namn.

Blifue det då Eders Maje¬
stäts lott

at njuta en lång och lycklig
lefnadl

at göra Sin Regering af fien¬
der fmgtad, afvänner hög¬
aktad !

at följa redelige Måns mog¬
ne råd, icke af fmickrets,

Sanningens mun l
at äga nitißie, kunnige och

fkickelige Ämbetsmän!
at



at vorclas af Laglydige Un-
derfåtare och frie Med¬
borgare l

Med djupafte vördnad framhärdar,

Stormågtigste AllernådigsTe

KONUNG,
Eder Kongl. Ma$:ts,

aller-underdänigfte och tropligtigfte
tjänare och underfåte

CARL PETER THUNBERG.



^LJ'mfider åger jag den lyckan, at
låmna ifrån trycket den Fjerde De¬
len af min Refa. Den innehåller Ja-
panlka Folkets vidare Hiftoria, min
afrefa til Batavia och Ön Javas be-
fkrifning; fedan Refan til Ceilon och
min vandring vid denna öns kuller;
lamt åndteligen hemrelan förbi Goda
Hoppets udde, genom Holland, Eng¬
land och Tyfkland.

At uplyfa en del af det, jag der af-
handlat, har jag bifogat någre tabeller
på Japanlke och Indiike Meubler.

Jag



r—rum irWTV"

Företal.

Jag har i detina Del anfört flere-
brukbare och nyttige faker, fåfom:
Til föda tjånande uti i. Japan, på

3. Java och 3. Cellon.
i. Valfifk - kött, Perca 6-lineata,

Clupea thrisfa, Lax3 Oftron och
Snåckor, Råkor och Tafk-kråf-
tor; Risgryn, Bohvete, Korn och
Hvete, Hofens forghum, Gyno-
furus coracanus, Panicum corvi
och verticillatum, Siurn fifarurn,
Solanum melongena och tubero-
ium3 Brasftca rapa, Arom efcu-
lentum, Sagittaria fagittata, Po-
lygonum multiftorum, Diofcorea
japonica, Daucus carota , Con-
volvulus edulis , La&uca fativa,
Piftim fativum3 Vicia faba, Pha-
feoli och Dolichos flere; Pome-
ranfer, Citroner, Pompelmofer,
Apelnner, Påron, Perfikor, Plo-
mon, Körshår, Mefplar, Kaki-
fikon, Drufvor, Granatåplen, Ca-
ftanier och Valnötter,

3. Fogel-nåften.
3. Mu-*



Företal.

3. Muia paradiliaca och troglody-
tarum, Radermachis, Solange,
Paningai och Cocos.

Til SyJtfaker och Krydder:
1. Amomum mioga, Sambo, Ra-

phanus fativus, Lycoperdon to»
ber, Agarici, Fagara piperita
och Capficum, Cucumis melo ,

pepo och Conomon.
2. Cardamomum cömpaGum, Co»

beba.
3. Alpinia, piperes, tierimelle och

marmelle.

Oljor til matlagning, lampor och ljus:
i. Sefamum, Camellia japonica, Ei-

gnonia tomentofä, Dryandra ?

, Rhus fiiccedanea och Vernix ^

Taxus baccata och Ginko, Bras-
hca orientalis, Laurus campho-
ra och glauca, Melia azedarach,
Cocos.

Til lefvande gärdesgärdar: Jatropha
curcas , ophiogloslum * fcandens
oeli Cocos-trån. Til



Företal.

Til Papper och Solfjädrar: Licuala
och Borasfus.

Til Flajkor: Cucurbita lagenaria.
Til Lackeringar: Lacca af Croton.
Til Fargfloffer: Polygonum chinenfe ?

barbatum och aviculare.

Til Kammar: Myricä Nagi-tråd.
Til Meubler och åtlkillige Snickare¬

arbeten: Pinns fylveftris, Cupres-
fus japonica, Taxus macrophyl-
la och Calaminder.

Til Kläder : Bomul, Silke, Urtica
nivea*

Til Läkemedel: Kamfer, Moxa; Do-
lichos pruriens, Ariftolochia in-
dica, Periploca indica, Cinnamo-
mum flere forter , Lopes - rot,
Moringa, Stink-tråd, Ormfte-
nar, Lignum Colnbrinum, Ophi-
orhiza mungos, Rhinoceros-horn
och en myckenhet, fom fårlkildt
anteknas för Java från p. 143
til igo.



Företal,

% % %

jfapan år et i månge hånfeendén
befynnerligt Land, då det jåmföres
med andre Länder af Europa. Man
finner hårftådes en i lång tid oför¬
ändrad Regering; fti ånge och orub¬
bade Lagar; ypperk'ge inrätnirgor
och ordning uti Ståder, Byar och å
vågar; en i flere århundraden oom-
byt klådedrägt, friflir ocii fedva-
nor; oråknelige invånare utan partier,
fplit och oenighet, utan rnifsnöje, e-
lände och utvandringar; Åkerbruket
i et blomftrande tilftånd och en utan
like odlad jord; alle förnödenheter til
öfverilöd innom laniiet, utan behof
af utlåndfk handel, jåmte mångfaldige
andre fördelar.

Man finner hos ingen af Landets
Regenter hvarken Thron, Spiro, Kro¬
nor eller annan granlåt, fom i Hof
vanligen förvåna och förblinda enfal¬
digas ovane ögon ; ingen Hofftat,
Hofjunkare eller Hof. Fröknar; inge
ftore och vpperlige Stall, ingen mångd
af Häflar och Elefanter eiler Stat.

X må"



Foretal.

mäßcire ; inge Equipager, Vagnar el¬
ler Refenärer; inge Krig eller Am-
basfadeurer; inge Ämbetsmän vid fy¬
llor ovane eller olkickelige; inge Jkrä,
tullar eller andre Monopolifke inråt-
nmgar; inge Spel eller Cafféhus, in¬
ge Källrar eller Krogar, låledes in¬
tet bruk af Caffé, Cnocolade, Brån-
vin, Viner, BifchofF eller Pounch;
ingen priviligerad jord, intet öde
land och aldeles inge ångar; ingen
Nationel Jkuld, intet Pappersmynt, in¬
gen Växelcours och inge Växlar,

* * *

Java och Ceilon åro vål ibland
de fyckligafte öar på Jordklotet, i
anfeende til fin belägenhet under et
varmt luftftrek, til fin tilgång på
regn och bördige jordmön; men defs
Regering år flerfaldig, altid Defpotiflc
och Religionen oftaft Mahometanfk,
hvaremot folkets fålhet måfte vara i
et förhållande, fom mer och mindre
gör dem dume och viölkepelige,
krypande och uprorilke, fattige och
låcjefulle, akid ömkansvårde. Och det¬

ta



Foretal.

ta elånde har blifvit fa mycket mera
för dem tryckande, fom de handlan¬
de Européer, i fednare århundraden,
genom fin uplysning, fin chriftendom
och månnifico - kårlek icke förfråtrat
dem, icke låttar deras bojor; utan
igenom fin girighet mångfaldigat de¬
ras ok och ökat både fåttet och
mångden af deras oförtjänta lidande.
Och huru Ikulle vål i et land folket
kunna vara lyckligt, der ingen Lag
finnes, utan blott godtycko, der mån-
nifkors lif agtas lika med djurens,
der ingen fåkerhet, ingen ågande rått
och knappad: något begrep om frihet
öch ådle gjerningar gifves ?

* * *

Under de nio års tid jag tilbragt
uti främmande Länder har jag ågt
månge önfkelige och iyckelige tilfål-
len, at uptåcka och förfämla nye och
förr okände Naturens Ikatter. De,
fom jag hictils hunnit utreda och be-
fkrifva, ftiga redan til et ardenligt an¬
tal, de nye Djur til vid pafs 400,
nye örtfiågten til 75 och örternes

):( 2 får-



Företal.

fårfkilde (lag öfver 1500 arter, utom
alle dem, föm ånnu ligga forvarade
til ytterligare granfkning.

Vid min ankomfl til Stockholm
1779 uti April månad hade jag den
lyckan, at under Levéen på Drot-
ningholm och fedan ån ytterligare vid
en fårlkild audience fämma dag få
aflågga inför en Stor och Mild Ko¬
nung beråttelfe om förloppet af mine
Utrikes Refor, de markvårdigafte fa-
ker och håndelfer, i fynnerhet det fö¬
ga kånde Japan, om egna mine ö-
den och de uptåkter, fom kunde
anfes blifva i mer eller mindre mon

nyttige.

Jag hade under min frånvaro
blifvit 1777 den 31 Maji af Aeade-
miens Canceller Herr Riks - Rådet Rü¬
de nschjöld utnåmd til Botanices
Demonftrator vid Upfala Academie,
på hvilken Syfla jag nu emottog af
min Gynnares Herr Archiatern och
Riddaren Backs hand min fulmagt.

1781



Foretal.

1781 den 5 Martii, då Profesfor Lin-
Né anträdde en Utrikes Refa, förord-
nades jag til Prsfeftus Horti Botani-
ci och at föreftå de publique Leftio-
nerne. 1781 den 7 November und¬
fick jag Konungens fulmagt, at vara
Extraordinarius Profesfor tillika med
tilökning i Lönen. 1784 den 7 Sep¬
tember blef jag utnåmd til Ordinarius
Medicins och Botanices Profesfor.
1784 hade jag den hedern valjas til
Prsfes i Vet. Academien i Stockholm.
1785 uti Junii blef jag i Upfala ut¬
vald til Academiens Reftor och den
21 November famma år utnåmd til
Riddare af KongL "YVafa- Orden.

Åtfkillige utlåndfke Vetenfkaps-
Societeter hafvä tid efter annan vifat
mig den hedern, at utvålja mig til
Ledamot af fine Lårde Samfund:

Imperialis Natur. Curiofor.
Norwegske. 1773 17 Oft.
Lundens. Phyfiogr. 1773 8 dec.
Upsaliens. 1777. "*

K 3 Stock-



Företal.

Stockholm. Scient. 1780.
Harlem. 1781 21 Maji.
Amsterdam. 1781.
Stockholm. Öecon. Patr. 173a.

Marc.
Monspeltens. 1784 i Jul.
Parts. Agricult. 1785 7 Jul.
Zelandske i Vlisfing. 1785.
Berolinens. Nat. Scrnt.
Edjnburgens. Nat. Stud. 1786. 4

Maji.
Edjnburgens. Medic.
Florentin. 1787. 7 Febr.
Paris. Scient. 1787* 5 Sept.
Hallens. Nat, Scrut. 1787. 12 Maji
Londinens. Scient. 1788»
Londtn. Linnaean. 1788. 8 Mart.
Londin. Medic. 1789»
Bataviske. Ind. Orient.
Parts. Hiftor. Nat. 1791. 7 Jan.
Philai>elpH. 1791. 15 April.
Hafniens. Hift. Nat. 1795. 8 Jun.

Efter hemkomften hafva mine' ut-

gifne arbeten varit följande: •

1:0



Foretal.

i:o RESAN, uti 4 Delar, trykte i
Upfala, uti 8:0 åren 1788 til 1793.
Öfverfat på Ty/ka i Berlin, på En-
gelfka i London och på Franfka i
Paris.

2-o INTRÄDES-TAL, om de
Mynt-forter, fom blifvit flagne i ja¬
pan, for Vet. Acad. i Stockholm,
hållit den 25 Aug. 1779. öfverfat på
Hollåndfka och trykc i Am flerdam
1780, fedan på Tyfka 1784.

3:0 TAL vid Praefidii nedlåggan-
de i Stockholmfka Vet. Academien,
om Japanfka Nationen, d. 3 Nov.
1784. på Tyßta öfverfat af Strids¬
berg, Francf. 1785.

4:0 ÅMINNELSE - TAL öfver
Asfesforen och Prov. Medicus Doft.
Montin. Stockh. 1791. &o.

5:0 FLORA JAPONICA, trvkt i
Leipzig 1784 8-o med 39 tabeller.

6:0



Forétal.

6:0 ACADEMISKE DISPUTA¬
TIONER hafva varit, fora följer:

1. De venis reforbentibus. Prxf. C
V. LlNNé. 1767. 4.

2. De Kchiade. Prxf J. Sidr6m.
177a

3. De Gardenia. Refp. Djupedtus.
1780. Tab. 2. Recenferad i Upf.
Sålfk. Tidn. 17S1. N:o 49.

4. De Protea. Refp. Gsvalin. 1781.
Tab. 5.

5. Oxalis. Refp. Hast. 1781- Tab. 2.
6. Nova Plantarum genera. P. 1.

Refp. C. Ho rnstedt. I78I.
Tab. i.

7. Novae Infeftorum Speeles, p. 1.
Refp. Casstrom. 1781- Tab. 1.

8. Nova Plantaruni genera, p. 2.
Refp. Sahlberg. 1783. Tab. 1.

9. Iris. Refp. Ekman. 1782. Tab. 2.
10. Nova* Infe&orum Species. p. 2.

Refp. Ekelund. 1783. Tab. 1.
11. Nova Plantarum genera, p. 3.

Refp, Lodin. 1783. Tab. i.

12.



Foretal»

i% Ixia. Refp. Rung. 1783. Tab. 2.
13. Novae Infe&orum Species. p. 3.

1784- Tab. i. Refp. Lundahl.
14. Novae Infeftorum Species. p. 4.

1784- Tab. r. Refp. Engeström.
15. Gladiolus. Refp. Ajmel^eus. 1784.

Tab. 2.

16. Nova genera Plantarum. p. 4.
Refp. Berg.

17. Nova genera Plantarum. p. 5.
Refp. Blumenberg. 1784. t. 1.

18. Infe&a Svecica. p. 1. Refp. Borg¬
ström. 1784. Tab. i.

*9. Aloe. Refp. Hesselius. 1785»
20. Medicina Africanorum. Refp.

Berg. 1785.
21. Erica. Refp. Struve. Tab. 6.

1785.
22. Ficus. Refp. Gedner. 1786. t. 1.
23. Mufeum Natural Acad. Up£ p. 1.

Refp. Radloff. 1787.
24. - -- -- - "p. 2.

Refp. Hol mer. 1787.
25- - - - p. 3.

Refp. Ekeberg. 1787»

):( 5
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26. Mufeum Natural, Acad. Upf p. 4»
Refp. BjERKéN. 1787. Tab. 1.

37. - - - - p. 5.
Refp. Gali^n. 1787.

$0. Morsa. Refp. Zåch. Collian-
der. 1787. Tab, 3.

£9. Mufeum Natural., Acad. Upf p.
6. Refp. ScHALeN. 1788- Tab. i.

30. RefHo. Refp. Petr, Lundmark.
1788» Tab. i.

31. Arbor toxicaria Macasfarienfis. a,
Refp. ÄjMELiEus. 1788.

33. Moxae atque ignis in Medicina ra^
tionali Ufus. Repf Hallman.
1788.

33. Myriftica. Refp. Radloff. 1788«
34. Caryophylli Aromadci. Refp. Hast*

1788.
35. Mufeum Natural. Acad. Upf p. 7,

Refp. BRANZELL.1789.
36. Chara&eres generum Irife&orum,

Refp. Törner. 1789.
37. Muteum Natural. Acad. Upf p. 8.

Refp. Rademine. 1789.
38. Novae Infe&orum Species. p. 5.

Refp. Nor^eus. 1789. Tab. i.
39-,



Foretal.

39. Murarna et Ophichtus, Refp, Ahl»
1789, Tab. 2.

4,0. Femedia nonnulla indigena, Refp.
HOL MER. 1790.

41. Mufeum Natural. Acad, Upf Ap-
pend. 1. Refp. LUNPELIUS. 1791.

42. Mufeum Natural Acad. Upf. Ap-
pend. 2. Yman. 1791-

43. Mufeum Natural. Acad. Upf p, 9.
Refp, EKELUND. 1791.

44. Novx Infe&orum Speeles, p. 6.
Refp. Lagus. 1791.

45. Mufeum Natural. Acad. Upf p.
10. Refp. KUGELBERG. 179I.

46. Flora Stregnefenfis. Refp. Carl¬
son. 1791.

47. Infe&a Svecica. p. 2. Ee^p. bECK-
lin. 1791, Tab. i.

48. - • - « p» 3. Refp. ÅKER¬
MAN. 1792.

49- - - - - p- 4. Refp. Se-
baldt. 1792. Tab. 1.

50. Genera nova plantarum, p. 6. Refp.
Ström. 1792,

5T- " " - - - * - p. 7. Refp.
Trafvenfeldt. 1792.



Foretal.
i

52. Mufeum Natur. Acad. Upf p. ir.
Refp. Sjöberg. 1792.

53. - - - ----- p. 12.
Refp. Lindbladh. 1792.

54- - - - P. 13-
Refp. Ferelius. 1792.

7:0 AFHANDLINGAR uti blan¬
dade åmnen, inf ande til åtfkillige Ve-
tenfkaps Societeter:

Til Vetenßiaps Acaäemicn i
Stockholm.

1. Håndelfé, at Blyhvit af forfeen-
de blifvit brukadt i mat. 1773.
i qv. p. 29.

2. Befkrifning på en befynnerlig och
obekant Svamp, Hydnora A-
fricana. 1775. i qv. p. 69. Tab.

3. Befkrifning på et nyt Genus ibland
Infe&erne, Pneumora. 1775. 3
qv. p. 254. Tab.

4. Rothmannia, et nyt örte-Ge¬
nus. 1776. 1 qv. p. 65. Tab.

5. Be-



Företal.

5. Belkrifhing på et nyt örte-Genus.,
kalladt Radermachia. 1776. g
qv. p. 550.

6. Anmärkningar vid Hydnora A-
ERIC ANA. I777. 2 qV. p. 144. T.

7. Belkrifhing på en Bezöar equi-'
NUM. 1778. T. qv. p. 27.

8- Et nyt och til fit fiågte förr obe-
kant Grås, kalladt Ehrharta ,

1:779. 3 qv. p. 216. Tab.
9. A.nmårkningar vid Canelen 3 gjor¬

de på Cellon. 1780. 1 qv. p. 55.
Öfverlat införd i VlisfinglkaSociet.
Handl. Tom. 12. Part. 1. genom
D:r Houtuyn. p. 296.

10. Befkrifning på Weigela Japo-
nica, en fallvnt ört från Japan.
1780. 2 qv. p. 137.

11. BeJfkrifning på någre Värme Ba¬
der i Africa och Alien. 1781.
i. qv. p. 78.

12. Belkrifhing på tvånne nya Insec-
ter. 1781. 2 qv. pt 168.

13. Noctua Serici9 en ny Silkes-
malk. 1781. 3 qv. p. 240. Tab.

14. Belkrifning på tvånne Species åk¬
ta



Företal.

ca Muskot ifrårt öen Banda,
1782* i qv. p. 46, Tab.

15. Några anmåtkningar vid Orni¬
thologien. 1783. 3. qv. p. ng.

16. Befkrifning pä et nye öree-Genus,
Fagr iß a Ceilanica. 1783. 2 qv.
p. 13a. Tab.

17. Om Cajoputi Oljan och defs
nytta i Medicinen. 1782, 3 qv.
p. 223.

Ig. Nita , et nyt Genus ibland Palm¬
tråden. 1782. 3. qv. p. 231.

19. Öm PalmtrÅdfn i almånhet
och i fynnerhet om Licuala Pal¬
men. 1782. 4 qv. p. 284*

20. Befkrifning på Hoütüynia cor-
data, et Japanfkt örte-Genus.
1783. 2 qv. p. 149. Tab.

21. Ytterligare anmärkning om Aste-
riir. 1783- 3 qv. p, 224.

22. Befkrifning på Ön Cellons Mine¬
ralier och Ådla Stenar.
1784. i qv. p. 70.

23. Anmärkningar om Foglar af Lo-
xiiE - fiågtet på Goda Hopps-ud-
ien. 1784. 4 qv. p. 286.

24.



Företal.

24. Anmärkningar och Befkrifning på
Albucje örteflågte. 1786. 1 qv.
P- 57-

25. Anmärkningar vid de växter >
fom kallas Orchides. 1786. 4
qv. p. 254.

26. Befkrifning på några fålfynta och
«okända Ödlor» 1787* % qv. p.
123. Tab.

27. Befkrifning på trenne Sköldpad¬
dor. 17S7. 3 qv. p. 178.

28. Befkrifning på Wjldenovxa, et
fynnerligt och nyt Gråsflag. 1790.
i qv. p. 26. Tab»

29. Befkrifning på tvånne Fiskar i-
från Japan. 1790. 2. qv. p. 106.
Tab.

30. Wahlbomia Indtca befkrefven,
7790. 3, q v. p. 215. Tab.

31. 2:ne Utlåndfka Fifkar Gobtus pa-
tella och SilUhus Hneatus♦ 1791.
3 qv. p. 190. Tab. 6.

32. 2:ne Japanfke Fifkar, Calljö.
nymus Japonicus och Silurus



Företal.

lineatus. 1793. 1 qv. pag. 29.»
Tab. t.

33. Befkrifning på okande Fifltar,
Perca 6'Iineata och pitfa. 1792.
2 qv. p, 141. Tab. 5.

ß. Til Societas Littcraria uti Upsala.
1. Cycas Caffrå. 1775. c. f. Vol. 2.
2. K/empferus illuftratus. P. 1. 1780.

Vol. 3.

3. Cusfoniae Genus. 1780. c. £ Vol. 3.
4. Novas Speeles Infe&orum Sveciae.

1783- c. f. Vol. 4.
5. KiEMPFERUS illuftratus. P. 2.1783.

Vol. 4.
6. Curculio Cycadis. 1783. Vol. 4.
7. Defcriptiones Infe&orum Svecico-

rum. 1792. Vol. 5. p. 85.
g. Obfervationes in Linguam Japoni*

cam. 1792. Vol. 5. p. 258.

7. Til Phyfiogr. Säljkapef i Li*nd.
j. Retzia capcnfis. 1776. c. fig.

2. Mon-



Företal«

% Montinia et Papiria.
3. Aloe kådans tilredning i Africa.
4. Aitonia capenfis.
5. Falkia repens.
6. Syngnatni nova Species.

£ TU Norfea Sålfiapet i Trond¬
heim.

i. Hypoxis.
3. Clifförtiae Genus.

t- '

g. Til Vetenjkaps Societeten i
Harlem.

i. Obfervationes Thermometricas in
Japonia habitae.

% Cryptogamarum fru&ificatio in Cy-
cade et Zamia.

1

J. Til Vetenßtap s Societeten t
London.

i. Beråttelfe om Befan til Japan.
% Citodium eller Brödfrugtens Oeco-

nomiika nytta och tilredning.
X * Til



företal."

q, Til Kejferliga Societeten, Natur es
Cur ioforum ?

1. Craslulx novse Species 2g.
2. Mefembryanthemi Species novze st.

S". T// ßocietas Naturce Scrutatorum
i Berlin.

i. Dllatris Genus.
i

t. Til Societas Hißorice Naturalis
i Paris.

i. Et nyt örtedågte, BOSCIA undu-
lata.

,

s. Beikrifning på 13 Japanßee och 341
Caplke, förut okånde örtellag.

TA-



TABELLERNES FÖRKLARING.

Tab. i. f. i. ofapan/k toffel, fom i ftållet fot
fkor dageligen almånt brukas.

2. En dylik, fom nytjas på refor och
faftbindes omkring foten.

3. Iiaft ■ (ko , fom bindes om foten.
4. Rak-foder. a. fjelfva fodret for tven-

ne knifvar och b. rak-knifven.
5. Medicament-dofa med flere rum uti;

a. dojan med fine afdelningar.
b. fnöret, hvarmed den hålles ihop.
c. kulan, hvarmed den fåftes i
baltet.

Tab. 2. f. r. ffapanftil Frmtfinter med a. fin lu¬
ta, uti vanlig klåde-bonad.

2. Touch, hvarmed Japonefer och Chi-
nefer vanligen fkrifva och hvil¬
ket: de nytja i ftållet for blåck.

3. Höfa, fom innehåller a. en råkne-
iafla, med rörlige brickor på en
fiåltrå, utmärkande enheter och
Decimaler; b. en .betsman tillika
med fin vigt/kål c. och den hän¬
gande tyngden d; e. en urholkad
Jlen, at rifva toufchen; f. en låda
för vatn dertil och g. en fkrif-
penfel. '

Tab. 3. f. i. Betsman med fit foder. a. fjelfva fo¬
dret, fom beqvåmligen ihoplågges.
b. fjelfva betsman af elfenben, c.
vigt/kålen med fine fnören. d. ban¬
den, hvari man håller under vågan¬
de. e. mot-tyngden.

a. Tandborfte af mjukt trid, at rena
tånderna.

3. Van-



3. Vanlig fkrifpenfel af ror och hare-
hår.

4. En vigt pä en fjäder, fom är gan-
Ika fpånftig, at vaga fmårre faker.'

Tab, 4. f» i- Tobakspung med pipa och defs fo¬
der. a. pip-foderal af lidentyg. b.
pipan i fit föderal, c. pipan utaf
rör med metal rnunftycke och huf-
vud. d. tobakspungen af liden.

2. Föderal for öron - och tand-inftrn-
menter. a. foderalet af horn. b. fno-
ret, hvarmed det fäftes i båltet. c.

prydnader af filke, d. åtlkillige fmå
inßrumenter, at rena tånderne och
öronen.

Lit



3fTapan år på alla fidor kringflutit af/ vatn och beftår utaf 3:ne flora famt
en flor myckenhet fmårre öar. Alla
desfa indelas uti 7 delar, och desfe åter
uti 6g Landlkap famt 604 Jurisdidtioner.
Nu för tiden år Kub» eller verldflige
Kejfaren Herre öfver hela detta Land
och under.honom regerar en Prins el¬
ler Förfle uti hvart Landlkap. De ftör-
re af desfe Förftar kallas Daitnio och
de mindre Siomio. Om någon af desfe
begår något fel, åger Kejfaren rättig¬
het, at affåtta honom, at banlyfa ho¬
nom til någon ö eller ock, at ftrafla til
lifvet. Allé desfe FörAar åro ockfå

4 Del. A ikyl-

Regef ingen.



i Regeringen.

fkyldige, at årligen göra en refa til
Hofvet; viftas der fex månader och at
altid derftådes underhålla hela fin famil-
le, til underpant för fin trohet. Men
utom denne Monark år ånnu en ande¬
lig Kejfare, hvars magt nu mera år in-
Ikrånkt innom de angelägenheter, fom
röra Religion och Kyrkoftaten, ehuru
denne andelige Regent eller Påfve hår-
ftammar i rått och oafbruten linea ifrån
Landets åldfte Regenter, öfver 2000 år til-
baka. Uti de åldfte tider, fom åro invekla-
de uti mörker och ofåkerhet, fynes det
fannolikt, at Japan, likafom andre Län¬
der, varit regeradt af husfader eller
fiuårre Förftar, fom fedan förenat fig
under et hufvud.' Den fåkrafte Hifto-
rien om Japans Regenter tager fin bör¬
jan vid 660 år före CKrifti födelfe, då
Regeringen blifvit lämnad til Syn Mu,
af en anfenlig flågt, fom kallades Ten-
sio Dai Sin. Denne Syn Mu år för-
fte Grundlåggaren til denna Monar¬
chie, har infört en rigtig tideräkning,
kallad Ntn 0, och förbåtrat få vål Ijelf-
va Regeringsfåttet fom Landets lagar.
Kejfarne af denne ftam hafva almånnaft
blifvit kallade Dairi, mera fålfamt Mi»-
kaddo j Dai, Tat, Tenfin och Oo. 119 Dai-
ris hafva efter hvarandre trådt på Thro¬

nen
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nen til den tid, da jag viftades i Ja¬
pan , oagtadt dels magt och myndighet
varit mycket olika, under trenne får-
fkilde tidfkiften. Anda til år 114,2 rege¬
rade desfe allena med en oihlkrånkt
myndighet. Ifrån den tiden var den
verldfiiga magten delad emellan denne
Landets åldfte och råtmåtige Regent
och de verldftige Regenter eller Gene-
ralislimi ofver armcen, ånda til år 158G
ifrån hvilken tidpunkt dels valde endaft
vilat ftg i de mål, fom tilhöra Kyrko-
ftaten.

Den vördnad, fom vifas Dairi,kom¬
iner nåra i 11 til den d3^rkan, fom vilas
flelfve Gudarne. Han går fållan utnr
ftt Pallats, emedan han år för helig,
at blottftållas för luften och fölens ftrå-
lar lamt i lynnerhet, at blifva fedd utaf
någon mårinifka. Når han någon gång
måfte ut, båres han ofta på andras ax¬
lar, för at ej vidröra jorden. Han fö-
des til verlden, lefver och dör innom
fit Hof och kommer icke under fin
lifstid utom det famma. Hans hår, nag¬
lar och lkågg anfes för at vara få he¬
lige, at de icke en gång om dagen få
renas eller Ikåras, utan fådant måfte
fke hemligt, om natten, då han fofver.
Hans helighet Ipifar hvar gång på nya

A a tal-



4 Regeringen*
talrickar octh andre kåril, hvilke fedan
merendels fönderflås, för at ej' falla uti
oheliga hånder. Dels bord-fervice år
derföre af fämre och mindre dyrbart
porcellin. Likafå år det med hans klä¬
der, hvilke bortlkånkas åt dem, fom
viftas vid hofvet. Utom hofvet år in¬
gen eller knapt någon, fom ve£ dels
namn förr, ån långt efter dels död«
Hela defs Hof beftår nåftan af inge an¬
dre perfoner, än de, fom åro af hans
egen llågt, hvilke alle undfå line be-
ftälningar vid hofvet, åfven fom andre

dem utom Hofvet undfå de ftörfte
Abbot-ftift eller de båfte Klofter, Han
åger ii Gemåler, af hvilka en likväl
är Ivejfarinna. Innom hofvet föres en
anfeniig Stat, ehuru nu mindre, ån
förr. Sedan defs magt blef inlkrånkt,
njuter Han nu fine inkomfter af Miaco
ftad med underliggande Land och eii
del utur Kunos Skatkammare, utom
ftora fuminor, fom vinnas för de tit¬
lar, fom utdelas. Desfe inkomfter åro
dock ofta otilräckélige. Det år ande¬
lige Kejfarens rättighet, ånnu i denne
dag, at utdela hederstitlar, hvilket an-

fenligen ökar defs inkomfter. Sjelf Ku-
Bo och Kronprinfen undfå titlar af hans
hand, åfven fom. på Ivubos recommen-

da-
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dation, de hogfte ämbetsmän vid defs
Hof. Andelige titulerade perforier aga
få vål vid Hofvet, fom vid kyrkorne i
Landet, efter rang och vårde, en får-
fkild klädnad. En fådan Praslat hade
jag den åran at fe vid et Klotter utom
Nagafaki, kläd i långa fida byxor och
en vid kappa med et långt flf-p efter
fig, en ganlka vanlig man, fom medeltt
Tolkarne inlåt fig med mig uti et långt
famtal om hvarjehanda fåker, fom långt
mindre roade mig, ån de bufkar, fom
funnos omkring defs Kyrka.

Dairis Hof var fordom, efter be¬
hag, nu på et, nu på et annat ttålle
i Landet. Nu mera år det innom Mia-
co ttad. Detta Hof år vidttråckt och
utgör for fig fjelf en anfenlig ttad , för¬
led med murar, gråfvar, bolverk cfch
portar. Midt uti detta år Dairts Pa¬
lats, beprydt med höge torn och om¬
kring det åro boningar för defs högre
och lågre hofftat och betjäning. En Ståt¬
hållare hålles hår, til defs tjånft,afKu-
Bo och til defs fåkerhet en vakt, at
fkydda defs helgade perfon och för-
fåkra I\ubo, .at inge upror kunna an-
ftiftas. Vid detta Hof idkas lårdotfi
och Studier. Det år Landets endafte

A 3 Uni-



6 Regeringen.

Univerfitet, der de Studerande födas,
upfödas och undervifas. Hår låres for-
nåmligaft Poefie, Landets Hirtoria, Ma¬
thematik med mera. Mufik år et ål-
fkadt Studium, i fynnerhet af Frun-
timber. Alle Almanachor förfärdigas
hårftådes och tryckas uti ifte.

Oagtadt Dair.1 i verldOige mål för¬
lorat fit anfeende, anfes han likväl än¬
nu för få (lor och helig, afc Ku bo an¬
tingen i egen perfon eller igenom Am-
basfade, antingen årligen eller efter vifs
tids förlopp måfte upvakta honom och
medföra, efter landfens almånna bruk, an-

fenlige Ikånker. Joritomo och flere
andre verlddige Kej fare hafva i egen
perfon reft til Mutco för at göra denna
hylning, loin i fednare tider och efter
hand mer och mer aftagit och omfider
uteblifvit. Hvarken Landets Förhar, ej
eller Hollåndarne, då de refa up til Jedo,
göra någon upvaktning hos den andeli-
ge Kejfaren uti Miaco. 76 Kejfare af
denne Stam regerade med oinlkrånkt
magt, til år 1142, då inbördes orolighe¬
ter upkommo emellan Landets Förllar
och olyckelige krig dem emellan för¬
des. Til at (lilla desfe, updrogs befä¬
let öfver arméen åt Joritomo, fåfom
Generalisfimus. Denne tappre General

däm-
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dampade väl de upkomne oroligheter-
ne, men drog ockfå tillika til lig och
fine efterträdare en Hor del af den Kej-
ferliga magten, fom anda in til år 1585
var delad emellan Dairi och Rikets Ge¬
neraler. Vid den tiden hade en bondlon,
Taiko Samma, bragt lig up til General,
fom 'tvingade alle Landets Förftar under
fit välde och beröfvade omfider Dairi all
den magt, han hittils ägt uti verldilige
mål och i Landets regering. Ifrån jo-
ritomo, fom var den förfte verldilige
Monark, intil Je Varu , fom regerade
under mit viftande i landet, hade 41 Ku¬
nos regerat och ägt fit Hof uti Jedo.
Verldilige Kejfaren äger likväl icke en-
fam Rikstömarne i line händer, utan
regerar gemenfamt med fex Råder, fom
merendels åro åldrige och förftåndige
mån. Kubo äger, utom de anfenlige
ikånker, fom hvarje Förfte af defs Lands
produtfter medförer til Hofvet, fine in-
komfter af någre få kallade Kron- län¬
der eller fem Kejferlige Landikap och
någre Kejferlige Städer, hvilke rege¬
ras utaf Gouverneurer eller Bugios.
Skatterne utgå uti varor, dem hvarje
Land fortbringar. Likafå äger hvarje
Förfte Ikatfcen af fit Landikap, hvar¬
med han underhåller fin Hofftat, Krigs-

A 4 folk,
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folk, vågar, flne refor til Hofvefc, fin
famille med mera.

De $ Kejferlige KroJn-lånderne Ikatta
148 man och 1200 ko/ef Ris, fom utgör
vid pafs 44,400,000,000 lackar Ris.
Hvarje* man år 100,000 kokf, en kokf
3000 balts eller fåckar Ris och hvarje
fåck öfeer et Lispnnd. Inkomfterne
utaf hela Japan beftiga fig' minft til
«328 man och 6200 kokf.

Då IviEimpfer år 1692 villades i Ja-»
pan , regerade på tredje åretDairi Kin-
seokwo Tei, fom kom på thronen an¬
no Chrifli 1687. Sedan den tiden liaf-
va följande regerat nemligen:

Na ka no Mikadäo no fn ifrån år 1709
til 173^

Sakkura Matie no ffn från 173611! 1746.
Momo 'Lon no Jn från år 1747 til ij6i.
Zentoociozio ifrån 1762 til 1769; och
Figasi jamma no fn ifrån år 1770,

och var ånnu på den Kejferlige Thro¬
nen, då jag år 1776 afrefte ifrån Japan.

Utaf Kubos eller verldflige Kejfare
hafva följande eftertrådt hvarandre* på
Japanfka Thronen. Når Kämpfer år
1693 afrefte ifrån detta Landet, regera¬

de
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de ån nu Kubo Tjinajos. Han var cfå
43' år gammal och hade regerat u eller
13 år. Defs hela regements- tid var 29
ar. Efter honom kommo;

Je Nob Koo och regerade ifrån år
1709 til 1712.

Je Tsu Ku Koo från 1713 til 1716".
Jos i Mune Koo från 1717 til 1751.
Je »Siege Koo från 1752 til 1761, då

nu regerande Ku bo
Je Far Koo befteg thronen och re¬

gerade ännu vid min afrefa 1776.
Regeringen öfver hvarje Landfkap år

anfortrod åt någon Förfte, fom der-
Mdes refiderar och hvilken år verldfli»
ge Kej faren anfvarig för fit Land och
line göromål. Utaf Lånet åger han al¬
le inkomfier och underhåller dermed
fit Hof, fin Krigsmagt, vågar med me¬
ra. Han år ock ikyldig, en gång om
året med en fiat, fom år låmpad efter
Lånets ftorlek och anfeende, göra en
refa til Kubos Hof, medföra dit anfem
lige lkånker och at beflåndigt vid detta
Kejfarens Hof underhålla fin famille,
til underpant för fin trohet. De fiåder,
uti hvilke fådane Förftar hålla fit Hof,
Uro merendels anfenlige, liggande vid
någon hamn eller flörre åar och tillika

A 5 om-
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omgifhe med vallar och grafvar. Vid
ena andan deraf ligger oftaft Förftens
Slott, fom i fin omkrets år vidlyftigt,
omgifvit med mur och graf, förfedt
med ftarke portar och utfiradt med hö¬
ge torn. Oftaft, lika fom Kejlärens e-
git uti Jedo, beftår et. fådant Slott utaf
3:ne afdelningar, fom livar för fig åro
val befåfte och hvaraf det innerfta år
för Förften Ijelf, det andra för det för¬
nämare Hof-folket och det tredje för
Krigsfolk famt den fåmre betjäningen.
Icke allenaft fjelfve Ståderne åro för¬
ledde med portar, utan hvarje gata år
ockfå forfed med portar, fom nattetid
och vid någre andre tilfållen tilfiutas,
at ingen enda månnilka kan komma ut
eller in. Emellan hvarje fådan port år
vanligen 30 til 60 famnar. Hvarje gata
åger fin egen vakt, fine vakthus och
brandredficap, få val fom en Ottona och
annan betjäning, til at hålla Ikick och
ordning. Til refandes beqvåmlighet fin¬
nas månge herbergen, uti hvarje ftad',
fom åro fnygge och vålbelågne åfven
fom vid vågarne vid hvarannan högft
hvarje fjerde timas afftånd, åro Poft-
hus, der altid häftar och dragare af folk
finnas, fom for et efter vågens befvår-
lighet och långd afpasfadt och utfått

pris
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pris fortfkaffa de refande. Skjutfen år
1'åledes icke lika öfver hela landet, utan
inrättad efter vågarnes art uti hvarje
landsort. Ehuru inråtningarne liårftå-
des få val uti Ståderne, fotn å lands¬
bygden , efter landets egen fmak,
ftundom fynas vara befynnerlige och
åfven tyckas ftundom medföra något
tvång, kan man dock icke neka, at de
ju ftundom åro både nödige och förtråf-
felige. I almånhet ftråcker både den hö¬
gre Regeringen och ämbetsmännen hår
fin omtanka til landets väl och til ord¬
nings bibehållande famt til underfåtar-
nes och defs egendoms fredande, mer
ån i de måfte andre lånder.

Byartie å landet ligga merendels långs
efter de almånne vågarne. De åro fkil-
de dermed ifrån Städer, at de äga en
enda gata och åro öpne; men åro för
öfrigt af en ovanlig långd , ifrån en half
til en hel mil och ftundom derutöfver.

Vågarne åro både breda och ganfka
val underhålna famt förderfvas icke
utaf åkdon, i et land, der de refande
almånnaft baras i dragftolar af månni-
Ikor eller gå til fots. Härvid i akttages
aitid den fortråffeliga ordning, at de re¬

fande
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lände och farande al tid hålla lig til våh-
ftra fidan af vågen, få at då ftörre eller
mindre refe-fåliflcaper mötas och toga
hvarandre förbi, det ena på intet fått
år det andra hinderligt: En ordning,
fom uti andre ijelfsvaidige länder la
mycket nödigare förtjänte at i akttagas,
fom man icke alienall: å almånne lands¬
vågar, utan åfven uti Ståderne, årligen
åger den få bedröfveliga, fom up lyfte
folkflag förnedrande erfarenhet, afc mån-
nilkor af alle åldrar oeh kön, i fynnér-
het gamle och barn, af framfarande o-
betånkfame fredsförftårare öfverkoras,
ölVeränqa ridas och ej fållan tii.hf och
lemmar fkadas. -Och då bryggor öfver
en del åar icke kunnat anlåggas för defs
ftarka vattufTöder Ikull, få åro vid dem
de aldrabäfte och fåkrafte anftalter vid-
tagne, för at öfverföra de refande an¬
tingen på båtar eller på månnifko-hän¬
der. Afveri uti de minfte byar åro en
myckenhet fina herbergen inrättade,
deråft de refande altid finna til fin tjenfit
både kokadfc thévatn och andre lodan¬
de ämnen.

Vapn.
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Vapn.
japonefens vapn beftå i Båge och

pil, i abei, korsgevär och bösfa. Bagar¬
na jåro ganfka ftore och pilarne långe,
likafom i China, När desfe bågar fkola
npfpånnas och afNjutas, lägger fig al-
tid troppen på et knä och kan fuledes
ingalunda göra några gefvinda fkott,
örn våren låmlas troppar tilhopa för at
exercera fig uti Ikjutning til måls med
desfe. Bosfor åro icke deras almånne
vapn; jag fick endaffc fe fadane hos de
förnämare, på et egit dertil inråttadt
och nphöjdt ftålle i audience-rumetup-
flålde. Bospiporne voro af vanlig längd,
men flocken bakom låfet var ganfka
kort och få mycket jag på afflånd kun¬
de märka, var lunta i låfet. Stundom
åro låfen af koppar, jag fick aldrig fe
någon bösfa losfas, ehuru jag ifrån Hol-
låndfka Faéloriet någre gånger hörde
lkott losfas i nejden af Nagafaki ftad.
Tolkarne berättade dock, at bösfan,
fom för fin korthet ej kunde fattas e~
mot axelen, vanligen hår fåttes emot
kindbenet, hviiket likväl förekommer
befynnerligt. Kanoner äro icke detta lan¬
dets brukelige vapn ; men i Nagafaki,
vid Kejferlige vakterne finnas likväl åt-
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fkillige fådane, Toni de fordom fräntagit
Portugiferne, ehuru ej fkeppen iålute-
ras dermed och de utom defs ganfka
fållan losfas. Japoneferne åga ringa in-
figt, at handtera dem, och då de någon
gång, fom merendels fker vid Nagafaki
hvart fjunde år, fkola affkjuta dem, för
at renfa och probera dem, förfer hg
Styckjunkaren med en lång ftång, vid
hvrlken luntan fåftes, och antänder ån-
dock ftundom fin Kanon med bortvände
ögon. Rubelen år altfå deras förnåmfte
och ypperfte vapn, fom hvar och en,
utom bönder, altid bår på fig. Denne
fabel år halfannan aln lång, något litet
krokig och tjock i ryggen. Klingorne
åro af en makalös godhet och i fyn-
nerhet vårderas de gamle ganfka högt.
De öfvergå vida i godhet de i Europa
berömda Spanlka klingorna. En tåme-
lig tjock fpik afhugges lått, utan at äg¬
gen derigenom fkadas, och en månni-
Ika fåges dermed, efter Japonefernes
beråttelfer, kunna helt och hållit klyf-
vas. Ingen klinga fåljes under 6 Ko-
bang, men deras fablar betalas ofta med
50, 70 ja åfven 100 R:dal., och utgöra
en Japaners förnåmfte och kårafte egen¬
dom. Fåftet år förfedt med en rund
och ftadig plåt, utan någon bögel, och

ftun-
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(hindom af hela qvarterets Jångd. Det¬
ta fåfte år något rundaktigfc och platt,
o frafl: tvårt afhugget i andan , famt of-
vérklådt med hay-lkinn, fom aga ftörre
och mindre uphögde knylar, och hlt-
förde af Hollåndarne hafva blifvic fålde
gaufka dyrt, ftundom til 50 a £o Ko-
bangs, hvarje Kobaftg räknad til 6 R:d.
Utom detta chagrin viras filkesfhören
iu i rutor, at chagrinet fynes igenom.
SjelfVa plåten år tjockare ån en Riks¬
daler , flrad med uphöjde figurer eller
konftigt genombruten. Skidan för, fa-
belen år tjock och något platt, i andan
tvärt afhuggen. Denna år ftundom 6f-
verklåd med det finafte chagrin, foin
lackeras, ftundom af tråd, lackeradan-
tingen helt fvart eller med fvarta och
hvita fläckar marmorerad. Någon gång
får man fe en eller annan filfverring
omkring fkidan. På ena fidan framtil
år en liten uphojd tilökning, med et
hol uti, i hvilket et tjockt filkesfnöre
fitter, fom tjänar at underftundom faft-
binda fabelen. Vid inre fidan af fåftet
år ockfå et hol, dereft en qvarters lång
knif fitter. Detta filkesfnöre år ftun¬
dom gult, ftundom grönt, men almån-
naft fvart. Enlkildt gehång nytjäs al¬
drig , utan fabelen inftickes altid i bål¬

tet
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tet på vånftra fidan och det - få, at åg*
gen vetter upåt, fom for Eu-ropeerne
förekommer löjeligt. Uti de afritnin-
gar, fom D. Kämpfer gifvit i fin Ja-
panlka Hifioria på Japonefer, åro fablar-
ne teknade på Europeilkt fått och alt-
få i omvånd ftålning. Alle ämbetsmän
lamt högre och lågre Officerare bara al-
tid a:ne dylike fablar, hvaraf den ena
år deras egen och den andra deras få
kallade åmbets-fabel, hvilken ockfå al-
tid år längre. Bagge baras i bältet på
famma fida och komma då, at fitta nå¬
got litet i kors öfver hvarandre. Når
de inkomma i något rum och fitta ned,
aflågga de merendels åmbets - fabelen,
antingen vid fidan eller framför fig. Tol¬
karne ågde endaft en fabel, men Ban¬
joferne drogo tvånne och desfe kom-
mo förft om bord, lamt bortgingo fidft,
de dagar något forehades på Ikeppen,

"Vw
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år uti hela Japan hednilk, men Sq-

öterne åro både månge och olike, fom
alle lefva med hvarandre uti ftörfta e-

nighet och fåmja, utan tvifter och trä¬
tor. Det år andelige Kejfaren Dairi ,

fom likfom en Påfve, år hufvudman for
kyrkan och tilfåtter de förnåmfte Prå-
fter. Hvarje Seöt har fine fårlkilde
kyrkor och fårlkilde afgudar, fom un¬
der någon vifs, oftaft vanfkapelig ge-
ftalt föreftålias. I almånhet dikta de lig
månge Afgudar, och nåftan för hvarje
handtering en, likfom de gamle Gre¬
ker och Romare, följakteligen både ftor-
re och mindre Gudar. Et evigt och
ålsmågtigt Guda-våfende, fom ar ftörft
af alle andre Gudar, år Japonefen vål
icke obekant, men kundlkapen derom
år i mycket mörker och i mycken vid-
fkepelfe infvept. Jag har likväl icke
hos någre Hedningar fet någon afbild
af denne Guden få ftor och majeftåtilk
föreftåld, fom hår uti 2:ne Tempel. I
det ena får man fe en Afgudäbild af
trå, utaf den ftorlek, at på ljelfva hand-
lo fven kunna fex man fittä på Japanlka
fåttet och bilden år emellan axlarne 5
famnar bred. I det andra föreftålles
defs oåndeliga magt igenom en mångd
af fmårre Gudar, fom ftå omkring ho-

4. Del. B nom
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nom på ymfe fidor och gå til et antal
af 33.333-

Templen åro månge, merendels byg*
de utomkring ftåderne, och det på hög-
derne, på de vackrafte Italien. Pråfter-
ne vid hvarje tempel åro månge. e-hn-
jru deras fyllor åro ganlka få och hvil-
ke beftå uti, at hålla templet rent, åt
nptånda ljus och lampor och framfåtta
lådane blomfter, fom åro Afguden hel*
gade och de tro vara honom måft be*
hagelige. Predikningar och fånger förråt¬
tas icke i Templen, men hela dagarne flå
de öpne för dem, fom ankomma, at gö*
ra fin bon och qvarlåmna någon offer*
gåfva. Ingen fråmling uteflutes från nå¬
got tempel, utan åfven Hollåndarne få
befoka dem och då herbergen i fmårre
ftåder kunna vara uptagne, inloge*
ras i dem, hvilket en gång hånde„•
under den refan, jag gjorde til Kejfa*
rens Hof.

Hufvud-Religionerne kunna anfes
vara endaft tvånne, nemligen Sinto och
Budsdo. Den förra år detta landets egna
och åldfta Religion, ehuru den åger
fårre anhängare och den fednare år i-
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från fafhi landet af Afic-h införd famt
har tilvunnit fig de fläfte anhängare.
Sintos lära i fin förfta enfald var myc¬
ket ädlare, ån fedan den med tiden af
flere främmande ceremonier blifvit borfc-
fkåmd. Deh torde åfven hårftamma
ifrån Ijelfva utflytningen från Babylon, va¬
rit i fin början klarare j men blifvit efter
hand förmörkad. Defs bekännare tro
och erkänna et Stort Våfende, fom bör
i de högfle himlar, men tillåta åfven
fmårré -Undergudar: Vid den lrögfte Gu¬
den göra de fin Ed och tro honom va¬
ra vida öfver, at behöfva deras dyr¬
kan: De mindre Gudar tilbedjas, dem
de tro regera öfver landet, öfver vatn,
luft med mera och kunna göra månni-
fkorne lyckelige eller blyckeligé: de å-
ga, ehuru mörke begrep om Ijålens o-
dödelighet och om et lyckligt eller o-
lycldigt tilftånd elter döden: de dygdi-
ges jljålar fågas komma i et rum, fom
år under himlarne, men de ogudaktiges
at långe fivårma af och an under him¬
larne, för at bota för fine fynder. De
fåtta, fåledes icke någon tro til fjålar-
nes flytning uti djur eller andre krop¬
par: hela läran går derpå ut, at tillka¬
pa dygdigt folk hår i tiden: alle beflita
fig om et rent Tamvete! at lefvfe dyg-

B a digt
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digt och lyda Öfverhetens Jagar. De
åta icke kött, utgjuta icke gjertia blod
och vidröra icke döde kroppar: når nå¬
gon hårutinnan fyndat, anles han oren
för kortare eller längre tid, likafom Ju-darne efter den Levitiika Lagen. Djåf-
lar mena de inge andre gifvas, ån dem,
fom åro i] ålar uti Råfvar, hviike djurhår i landet anfes för ganlka fkadelige•ch farlige.

'

Oagtadt desfe trosförvandter aga den
öfvertygelfen, at all ting år deras Gu¬
dar bekant och at det år onödigt, at
bedja dem om något, aga de likväl bå¬
de Kyrkor och fine visfe Helgedagar.
Gudarne få namn af Sin eller Kamt
och deras kyrkor kallas Mia. Kyrkor-
ne beftå af flere rum och gallerier med
fünfter och dörrar före, fom kunna ut¬

tagas och infattas efter landets bruk.
Golfven åro betåckte med halm-mat¬
tor och taket går få långt ut, at det
betåcker en uphöjd gång , at vandra på
omkring templet. Uti desfas Kyrkor
finnes ingen fynlig Afgud, eller någon
bild, fom fkal föreftålla det högfte ofyn-
lige Våfendet; men ftundom åges uti
en dofa en liten afbild af någon mindre
Gud, åt hvilken Templet blifvit invigt.

Midt
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Midt uti templet år oftaft en flor, af
guten metal polerad Spegel, hvilken
fkal erindra de ingående, at lika fom i
den famma fes anfigtets flackar, få fes
åfven af de odödelige Gudar deras hjer-
tans hemliga fläckar.

Med hvad andagt Sintoißeme nalkas
til desfe tempel, har jag ofta med ftör-
fta förundran blifvit varfe, få val på
deras helgedagar, fom annars. De vå¬
ga aldrig nalkas fin Guds hus, då de
på något fått åro orene: fördenfkull
tvåtta de fig ganfka vål förut, klåda fig
uti fine båfte klåder, två fine hånder
ån en gång utan för templet; fedan
framträda de med ftörfta alfvarfamhet,
och ftålla fig framför den förut omtal-
te fpegelen: derpå buga de fig vörd-
fammaft ned ånda til jorden, vånda fig
åter emot fpegelen, förråtta fin bön
och gifva något offer. Sluteligen rin¬
ga de trenne gånger uti en liten i tem¬
plet varande klocka och bortgå för at
tilbringa det öfriga af dagen uti glådje
och luftbarhet. Pråfterne vid desfe tem¬

plen åro tvånne flag; de, fom förråtta
fyflorne, fom förefalla i Templet, åro
verldflige och olårde, för at icke kun¬
na uppenbara Religionens hemligheter.

B 3 De
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De andelige åter fortplanta fin SecLs
hemligheter på fine Lärjungar, under
edelig förbindelfe, afc ej uppenbara nå¬
got. De verldflige Pfåfterne raka fit
fkåg, men icke, fit hår och klädas uti
vida kläder efter landets fed; på huf-
vudet bara de en lackerad hatt med
nedhängande fijkesfnören, Sedan. IBids-
dos lära blifvit införd i landet-, har den¬
ne Seet antagit flere både fatfer och
bruk, ån den i fin forfta början ågde,
och år otvitVelagtigt den båfte i landetA
oagtadt alle de yidikepelfer, hvarmed.
den blifvit finifctad. Kubo bekänner fig
til denna och år fkyldig, at en gång om
året, antingen Ijelf eller genom någon
Atnbasfade beföka något tempel .och för¬
råtta fin Gudstjenft, famt tillika aHäm¬
na rike Ikånker,

Buds Lära har blifvit införd ifrån vä¬
ltra kulten af Oftindien, nemligen i-
från Mallabar, Coromandel och Ceilon.
Budba, fom otvifvelaktigt år den lam¬
me med Budsåo, år en Braminernes
Prophet, fom fåges blifvit föd på Gei-
lon, vid pafs 1000 år -före Chrifti tid
och varit Stiftare til denne Sect, fom.
ledan utbredt fig öfver hela Oftindien,
och til de ytterfta grånfor af Alien. I* '

Chi-
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China kom den i anfeende förft: lång tid
efter defs införande; derifrån kom den
ti! Coraea och härifrån til Japan, der
cjen blifvit mycket almånt antagen och
forn med den gamla Sintos Lära up-
blandad frambragt flere mifsfofter af
vidfkepelfer. Defs fornåmfte Lårofatfer
beftå deruti: at både månnilkors. och
djurs fjålar åro odödelige: at belönin¬
gar och flraff gifvas efter döden : at
lyckfaüghet få väl fom flraff äger fine
grader: at odygdige månnilkors fjålar
flyttas uti djur och omfidor, om de
bättra fig, åter uti månnifko-kroppar
med mera. Den hoglle Guden kallas
af dem Amida och Satan kallas Jemrna.

Alle Religions Seclers kyrkor i al-
rnånhet åro både vid byar och fläder
belågne på de vackrafte Hällen. Vår
garne dit åro ockfå ofta prydde med
alleer af Cyprefs - trän och med pryde-
lige Portar. Uti de måfte år et rum
för afgudens bild, hvilken flundom At¬
ter på et altare med fine rökverk, blom-
fter och andre prydnader omkring fig.

Kyrkorne uti hela landet åro icke al-
lenafl dageligen öpne hela året igenom,
utan de befökas mera almånt på de

B 4 van-
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vanlige högtidsdagar och delseifiellan
af mange, fom vandra ut, at der for«
nöja och förlufta fig.

De vanlige helgedagar åro den förfte
dagen uti hvarje månad, på hvilken de
bittida om morgonen upftå, vål klådde
beföka fine förmän och vånner famt ön-
fka lycka til nymånaden , fom nu bör¬
jat. Denne dag firas almånt öfver he¬
la Riket och denne fed har varit af ål¬
der i bruk. Når fullmånad infaller el¬
ler den femtonde dagen firas den an¬
dre högtidsdagen, då folket mera befö-
ker templen ån på den förfte. Den
tredje högtidsdagen år af mindre bety¬
denhet, och infaller den a8 eller dagen
före nymånaden.

Utom desfe månadtligé helgedagar,
firas ånnu fem andre, fom en gång om
året infaller. Den for/le af dem år Ny¬
årsdagen. Ganlka bittida om morgo¬
nen gå de då ut, klådde i fin båfta
fkrud, at önlka godt nyår hos förmån ,

vinner och flågtingar; det öfriga af da¬
gen tilbringas med at åta, dricka, befö¬
ka templen, och at roa fig. Någre gif-
va åfven vid detta tilfålle någon obe-
£ydelig gåfva. Ofta gifver ock den åld-
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fte i flågten en aftonmåltid. Hela lan¬
det år denna tiden uti en almån rörel¬
fe, fom påftår uti tre hela dagar. He¬
la den förfta månaden anvåndes fedan
nåftan til intet annat, ån til nöjen och
tidsfördrif. Den andre årlige högtiden
inträffar med tredje dagen i tredje må¬
naden; den tredje med femte dagen i
femte månaden; den fjerde med ljunde
dagen i Ijunde månaden och den femte
med nionde dagen uti nionde månaden.
Desfe månader och dagar, fom altid å-
ro et ojåmt tal, hållas af Japoneferne
för olyckelige dagar och de famme fi¬
ras derföre, utan fyllors förrättande ,

til nöjen, til lyckönlkningar och åfven
något, ehuru föga, til Gudarnes tjånft.
På någon af desfe högtidsdagar, hålla
de hällt fine Bröllop, gåltabud och an¬
dre luftbarheter, lagande, at Gudarné
finna behag i månnilkors glädje.

Någre af landets kyrkor åro fram
för andre fynnerligen märkvärdige och
til ladane göras åfven pelegrims-re¬
for ifrån alle rikets landlkap, lika fom
Mahometanerne plåga beföka Mecca.
Sådant år i fynnerhet lpe tempel, fom
år helgadt til landets åldfte eller deti
högfte himmellke Gudens åra, Tensio
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Dai Sin. Templet år defc åldfta i hela
landet och tillika det oanfenligaffe, nu
mera af ålder få förfallit, at det knap¬
pad med flörfta forgfållighet kan un¬
derhållas. Inuti detta finnes endafi: en

Spegel och omkring våggarne någre
hvite pappersrimfor uphångde, hvilke
betekna, at ingen oren må nalkas eller
kan ^tackas Guden, famt at det altfeen-
de Ögat fer all ting. Kejfaren, fom ej
ijelf i egen perfon kan befoka detta tem¬
pel, hitfånder b viarje år, uti för Ila må¬
naden en Ambasfade, i fit {falle. Alls
underfåtare af alle åldrar och kön, åro
fkyidige, åtminftone en gång i fin lifs-
tid, at göra en refa hit och månge gö¬
ra den årligen. De förnäme komma
dock fållan hit; de fkapa fig hår, fom
annorftådes enikilde rättigheter, mera
efter beqvåmligheten, ån fkyldigheten
afpasfade. Sådane refor kunna fke alle
tider af året, men almånnafi: förråttas
de den vackrafte tiden, eller uti vår-
månaderne. Det år en förtjenff, at hafi-
va gjort en fådan pelegrimsfård, utom
det man får tillika et aflat, fom förlå¬
ter fynderne för hela det året Under
min uprefa til Jedo, fåg jag tufendtals
fådane refande, ofta få uflige och fat¬
tige, at de ynder vågen måfle tigga

fife
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fit underhåll. Desfe arme månnifkor
buro, efter landets fed, åfven fin fång
med fig, fom beftod uti en halmmatta,
den de hångfc öfver lyggen. De måfte
buro ock 'et litet åmbar , at dricka u-
tur och at deri emottaga fine almofor.
på detta åmbare fåg jag agarens namn
Ikrifvit, hvarigenom man kunde fe, hvil-
ken vandringsman det var, i fall han
kommo under refan , at olyckeligen om¬
komma eller do. Ankomne til lfie
framföras de refande af någon Pråft
til Gudens tempel, göra der fin, under¬
dåniga bön och emot en fkånk til Pra¬
llen undfå et aflat, fom beftår uti nå¬
gra tunna tenfkifvor förvarade uti en
aflång dofa utaf tunt ten.

Utom Kyrkornas Pråfter gifvas åf¬
ven någre mer eller mindre helige Or¬
den. De Blindas Orden torde vara en
af de befynnerligafte och icke aga fin
like i verlden, beftående endafi: af blin¬
de perfoner, utfpridde öfver hela riket.
Jammabos eller Bergmunkarnes Orden
år åfven märkvärdig; den inftiktades
för vid pafs 1200 år fed an och har fin
General uti Miaco, hvilken efter för-
tjånfi: utdelar hederstitlar åfc fine under-
hafvändej^defcta märkes utaf et!" öfver

hal-
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halfen nedhängt fnöre, med åtfkilligefranfar, olika långe efter perlonens vär¬
dighet. Desfe bära en fabel vid vänftra
fidan, en ftaf i handen med koppar-knapp och en fnåcka eller Murex trito-
vis, at trampeta uti; på hufvudet haf-
va de en mysfa, på ryggen en pungoch et par fkor, at gå med på bergen,famt ofta et radband eller pater noftev.Munkarne af denne Orden flita mycketondfc, åro pligtige en gång om året, atmed mycken fara genomvandra vilda
fkogar och npklåttra til toppen af dehögfte berg; de bara beflita lig om ren¬lighet och bada derföre ofta uti kalt
vatn, famt lefva endaft af rotter och
örter på bergen. För öfrigt Ifcryka debarfota hela landet omkring och likafom Skojare QSiener) uti Norden bota
ljukdomar, igenfkaflfa ftulit göds, fpåoch få vidare.

Löften göras ofta af vidlkepelige per-foner; en ibland våre bälte Tolkar, och
en man til åren hade gjort för längre tidtilbaka, det löfte, at aldrig bruka någrefkor. Han gjorde ockfå detta år uti vin-
termånaderne refan med Holländlka
Ambasfaden til Hofvet, och med fine
nakne fötter uthärdade tåligt alla köl¬

dens
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dens vidrigheter, Utan at han deraf ha¬
de någre påföljande ölägenheter.

Nunneklofter hafva redan för mer,
ån et tufende år fedan blifvit inrättade,
ehuru deras antal på långt når icke
kommer up emot dem, fom åro ftifta-
de uti Europa.

Alle Orden eller Seöter hafva altid
fin General uti Miaco och vid hvarje
kyrka eller klofler fine Öfverftar. U-
tom dels hafva de åfven vid verldflige
Ivejfarens Hof i Jtdo fine andelige Fuli-
mågtige, föm afgöra dem emellan få-
dane tvifter, fom röra deras verldflige
1'aker i orterne, eller ockfå andelige
perfoners brottmål. Men då någon döds¬
dom öfver fådane ikal verkftållas, Ikal
den altid förut af Ordens - Generalen
tillika vara teknad.

Cbrißna Lavan infördes uti Japan
ftraxt efter uptåkten af detta land, utaf
Portugiferne. De förfte Jefuiter ankom-
mo til Frovinfhn Bungo år 1549, utfprid-
de fig fnart öfver hela landet och för-
blefvo der tijs år 1638 , då 37000 Chrift-
ne dödades. 1549 döptes i Goa en ja-
panik yngling, fom gaf Portugiferne

myc-
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mycken uplysning om de fordelar, fom
i Japan kunde vinnas få väl i anfeende
til handelen, fom den Chriftna Lårans
fortplantande. Portugiferne ågde då en
fulkomlig frihet, at rela öfver alt, at
handla och predika. Handelen var gan-
Ika riktande och omvändelfe - verket
gjorde ftore framfteg, få at flere af
Landets Förftar, fåfom Prinfen af Btm*
go, Aritna, Omura och flere hade anta¬
git Chriftna Låran. En myckenhet
Portugifer hade gift lig och fatt flg ned
uti landet, på flere ftällen. 158a, efter
40 års arhete, var Catholfka Religio¬
nen hårftådes i fådant anfeende, at en
Ambasfade af Japaner fandes til Rom,
til Påfven Gregorius XIII, med bref
och ftore fkånker. Igenom en otrolig
vinft uti handelen och Chriftna Lärans
haftige framfteg, blefvo Portugiferne
fnart upblåfte af högfärd och det dröj¬
de ej långe, innan deras girighet och
högmod ftörtade dem. I famma 111011
deras rikedomar och anfeende ökades,
få blefvo de ockfå för Japoneferne o-
drågelige och åndteligen hatade, få at
redan år 158b et Placat utfärdades, at
de Chriftne fkulle utrotas, hvarpå följ¬
de fvåra förföljelfer ibland dem, och
endaft 1590 dödades öfver tjgi&u tufen-

de
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de perfoner. Detta alt oagtadt omvän¬
des dock ännu månge och 1591 famt 1592
räknades tolf tufend omvände och dop¬
te. Ja, Kejfar Kubo Fide Jori var
ijelf Chriften, tillika med iifc Hof och
krigsfolk, få at, om Portugiferne up-
fort fig föriigtigt och fagtmodigt, fy-
nes det fannolikt, at den påbegynte för-
följelfen emot dem nphört. Men i det
ftåilet ökades deras högmod och rege-
ringsfjuka och en Bilköps otidiga upfö-
rande emot en af landets Förftar bidrog
åndteligen, at aldeles .ftörta dem, famfc
göra en ända på deras indrågtiga han¬
del och den Chriftna Läran. Under en
refa til Kejferliga Hofvet 1596 blefnem-
ligen en Prins utaf en äregirig Prelat
få lkymfad, at han nödgades berätta
denne omftandighefc för Kuno, vid fin
ankomft til Jeclo. Följande året börja¬
des altfå å nyo förföljelfen emot de
Chriftne, Präfterne blefvo förbudne at
predika, en del andelige drefne utur
landet och de handlande förvifte til De-
fimas ö. Tillika uptåktes nu et förrä¬
deri , Com Portugiferne anftålt emot Kej-
faren, för at ftörta honom ifrån Thro¬
nen. Holländarne, fom den tiden ägde
krig med Portugiferne, hade nemligen
tagit et deras Ikepp, på hvilket funnoS

bref
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bref af en japanik Capiten, vid namö
Moro, tii Konungen i Portugal, inne¬
hållande en anlågning emot Kejfarens
lif och thron. Och detta förräderi be¬
kräftade.? ledan ytterligare af andre
bref, utaf denne Moro fkrefne til Ma¬
cao. Det blef derföre beflutit, at alle
Chriftne, fom icke ville affvårja den
Cathollka låran, lkulle drifvas utur Ri¬
ket, eller ockfå utan alt Ikonsmål dö¬
das. Förföljelfen fortfattes fedan, oaf-
brutit uti 40 års tid och Hutades med
denna lårans fulkomliga utrotande få
våi fom handelens undergång, fedan
37,000 Chriftne , hvilke til Simabara Slott,
tagit fin fidfta tilflygt, blifvit belägrade,
tvungne at gifva fig och på en dag al¬
le dödade. Japotieferne, fom inbillade
fig, at de Chriftnas fel voro olkiljagti-
ge ifrån Ijelfva låran, togo derefter de
kraftigafte förfatningar emot defs åter
införande uti landet och förbödo på det
ftrångafte alle Portugifer, at någonfin
beföka deras kufter. Och för at i no-

gafte måtto utfpana, 0111 någre Chriftne
japoneler lkulle kunna vara fördolde i
landet, hafva de vidtagit åtlkillige för¬
fatningar, ibland hvilke ånnu i dag
Bildernas trampande i början af hvart
år bibehålles uti Nagafaki och omkring-
liggande orter. Phi-



Religion. 33

Philofopher och Sedolårare anfeS hår
i landet lika med Pråfter och heiige
perfoner, och deras fatfer hafva blifvit
antagne, fom andre andelige Seéters..
Den förnåmfte, fom hår. vunnit agtning
och anleende år Sjuio eller Koofi, fom
i Europa är kand under namn afConfu-
tii Moral. Ifrån China har denne fin för-
ftauprinjnelfe, hvaråft Confutius föddes
400 år efter Budsdo. Defs anhängare
tilbedja vål icke egenteligen någon Gud,
men fatta likväl fit högfta goda i en
dygdig lefnad och medgifva endaft be¬
löning eller ftraff för månnifkor hår i
tiden. De bekänna en alman fjål eller
ande tilhöra verlden, utan at erkänna
andre Gudar, utan at åga' k3mkor och
utan at dyrka någon. Defs iåra beftår
altfå förnåmligaft uti, at lefva dygdigt,
at göra livar man rått, at vara tillika
belefvad, at vål regera och at åga et
uprigtigt hjerta. De bränna icke fine
döde, utan: lågga dem, likfom Euro-
peerne, i en kifta- och begrafva dem i
jorden. Sjelfmord tillätes icke allenaft,
utan berömes och atifes fåfom en

hjeltemodig gjerning.
Skilnaden emellan denna deras, ifed-

nare tider införda Sedolåra och deras
åldfta Religion år ganfka flor och mårk-

4 Del. C * vår-
/
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vårdig. I den nya uptåckas månnilkors
hjerne-folier; i den gamla tydeliga lj)år
efter Mosis Gudomeliga Lag.

Matredning.
I anfeende til den mångd af åtelige

faker, fom finnas på Japans öar och i,
kringliggande haf, dels af naturen Ijelf,
dels genom konlt frambragte och tii-
redde, torde detta land öfvertråfFa de
flåfte andre, hittils bekante, japonefeii
nytjar icke allenaft fådane läker, lig
til fpis och nåring, fom åro i lig ljelf-
ve hålfofamme och födande; utan nå-
ftan all ting utur djur-och våxt-riket,
åfven det giftigalle, loin igenom bered¬
ningen göres nytigt.. Alleråtter lön-
derlkåras i fmårre llycken, kokas och
llufvas ganlka vål famt upblandas med
behagelige faucer. Härigenom blifver
alt mycket vål tillagadt och ingen vård
vid bordet fysfelfåttes med den mödan,
at fönderlkåra Hora ftekar eller kring-
delS" åt de öfrige gållerne. Vid måltids¬
timman fåtter lig hvar och en ned på
de mjuka golfmattorna. Framför hvar
och en fåttes et litet fyrkantigt bord ,

o
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på hvilket fedan hvarje rått frambåreS,
fom redan i köket för hvarje perfon
blifvit afdelad, uti de fnyggafte kåiil,
antingen af porcellin eller lackeraat
trå. Desfe koppar åro lagom ftore i'pii-
kommar, och altid förledde med fit
lock. Förfira råtten år merendels fifk,
med filkfoppa. Soppan drickes utur
koppen, men de fönderlkurne ftycken
åtas med tvånne lackerade pinnar, fom
de fatta få mellan högra handens fin¬
grar, at de helt nått derraed kunna up-
taga det minfira Risgryn och tjåna i ftål-
let för både gaffel och fked. Så fnart
en rått blifvit åten, borttages den och
en annan framfåttes i defs ftålle. Sid-
fta råtten år uti en blå porcellins-kopp,
åfven med lock förfed. Maten fram-
båres af en betjent, fom på fine knå
nedfallen upfåtter och efter måltiden
borttager den. Åta flere i fållkap. gö¬
ra alle förft med en djup bugning hvar-
andr.e fin hälsning, innan de åta. Frun-
timbren åta icke tilhopa med mansper-
fonerne, utan för fig Ijelfva. Emellan
hvarje rått drickes varmt Sacki, eller
Rjsöi, fom fkånkes utur en thékittel
på flate thefat af lackeradt tråd och
under det upåtes emellanåt en fjerdedel
af et hårdkokadt agg och ftundom dric-

C 2 kes
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kes tillika någon Ikål. "Vanligafl åta de
trenne gånger om dagen, vid pals klåc-
kan 8 om morgonen, kl. a middagen
och kl. 8 om aftonen. Somlige åta u-
tan någon vifs ordning, då de åro hun¬
grige, få at maten måfte ftå fårdig nå-
ftan hela dagen. Risgryn, fom åro för-
tråffeligen hvite och vålfmakande, ut¬
göra Japonefens bröd; de åtas kokte-
vid all annor mat. Mijo- foppa, med
filk och lök kokad, åtes af almånhe-
ten, ofta trenne gånger om dagen el¬
ler vid hvarje vanlig måltid: Mifn lik¬
na Lintfer och åro fmå bönor af DolieboU
Soja. Filk år åfven en alman rått, bå¬
de kokad och ftekt uti olja. Kött af
atfkillige foglar, få våi vilde, fom ta¬
me, åtes åfven mycket; och Valfilfe
kött, ehuru groft, år på flere ftållen,
åtminftone för de fattigare, en bruke-
lig föda. Det fåg rödt och obehagligt
ut, famt var ofta utfått på gatorne
uti Nagafaki til falu, då jag gick förbi,
för at denna vågen komma om bord.
Flere flag utpråsfade oljor nytjas vid
deras mats tilredning. Sådane oljor å-
ro i fynnerket al Scjathi frö, af tjubaki,
(Camellta japonica). Kiri, (Bignonia to-
mextoja), Abrajin (Dryandra cordata),
Azedarncb) och flere, ftundom af Rbus

fucce-
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fucceäanea, Taxus laccnta och Gingko.
Uti maten nyt jas ganika mycket Cham"
pignonev och frukten af Solanum Melon-
gena åfven fom rötter af Solanum efcu-
lentum, (Batatas) Morötter, flere arter
lökar och bon-borter. Til defert ågas
Kaki -fikon t Caflanier , Åktmötter och Pä¬
ron , hviike ofta kunna föras härifrån
til Ratavia; utom Pomerantfer, Citroner,
ylpel/iner, Pornpelmofer, Drufvor med
flere. Ibland deras dyrbare flikar år den
få kallade Tay (af Hollåndarne Steen-
ßraafem kallad), hvilken olta betalas gan-
fka dyrt och köpes til högtidelige til-
fål len. Perca fexlineata {Ara) år en bland
de vackrafte flikar och Clupea Thrisja få
fet, at den går up emot den båftaSill,
fom fångas i Europa. Lax finnes en-
daft vid Fakanie- bergen och blir hvar-
ken få ftor eller få vålfmakelig fom
den Europeiika. Oflron och andre Snäc¬
kor åtas, flere flag, men altid kokade
eller ftufvade, åfven fom Räkor och tafk•
kräftor.

Dryc-
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Thévatn och Sacki-61 utgöra alla

Japonefens liqueurer, et vida ringare
antal, ån det, den torftigeEuropeen'kan
upviia. Viner och deftillerade drycker
nytja de aldrig och vela knapt finaka
dem, da de tilbjudas utaf Holländare.
CafFé kånna knapt någre Tolkar til ljelf-
va fmaken och Brånvin blir aldrig hos
dem en nödvändighets vahra. De hal¬
va hittils aldrig låtit fmitta hg af de,
til dem ankomne Européer. Håldre ån
antaga något, fom kunnat verkeligen
vara både nytigt och beqvåmligt af
andre, hafve de velat i fin renhet be¬
hålla en urgammal lefnads-art, på det
de icke oförmårkt åfven fkulle införa nå¬
got bruk, fom med tiden kunnat blifva
dem onytigt eller Ikadeligt.

Sackt kallas et fiags öl, fom Japo-
néfen tilverkar af risgryn. Det år tå-
meligen klart, och liknar nog vin, men
äger en egen befynnerlig finak, fom
icke kan räknas för ferdeles angenäm.
Når denna liqueur år fårlk, år den me¬
ra hvit, men ledan den fåt ligga på
fmå träfat, blir den mycket brun. Den¬
na dryck förfåljes i alle vårdshus lik-
fom vin på alle kålrar i Europa, och
utgör deras nöje vid gåftabud, och ro¬

liga
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lige dunder, famt nytjas likafom vin
af förmögnare under ijelfva måltiden.
Den drickes aldrig af Japoneferne kall,
utan upvårmes uti vanliga thékitlar,
öfes på flata thékoppar af lackeradt trå
och drickes fålunda helt varm, hvar-
af de fnart nog blifva uphettade och
druckne, men hela rufet förfvinner in-
nom någre minuter och låmnar meren¬
dels en elak hufvudvårk qvar. Til Ba-
tavia föres Sackt fåfom en handels-va¬
ra , men drickes i vinglas före måltiden,
at reta matluften, dä den hvita Sackt,
fom år mindre vidrig i fmaken, håldre
föredrages.

Tbcvatn drickes i hela landet, för at
ilåcka torften: i alle hus och i fynner-
het i alle herbergen år derföre hela da¬
gen en kittel öfver elden med kokan¬
de vatn och föndermalit thé, utur hvil-
ken det bruna decodtet vid behof ut-

gjutes och med kalt vatn ur en annan
kittel på en gång både upfpådes och
afkyles. Grönt tbé infkånkes hos de
förnämare altid åt de fråmmande, fom
beföka dem , och med fådant undfåg-
nades Hollåndarne hos alle Riksråder
och andre Åmbetsmån, fom upvakta-
des. Detta thé år fårlkt och fint ma-

C 4 lit.
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lit. Sedan kokhett vatn år gutit uti
en kanna, flåsfådant the uti, och, lika
fom vid chocölad år brukligt, med en
pinna omröres, famt fåledes i thekop-
pen inlkånkes. Det bor drickas genalt,
annars fåtter lig det gröna pulvret til
botn. Ingen förnam gör någon längre
refa, utan at fora med fig en lackerad
kifta , fom båres af en man, hvari vatn
under Ijelfva marfchen kokas, malitthé,
tillika med thékoppar och alt nödigt
tilbehör år til hands och färdigt

Thé-bulken våxer almånfc vild ilan¬
det; men a.lmånnaft fan jag den växan¬
de vid ijelfva kanterne af de odlade lan¬
den eller pä fådane berg och kullar,
lom ej fårdeles tjente til någon lönan¬
de upodling. Utaf frön upvåxer denne
bulke på 6 eller 7 år til en mans högd;
men kan redan på tredje året gifva nå¬
gon afkomft: af fine blader, Den, fom
år något van vid denna fkord, kan på
en dag afplåcka 10 eller ia fkålpund.
Ju åldre bladen åro och ju fednare på
sret plåckning^n fker, defto ftörre myc¬
kenhet vinnes val, men ock tillika de¬
fto fåmre thé, emedan de mindre och
nyligen utflagne blader gifva det fina-
fte och dyrbarafte. Théplåckningen
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fiter der före årligen på trenne fårfkilde
tider. Férfta Ikörden iker ('* flutet af
Songvats) i början af Martii eller flutet
af Februarii månad. Eladerne börja då
flå ut, åro klibbige ocli" famlas endaft
för Rejfarens rakning eller för de rike
och förnäme, famt få namn af Kej far-
the. En månad derefter infaller andra
ikörden, då bladerne åro utväxte, mien
ån nu tunne och vålfmakelige. Annu
en månad derefter fkördas det måfta,
då bladerne fulkomligen utflagit och
tjocknat. Unge büfkar gifva aitid båt¬
tre thé ån gamle och visfe landsorter
gifva det läckrare, ån andre.

Thebladerne blirVa fedan, för at tor¬
ka, utbredde ofver tunne jernplåtar,
fom blifvit upvårmde. Under detta ma¬
lte de flitigt med båda hånderné omrö¬
ras, få långe fingrarne kunna fördraga
hettan. Derefter rullas de på mattor,
til defs de aldeles kalnat. Aro de då
icke tilråckeligen torre, fornyas denna
roflning och rulning en eller flere gånger,

To-



Tobaksrökning
Har af ålder icke varit brukelig, u-

tan hafva Portugiferne troligen varit de
förfte, fom infört bruket håraf. Japo-
nefen åger ej annat namn på tobak,
ån tnbaco, hvilken bågge könen röka.
Den tobak hårtil nytjas, planteras i lan¬
det och år den almånna Nicotiana tuba-
cum. Tobaken fönderlkåres hår ganfka
fin, nåftan fom hufvudhår. Tobakspi¬
pan år liten , föga öfver et qvarter lång,
af lackerad t Barn bo med munftycke och
hufvud af koppar. Hufvudet år få li¬
tet, at deri kan låggas blott en tredje¬
dels eller en half fingebor tobak, loin
med fmgrarne vrides och iftoppas. En
fådan pipa utrökes haftigt, endaft med
någre få drag, hvarefter den utklappas
och åter fulltoppas, hvilket förnyas flere
gånger. Röken utblåfes hvarje gång ge¬
nom både nåfa och mun. De förnäma¬
re hafva altid vid rökandet följande til-
ruftning. En aflång, halftannat qvarter
lång, et qvarter bred och tre finger
hög, brun eller fvart lackerad dofa
framfåttes för hvarje perfon. Uti den¬
na lådan låggas pipor och tobak famt
trenne koppar upftållas, fom under rö¬
kandet nytjas. Den ena af desfe run¬
de koppar, fom år merendels af tjockt
porcelin eller lackerad t tråd och beha¬

gen
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gen inuti med måsfing, år fyld med a-
ika, hvari et eldkol ligger, för at på¬
tända pipan; den andra tjänar, at emot-
taga tobaksalkan, då den utrökta pipan
helt hårdt flås emot kanten , och ofvan-
på någre gånger fpottas, för atutflåcka
elden. Den tredje tjänar egenteligen
til at fpotta uti, under rökandet. Når
befök göras, år denna tilrudning den
förda, fom för de ankomne gåderfram-
fåttes. En fådan dofa år ftundom för-
fed med lock , fom faftbindes med et
band, och båres af ©n drång, då de gå
ut til fådane ftållen, der de icke vånta
fig med tobak blifva undfägnade. Säm¬
re folk föra merendels både pipa och
tobak med fig ijelfve, då de utgå. Pi¬
pan ligger då i fit foder och dickes uti
gjördelen baktil vid lånden på högra fi-
dan. Tobakspungen år knapt en hand
bred och något kortare, med en kläpp
öfver, fom fådes ihop med en liten
elfenbenshake. Denna pung hånges åf-
ven fad vid gjördelen formedeld et
filkesfnöre och en pårla af Carneol el¬
ler et dycke Agat. Den år merendels
af en egen fort fidentyg med invåfde
biomor af filfver och guld.

H&S-



Hdgüdetige Lekar och Spel,
Japanfka folket år vål i alrnånhet alf-

varfamt; men denna deras alfvarfamhet
hindrar likväl icke, at de ju åga fine
r&öjen, fpel och hogtideligheter. Och
desfe åro antingen tilfållige eller utfat-
te på visffe tider och höra til deras
Gudstjånft. De fedriare likna i mänga
delar åfven Comcedier. De måft högti-
dellge åro Lykte - Högtiden, och den få
kallade Matfuri,

Lykte-Högtiden eller Lampe - fegen fi¬
ras vid flutet af Augufti månad och kal¬
las af ipvånarne Bong. Den varar uti
trenne dagar, men år högtideligaO: an¬
dra aftonen och påföljande natten. Til
de afledne dödas åminnelfe och åra har
den blifvit inftiktad, eu&edan det tros ,

at de årligen komma hem til ilagt och
vänner, på förfta aftonen, hvar och en
til fit fordna hus och hushåll, famt qvar-
blifva der til andra natten, då de må-
fte jagas bort. Vid ankomflen til vål-
komft upréfas vid alla grafitållen Bambo-
ftörar, på hvilke hängas en myckenhet
lyktor med ljus, och det få fcått intil
hvarandre, at hela bergen fynas illu¬
minerade. Desfe lyktor lyfa til kl. 9
eller 10 om natten. Andra aftonen, då
de åter fkola bortjagas, fom de fåga,

gå«
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göras fmå fartyg af halm med lyktor
och brinnande ljus uti, hvilke om mid-
liatfcen uti procesfion, med fång, mu-
fik och mycket Ikriande föras ned til
fjöftranden, fåttas flytande på vatnefc
och lämnas åt vind och vågor, til defs
de antingen fatta eld och brinna up el¬
ler iltflåckas af vågorne. Bågge desfe
illuminationer af månge tufende eldar,
utgöra för ögat en ovanligt vacker fyn.

Matfuri firas på någon högtidsdag
och någon Gudom til åra; til exempel
uti Nägafaki ftad, der jag beviftade den¬
ne högtid, firas den til ftadens Skyds-
guds Surnas åminnelfe. Den firas på
den nionde dagen uti nionde månaden,
fom år denne Afgudens födelfedag, med
fpel, dans och Comcedier. Högtiden
tager fin början den finnde, då Kyr-
korne befökas, predikas, böner göras
och Ikådefpel hållas; men den nionde
firas med mycken ftåt och ftore ora-
koftnader och det altid olika, få at det
ena året icke får likna det andra eller
famme anftalter nytjas. Omkoftnader-
ne göras af ftadens invånare, få at vis-
fe gator upvifa och påkofta visfe ftyc-
ken. Jag tillik^ med de öfrige Hollän¬
dare voro budne til åfkådande af denna

feft,
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feft, 1776, fom firades på en ftor öpen
plats uti Nagafaki ftad. Et ftort hus,
likafom en ftor lada på ftolpar, med
tak och bankar var upbygdt vid fidan
för ålkådarne, få väl utaf Regeringen
och Andelige, fom förfrämlingar, hvil-
ke igenom vakt friades ifrån folkets
påträngande. Aldraförft fågos Pråfter-
ne ankomma med Afguden Surnas bild,
och intaga fine rum, klådde uti fvarta
och hvita kläder. Tio til tolf perfoner
fpelade och föngo om Gudars och Hjel-
tars bedrifter, under det flickor danfan-
de och fkickade fig rått artigt. Mufi-
ken beftod uti idel Ikrammel, fom tor¬
de mera behagat deras Afgud ån mån-
nilkors öron. Efter dem fördes en ftor
fol-lkårm med gatans namn och fköl-
demårke teknad, famt masquerade Mu-
(ikanter med trummor, fleuter, klåckor
och fång. Sedan följde Ijelfva konft-
ftycken, fom för hvarje gata voro oli¬
ka; efter dem någre Aéleurer och fidft
gatans invånare i procesfion, åtföljde
af en myckenhet annat folk. Detta
framtågande varade nåftan en hel time,
då de aftågade i famma ordning och en
annan procesfion kom i ftållet, fedan
den tredje och få vidare hela föremid¬
dagen. Hvarje gatas jnvånare tåflade

med
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med de andre i pragt och upfinning til
denne högtids firande och at framvifä
merendels fådane faker, fom ntmårka
det Landlkapets alfter, bergverk, berg,
fkogar, fjöfart, flöjder och dylikt, efter
hvilket landlkap gatan bår fit namn
och hvarifrån den fåt fine inbyggare.

Comoedier hade jag tilfålle flere gån¬
ger fe Ipelas, både uti Nagafaki och un¬
der Hofrefan uti O laka. Ålkådarne Ut¬
ta uti et ftörre eller mindre hus på
bänkar. Framför dem år på et uphöjt,
men fmalt och trångt ftålle, lielfva thea-
tern, på hvilken en eller tvånne, fål¬
lan flere Acfteurer på en gång framträ¬
da. Desfe åro altid mycket fynnerligen
och efter egen fmak utlirade, at man
fnarare äger fkål, til at tro, at de fram¬
komma , icke för at roa, utan för at
ikråina folket. Deras åtbörder åro lika
med deras klådedrågt, underlige och
orimelige, beftående i konftige kroppens
vridningar, fom med mycken möda må-
fte låras och utöfvas. Merendels före-
ftålles någon hjeltedat, eller kårleks-
hiftoria af deras Afgudar och Hjeltar,
oftaft på vers, och ftundom under mu-
fik. En rulgardin kan vål nedflåppas
emellan Aéteurerne och ålkådarne och

någr©
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någre nödige ftycken framvifas på tHea-
tern; men för öfrigt åro inge anftalter
och prydnader, medelft hvilke desfe
fmå theatrar kunna jåmliknas med de
Europeilke. Jag kunde ock icke mär¬
ka, at Ikådelpelen mera hår i landet,
ån på andre Italien, bidrogo til at för¬
ädla folkets feder, emedan dehär, fom
flereftådes voro inrättade, mera för afe
med fine gycklerier roa fåfängan, ån
at förbåtra hjertat; mera för at rikta
A&eurerne, ån at verkeligen gagna å-
fkådarne.

Når Japoneferne någon gång ville
undfägna Hollåndarne, antingen uti Na-
gafaki Jftad, eller i fynnerhet under ijelf-
va Hofrefan, hämtades merendels nå¬
gra Danferjkor, för at tillika roa dem.
'Desfa åro merendels unga och ganfka
rikt klädda flickor, fom hämtas ifrån
Herbergen. Stundom blandas åfven un¬
ge gåsfar ibland dem. Til en dans for¬
dras altid flere perfoner, fom röra fig
x månge konftige ftålningar, för at be-
tekna en kårleks- eller hjelte-bedrift,
utan at tillika tala eller fjunga, dock
efter mufik, fom fpelas för dem. Flic¬
korna åfo i fynnerhet förledda med
många, ganfka tunna och låtta fiden-

tygs
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tygs natråckar, hvilka de under dan¬
fen efter hand afklåda fig på öfre de¬
len af kroppen, at de ofta til hela dufi-
net nedhänga ifrån gjördelen, fom faft-
hålier dem omkring lifvet. Deras dan-
lår åro fålnnda någorlunda fvarande e-
mot vare Contradanfar, ehuru de gan-
fka mycket fkilja fig åfven ifrån dem.

Bröllop och Begvafningar kunna åf¬
ven räknas til deras högtideligheter, e-
huru de icke fira dem med den pragt,
fom Europeerne och flere andre folkflag.

Vigfel Iker på et vackert och uphöjt
ftåile utom flåderne, i flågtingars och
Pråftens närvaro, fålunda, at Brudgu-
men och Bruden tråda tilfammans til
et upreft altare med en fakla i han¬
den. Under det Pråften derefter låfer
någon bön , uptånder förfi: Bruden, fom
firår på högra fidan, fin fakla vid en
brinnande lampa och fedan Brudgumen
fin utaf Brudens brinnande fakla, hvar-
vid gåfterne onlka Brudparet lycka.
En man tager hår i landet, fåfom i
China, icke flera huftrur, utan blott en
enda , fom åger frihet at gå ut och vi-
fa fig i fålfkaper och icke inneflutes in-
nom afftångde rum, fåfom hos defs

4 Djel. D gran-
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grannar. Agtenlkaps- lkilnad händer våt
ftundom, dock år det icke mjmket al-
månt. Ju flere dötrar en man åger,
och ju vackrare desfa åro, defto rikare
anfer han ftg vara, emedan friaren al-
tid måfte gifva Svårfadren Ikånker, in¬
nan han erhåller defs dotter til brud.

Otukt år en aluiån fynd i landet;
det oagtadt hålles dock kylkheten både
hos gifte och ogifte ofta i den helgd,
at de förolämpade hårutinnan ftundom
taga fig ijelfve af ddga. Man finner
ockfå hår i landet den vanhedrande o-

feden, at fomiige månner antaga Mai-
tresfer, då barn, med dem aflade icke
få årfva, och Maitresferne anfes, fom
pigor i hufet.

Döde blifva hår i landet antingen
förbrände til afka eller begrafne uti jor¬
den. Det förra fåttet berättades mig
hafva fordom varit mera öfligt och nu
verkftållas med de förnämare liken.
Detta iker ej altid på et bål uti öpna
luften, utan ftundom i et dertii inråt-
tadt litet Stenhus med Ikorften. Alkan
hämtas i et dyrbart kåril, förvaras nå¬
gon tid hema i hufet och fedan begraf-
ves i jorden. Både månner och qvin-

nor,
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hör, förde i Norimons, åtfölja liket,
tillika med den efterlefvade ånkan och
barnen, famt en flor hop ljungande Pra¬
ller. Sedan en af Prållerne fjungit en
loffång och trenne gånger öfver liket
veftat en brinnande fakla, famt kallat
den ifrån lig, uptages den famma af
barn eller llågtingar och bålet dermed
antändes* De, fom jordf allas utan brän¬
ning, fåttas uti en tråkilla, fåfom de
vanligen plåga fitta och nedfåttas uti
grafven. Barnen åro tilgifne ganlka
mycket Ime föräldrar, åfven efter dö¬
den. Under och efter begrafningen ka¬
llas vålluktande krydder i grafven och
vackra blomlter planteras öfver deras
grafvårdar. Sedan belökas de döde i
llere år, ofta hela lifstiden af de qvar-
lefvande, i början dageligen, fedan hvar
vecka, åndteligen hvar månad och flu-
teligen en gång om året, utom det at
Lykte- högtiden firas hvarje år til de¬
ras heder.

*

D 1 Vc-
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hafva i almånhet på långt når, uti

Japan icke hunnit til den höjd, fom i
Europa. Fäderneslandets Hifloria tor¬
de hår likvål varafåkrare, ån i de ma¬
lte andre Lånder och denna jämte hus-
håls-vetenfkapen, Ituderas utan åtlkil-
nad af alle. Åkerbruket, fom Japonefen
anfer för det nödvåndigafte och nyti-
gafte til Rikets välmåga och beltånd,
år på intet enda ftålle i verlden ånnu
bragt til det anfeende, fom hårftådes,
deråft aldrig hvarken utlåndlke eller
inbördes krig eller utflytningar minlka
folkhopen och der man aldrig tanker
på, hvarken at inkräkta lig andras län¬
der, eller införa andre verldsdelars o-

nödige, ofta fkadelige produzier; utan
i högfta måtton år mon om, at ingen
jordtorfva Real ligga i tråde eller jor¬
dens afkaftning onytigt användas. A-
ßronomien år både ällkad och högaktad;
men det oagtadt kunna de icke, utan
tilhjelp af Chinelilka och Hollåndlka AI-
manachor, tillkapa et rigtigt Calender,
eller til minuter och fecunder uträkna
en fölens och månans förmorkelfe. Me¬
dicinen hvarken har hunnit, eller någon-
lin lår hinna til någon lardeles högd:
Anatomien år aldeles okänd och kunlka-
pen om ljukdomarne både ringa, invek-

lad
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lad och ofta fabuleus: Botaniken och
Medicamenternes kännedom utgöra hår
hela deras Medicinfka kunlkap. Pbyftk
och Chemie känner Japonefen föga mer,
ån hvad han i fednare tider af Euro¬
peiske Läkare fåt lära. Juridiken ut¬
gör hår icke något vidlyftigt ftudium.
Intet land äger tunnare Lagbok och
färre Domare. Förklaringar ofver La¬
gen och Advocater åro hår aldeles obe¬
kante; men i intet land torde laggn
fåkrare verkftållas, utan affeende til
perfonen, utan enfidige affigteroch våld.
Lagarne åro ftrånga och procesfen kort.
Landets urgamla Språk, olikt alle aq-
dre i verlden, år både rikt och finrikt.
Af utlåndlke fpråk låres Chinefifkan af
dem, fom idka ftudier och läfa Chinefi-
lke böcker och fkrifter. Tolkar och nå-
gre Medici låra fig åfven Hollåndika och
någre af desfe kånna ganfka litet latin,
et fpråk, fom uti tvåtufende års tid vid
Europeilka Scholar mera plågat, ån i
almånhet gagnat den upvåxande ungdo¬
men. Sedolåran beftår icke uti något
konftigt hjernebråk, utan i enkla och
förnuftiga lårdomar, dem de under fin
vandel beflita fig om, at utöfva genom
en dygdig lefnad. Och denna fedolåra
yrkas af alle Religioners Seéter och

D 3 ikil-
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ikiljes aldrig ifrån fjeJFva Gudaläran, med
hvilken den ftår i et nära famband.
Krigsvctenfkapen åger hos desfe Öfter-
lånningar mycken enfald. Mannamod,
ftåndagtighet och kårlek til fådernesbyg-
den upfylla hår, hvad fom felar dem til
en regelbunden konft, at kriga och de
hafva med desfe egenlkaper altid fegrat,
aldrig låtit kufva fig af någon fiende.
471 år före vår tideräkning omtalas uti
Japanlka hiftorien det förfta krig. Se¬
dan hafva de någre gånger blifvit oroa¬
de af utlåndlke hårar. År io#4, fedan
Tartarerne intagit China, flitfåndes Ge¬
neralen Mooku, at eröfra Japan, med
4000 fartyg och 240,000 man, utan at
kunna vinna fjt ändamål.

Boktryckare Konßen år fåk ert gammal
hår i landet; men de hafva altid ny-
tjat och nytja ånnu hårtil plåtar, utan
at kånna rörlige bokftåfver. De trycka
endaft på en lida af papperet, emedan
det år tunt, at fvårtan annars går i-
genom. De kånna åfven konften at
gravera, ehuru de uti ritkonflen åro
mycket långt efter Européen, för hvil¬
ken de likväl åga det utmärkta företrä¬
de, at de altid rita något djur, ört el¬
ler annat, fom firrs i naturen och icke

til-
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tilhopablanda på tapeter och andre mål¬
ningar, figurer af ting, fom icke gif-
vas: en omftåndighet, fom hictils få li¬
tet våkt vare Målares upmårkfamhet,
och fom ej litet fkulle anftå en uplyfl
och tankande Europé. LandtmaUri-
konften kånna de någorlunda vål och
åga få vål öfver landet i almånhet, fom
öfver fine ftåder tiLförlitelige chartor.
Utom almånna Rikschartan, lag jag
fådane öfver Jedo, Miako, Ofaka och
Nagafaki firad, dem jag ockfå, ehuru med
mycken fara och oagtadt det firångafire
förbud deremot kunde utföra utur lan¬
det. Lika fom Chinefen fkrifver japo-
nefen rått up och ned firående rader, i-
från höger til vånfter, med penfel utaf
harhår och tufch, hvilket hvarje gång
med vatn rifves på en feen. Poéfien år
hos detta folk en ålfkad vetenlkap, fom
nytjas at föreviga minnet af deras Gu¬
dar, hjeltar och mårkvårdige mån. Mu-
fiken år åfven uti mycket vårde, men
hvarken hafva de hittils kunnat bringa
fine fpel-infirrumenter til någon fulkom-
lighet, eller harmonien til någon höjd.
De nytja vid högtider och andre tilfål-
len, både trummor, pipor, ftrångafpel,
kiåckor, bjålror och andre fpel-inftru¬
menter. Fruntimren ålfka mycket mu-

D 4 fik
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fik och låra fig åfven at handtera få-
dane inflrrumenter; i fynnerhet nytja de
en art af luta ined 4 flrångar, på hvil¬
ken de knåppa med fmgrarne och kun¬
na dermed tilbringa hela aftnarne, ehu¬
ru det icke år angenämt. Koto liknar
mycket våre få kallade hackbråden,
åger månge ftrångar, fom flås med pin¬
nar och år utan tvilVei deras behageii-
gafte fpel - inftrument.

Almånna Skolar åro på flere firållen
inrättade til barnens undervisning uti
låfande och fkrifvande, hvaråfi: alle bar¬
nen låfa högt och förorfaka et grufve*
ligt buller. Barnen upfödas almånt u-
tan aga och firryk; i förfira åren fjunga
de för dem vifor, at upmuntra dem til
efterföljd af dygd oah tapperhet, om
deras afledne hjeltar; i ungdoms -åren
förmanas de med alfvarfamhet och fö-
relyfas med gode efterdömen.

Slbjder åro mycket idkade uti hela
landet och någre af desfe drefne til fin
fulkomlighet lamt firundom öfvértråffa
Europeernes konfir- firycken, då andre
åter icke hinna til den högd , fom i Eu¬
ropa. De arbeta mycket val uti jern
och koppar; deras fidtn - och Bvmuls-

ty-
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tyger jåmlikna och ftundom öfvergå an¬
dre Indilke orters produzier. Deras
lackerade trä-arbeten, i fynnerhet de
gamle, öfvertråffa alt det, fom andre
folkflag liittils i den delen, frambragt.
Af Sojpas, fom år en blandning af guld
och koppar, göras ganifka vackra arbe¬
ten , hvilke med tufch på et ånnu o-
kåndt fått, göras blå eller fvarta. Glas
förftå de at fmålta och til hvarjehanda
bruk förfärdiga, både fårgadt och ofär-
gadt. Fönfterglas, fom år platt, kun¬
na de dock icke göra. Utaf Européer-
ne hafva de i fednare tider lårt denna
konften, åfven fom at göra bykjåks ur,
dem de ftundom nytja i fine hus. Åf¬
ven få förftå de at flipa glas och at der-
af tillkapa telefcoper, til hvilken ånda
de tilhandla fig fpegelglas utaf Hollän¬
darne. Uti Stål-tiIverknitig åro de må-
ftare och deras förtråffelige IVård gifva
derpå de fåkrafte bevis. Papper tilver-
kas til öfverflöd i landet, til Ikrifning och
tryck, til tapeter, näsdukar, kläder,
fakers inpackning med mera, utaf oli¬
ka ftorlek och finhet. Det famma be-
redes af barken utaf et Mulbårstråd,
Morus papyvifeva, på följande fått: fe-
dan trädet fält fine blader uti Decem¬
ber månad, aflkåras grenarne til tre fots

D 5 långd,
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längd, kokas bundne uti knippor i alk-
■lut, öfverånda ftående uti en takt kit-
■tel, til defs barken få krumpit, at enhalf tum af det tråagtiga lynes bart i
åndan. Uptagne lämnas de fedan at
kalna i fria luften, Ikåras np efter läng¬den och barken aftages. Åter blötes
barken tre til fyra timar i vatn och då
den mjuknat, aflkrapas den fina fvarta
huden med en knif. Derefter fkiljes den
gröfre bkrken från den finare, fotn gif-
ver hvitare papper. Ju åldre grenarne
åro, defto grofvare blifver papperet.Barken kokas nu å nyo uti ren lut,
under ftåndigt omrörande med en kappoch påfpådning få långe, tils trådarne
Ikilja fig åt. Tvåtningen, fom år kin¬
kig , företages fedan vid någon båck,
uti et fåll, under ftåndig omrörning,tils alt blir fom en fm gröt och i vatn
lagdt fkiljes åt likfom mjöl. Uti et fmalfc
kåril blandas det vidare med decodt af
Risgryn och Hibif us manibot, och röres
våi om til en lagom tjoklek. Sedan
gjutes det i et vidare kåril, hvarifrån
bladerne uptagas uti tjänlige formar af
gråsftrån gjorde, famt läggas i högarmed ftrå emellan, för at kunna uplyf-tas; vidare täckas de med et bräde och
efterhand pråsfas förft lindrigt, fedan

ilar-
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ftarkare, afc vatnet frånfkiljes. Når det
ikjet, låggas bladen up på bräden, tor¬
kas i fölen och ihoplåggas til förfålj*
ning och nytjande. Sämre papper tiU
verkas åfven af Morus indica.

Lackerade trå-arbeten, fom göras u-
ti japan , öfvertråffa både de Chinefilke,
Siamlke och alle andre i verlden. Des-
fe .göras af de fmafte tall-och ceder-
tråd-forter, och öfverdragas med den
aldrabafta lackfernisfa, fom tages utaf
Rbus Vernix, et tråd, fom våxerymnigt
på flere ftållen uti landet. Detta lack»
fom utrinner då trådet fåras, håmtaS
ntaf treåriga ftammar och uptages uti
något tjänligt kåril. I början år detlju-
fare och tjockt, fom en grädda; uti fria
luften blir det tjockare och fvartnar.
Då det obemångdt ftrykes öfver dofor
och andre meubler, år det genomlkin-
ligt, at hvarje ådra af trådet lyfer ige¬
nom. Merendels lågges någon mörk
grund under, at det deraf blifver, fom
en Ipegel; hårtil nytjas ofta det fina
flarn, fom fås uti hoen under en flip-
lken ; ftundom brukas fint ftötte kol;
ftundom blandas något fvart, ftundom
någon röd fårg uti fernisfan och ftun¬
dom fint föndermalit bladguld, då det
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får namn af Salplicnt. Sådane lackera¬
de arbeten utfiras fedan oftaft med
guld- och filfver- blommor och figurer
utan på fernisfan, hvilke dock med ti¬
den afnötas. Stundom får man fe des-
fe figurer uphöjde öfver lacket, i fyn-
nerhet på de gamle arbeten, fom åro i
mycket vårde, fålfynte och betalas gan-
Ika dyrt. Denna fernisfa, fom ftelnar
til en genomfkinlig och fvårligen löflig
kåda, tål icke någre ftötar, utan fprin-
ger deraf, nåftan fom glas; men fördra¬
ger vål kokhet vatn. .Härmed öfver-
dragas i hufen dörr- och fönfter-pofter,
lådor, Ikrin, dolor, fablar, folfjådrar,
thékoppar til thédrikning, och fopplkå-
lar, dragftolar och de måfte husgeråds-
faker, fom förfärdigas af tråd.

Ingen Japones åger frihet, at läm¬
na fit Fäderneslands grånfor och befö-
ka utrikes orter. Sådant år vid lifs-
ftraff förbudet. Långvåga Sjö-refor,
fom detta folkflag anftålde fordom med
egne fartyg til Coraea, China, Formo¬
fa, Java och andre orter, kunna fålun-
da nu mera icke företagas och konften
at fegla, måfte til följe deraf vara min¬
dre högt ftigen. Skepsfarten inom lkå-
ren, få vål med en otrolig mångd ftör-

re
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re och mindre handels - fartyg, fom med
filkare - båtar, år dock ganlka vål både
kand och nytjad. Sållan gå de längre
ut i vida ljön, ån at landet kan fes och
at de hvarje afton kunna inlöpa i nå¬
gon hamn, eller annars komma undan
iy fåkerhet för en upftickande ftorm.
De åga likväl Compasfen , fom år inde¬
lad uti fårre ftrek, ån vanligen hos
Européerne; men fartygen åro baktil
öpne, at de ej kunna uthålla i öpna
fjön och ftyret år ftort och obeqvåmligt.

Meubleme, dem Japonefen nytjar i li-
ne hus, åro ganlka få utom dem, fom
tjåna i köket och vid måltiden; men des-
fe, få vål, lom kläder och andre förnö¬
denheter, åro uti alle ftåder och byar,
til en få otrolig mångd i Köpmansbo-
darne til falu, at man måfte förundra
lig, at köpare dertil nog kunna finnas
och at man fnart lkulle kunna falla på
deq tanken, at hår voro Magaliner för
hela den öfriga verlden. Hår får infö¬
dingen vålja alle line kläder färdige,
Ikor, rågnlkårmar, lackverk, porcelliner
och hundrade andra faker, utan at be-
höfva beftålla något.

Lagar
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Policen i landet år lika få vakfarH

famt ordning och Ikick lika få val i akt
tagne, fom Lagarne åro ftrånge. Ver¬
kan deraf år ganfka mårkelig och bety¬
dande ; ty det gifves knapt något land,
der fårre utfvåfningar fkje. Och då in¬
tet affeende någonfin hafves på perfo-
nen, famt lagarne åro urgamle utan
förändring, förklaringar och förtydnin¬
gar, upvåxa icke allenaft underfåtarne
med fåkre kunlkaper om hvad bör gö¬
ras eller underlåtas, utan de förelyfas
ockfå tillika af åldres exempel och o-
ftraffeliga vandel. De måfte brott ftraf-
fas med dodsßraff, icke för brottets ftor-
het eller ringhet, Utan för det man vå¬
gat öfvertråda Rikets helgade Lagar
och förolämpa råtvifan, fom jämte Gu-j
dalåran anfes för det aldrahelgafte i lan¬
det. Plikt och böter med penningar
anfes hår ftridande emot både råtvifa
och förnuft: härigenom Ikulle en rik
vara fri ifrån alt ftraff, hvilket anfes
för högft orimligt. Dråp ftraffas til lif-
vet och om det fkjet i någon ftad el¬
ler på öpen gata, ftraffas icke allenaft
mördaren, utan ftundom åfven ftågtin-
gar och anhörige lamt grannar, alt ef¬
ter, fom de mer eller mindre kunna
hafva antingen varit vållande dertil el¬

ler
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ley underlåtit, afc hindra det At draga
ihbelen emot någon, koftar lifvet. Al¬
le lurendrågare ftraffås til lifvet, utan
Ikonsmål, åfven fom alle de, hvilke deri
ågt del, varans både fåljare och köpare.
Alle dödsdomar Ikola förut underfkrif-
vas af Statsrådet uti Jedo, innan de ftål-
las i verket, och det altid efrer före-
gågne förhör inför vederbörlig Domftol
och efter vitnens afhörande. Meren¬
dels halshuggas med fabelen fådsne mifs-
gjerningsmån hemligen uti fjelfva fån-
gelfet, ehuru både korsfåftande och an¬
dre pinlige dodsftraff ftundom uppen¬
bart åro brukelige. De fom icke för¬
tjäna döden, hållas antingen på lifstid.
uti fångelfe, eller banlyfas de til någon
aflågfé ö, då alt deras gods tillika con-
fifceras. Uti ftåderne ftraffas ofta en hel
gatas invånare for en enda mifsgjernings-
mans fkul; en husbonde för fin drängs
och foråldrar för fine barns fel, alt efter
den andel, de kunna hafva uti gjernin-
gen. Uti det af mycken Philofophie
och en renare Gudalära uplyfte Europa
ftraffas fållan den, fom tubbar och för¬
leder någon, aldrig föråldrar och llågt,
fom vårdfiöfat och förfummat fine barns
och flågtingars upfoftran, då desfe hed¬
ningar icke finna et fådant ftraff obil-

ligfc.
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ligt. Fängelferne åro vål hår i landet,
likafom annorftådes ohyggelige; likväl
hållas rumen renlige och funde, beftå-
ende af et rum til pinlige förhör, et
rum til hemlige executioner, kök, mat-
fal och badftuga.

Beßatningavne i Riket åro olika, 1
ftåderne och å landsbygden, famt på
olika orter. Utom de anfenlige Ikån-
ker, fom Kubo undfår af alle Lånens
Förftar och Hollåndfka Compagniet år¬
ligen, åger denne verbillige Monark fi-
ne inkomfter af visfe Städer och Land-
Ikap. Förftarne draga fine inkomfter,
hvar af fit Lån och de deri befintelige
ftåder och åro mycket olika efter Ijelf-
va Lånens belägenhet, rikedom, vid-
ftråkta utbredning, folkhop och upod-
ling. Hvarje husägare Ikattar i propor¬
tion efter hufets bred vid gatan, utom
de Ikånker, fom gifvas åt åmbetsmån-
nerne och den Ikatt, fom tilfaller Kyr¬
kor och Afgudar. Nagafaki Stad beftår
af vid pafs 90 gator famt 61 Tempel
och defs inkomfter uti Ikatt beftiga fig
til ungefärligen 3 Mangokj\ Landsbyg¬
den belkattas efter defs afkaftning och
den almånnafte beftår uti Risgryn, fom
det frambringar. Skogsbygd och min-
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dte odladfc land lkattar inindre. En Ränt-
räaltare eller Fogde indrifver denne be¬
tydande upbörden. Åkerfälten indelas
i trenne grader efter defs olika bördig¬
het. Den, fom upodlar et nyt ftycke
land i åger det frit i två eller tre år for
alla utlagor. At äga reda på åkerftyc-
keiij fom ofta ftå 0111 våren under vatn,
och tillika på Låns-Herrens inkomft
deraf, mätas fådane land ftundom fcvån-
ne gånger 0111 året; nemligen om våren,
och vid Ikördetiden. Skatten utaflandt-
godfen år ganlka dryg och går något
öfver hälften eller til två tredjedelar
utaf afkaftningen. För at uträkna den,
afmåtes et ftycke land, af hvilket la¬
den aflkåres och prof- trölkas fa ni t der-
efter fedan uträknas, livad fom kan
belöpa fig på det hela. Landet tilhö-
rer altid Kronan eller Förften och
Landtmannen åger det endaft i förlå-
ning, få långe han väl och förfvarligeri
odlar det.

Uti alle Städer hålles en förtråffe-
lig ordning, til vinnande af famhållets
almånna beqvåmlighefc, frid, fåkerhet
och fålhet. Til den ändan åro förord¬
nade fyra Borgmåftare, af hvilke en
hvarje år fitter fråmft, förer ordet och

4 Del. E kah
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kallas Niitban. Utom desfe år för hvar¬
je gata förordnad en Ottana, hvilken
år lika fom en Commisfarius, fom ikal
til Borgmåftarne afgifva rapport om alt,
hvad fom händer: denne åger under fig
flere Stadstjånare, til fin tjånft. Hans
Jkyldighet år at antekna a!le, fom på
defs gata födas, dö, giftas, refa, bort-

eller ankomma; han fliftar enig¬
het emellan invånarne, åger rättighet
at fåtta förbrytare i fångelfe och åfven
at Huta dem i bojor. Denne ämbets¬
man våljes utaf gatans invånare och lö¬
nas ntaf gatans enfkildte medel. Hy-
resfolk åga ingen rättighet til votering:
hvrorne betalas på månad, i proportion
efter rumens ftorlek, räknad efter mat-
tornes antal på golfvet. Hvarje Otto-
na åger trenne ßifittare fig til hjelp,
en Secreterare, for at antekna alt, och
en Casjeur. Studstjånarne åro tillika
fpioner, fom Ikola gifva Ottona en nog-
gran kunfkap om alt. Hvarje gata år
afitångd med portar, fom afikåra, då de
tilftångas vid upkommande buller, all
gemenlkap med andra gator, at ingen
orolig kan genom flykten komma undan.

Til förekommande af Brand uti flä¬
der åro fliakalöfe anflalter vidtagne.

Bor-
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Borgerlkapet håller ijelf vakt, både hus¬
ägare och hyresfolk. Sådane Natvak-
ter åro tvånne, hvilke åro få fridlyfte,
at ingen vid lifsflxaflf får angripa dem.
Den ena af dem år altid på högvakten
och då någon fara ar å fårde, kan den
fördublas. Den andra år den rundt-
gående eller egenteliga Brandvakten,
Ib ni går omkring på gatan och ined
tvånne trådftyekens, tilhopaflående gif-
ver tiden tilkånna; ftegar vid portarne
och annan brandredlkap åro altid til
hands uti bäfta ordning. Om dagarne
hållas vid kyrkorne visfe Betjänter,
fom med en tråklåpp flå på klåckan,
för at utmärka, hvad tiden lider. Uti
alle vårdshus och herbergen går utom
dels få fredligt til, at man fållan mär¬
ker något flagsmål eller fylleri, fom
år år få almånt, fom vanhedrandet uti
den våftra delen af Norden. At Äm¬
betsman Ikola vara ärlige och påliteiige,
göra de vid fyllans tiltråde ganlka ftrång
Ed, och denne förnyas ftundom årligen.
Stundom ombytas de ockfå, för at ic¬
ke blifva för gamle på et ftålle och för
at icke med tiden kunna förledas. Då
ßraffen uti detta landet åro ovanligen
hårde och Lagarne tillika oföränderlige,
kan man med vifshet fåga, at bår-

E s ftå*
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ftådes mycket mindre xnisgjerningar
begås och ftraffas, ån i andre folkrike
lånder, der utom de månge ftrafF, fom
årligen utdelas, månge misgjernings-
mån blifva Tdolde, få utvågar afc rym¬
ma , eller på något annat i att undgå
fin välförtjänta nåpft. Jag hörde omta¬
las utaf Tolkarne den befynnerliga om-
ftåndigheten, at det gåfvos Lagar, foni
icke kungjorde ftraffet, och afc för mån¬
ge brott ftraffet icke voro almånt be¬
kant De trodde, at man borde icke
derföre mindre agfca fig för brott och
utfvåfningar, ånlkönt icke Öfverheten
behagat utfåtta och kungöra ftraffets
art; och förmodeligen ågde de gode
fkål derfcil. Men på det, at ingen må
förebara någon okunnighet om Lagar¬
ne , kungöras de icke en eller få gån¬
ger ifrån Prådikftolen, fåfom vanligen
almånt fker i Chriftenhetens Gudahus,
utan uti alle ftåder och byar, finnas de
til almånt ålkådande och dageliga ge-
nomlåfande med ftore bokftåfver fkrif-
ne och upfatte på ét öpet ftålle med
galler omringadfc och fredadfc. Detta
ftållet år uti Ståderne ftraxt innom
ftadsporten och midfc uti byarne. Be-
falningarne om hvad bör göras eller
underlåtas åro ganika korte utan ftraf¬

fets
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fets utfättande och utan tillåg af hotel-
fer, hvarpå man i fomlige lånder af det
vldtlagfarna Europa har få godfc fårråd.
Utom Ståderne och byarne fer man
ftundom åt våftra fidan utaf uprefte
kors och pålar, de Milen, hvaråft for¬
dom mera, ån nu for tiden, misgjer-
ningsmån vandrat til den andra verlden.

åro flerehanda. Någre låra endafi:
Medicin och befatta fig med invertes
ijukdomars botande. Andre utåfva Chi¬
rurgien; andre brånna endaft med Mo¬
xa; andre öfva blott nål-prickning Qacu-
punElu.ro) och andre gå omkring för at
frottera. Dem, fom förråtta den fidfta
af desfa Operationer, får man höra om
qvåliarne ftryka långs efter gatorne och
medelft fkrikande utbjuda fin tjånft. I et
land, der förkylningar åro få almånne,
komma desfe gnidningar öfver krop¬
pen vål til päls. De, fom handhafva
praktiken öfver]invertes ljukdomar, an-
fes förnämare och Ikiljas dermed ifrån
andre, at hela hufvudet år nakot ra-

.-=3
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kadt. De rwtja aldrig andre, ån enkle
medel och det almånnaft uti decoét, fom
drifva antingen urin eller fvetten. Nå¬
gon gång nytjas ockfå pulver. Sanir
manfatte Medicamenter veta de ej af.
En ftor del af desfe medel, kunna val
hämtas innom riket, men ganfka myc¬
ket förfåljes af Chineferne. Mediei kän¬
na på pulfen nnderltundorn , och detta
varar ganlka långe, hela fjärdedels ti-
men, förft på ena och ledan på den an*
dra armen, likafom bloclen ej (kulle fö¬
ras til bagge pulfarne. ifrån en och (am¬
ma kålla. Kännedomen af febrar och
andre invertes fjukdomar kan ej vara
annat, ån ringa och dels botande oia-
kert, då Låkarne åga ingen infigt i
Anatomie och Phyfiologie och känna
ganlka litet de medel, fom de forefkrifva.
De endafte, fom forftå något mera hår-
af, åro antingen Mediei vid Hofvet, el¬
ler Hollåndfke Tolkar, hvilke åga til-
fålle, at (kaffa fig någre infigter utaf de
Europeilke Läkare.

Brännande med Moxa och nål - prick-
ning åro tvånne betydelige och al-
månt brukelige operationer uti hela ri¬
ket, och företagas vål få ofta, fom nå-
gonfin åderlåtning uti Europa. Moxa

nytjas
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nytjas icke allenaft för afc bota, utan
åfven för at förekomma fjukdomar; in¬
tet kön och ingen ålder år undantagen,
utan alle betjäna lig deraf, gamle och
unge, barn, fattige och rike, til och
med fångar. Få delar af kroppen åro,
fom icke tillåta bränningen, fåfom fenor
(tendines), ådror och någre andre; men
kötagtige delar och i lynnerhet ryg-
gen upvifa de tjånligafte ftällen, fom af
Operateuren noga utväljas och hvarpå
de äga enlkilda trykta taiior. Den tjä¬
nar i de måtte fjukdomar, men i fyn-
nerhet uti Pleurelie, Odontalgie och der
den gör den måfta.nyttan, uti gikt och
förkylningar. Moxa år ej annat, ån
lugget (jomenturn), utafbladerne af Grå¬
bo Q A1 temifta vulgaris^), håldit utaf gam¬
le. Detta beredes på följande fått: Bla-
derne klappas och rifvas med hånder-
ne, til dels alt det gröna frånlkildt lig
och det ludna blir enfamt öfrigt. Detta
erhålles finare och gröfre; det finare
anfes för båttre och det gröfre, nytjas
vanligen til fnöfke. Når detta Ikal ny¬
tjas, göres deraf en liten kägla; denna
fåttes på det utmärkte ftållet och antän¬
des, då elden fmåningom förtårer den
och bränner i huden tillika et årr, fom
någon tid går öpet och utfilar en våtfka.

E 4 Nål-
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Nalprickningen fkjer merendels i den
affigt, at dermed bota Colik, i fynn eb¬
bet den , fom hår får namn af Senki,
och utaf Sakki-drycken almånt föror'
fakas. Magen år fåledes defs föremål,
hvaråft flere, ofta nio hål båras, för at,
efter deras tanke, uthåppa vädren ; rnen
andre kotagtige delar kunna åfven hår-
til utväljas. Nålarne, fom hårtil nytjas,
åro fine, nåftan fom et hufvudhår, go-
ras både utaf filfver och gnid och det
utaf priviligerade perfoner, fom endaft
för (tå at gifva dem de egenlkaper af
hårdhet, böjelighet och finhet, fom de
böra äga. Under det de införas genom
huden, drillas de emellan fingrarne och
undvika benagtige delar.

De fjukdomar , fom almånt förekom¬
ma och åro landets egne, åro den för¬
ut nämnde Coliken, fom hår får namn
af Senki, fura ögon och hårdnade kört¬
lar. Senki-Coliken, fom kommer af
bruket utaf Sakki eller Risölet, angri¬
per ganlka månge och åfven främlingar,
fom någon tid viftas i landet. Plågan
år ftark och olidelig och lämnar efter
fig (vulftér på flere ftållen, i fynnerhet
fororfakar den Hydrocele. Röda och
rinnande ögon åro almånne hos bönder

och
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och det fattigare folket uti byarne,
kommande dels af röken utaf kolen,
hvarmed rumen eldas om vintren, dels
af (tanken, fom deras aftrådes hus för-
orfaka. Hårde körtlar voro nog almån-
ne öfver alt i landet, hvilke jag ock
ofta märkte hafva förvandlat (ig til
kräftan. I fynnerhet fatta fig desfe
på halfen och tilvåxa dageligen ifrån en
arts til en knytnåfvas (torlek. Emedan
hettan om dagarne ofta år ganlka (trång
och en upkommande blåft då låtteligen
tiltåpper fvetholen och hindrar utdunft-
ningen, få år folket ganlka mycket
antaftadt utaf förkylningar (ßbeumatis-
mer), åfven fom under fommar-måna-
derne, utaf famma orfak, Diarrbceer och
fåyfenterier upkomma både ibland Euro-
peerne och Japoneferne. Det famma
kan ock hända, då de oförfigtigt åta
utaf Landets frugter, i fynnerhet Kaki
fikonen, fom åro få fmakelige och be¬
gärlige.

Koppor och Mäfling hafva långe va¬
rit gångfe i Landet och agtas icke mer
hår, ån annorftådes. Jag fåg icke får-
deles månge mycket lkadade af dem*;
de kanna icke koppors ympning. Hy-
drocepbalus eller vattufot i hufvudet ha-

E 5 de
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de jag tilfålle at fe på en 33 års man,forn kom, at begåra mit rad, under re-
fan up til HofVet. Kan berättade fighafva fät den för 19 månader fedan
derutaf, at han under fåktande med en
annan bekommit åfcfkillige flag öfver
hüfvudet af en Bambo-flack, forn lik¬
väl varit med linne öfverdragen. Ifrån
hjesfan til bakdelen af hufvudet lags enl.Vulnad , tjock forn et finger och hufV
vudfkålsbenen marktes få upfatte, atbortefla fontenelien kändes mjuk. En
fort Frifel, forn Europderne kalla Röda
bunden, år hår gångfe under de varma-
fte fommarmånader, uti Augufti och
September, fynnerligep ibland Euro-
péerne. Den famma varar flere vec¬
kor och ftundom månader. . Utflaget
år uphöjt, knottrigt och rqdt; utan lie¬
ber. Stundom förlVinner det til en del
och ftundoin flår det mera ut, i fyn-nerhet af middags- och aftonhettan.
Ofta år den utan klåda; men då den
infinner fig, år den flarkaft om afto¬
nen och natten under mycken oro och
fömnlöshet. Stundom tilkommer en

befynnerlig klåda, den man måft kän¬
ner under rörelfer, då man fåtter fig
på en ftol, ftödjer ryggen mot en vågg,
ligger uti fången eller krpker armarne.

Man
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Man känner då ftickningar i huden li¬
ka fom af tufende fina nålar och hvilka
ftickningar nphöra, få fnart man håller
den rörde leinen ftilla, åfven i den gifna
ftålningen. Anftgtet år frit för detta
ntflag, fom annars utbreder Hg öfver
hela kroppen, ja anda til fmgeråndarne.
Man kan ock få detta flere gånger,
under viftandet i Indien.

Venerifka Ijiikan år utan tvifvel in¬
förd af Européerne, fom aga den ådla
meriten, at hafva utlpridt den ti! ftere
ftållen af jordklotet. Venerilke åkom¬
mor åro nu mycket almånne, dem de
hittils icke annorlunda, ån med blodre¬
nande Decodter vetat lindra. Saliva-
tions euren, fom de af Hollåndfke Fålt-
lkårer vål hört omtalas, förekom dem
både fvår at rått företaga och at genom¬
gå. De antogo derföre både med tack-
fainhet och glädje den method, fom jag
aldraförft hade den lyckan undervifa
dem, nemligen at med aqua mtrcurialis
bota de famma. Åtlkillige Tolkar liy-
tjade denna method redan 1775 o,ch
1776, famt botade dermed fulkomligen,
under min handledning, åtlkillige både
Uti och utom Nagalåki Stad. Och gör
jag mig detljufva hopp, at igenom den¬

na
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na lättare methoden hädanefter flere tu¬
tende olyckelige fkola befrias ifrån bå¬
de halsfiftlar och andre denna orena pu¬kans hifkelige Symptomer, fom jag un¬
der refan inåt Landet med gråmelfe of-
taft fick befkåda.

Åkerbruket
år hos Japonefen uti ftörfta värde,

få at man hår, undantagne de olånuiga-
fte berg, fer jordytan öfver alt och de
måfte bergen famt kullar, ända np til
topparne upbrukade. Man behöfver ic¬
ke hårftådes hvarken belöningar eller
upmuntringar i et land, der jordbruka¬
ren anfes för den nytigafte medborga¬
ren och der den icke fcryckes af de
mångfaldige tvång, fom i andre länder
hindrat och i alle tider hindra Landt-
brukets upkomft. Landtmannens af-
gift af grödan in natura år väl ganfka
dryg; men han brukar for öfrigt fin
jord med mera frihet, ån en Säteri-
ågare i Sverige. Han hindras icke tvån-
ne dagar å rad hvarje gång, vid liåll-
fkjuts, för at förtjäna en plåt och ftun-

dom
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dom återkomma med förlorade häftar:
han tages icke ifrån plogen och åkern,
för at ikjutfa en rymmare eller en fån¬
ge til nårmafte flott: hans egendom
och tid förfpilles icke på vågars, broars,
fattighus, Pråftebols och Magafiners
bygnad: hans dagar medtagas icke på
körflor om vintren efter gårdfel och
ftör famt omåtelige och fkogödande
gårdesgårdars hägnande om våren \ han.
känner intet af alle de hinder och ölä¬
genheter, fom åtfölja Ryttarens och -
Soldatens underhåll famt utruftning:
och det, fom ån mer ökar defs lycka
och lämnar honom tilråckligt utrymme
til fit jordbruk, år det, at han blott å-
ger en enda husbonde, fit Låns Förfte,
utan at befallas af flere, fom Lönings-
tagare , Krono - tiondetagare, Fogde,
Lånsman med flere. Ingen teglkiftes-
delning ligger honom i vågen, at rått
anvånda til fin nytta, den jord, han å-
ger och ingen flere tilhörig almånning
hindrar, at hvar och en kan draga vinft
af fin del. Alle åro fkyldige bruka fin
jord och om en Landtman ej årligen
brukar en vifs del af fin åker, mifier
han den, och en annan t fom kan, får
bruka honom. Han får altfå anvånda
al fin hog och al fin *tid på odlingen af

fin
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fin jord och e biträdes deri af fin huftru
och barn. Angår finnas icke uti hela
Landet; utan al jord upbrukas antingen
til åker eller til jordfrugters plantering.
Sålunda förfpilles icke eller Landet med
vidlyftiga ångar til bofkaps och ridbå-
ftars underhåll, ej eller med ftora onyt¬
tiga tobaks-planteringar, eller med fåd
til andre mindre nödige behof, hvilkefc
gör, at Landet år ganfka tätt bebodt
famt folkrikt och kan utan nöd föda fi-
ne oråknelige infödingar.

På intet ftålle i verlden famlas göd-
fel med mera forgfållighet, ån hår , få
at intet, fom i detta affeende, kan an-
våndas, går förloradt. Bolkapen födes
hema jhela året, at alt affal efter den
blir vid gården och efter häftar, fom
nytjas på refor, fer man almånt Gub¬
bar och barn, med en fnåcka (jHaliotis
tuberculnta) fåftad vid ändan af en kåpp,
på alla landsvågar uphåmta fpilning, fom
i en korg hembåres. Ja ljelfva urin,
fom fa fållan kommer Européens åker
til godo, famlas hår med omforg uti fto-
ra lerkrukor, de der icke allenaft uti
bondbyarne, utan vid ljelfva landsvå¬
gens fidor, hår och der, finnas nedgraf-
ne. Så noggrant alt gödande ämne hår

lam-
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famlas, få olika år ock Japonefens göd-
ningsfått ifån andre Landers. Han ut-
förer ej fin gödfel, hvarken om vintren
eller om fommaren på fine trådesgår-r
den, at der uttorkas af en brännande
Sol, fam.t férfvagas igenom de fl» gti-
ge falters och oljors bortdunftning; u-
tan han gör fig den obehageliga mö¬
dan , at med vatn och urin tilhopablan-
da flere flags gödfel efter månnilkor
och boikap, lamt alt det aflkråde, fom
faller i köket, til en fulkomlig vålling,
den han i tvånne ftora åmbar utbar til
fin åker och med en flef begjuter den
våxt, fom nu hunnit til et qvarters
högd och får hela nyttan deraf, famt
muften genafi: til roten. Igenom detta
gödningsfått och tillika Landtmannens
oförtrutna renfande, befrias åkrarne få
aldeles ifrån alt ogrås , at den Ikarp-
fyntafte Botanicus knapt fkal kunna fin¬
na en enda främmande ört ibland fåden.

Den möda en Landtman gör fig,
at upodla åfven de brantare bergens fi-
dor, år fnart fagt otrolig. Anlkönt ftål-
let ej vore ftörre, ån en aln i fyrkant,
lågger han likväl af ftenar en mur vid
flutningen, fyller innanföre med jord
och gödfel, famt befår denna lilla åker¬

fång
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fång med Ris eller jordfrugt. Tuféndé
dylika båddar pryda de måfte berg och
gifva dem et utfeende, fom hos åfkåda»
ren väcker den ftörfta förundran.

Förnåmfta fådesflaget år Rifet. Bo-
hvete, Råg, Korn, och Hvete nytjas
föga. Ibland jordfrukterne åro Bafcatas
(Convolvulus edulis) ymnigaft och våi-
fmakeligaft. Flere forter Böner och
Arter planteras i ymnoghet, åfven fom
Lök, Rofvor och Kål, af hvars frö en
olja pråsfas til lampor och hvars gula
biomor på et Utmärkt fått cm våren
pryda hela åkerfält.

Uti början af April börjar Landtman-
nen omgrafva det land, fom årnas til
Ris - fäde. Det ftår då nåftan helt och
hållit under vatn med fine uphöjde kan¬
ter vid fidorne. Grafningen Iker med
en fots lång och en hand bred, något
krokig bila, fåftad vid et ikaft. Ris¬
grynen fås altid förft på et ftycke land,
helt tått, lika fom kålfrö uti lafva. Se¬
dan når det upvuxit til et qvarters
högd, upryckes det och planteras, lika
fom kålplantor, på RiS-åkrarne, någre
ftånd tilhopa knippevis, et qvarter mel¬
lan hvarje knippa. Detta år altid qvin^
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folkens göromål, fom vada i vatnefc»
hvilket minft år et qvarter djupt Uti
November månad år det mogit och af-
ikåres famt bindes uti knippor och hem¬
föres. Endaft genom axens flående e-
mot en tunna eller något annat, falla
kornen ifrån halmen, få at i det hån-
feendet ingen vidlyftig tröfkning år af
nöden; men för at få det yttre fkalet
frånfkildt ifrån rena kårnan, år en ny
tröfkning eller ftampning åter nödig,
fom fållan anftålles förr, ån grynen be-
höfva nytjas. Således föres det til åt-
llcillige orter och fåljes der aldeles o-
ibampadt. Stampningen i fmåt fker al-
månna ft på det fåttet, at et tråblåck
göres iholigt, denna hola fylles med ris
och ftötes med en tråftöt, til dels fka-
len lofnat ifrån. Uti ftort fker denna
ftampning icke allenafc genom en ma-
chin , fom beflår af flere flötar, hvilke
drifvas med vatn-hjul; utan ock med
en dylik machin, fom af en karl tram¬
pas med foten: under denna ftampnin-
gen rörer han med en kapp i fkrufven,
få at grynen kunna rinna ned. Ris¬
grynen, råknas hår för de båfte uti hela
Oftsndien, ganfka hvite, lemige och me¬
ra födande.

Bok - hvetét, (Polygopum fagopyruvi)
4 Del. F nytjas
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nytjas almånnaft til mjöl malit och ba-
kadt til fmå kokade, ofta tillika färga¬
de kakor, fom uti byarne och vid hvi~
loftållen fåljas for en ringa penning til
de refar.de och deras bärare.

Hvetet £Iriticum ajlivutn et kyber-
num) fås uti November månad och af-
fkäres moget uti Junio. Det nytjas me¬
rendels til fint mjöl, hvaraf fmå kakor
göras, fom åtas mjuka.

Kornet ('Hordeum) blir olika tid ut-
fådt, ftundom uti November, ftundom
uti December och någon gång uti Okto¬
ber månad. Uti Maji månads flut eller
Junii början aflkåres, torkas och utfcrö-
fkas det famma. Åkrarne likna hår of¬
ta Kålgårdar med fine fångar, fom of¬
ta åro blott en fot brede och fkilde åt
med en djup fåra oller dike, åfven af
en fots bred. På desfe fmale fångar
fås kornet tvärt öfver uti rader, fom
lämna något rum ledigt emellan. Stun¬
dom blef jag dock varfe, at kornet var
fådt långs efter fången, då raderne en-
daft voro tvånne. Jag märkte ockfå,
då kornet hade upnat vid pafs en half
alns högd, dock innan det gåt i ax, at
Landtmannen likafom npdikade desfe

fmale
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finale diken och ganlka varfamt lade
jorden omkring roten, hvaraf kornet
undfick både gödning och vatnades. Det
berättades mig, at efter vifs tids för¬
lopp nedlägges jorden åter i diket och
det, fom förut varit fådes-fången up-
tages och förvandlas teil dike. Uti kor¬
net befans åfven på någre ftållen brand,
en ijukdom ibland fåden uti Europa me¬
ra aimån. Så fnart kornet blifvit af-
Ikurit, fås ej fållan annat korn eller
ockfå Böner QPbafetli^) emellan dub¬
ben , antingen bredevid det famma eller
uti fåran, få at landet verkeligen befås
tvånne gånger om året, ehuru på olike
ftållen, utan ny körning och ansning.
Kornet nytjas måft: til föda för håftrar
och andre kreatur. Någon gång males
deraf fint mjöl, fom nytjas til fmå mju¬
ka kakor.

Ivålfrö QBrcsßca orientalisk odlas öf-
varflödigt uti alle Landfkap. I Aprilmånad fes öfver hela landet åkrarne ftå
förgylde utaf dels biomor. Roten ny¬
tjas icke; men frön, fom mognaiMaji,
gifVa genom pråsning en oljae, hvilkenöfver alt brukas uti lampor. Örten kal¬
lar Japonefen Na Tanne och oljan Na-
tannc Aira eller Natanne no Ahra.

Fa. Bl-
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Både körn, hvete och kålfrö uttrö*
fkas ftundom helt rått och flått på halm*
mattor, under bar himmel, ej fållan u-
tan för husdörren i byarne, med fla-
gor, fom hafva trenne klompar eller
flockar. Ockfå flås af någre kårfvarne
med axen blott emot en tunna, balja
eller dylikt, at kornen affalla, fom fe-
dan måfte renfas ifrån fine agnar och
annan orenlighet.

Utaf böner, årter och linfer odlas
fTere forter både ftörre (Phafeoli) och
mindre QDolicbos). Af Daidfu böner
('Dolicbos Soja) nytjas mjölet til matred¬
ning och utpråsfade faften til Soja be¬
redning , famt frön til foppa, kallad Mi-
fo, hvilken år en dagelig rått för fol¬
ket i almånhet. Atjuki ( Pbafeolus ra-
diatus) bönorne malas åfven til mjöl,
hvaraf med fåcker beredas fmå kakor.
Vanlige årter QPifum fativum) och Vål-
fka böner QKicia faba) fåg jag på någre
Hållen utfådde och brukelige. Likafå
odlas åtlkillige arter af grås, för~at ny-
tja frön deraf til föda både för månni-
fkor och kreatur, fåfom Awa (Fanium
verticilUtum), Kibi (Jiolcus forghum), Ko
Kibi (JPamcum Corvi), Nan ban Kiwi (Cy-
vofurus Coracanus) med flere. Rofvor

QBras~
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(,Erasfica vapa) fås ymnigt och använ¬
das mycket til föda, åfven fom andre
jordfrugter och lökforter, fåfom Såcker-
rötter (Sium fifarum), Morötter (Dau-
cus carota), de der åro föga gulagtige,
Råttikor (Rapbanus fativusBatater
(Convolvulus edulis) och obetydeligen
Po tater (Solanum tuberofum). Defsutom
updragas Sallat, (LaSluca fntiva); Melo¬
ner (Cucumis melo) både med hvit och
rödagtigt kött, at tjåna fåfom defert vid
måltiden och för at lålka, kyla och fläcka
torften om fommaren; Fumpor, (Cucu¬
mis pepd) fom nytjas uti foppor; Gur¬
kor (Cucumis fativus) både at åta får-
Ike och til inlågning; Conomon (Cucu¬
mis Conomon) at infyltas och tjåna til
defert at reta matluften; Fokke Fokkes
eller frukten utaf Solanum vielongena, at
låggas uti foppor; Calabasfer (Cucurbita
lagenaria) odlas til flalkor och dylike' kåril.

t

Til krydder brukas och ftundom od¬
las Ingefåra (Amomum tnioga), peppar-
bulken (Fagara piperita), hvaraf tages
både blader och frugter, at gifva fop¬
por och faucer en ftark fpecerie-fmak;
Spanlka pepparen (Capficurnf Bambo-
roten och åtlkillige forter champignoner

F 3 (4ga-



86 Åkerbruket.

{A'garici), fom hos detta folkflag åro
mycket begärlige, i bodarne almånt til
falu torkade, famt både i foppor och
faucer nåftan dageligen brukade. Defert
på bordet utgöra åtlkillige vålfmakeli-
ge frukter, fom odlas uti trågårdarne,
fåfom Pomerantfer, Citroner, Pompel-
mofer och ApelOner; Päron, Perlikor,
Plomon, Körsbär , Mefplar (Mejpilus
japomea) rått fmakélige, Fikon QDiojpy-
rns KakP), Drufvor Q Pitts vimfern) ,

Granatjplen QPttnica gravatum), Span-
fka Fii\n (Caflus ficus), Caftanier, Val¬
nötter, med mångfaldige flere. Humlan
(Humufus^) fåg jag på et och annat Hal¬
le vild växande, ej odlad eller brukad.

Emedan alt Land ligger öpet, utan
at vara inftångdt innöm gårdesgårdar,
fom hår åro okände, få finnas månge
köks- och trägårds - växter odlade på
öpne fälten, och trägårdar gifvas fålun-
da inge andre, ån de, fom finnas vid
hvarje hus, åro obetydelige til ftorleken
famt mera. inrättade for prydnad fkul.
Uti desfe finner man både trån, fom
prunka med vackra och ftora, ofta du¬
bia biomor och andre få vål örter fom
lökväxter med fynnerligen täcke blom-
fter, fåfom Azalea indiea > Nandina dome-

ßien,



Åkerbruket. 87

fiten. Prunus cernfus, GnrSem* fiorida,
yfueuhn japonica , Spirece, Magnoli*, Tage¬
tes pntula j Celofia eviftata , Hovenia dul-
cis , Afitr ebinenfis, Paionia officinalts, Cbry-
jnntbemum indicum, Calendula officinaIis ,

Impatiens balfamina, Mtrabilis diebotoma
och oråknelige flere.

Til fd'gefioffer fåg jag odlade fo/y-
gortum chmenfe, barbatum och aviculare ;
alle desfe gåfvo en vacker blå fårg,
mycket lik med Indigo. Bladerne tor¬
kade flottes och fkapades til fmå ka¬
kor, fom Tåldes, uti bodarne. Härmed
fades både linne, filke och bomul kun¬
na fårgas. Då de kokas vid nyfcjandet,
ti Håg ges afka. ju ftarkare Decodtet
gjordes, defto mera mörkblå fårg er¬
hölls och tvärtom.

Både Bomuh - och Silkes-afvelen år
hår i Landet utaf ganlka mycken bety¬
denhet och förfkaffar klädnad åt månge
millioner månniflcor. Til den andan od¬
las och planteras årligen Bomuls-bu-
fken QGosfypium berbaceum'), fom gifver
en ganfka fin och hvit bomul, til tyger,
ftopningar och andre behofver. Silkes-
afveien beror af Mulbårstråns plante¬
rande och förökande, hvarigenom en

F 4 obe-
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obelkriflig mängd af Silkes -mafkar up-
npfodas och filke beredes til tyger,
garn, vadd och månge andre både be-
liof och prydnader.

Fernistrådet, QRbtts verrAx), Kam-
ferfcrådet (Laitrus campbora) , Tallen QPi-
vus fylveftris}, Thébuiken QTbea bobea),
Cedern (Cupvesfus japonica) och Bambo-
rören (jArundo barnlös} våxa icke alle¬
na!): vilde uti hela landet, utan odlas
på flere Milen, for den mårkeliga nyt¬
ta , fom invånarne draga af alle desfe.
Bambo'-(lammen tjänar dem til rännor,
håf-fcånger, til flåtning af korgar och Ikåp,
Ikrifpennar, folfjådrar med mera; Tal¬
len til prydnad vid huien och dels trä
til bygnad farnt alle forter Höjder och
åfven de finaite lackerade arbeten; Ce¬
dern til fartyg, husgeråd och Snickare-
arbeten, lika med tallen. Fnnisträdet
äger en mjölkagtig fa flt uti fig, fom år
den ypperfta af alla kådor til lackering.
Kamferträdet växer vildt til ftörfta myc¬
kenhet uti Satfuma Landlkap och på
Cotbo öar. Utaf detta tilredes den må-
fira Kamfer, fom förbrukas uti Europa.
Japonelen fönderfplitrar trädet och röt-
terne ganlka fint, kokar det med vatn
uti jerngryta, tåkt med en hatt af trä,
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fom åger en hög kuller. Uti denne
kuller fåftes halm eller hö, få at den
upftigande Kamfer derpå kan fåfta fig.
Kamfer-kådan fedan Ikild ifrån halmen
år grynig, inpackas uti trå- baljor och
förfåljes efter vigten til Hollåndfka Com«
pagniet.

Då uti hela detta vidlyftiga Rike
hvarken finnes någon talg eller kernas
något fmör, har defs invånare varit
omtånkte, at i defs ftålle bruka fårlka
oljor både til fin matlagning och til lam¬
por uti hufen. Rbus fuccedanea gifver vål
af fine frön genom pråsning en olja,
fom fnart ftelnar likafom talg och hvar-
af ljus åfven tilredas; men desfe ny-
tjas på långt når icke få almånt, fom
lampor. Likafå göras ftundom ljus af
ftelnade oljan utaf Laurus camphora och
glauca, af Rhus vernix och Melia azeda-
racb. Til lampor åter, afc uplyfa ru-
men om vintren, nytjas flere flag af
oljor , fålom utaf Dryandra cordata och
andre, i fynnerhet och aldraalmånnaft
af Brasfica orientalis, Deremot nytjas
den finare oljan utaf Sefamum uti köket,
til ftekning af filklorter och andre rät¬
ters beredning.

F 5 Såc«
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Såckerlönnen våxer mig vetterligen

icke uti Japan, ej eller hafva Socker¬
rören ånnu blifvit til odiing införde;
men Japanfke Tolkarne vifade mig dock
at de agde en faft, hvaraf Såcker kan
beredas. Detta fades mig förfärdigas
ufcaf faften af något trå på 4arne om¬
kring Japan. Det famma fmakade föt,
men var brunagtigt och til utfeende o-
anfenMgt. Om Såcker fålunda år en
»nödvändighets vara för et Land, torde
det vara den enda, fom Japonefen ber
höfver taga utaf utlåndningens hand.
At han för öfrigfcåger, och det uti ftör-
fta öfverflöd, alt annat, fom erfordras
både til föda, kiådnad och beqvåmlighe-
ter, lårer af det, fom ofvanföre år fagt,
nogfamt kunna inhämtas. Och då man
uti de måfte andre Länder, mer eller
mindre ofta klagar öfver mifsväxt-år
och fvår hungersnöd, höres fållan få-
dant hända uti det folkrika japan, der
man lefver tarfveligt utan flöfande och
der man förfigtigt blandar på marken
en mängd af jord - och fkal-frugter med
fine fådesflag. Likväl har man någre
exempel derpå, at åfven hår hungers¬
nöd träffat landet.

Emedan Japonefen äger få mångfal¬
dige
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dige fådesarfcer, få mycken förändring
af både rot- och fkal-frugter, Ömt
desutom hämtar ganika ftort förråd af
födande åmnen ifrån fcilgrånfande haf-
vets rika vifthus; få hvarken behöfver,
ej eller åger han någon betydande ladu¬
gård. Fyrfotade djur ågasfå, h varige-
no m landet ej behöfver användas til
vidiyftige ångar. De få häftar, fom fin¬
nas i landet, nytjas utafFörftarne, når
gre til bördor och någre til ridning fö-r
refande; och hela deras antal torde ic¬
ke gå få högt, fom uti en enda Stad
uti Sverige. Man hörer liar aldrig om¬
talas, hvarken Iföra Ryttare -häftar,
eller yftrq, vagns - häftar, eller Ihåila
flådtrafvare eller Européns förnäme
Stallmåftare. Oxar och Kor torde vara

ånnu fårre; deraf nytjas hvarken köt¬
tet, mjölken eller oft, fmör och talg
deraf tiiredde; de brukas endaft någon
gång för kärror och at plöja fådan å-
ker, fom ligger nåftan beftåndigfc un¬
der vatn. Svin finnas ganika få vid
Nagafaki och desfe okynnes kreatur,
de fkadeligafte för alt, hvad jordbruk
heter , då de ej hållas inne, åro troligen
införde af Cltineferne. Far och Getttr
gifvas icke uti hela landet: de fednare
göra et odladt land för mycken ikada

- och
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och fårens ull kan hår umbåras emot
bomul och filke. Under mit viftan¬
de på Hollåndlka Faftoriet hände fig, afc
någre Japonefer ankommo til öen med
åtlkillige får, fom de ågt flere år uti
fit förvar och hvilke de emottagit utaf
någon Chef för Hollåndfka handelen
fom reft til Batavia och fedan icke åter¬
kommit- Hundar föda de utaf vidfke-
pelfe, de ende lättingar i landet och
Kattor åro merendels fruntimbrens favo¬
riter. Håns och vanlige Ankor ägdes
åfven tame i hufen, förmodeligen mäft
för äggens (kul, hvaraf de åro ftore äl-
ikare och nytja dem vid flere tilfållen
hårdkokte famt uti ftycken fönderfkurne,

Lan-
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fkulle blifva alt för vidlyftig, at ut¬

föra i al fin vidd uti et Verk, fom en-
daft år åmnadt til Dagbok öfver refan.
Det år fåledes endaft korteligen jag
tror mig böra nåmna något derom, för
at gifva åtminftone något begrep om
detta Landets egne alfter uti de tren¬
ne Naturens riken. Hvad våxterne
beträffar, har jag utförligt befkrifvit
dem uti min år 1784 af trycket utkom¬
na Flora Japonica , och tillika tilkånna-
gifvit den nytta och bruk Japonefen i
hvarjehanda hånfeenden vet, at göra
fig utaf tråns, bulkars och örters åt-
fkillige llag och deras fårikilde delar.
De djur, fom kunnat vara antingen
mycket fålfynte eller för kännare uti
Europa aldeles obekante, har jag til en
del redan utredt och befkrifvit uti A-
cademifke Afhandlingar och Difputatio-
ner, ofta med bifogade figurer; och
hoppas jag, om lifstid, hålfa och ledig¬
het det vela medgifva, at på lika fatt
göra almånt bekante de öfrige, fom än¬
nu kunna finnas uti mit förvar och dem
flere oblide öden hittils fkonat.

Af dåggande djur åro följande; fom
kommit med någon fåkerhet til min
kunfkap:

Canis
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Canis lupus: Vargen, okame kallad, uti
de norre Landfkapen.
vulpes,.Råfven, et féragtadt djur i
hela Landet.
jamiliaris, Hunden, både tam, och
fom mig .berättades, åfven vild,
kallad jamrna ing, hvilken dock
torde vara förblandad med jackhal-
fen eller någon annan fort.

Felis catuSy Katten fins uti alle hus, til
fårgen mycket föränderlig.

Mus rnttus, Råttan hushållar hår, fom i
andre Lånder.

Lepus timidas , Haren, den grå arten,
fördes ej fållan til vårt Fadtorie
och til vårt bord.

Bos taurus: Bufflar med knyl på ryg¬
gen fåg jag uti nejden af Miaco
draga flora kärror; men Kor, dem
Landemannen någon gång ågde til
tjånft för fit Landtbruk, voro myc¬
ket fmå.

Equus cabaHus, Håflen år utaf medel¬
måttig ftorlek.

Sus fcrofa j Svinet år af den Chinefifka
arten.

BaUner fåg jag på torgen och i bodar¬
ne uti Nagafaki, föndérhugne för-
fåljas til föda. Desfe fångas vid
kulten med harpun och nytjas, ci¬

tom
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tom köttet deraf, åfven fifkbenen
och Ambra , fom ej fållan fåges fin-

-nas uti dels ipålfvor och fom åfven
en gång vifades mig helt fårlk och
injuk.

Flere dåggande djur nämndes vål
Nicola finnas i de norre och minft be¬
bodde trakter , fåfom Hjortar, Björnar,
Apor och flere, hvilke jag dock icke
hade tilfålle, ät fe, hvarken lefvande
eller deras hudar.

Af Fogellkaran finnas både Höns
och Gåfs tame; men ganfka månge hål¬la fig vilde uti vatnen, mellan öar-
ne, ofta uti otrolig myckenhet, freda¬
de både ifrån ikråm - Ikofct och otidigt
jagande. Och andre hålla fig in uti lan¬
det och på fålten. Jag hade likväl in¬
tet tilfålle, at håraf göra någon förfam-
ling, emedan jag hvarken Ijelf fick ny-tja fkjutgevår, ej eller annars kunde
förvårfva mig dem. Dem jag med nå¬
gon mera vifshet kände, voro endaft
nedanlkrefrje, nemligen: Tuppen och
Hönan, QPbafianus gallus)\ Corvus corax,
Korpen; Anas anfev, galericulata och
querquedula fom fördes'' til vårt kok;Aräta allra och major} hvilke åtföljda

åker-
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åkermannen på falten ; Tetraa caturnix6
Vaktelen; Loxia pyrrbula, Domherren
och Oryzivora; Colutnba cenas, Husduf-
van. Utaf Amphibia uppehålla fig gan-
ika få hår i landet: dem jag fåg, voro
blott en Teftudo japonica och Lacerta ja-
ponica. Tolkarne omtalade val, at or¬
mar Ikulie finnas, men jag hade aldrig
tilfålle, at dertii fe något tekn.

Filkarne upfökas med mera flit af
Japonefen , oagtadt deras vida utrym¬
me i hafvets djup, ån något flag af an¬
dre djur. En ftor del håraf förfamlade
jag och förvarade uti fpiritus vini hem-
fande til Batavia, Holland och mit egit
Fädernesland. Olyckor, fom tilftötte
under hemfåndningén hafva beröfvat
mig flere af desfe rare kräk, och nå-
gre åro ånnu outredde. De nu mera
kånde ibland dem, åro följande: Mura-
tia nebulofa, piffa, annulata och fajciata,
famt Opbichtbus einereus, alla ganfka vackra
och befynnerliga ål-forter; Gobius pa-
tella; Silw/us maculatus, lineatus; Cal-
lionymits japonicusi Sctana catapbraffa >
Terca 6-lineata och piffa i Salmo fahr j
Clupea thriza; Piflularia tabacaria\ Cypri-
nus aureus; Petvaodm bijpidus och ocella-
tus\ Oflracion cornutus, Syngnatbus bippo-
campus \ Raja torpedo, In-
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Infe&er, fom lättare kunde åtkom-
mas, få vål under refan til Hofvet,
fom på Facftoriets ö, voro dels kände,
dels aldéles obekante förut, nemligen:
Anobium ruficolle; Coccinella japomca,
4-pußulata $ Chryfomela ceftuans, pallida;
Dermeltes violaceus; Cicindela japomca ,

cuten& ; Scarabaeus aeruginojus, Fama Muß
kallad; Hilter unicolor; Mordella na[uta >

aculeata ; Ptinus fur ; Meloeprofcarabotus ;
Casfida nobilis, veficularis; Silpha ctßiva;
Bupreitis ru/lica. ignita, vittata 5 elegans ;
Cerambyx rubus; Lampyris japomca ,

compresfa; Staphylinus erytbropterus, r/'-
parius; Forficula auricula; Cimex
dis, guttigerus , bifpidus, clnvatus, trigö¬
mts ) unipunElatus, fullo, fordidtts, cbinen-
/5V, brunnens , anchora, cormitus, niger >

andrece, ro/o#, augur, ocellatus; Blatta
or lentalis, germanica, gigantea \ Mantis
religiofa, maculata, niifuta; Gryllus »0/«-
tus; Ächeta gryHotalpa ; Papilio argiolus s

rapce, Calbuvi , tbvax, becabe, proteus, afca-
nius, pb lettas, cardui, nipbe; Sphinx
/w; Bombyx lubricipeda\ KoAua ferici^
cbi, paranympba / . Phalaena nymph&ata,
prunatä, immutata, amataria; Pyralis
ocellarisy Tortrix viridana; Heinerobius
perla, grandis] Agrion puella, vtrgo;
Panorpa japomca; Apis welhfica ; Velpa

4. Del. G , parte-
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parietum; Mufca carnaria, japonica, ✓?/-bjfrotis, ceefar, mellina, vibrans, dornefti-
ca, fimetaria, cympjea^ fduvialis; Sto'moxyscakitrans ; Tipula pbulanoides, ruficoliis,femorata; Culex pipiens; Onilcus oceani-
cus y afellus ; Monoculus polypbemus; Pu-lex irritans ; Pediculus bumanus; Jul USterreßris; Lepisma facebar ina f Cancer
diogenes, aßaeus och dorfipes.

Snäckor famlades utaf Japanerne, i
fjmnerhet uti de nordligare Landlkaper,
uplades- på kardad bomul, fållades med
risgryns - klifter dervid och fåldes åt
de Holländare, fom refte til Hofvet.
Desfe Skal - djur voro alle ganlka pry-
delige, men altid fmärre dertil utfökte.
De, fom nytjades til föda uti landet al-
månnare och ftundom fördes åfven til
vårt bord, voro Oftrea pleurone&es och
gigas , en ganfka lång och tjock Oftron-
lort, famt Venus cbione och meretrix,
fom antingen kokades eller ftnfvades.
Utaf Vermes, Snäckor och Coraller
famlades af mig följande: Sepia oftopo-
dia y fepiofoy After i as rubens ; Lepas mi -tella j halanoidesy Mya trvncata fos/il; So¬
len vagitiOy legumen, bullatus, ftngtlatus;Teilina folidula , delteatula , laclea, albida;
Donax Jcripia, Carditim rußteum;

Ve-
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Venus virginea, decusfata, deflara-
ta, tigerinn, rotundata, cancsllata,
tueofa, pedlinata , exoleta y faint ebione ,
fom kallas bamagai och meretrix, fom
far namn af Sigakf. Madtra violacca%
glahmta, folida, lutaria, fliiltorum J Area
antiequata, undata, pella, barbata,
Spondylus gaderopus; Chama antiquata,
lazarus; Mytilus hirundo , barbatus, bilo-
futaris, viargaritiferus; Oflrea lima , pel-
lucens , plica, maxima, folium , formeata }

pleuronett&s, och ; Anomia byßero-
pborus , ierebratula , plicatella, lacunoja,
cepa ; Pinna nobilis\ Argonauta argn ;
Conus JpeBrum; Cypraea mauritamea,
ferpentis; Voluta mercatoria ; Buccinum

, fpiratum, nitidulnm , lapillus * Bulla
naueum, ampluftre, ampulla , pbyßs, fpelta;
Murex tritonis, aluco , faxatilis, antiquus;
Strombus lubuanus; Trochus conulus,
Veßiarius, pbaraonis ; Turbo bidens , un-
gulinus \ Nerita canrena; Haliotis tuber-
culata ; Patella ungarica, paccbarina , un¬
guis, nubecula, barbara, caerulea; Serpula
arenaria, triquetra, fpirorbrsj Madrepora
porpita förftenad ; Ifis entrocha/ Tubipora
mußc a Iis, fom kallas z'zptf och tefedo;
Um b il i c i veneris funnos vid flrrånderne
iipkaftade, åfVen -fom i bergen funnos
Belcmniter,

G 2 At
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At de ädlare metallerne, Guld och
Silfver funnits uti ymnig vålfignelfe uti
Japanfka Riket, hafvä både Portugifer-
ne erfarit, fom utfört deraf fordom he¬
la fkepsladningar och Hollåndarne uti
förre tider. Guldet finnes på flere Mi¬
len och torde detta Land tåfla med de
rikafte i verlden i detta hån Teende; men

på det, at det icke fkal blifva alt för
öfverflödigt i landet, får Icke mer, ån
en vifs myckenhet årligen upgrafvas,
utom det, at ingen flags metalgrufva
får öpnas och arbetas utan Kejfarens
XTttryckeliga tilftånd. Då fådant tillätes,
tilfalla deraf två tredjedelar Kejfaren
och Landets Förfte en tredjedel för fi-
ne koftnader. Guldet finnes något uti
fand, men det måfta dragés utur kop-
parkjes, uplöfi: af fvafvel. Det finalle
Guld och den rikhaltigafte Guldgrufva
fades mig finnas på Nipons ftörfta 6,
vid Sado. Dernåft kommer den i god¬
het, fom finnes uti Surunga. Utom defs
vet man med fåkerhet, at uti Satjuma
finnas flere rikhaltige Guldgrufvor, åf-
ven fom i Tfikungo och på öen Ama-
kufa. Det nytjas til mynt, förgylnin-
gar och i våfnader; men utföres icke
vidare.

5/7/. •
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Silfvev måfte hafva funnits fordom
mycket ymnigare, än nu for tiden , e-
medan en ftor myckenhet då blifvit
fordt utur Landet.- Japoneferne anfe
det fjelfve för rarare ån guld, ehuru
guldet år dyrare. De emottogo ock nu
utaf Hollåndfica Compagniet en anfenlig
fumma Hollåndfka Ducatoner. Det fkal
finnas uti Bingo Landfkap; och uti de
norre trakter vid Kattami Ikola finnas
rika Grufvor, utom det, at tvånne öar,
loin fat namn af Guld- och Silfver-
öarne, ('Gin/inta, Kinfima) fkola åga myc¬
kenhet af bågge desfe dyrbare metaller.
Silfver nytjas til mynt och til beflager.

Kopparen år ganfka alman uti hela
landet, rikhaltig på Guld och riktar fle-
re Landfkap. Denna har både fordom
i flor myckenhet blifvit utförd och ut-
föres ånnu både af Hollåndlke och Chi-
nefilke Köpmän. Den finafte och fm i-»
digafte finnes uti Surugn, Åtftngo, Kyno
Ktcni. Den fidfte år af alle fmidigaft och
den ifrån Suruga håller måfta Guldet.
Månge Koppargrufvor finnas uti Satfu-
ma och flereftådes. Håraf gjutes fmåfe
fkiljemynt, och göras beflager, Sowas-
arbeten, grytor, kitlar med mera.

G 3 Jem
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fern torde vara roinfi: almånt af alle
metaller hår i landet; likvål finnes det
uti Landfkapefc Mimajaka, Bitfjtt och
Bifen. Sådant hvarken införes eller ut-
föres gjerna til falu. Håraf förfärdigas
lablar, vapn, faxar, knifvar och mång¬
faldige andre redfkaper, fom i landet
kunna behöfvas.

Berußen fprarades mig af mine vän¬
ner och kallades Nombu; den var mörk¬
gul, ljusgul och åfven randig, lamt la¬
des finnas i landet.

Svafvel finnes öfverflödigt i landet,
i fynnerhet på en ö, nåra in til Satfu-
jna. Stenkol lades finnas uti de nordli¬
gare Lnndlkap. Rod Ågot med hvita
ådror lag jag mer ån en gång tjäna til
knapp eller dylikt vid deras tobakspun¬
gar och medicainents - do for, h vilken
Agat de oftaft fiipat til en fjårrl eller
något annat djur.

Hän.
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drifves antingen innom Riket emel¬

lan dels åtlkillige ftåder och hamnar,
eller med utlänningar. Inländlka han¬
delen år i ganlka blomftrande tilftånd
och i alle hånfeenden fri, utan hinder
af tullar och utan brift på transport e-
Hiellan Rikets mån ge och larlkilde or¬
ter. Hamnarne fynas upfylde af ftörre
och mindre fartyg, vågarne vimla af
retande folk och forflade vahror, och
handels-bodarne åro öfver alt upfylde
med gods ifrån alle åndar af landet, i
lynnerhet uti de ftörre Handels-ftåder.
Uti desfe ftåder, och befynnerligen uti
Miaco , lom tigger uti medelpunkten af
Riket, hållas åfven flere fcore markna¬
der, til hvilke folk ifrån alle landsän¬
dar ftröma, för at fålja och köpa,- U-
tom Kubo år vål Köpmannen den en¬
de i landet, fom kan blifva rik och läg¬
ga ihop ftundom anfenlige fummor;
men detta alt oagtadt kan han icke
hår, fom i andre Länder, antingen kö¬
pa fig förnäme titlar eller bringa Hg uptil et högre ftånd; utan tvårt om år en

Köpman altid loraktad och åger manaltid hårftådes den förklenlige tanken
0111 honom, afc han på mindre ärbart
fått och icke utan fine medborgaresikada famlat ihop fine Ikatter. Vid råk-
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ning nytjas altid Decimaler eller jånit¬
tiotal. Til vigt brukas almånt en bes-
man , vid hvilken år fogad en vigtlkål,
på hvilken varan lågges: på fjelfva
hesman hänger medelft et fnöre en
tyngd, fom kan flyttas fram och tilba-
ka, for at utmärka varans vigt. Så¬
dana fmå besmån bara Képmårinerne al-
tid med fig, antingen enfame eller uti
en dofa tillika med et råkne-bräde.
Tbébandelen idkas endaft innom landet;
livad deraf kan utforas, år fnart fagt
intet. Soja handelen år mera befcydelig;
lika fom Tbéet hårftådes anfes fåmre,
ån det Chin.efifka, få år tvärtom So¬
jan mycket båttre, ån den, fom bag¬
ges uti China. Soja föres derföre uti
fine tråbaljor icke allenaft til Batavia,
utan hon förfåljes ock derifrån til Eu¬
ropa och til alle orter af Oftindien.
På visfe orter uti Japan år ock Sojan
ånnu båttre; men for at bevara den al-
drabåft och förekomma, at den icke
under hettan lkal öfvergå tli gåsning
och forderfvas, plåga Hollåndarne på
Faåloriet inkoka den uti jernkitlar och
fedan tappa den på bouteilier, fom vål
korkas och hartfas. Således år den bå->
de ftarkare och båttre bevarad, famt
tjänlig uti alle &ucer. Silkes - handelen

blöra-
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blomftrar vål inaorn Riket, men for den
fmalhet, fom tygerne hår åga, kunna
de icke utföras och af Europeerne ny-
tjas. Povcellins - handelen år ftark inom
landet, men det år ringa, fom utföre»,
emedan Japanlke porceilinerne, ehuru
gode til åmnet, åro tjocke, plompe och
föga vål målade, famt gifva de Chine-
fifke mycket efter uti vackerhet.

t#

Handelen med Chineferne år förmo-
deligen längre tid drifven, ån med nå¬
got annat folkflag; den år ock den en¬
da , fom ånnu drifves med något af de
Indilké folken. Utaf ålder handlade Chi¬
neferne med rått filke, fom de införde;
förft anlände de til Ofacca och fedan
til Nagafaki hamn, cler de ånnu ankra,
åga fit Faétori, fine tempel och Pra¬
ller. Anda til år 1684 ankomnio årli¬
gen 100 fartyg, hvarje med 50 mafi;
men fom det då uptåktes, at Jefuiter-
ne, fom den tiden ftodo vål hos Chi-
nefilke Kejfaren, igenom Köpmånnerne
inlurendrågade til Japan åtlkillige uti
China trykte Cathollke böcker, få blef-
vo Chineferne mera infkrånkte, deras
handels - fumma, fom förut var fri,
nedfat til 600,000 thayls och antalet af
deras fkjepp förminlkade til 70," beman-
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nade endaft med 30 man. Nu för ti¬
den åro de innellutne på en liten ö vid
Nagafaki ftad; de landa ingen Ambas-
fade til Kej faren ; aga inge Comprado-
rer, utan bandia Ijelfve fine lifsmedel
vid porten; de aga ock ingen Diretfteur
för fin handel. Men tolkar, vakt och
upfyningsmån åro dem, få vål, fom
Hollåndarne förordnade. På 3.*ne får-
Ikilde årstider, nemligen vår, fomrnar
och höft förfåljas deras Köpmanna¬
varor. De förfåija hår rått filke och
tyger, Såcker, Therpentin, Myrrha,
Agat, Calumbak, Baros Kamfer, Ninfi,
Medicinfke böcker och flere andre me-

dicamenter. De återtaga igen Staf-
koppar, lackerade arbeten med mera.
Store älßcare af flåfk medföra de Svin i-
från China. Nar deras fartyg bliTvitlaftade
och affegla, följa dem Japanlke fartyg
långt ut i ijön , för at förekomma lu-
rendrågerier på kufterne.

Portugiferne, fom forft uptåkte Ja-
panlka öarna, voro ock ibland Europe-
erne de forfte, fom drefvo handel der-
ftådes. Vinften var i början otrolig,
få at årligen mer, ån 300 tunnor Guld
utfördes. Sedan de igenom fit högmo¬
diga upförande hade gjort flg förhata¬

de
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de och handelen derigenom råkat uti
ytterfta förfall, få utfördes likväl ånnu
år 1636, utaf filfver 2350 kiltor, eller
2,350,000 thayls; år 1637 utfördes 2,142,365
thåyls och år 1633, 1,2*9,023 thayls.
Sedan Portugiferne blifvit utdrefne 11-
tur landet, hafva få vål de, fom Spa-
niorerne gjort åtlkillige förfök, at åter
ppråtta fin handel; men alle förfök haf¬
va icke ajlenaft mislyckats, utan gan-
lka olyckeligen åflupit hos et folie, af
få oryggelig förefats, lbm det Japan-
Ika. 1640 fändes ifrån Macao et fkepp
med tvånne Ambasfadeurer och.73 per-
foners medfplje: alle desfe blefvo uti
Nagafaki firaxt tagne fågne och deras
ankomft berättades til Hofvet. Utom
12, fotn fingo åtérrefa, dömdes "alle til
döden och alle blefvo på en dag , lamt
uti et ögnablick halshiigpe, livar af fin
bödel. Tillika förnyades då förbudet
for denna Nation , at någonfin ankom¬
nia til Japan, uti hviiket förbud inför¬
des det få förmätna, fom oerhörda hot,
at om Konungen i Portugal fjelf eller
de Chriftnas Gud dit ankomnio, fkuile
de undergå famma öde. Et Spanfkt
fkepp, en ftor tredåckare, vål beman-
nadt och befryckadt badé åfvén den
förmätenheten at infegla uti Nagafaki

hamn
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hamn och erfor et ånnn olyckeligare
öde, fom vifar, huru orubbelig Japone-
fen år i fin förefats, huru envift han
utforer fine Jagars och öfverhetens be-
flut och icke' en gång af Européernes
kanoner och Artillerie låter aflkråcka
fig. Detta fitepp ankom ifrån Maniii-
ika oarne, det .u tia firade fine varor uti
Nagafaki och inJaftade en myckenhet af
Silfver och andre varor. Emedlertid
inberåttades defs ankomft til Hofvet,
hvarifrån Prinfen af Arima fiele befal-
ning, at bränna folie, gods och Ikepp.
Denne Förfte angrep ock, oagtadt det
tapprafte motfeånd, fkeppet. Så fnart
han med fit folk befteg fkeppet, drogo
fig Spaniorerne ned under förfia dåcket,
Forfren råddade fig undan och dåcket
fprang uti luften. Spaniorerne angre-
pos lika tappert andra och tredje gån¬
gen * til defs alle dåcken blifvit lprång-
de och fkeppet fönk til botn, utan at
en enda kunde lefvande råddas, Mer
ån 3000 Japonefer ftupade härvid och
ftriden varade uti fex timar. Ofver 300
kiftor Silfver hafva fedan blifvit tid ef¬
ter annan upfilkade.

Hollåndlke handelen har undergåt
månge öden, och har altid tid efter an¬

nan
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nan både blifvit minfkad och drifven
med aftagande vinft. Då Portugiferne,
igenom det anfeende, de i början vun¬
nit, icke kunde hindra Hollåildarne, at
åfven hårftådes drifva handel, upråtta-
de desfe fit Faélorie på en ö vid Firan-
do ftad, hvarifrån de fedan måfte afflyt-
ta. Utaf Kejfaren Ijejas erliöllo Hol-
låndarne 1601 fit forfta högtideliga til-
ftånd, at hår drifva handel öfver alt,
hvilken blomfcrade anda til 1619 , då de
hade den oförllgtigheten, at begåra det¬
ta af den efterträdande Kejfaren Fide-
tada förnyadt. Vinften har ifrån den
tiden blifvit mycket förminskad och fri¬
heten i inånge hånfeenden infkrånkt.
1638 fingo de befalning, at nedrifva fit
packhus på Firando , hvilket var af ften
både ftarkt och prj^deligt bygt, famt öf¬
ver dörren vifade A:o C., fom myc¬
ket ftötte detta mifstånkfama och af
Portugiferne få mycket förolämpade
folket. Kort derpå fingo de befalning,
at aldeles lämna Firando, begifva fig til
Nagalaki och derefter endaft at ankra
uti denne hamn, fom ligger ytterft vid
andan af Riket. Hårftådes kommo de
under en noga tilfyn; ftyret togs i bör¬
jan ifrån Skeppen; krut, kulor, kano¬
ner och vapen fördes i land och Ikep-

pefc
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pet losfades af Japoneferne jjelfve; meil
någre. af desfe omftåndigheter ändrades
fedan efter hand.

Uti början införde Hollåndarne rått
Silke, Sidentyger och Halffiden, Sifc-
fier, Katuner, Kläden, Sappantrå, Bre-
felja, Buffels -hudar, vax, Buffelshorn,
Hay-fkin, Card Lian, Peppar, Släcker,
Moderneglikor, Mufkot, Baros- kamfer,
Qvickfilfver, Saffran, Bly, Saltpetter,
Borax, Ahm, Mofchus, Lacca, Ben¬
zoe, Storax, Cathechu, Amber, Co-
ftus arabicus, Corall, Spitsglas , Spe¬
gelglas , Lignum Colubrinuin, Filar,
Nålar, Glas, Glasögon, Foglar och an¬
dre rariteter. Vinften var anfenlig på
Firando; då utfördes åtminftone 6 mil¬
lioner Gyllen och endaft uti filfver of-
ver 4 millioner. På Hollåndarnes egen
begäran förvandlades fedan handelen
med filfver til koppar, emedan då för
tiden mera vinft föll på kopparen; men
filfver blef ock ifrån den ftund förbu-
dit til utförfel. Vår(ta ftöten lårer Hol-
låndfke handelen fåt vid år 1672, ige¬
nom det hat, fom Rådsherren Jnaba
Mino, en gunftling hos den frome Kej-
får Daijojin , upfattat emot Hollån¬
darne. Han utförde fin håmd igenom

en
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ea flågtinge, Tam blef förordnad til
Gouverneur i Nagafaki. Denne låt af
alle varor, fom det året ankommit
med Ikeppen til Nagafaki, håmta prof-
ver, hvilke han upvifade för Köpmån-
nerne, och af dem underrättade fig få
väl om priferne fom de ftålde derpå,
fom den mångd deraf de åftundade. Se¬
dan bod han Hollandarne för desfe va¬

ror mycket mindre och lämnade i de¬
ras behag, at utföra dem, i det fall,
de icke funno fig dervid. Derefter min-
Ikades årligen prifen på varorne och Ko-
bangs eller Japanfka myntet höjdes uti
värde. Håröfver blefvo väl klagomål
förde och Hollåndfke handelen få vida
fri, at varorna låldes efter öpne an*
bud, men hela fumman til förfåljning
nedfattes 1685 til 300,000 thayls. Nu
för tiden ankomma endaft tvånne Ikepp,
och Compagniets vinlt år ringa. De
varor, fom nu almånnafi: in - och ut¬
föras, åro förut af mig uti Tredje De¬
len omtalte.

Mynt-forterne, fom gå uti handel
och vandel har jag til en del redan för¬
ut befkrifvit uti Tredje Delen, fåfom
nye Kobangs, Itjibs, Nandlogin, Jtagan-
tie och Kodarna, Seni, gamle Kobangs,

gam-
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gamle Jtjibs, Kofjn Kin, famfc Gomomé
Gin. I almånhet åro de Japanfke myn¬
ten enfaldigt, rått och flåttllagne, ftör-
re delen utan rand i kanten och utan
den prydnad, fom Svenlke mynten å-
ga, famt de måfte utan beftåmdt varde;
För denne orfak flkull vågas de nåftan
altid af Köpmånnerne, hviike ock då
fåtta fit mårke derpå, til tekn , at myn¬
tet år fulhaltigt och oförfalikadt. Ob.mg
år det ftörfia mynt ,"utaf guld, fom å-
ges uti hela landet och bör fnarare an-
fes för en Medaille, ån et mynt. Uti
handel år det icke gångbart och finnes
fållan hos någon Köpman eller enfkild
perfon. Det år en allångt rundad och
platt guldplåt, få tjock, nåftan fom et
Koppar-runftyeke, på ena fidan mårkt
med fine afbrutne tvårftrek och fyra
jftåmplar innom de fyra fidornas kanter,
hvarje ftåmpel med Dairis vapn: på an¬
dra fidan, fom år flåt, fkrifvas i Lands-
Förftens namn , fom år utgifvare der-
af, åtlkillige ftorefvarte bokftåfver, fom
börjas något ofvan för midten, til ne¬
dre kanten. Denne påfkrift förfåkrar
ägaren om defs rjgtighet och derföre,
få fnart den år bortfliten , måfte famme
Förftes Secreterare förnya den, hvar-
före en Itjib då måfte betalas. En få-

dan
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da# Guldpenning galler tio gamla Ka«
bångs. Obani ågas fåledes och utgifvaS
måft af Landets Förftar och Rådsher-
rar, hvilke föråra en dylik åt någon,
då andre tjänlige fkånker icke åro til
hands. Den gifVes då fåfom en åre-
Ikånk, emedan de anfe för mindre vår*
digt, at gifva, ehuru til lika ftorfc värde,
andre och almlnne Kobangs.

Ibland Silfvermynten åro Kodarna dé
aldraförånderligafte både til fin figur,
til fin ftorlek, och til fin påflagne ftåm-
pel; de gifvas aflånge, runde, klot¬
runde, kulrige och platte. Stundom
åga de flere, ftundom färre bokftåfver
och ftundom Daikokfs bild på fig. Dai-
kokf kallas Rikedoms-guden eller Köp¬
manna-Guden hår i landet. Den afbil¬
das fittande på tvånne Risgryns-baljor,
med en hammare i högra handen och
en fack vid vånftra fidan. Japonefen
tror honom åga den magten, til at öfver
alt kunna uthämta, der han flår med fin
hammare, alt hvad han behagar, fåfom
Iiis, matvaror, kläder, penningar med
mera.

Seni af koppar och jern uptrådas
hundrade til antalet, eller fom aknånnaft;

4 Dbl, H Iker,
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iker, nifcio fex på et tog; de förre kal¬
las då Metastjakf och. de fednare Kwurok-
kufjakf; den fednare knippan utgör i var¬
de en Mas, fem Kondrerins. Uti en dylik
knippa åro fållan alle af en fort, u-
tan merendels två , tre eller flere for-
ter. De ftörre Seni trådas då up vid
ena åndan förft och fedan de fmårre;
antalet af Sent blir få mycket mindre,
lom antalet af de ftörre år til, hvilke
gålla mera, ån de fmå. Sådane Sent-
knippor ligga ofta fårdige uti bodarne
både i Ståderne och på landet, til de
refandes tjånft, fom deraf Ikyndefamt
kunna tilvåxla fig fmåt mynt, utan at
behöfva nöta tiden med räknande. Uti
Nagafaki Stad gå i handel åfven Chi¬
li efilke runftycken, hvilke fkilja fig med
fin gula fårg. De likna i alt de Japan-
Ike Seni utom metallens fårg och bok-
ftåfverne.

Vi-



Viflandet på Dezima före
hemrefan.

Efter ankomften ifrån Hofvet til Fa¬
ctor i ec, tilbrägte jag en ganlka het lom¬
mar, och fysfelfatte mig då med, at öf-
verfe och i ordning ftålla, hvad jag un¬
der relän famlat, få väl utaf torkade
och inlagde växter, fom utaf lefvande
fålfynte trådflag och bufkar , hvilke i-
från Batavia med de hemgående lkep-
pen Ikulle förfåndas til Amfterdam. Des-
fe voro i fynnerhet utaf Lönn-flågtet
Q/lcetety flere ganfka vackre arter, ut¬
af Lyciunt, Celaftrus, Piburnum, Prunus,
Cycas , Cypresfus, Citrus, med flere.

Jag gjorde ockfå denne tiden, åtfkil-
lige utvandringar omkring Naggfaki ftad,
och fom denne var den blomflerrikafte
tiden af året, hade jag den hugnaden,
at fe mine dryge omkoflnader härvid
något båtre belönte, ån förledne höft
och vinter.

I ftållet for hampa fåg jag ([Urtica
nivetf) hvita nåflan, hvilken åfven väx¬
te almånt vild. på någre ftållen odlad
til togs och tygers beredning.

Ricinus fan jag på flere ftållen plan-
H 2 te-
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terad, hvars frö med Moxa och toufch
tilhopa ftötte låggas uti en dofa, hvar-
öfver en filkesduk utfpännes , lom froör-
jas med olja , at det underliggande pul¬
ver fuktas deraf. Når Japoneferne nå¬
gon gång Ikola påfåtta fit flgil, fom
ofta ganfka nått utarbetas uti horn ,

tryckes figillet forft uti denna dofa och
fedan på den fkrift, fom dermed fkal
teknas. Detta pulver tjånar låledes i
ftället för Boktryckare fvårta, och der-
före bör filkesduken med olja å nyo al-
tid fuktas, få fnart den torkar.

Mattor, hvarmed golfven almånt uti
hela Riket betåckas, flatas merendels
in uti landet och blifva uti larfkilde
Landfkap utaf olika godhet. De båttre
förfärdigades utaf Juncus effujus, hvil-
ken ganfka tätt och vackert tilhopa flä¬
tas och uti hvilken fedan fyllesj med
rishalm til två eller tre fingers tjock¬
lek. På det detta gråsflag derföre måt¬
te växa högre och blifva tjänligare, od¬
lades det på någre ftållen, fom voro
låglåndte. At få mattorne mera hvit-
agcige, ån gule, få utlades ej fållan
detta gräs, för at blekas.

Lilium Juperhim, en ibland de aldra-
vack-
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vackrafte blomor i verlden, fan jag of¬
ta på deras fmårre fartyg uti hamnen,
uphångd fåfom et offer åt deras Sjö-
Gud.

Vvavin japonica var en liten och långs
efter jorden krypande bulke, fom väx¬
te mycket almån omkring Nagafaki
hamn på flere ftållen. Den var befyn-
nerlig för lit myckna och klara flera,
fom den innehåller. Kår grenarne Ika-
las ifrån yttre barken och fattas uti et
glas vatn, ufvitrar detta flem rundfc
omkring til mer, ån en lineas tjoklek,
klart fom en cryftall. Detta flem ny-
tjas både vid pappers beredning någon
gång, i ftållet för det, fom tages af
Hihijcus manibot och åfven utaf Frun-
timbren, för at dermed göra fit hår
glatt och glånfande.

Camellia fafanqua växte vid Nagafaki
nog ymnigt. Den år en liten bulke, til
blad och bloma få lik Thé - trädet,
at de med möda kunna Ikiljas åt, u-
tom ftorleken. Bladen lukta något
angenämt och nytjas derföre kokade
af det täcka könet, at dermed tvätta
håret; åfven blandas de ftundom til
théblader, at göra deras lukt ännu be¬
llageligare.

H 3 En
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En gatilka liten Apelfin-fort {Citrus
japonica) ägdes. ofta odlad uti kruka i
hufen. Bufken blef föga ofver et qvar-
ter hög och gaf fine frugter, fom fma-
kade fötagtige och angenäme, fåfom
Apeliiner, icke Itörre, ån et vanligt
körsbår.

Tryffel, {Lycoperdon tuber) upgråfdes
ur jorden på flere {fållen , af et plomons
{forlek; fårlk var den mjuk och brun-
agtig, men af faltning blef den fvärt.
Ofta fåg jag den lamma infaltad åtas
utafjapanerne uti foppor,likfoni murklor.

Soja - faucen , fom öfver alt uti he¬
la Riket och dageligen nytjas, fnartfagt
til alle råtter, och fom åfven börjat bru¬
kas uti Europa, tilredes utaf Soja-bö¬
ner {Dolicbos Soja) och falt, tillika med
korn eller hvete. Til den andan odlas
denne bon-fort på månge {fållen, faff-
ån den våxer vild i ymnighet. Föga
någon {kal - frugt nytjas ymnigare , ån
denne. Frön tjäna uti foppor, en eller
flere gånger om dagen och alle tider
påHlret, både hos förnäme, fattige och
rike. Soja tilredes på följande fått: Bö-:
nerne kokas, til defs de blifva något
mjuke; ledan tiliågges ftött korn ellerhvete
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hvete uti lika myckenhet; desfe blan¬
das tilhopa, ftållas på et varmt ftålle et
dygn tåkte, för at gåfa ; fedan tillågges,
en lfka myckenhet falt och dertil flås
två och en half gång få mycket vatn.
Således tilfammanblandadt uti et lerkå-
ril bör det få flå vål tåkt hela två, til
tre månader, under hvilken tid det lik¬
väl i början någre dagar å rad bör om¬
röras flere gånger. Derefter filas och
pråsfas denne faften och förvaras uti
tråkåril. Der..na Soja förfärdigas utaf
båtre godhet uti visfe Landfkap; men
annars blir den ockfå igenom ålder bå¬
de klarare och båttre. Fårgen på den
famma år altid brun och dels förnåmfta
egenfxap år den behageliga fålta, den
innehåller.

Myrica nngi fans fålfynt vid Nagaia-
ki; trådet deraf var ganlka hvit och
nytjades til kammar, af Fruntimbren,
at båra uti håret.

Tallen (JPinus fylveßrzs) var vål den,
fom med fit tråd, tjänade almånnaft til
flöjde-verke uti Snickare-Verkftåder-
ne; men det mjuka och vakra trådet
af Japanfike Cypresfen QCupresfus japo-
mca) nytjades ockfå ganfka mycket,

H 4 åf-
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åfven fom Taxus macropbylla och flere
andre arter.

Arum ejculentum odlades på åkerfåra
gar icke allenafl för fine åtbare, ehuru
oberedde fkarpe, rötter, utan ock for fine
ftjelkar, fom fönderfkurne låggas uti fop-
por. Likaledes nytjades til föda rötterne
af de vildt växande Sagittariä Sagit-
tata, Polygonum mitltifiorum och Diojco-
rea japonica, af hvilke de tvånne fednare
växter användes til foder för bofkap
och ibland annat gräs oftaft fördes til
kreaturen på Holiåndfka Faftoriet.

En af mine vänner ibland Tolkarne,
vid namn Kosak, hade haft för mig
den godheten, at ihopfamla åtfkillige
mynt, fom fades vara mycket gamle,
och fordom varit gångfe i landet. Des-
fe förärades mig fåfom en ftor raritet,
Allefamman voro Sent af röd koppar
och like med andre til ftorlek, tjok-
lek och fit fyrkantiga hol uti midten,
men teknade med fäifkilde bokftäfver.

En af dem fades vara 1135 år gam-*
mal och urfprung til Landets mått-
ftock, fkolandes denne penningens dia¬
meter hafva utgjort en Japanlk tum.
Den har ingen bokftaf på andra fidan,

En
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En annan utgafs för 758 år gammal,
utan någon cara&er på andra fidan.

Den tredje, 748 år gamm'al, var åf-
ven utan caraéter på ena fidan.

Den fjerde, utaf 718 års ålder, ri¬
tan bokftaf å den ena fidan, likfom de
förre.

Den femte, gammal 651 år, utan
bokfiaf på den undra fidan.

Den fette, af 596 års ålder, utan
någon påfkrift på den ena fidan.

Den ijunde berättades vara 566 år
gammal; den har tvånne caraöterer på
den underfta fidan. Alle desfas ålder
år räknad endafi: til år 1776, då jag und¬
fick dem hvarje med fin ålder fårfkild
fceknad och inlagd uti papper. Alle des-
fe, tillika med de förut belkrefne Ja-
panlke mynt, finnas förvarade ibland
Hans Kongl. Maj:ts dyrbare myntfam-
Jingar på Drotningholm.

En fvartagfcig Cicada kallades af Ja-
poneferne Semi och en Bombylius med
hvit fijert fick namn utaf Abu.

1776 d. 31 Julii ankom ifrån Batavia
Hollåndlka Compagniets Skep Zeeduyn

H 5 och
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och den 2 Augufti derpå följande Ami-
ralikeppet St/ivenisfe tillika med Chefen,
fom detta år fkulle ftadna qvar , Herr
D UUR.K001'.

Den 16 Angußi om aftonen begynts
Japoneferne at fira uti Nagafaki och
hela Riket , den få kallade Lampefeften
eller Lykte - högtiden , hvi i ken uti Na¬
gafaki hålles ganlka högtidelig.

Sept. /Jen 13, emot aftonen ankom
tidning, at Oman Lands Forfte, fom år
Sylkonbarn med Kubo , för fem dagar
fedan med döden aflidit.. För. denne
omftåndighet blef nu befalt, at ingen på
ön Ikulle fpela på något inftrument u-
ti fem dagars tid , fom hår i landet år
den vanlige tiden för den djupafte for¬
gen. Denne Herre var vid pafs 40 år
gammal eller något deröfver. För nå¬
gon tid tilbaka var han utfed, at blif-
va Kejfarens måg, men olyckan ville,
at dagen före defs ankomfi: til Jedo,
hade defs tilåmnade Brud med döden
afgåt.

Då kopparen til inikepning upvåges,
fker det altid på en flor Hollåndik bal-
lance- våg. Uti hvarje kifta inlägges

en
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en Pickel och på hvarje Pickel gifves
en Katje öfvervigt, utaf hvilken Admi-
niftrateurerne på Onruft vrd Batavia,
fom einottaga kopparen , nndla en fem¬
tedel. Utaf de öfrige fyra femtedelar
undfår Skeps- Capitenen två tredjede¬
lar och förfte Styrmannen en tredjedel,
at de, Ihm ikola anfvara för vigten ,

icke blifva lidande. Likväl händer det
aJle år, under det koppar-kiltorne hå¬
ras af Japoneferne til bryggan, at des-
fe få ftjåla, at vederbörande årligen al?
tid förlora. Sådan flöld ifrån Holland-
Ike Köpmånnerne anfe de icke för fynd.
Denne ftulne koppar fåljes fedan åt
Chineferne , hvilke betala mera för, den,
ån Hollåndarne. Förledit år hade Ca¬
pitenen kommit til korta femtiotvå
Pickels.

AtfkiHige af befåtningen på Hollånd-
fke Ikeppen, fom uti Batavia utflåt fvå-
re febrar, återfingo hår fnart fin hålla
och någre, loin ågde flora hårdheter
uti lifvet och upfvåjd mage C Phc-inta
febrilis), en vanlig lämning efter de ela¬
ke Batavifke febrarne, blefvo hår fui-
komligen hidpne derifrån,

Detta år fåldes Enhörnings-tånder-
ne
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ne (unicornu) til mycket lågre pris, ån
förled it år. Hvarje mas deraf betaltes
nu endaft med 4 mas, 8 kondéryns,
och 5 kafjes, hvilket gör för hvarje
Catti, vid pafs 78 Thayls.

Ottober den 10, befigfcigade den til
Nagafaki nyligen ankomne Gouverneu¬
ren förft Kejferlige vakterne uti ham¬
nen , fedan beföktes Hollåndfka Amiral-
fkeppet och åndteligen Dezima ö, åt¬
följd utaf den Gouverneuren, fom nu
fkuile afgå,

Gouvsrnenrerne uti Nagafaki hafva,
under mit viftande derftådes, varit föl¬
jande , nemligen : år 1775 åtgående No-
to no Kami, ankommande Nag a to ho
Kami; år 1776 den fidftnåmnde åtgåen¬
de och, jfåfom ny tilkommande Tan¬
go no Kami.

Det år otroligt, til hvad mångd Fi-
fkare, endaft ifrån Nagafaki hamn , be-
gifva fig ut, for at fö ka fin föda på dju¬
pet och fom utaf fine uptånde blofs,
fynas hela milen och derutöfver ifrån
Staden. De månge eldlken , fom på det¬
ta afftånd nu fågos, gåfvo under de
mörke höftqvållar, ålkådaren den aldra-
yackrafte fyn, Ibland
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Ibland andre varor, fom^ enlkilde
perfoner utförde, blef åfven i år er par¬
ti jern utfördt utaf en af Capitenerne ,
förmodeligen i affigt, at vinna något
derpå utaf Chineferne på Batavia.

Då jag förutfåg, at jag under ,ånnu
et års vareife hår i landet, fkulle kun¬
na föga eller intet vidare utråtta, til
vetenfkapernes froma, mer ån hvad jag
detta år förmåt; få var min oryggeli-
ga förefats, at återrefa til Batavia. Der-
emot ville den ankommande Chefen
förft öfvertala och åndteligen tvinga
mig, at ånnu et år qvarblifva, för fin
enfkildta nytta, i anfeende dertH, at
han ågde mera förtroende til mine
infigter uti Medicine , ån til dem, han
trodde finnas hos den, fom fkulle blif-
va min efterträdare, jag var likvål
lyckelig nog, at kunna llita mig lös och
få återgå til de orter, der jag kunde
aga mera frihet och utryme, at utan
tvång famla och granlka Naturens un-
dransvårde lkatter.

Den 23 November låmnade jag ön
Dezima och affeglade til Arairallkeppet
Stavenisle, hvilket låg för afikare vid
Papenberg.

Den
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Den 29 derpå följande kommo Com-
mitterade ifrån Fa&oriet om bord, för
at öfverlåmna bref och andre Documen-
ter til Regeringen i-Batavia.

Den 30, om morgonen lyftade vi
vårt förfte ankare, ehuru vi ånnu dröj¬
de qvar et par dagar.

December den 3, lyftade vi klåckan
10 vårt andra ankare och feglen hisfa-
des. Skeppet Zeeduyn feglade förut,
losfade fine Kanoner, åfven fom vi vå-
re, klåckan 11 midt för Papenberg och
åter klåckan 12 vid de ytterfte bergen ,

kallade Cavallos, under inbördes tilönlk-
ningar af en lyckelig refa.

Ladningen på hvardera fkeppet be-
ftod nu förnåmligaft af 6750 Pickels
ifcafkoppar och 364 baljor Kamfert,
hvaraf hvarje balja innehåller vid pafs
tao til 130 fkålpund.

An-



Ankomßen til Batavia.
1777 den 4 Januarii anlände jag lyc-

keltgen til Batavia och begaf mig åter
til min hedervärde vån, Dodtor Hoff-
man, fom åfven nu tilböd mig fit'hus
och fit bord , under den tid, jag kom¬
me, a.t hår förblifva.

Vid utloppet af den ftora å, fom
nedflyter igenom Batavia, långt uti
hamnen, var ftrömen denne årstiden
ganfka ftark, få at man med mycken
förfigtighet och ej utan fara måfte med
fiupar och fartyg arbeta fig up tilStaden.

Ibland andre vänner, dem jag nu
hår på orten faknade, var ockfå Do-
étor Hoffmans Fru, hvilken under
min bortovarelfe lämnat detta jordifka;
hvarvid jag erindrade mig, huru jag
kort före min afrefa til Japan , uti det¬
ta famma hus , hade fetat til bords med
13 perfoner, utaf hvilke min vård nu
berättade mig, at 11 hade utaf de van¬

lige härjande febrar aflidit innom trenne
veckors tid och af hvilke 13 perfoner
endaft han och jag nu voro öfrige. Et
ojåfagtigt bevis på denne ortens döde-
lighet och ofunda climat, hvaråfi: mån-
ge fugtige ångor fylla en uphettad luft-
krets , göra kroppen trög och fallen för
at lått fatta röta.

Ge-
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General-Gouverneuren vari der Par«
ra hade åfven förledit år lämnat detta
jordifka och jag uti honom förlorat en
verkelig gynnare. Han var utan tvifvel
en förftåndig man, och har åfven gjort
Hollåndfka Compagniet mycken tjånft,
ehuru han icke underlåtit, at under den
långa tid, han varit General Gouver¬
neur, fe fig Ijelf til godo. Han lämna¬
de uti arf mer, ån fyra millioner gyl¬
len åt fin Son, fom var ende arfvin-
gen. Uti defs ftålle förde nu van
Riemsdyk, högfta befålet uti hela O-
ftindien. Han var en gammal och ut-
lefvad man, fom utom fin egennytta
icke tyktes någonfin ågt någre fynner*
ligen ftore egenlkaper. Då jag, efter
ankomften til lands, förfta gången up-
vaktade JHans Ädelhet, fom år denne
högfte Ämbetsmannens vanlige titel,
blef jag genaft rådfrågad om defs Frus
fjukdom, foin beftod uti kräftan i ena
bröftet och var utan alt hopp obotelig.

Sedan jag vidare befökt min välgö¬
rare, en Vetenlkapernes ypperfte be-
fordrare och månnilkoflågtets vån, Herr
Radermacher, blef min förfta fyfla,
at efterfe de faker, fom jag uti en ftor
kifta och uti et rymligt packhus läm¬

nat

)
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nat hos min vård uti förvar. Men hu¬
ru beftört och tillika nedflagen blef jag
icke vid kiftans opnande, då jag» oag-
tadt den var upftåld på bouteiller och
fålunda uphöjd ifrån golfvet, fan ftörre
delen af min på Java förut gjorde ört-
famling och en ftor del af qvarlåmna-
de böcker, nåftan til en tredjedel af
kiftans höjd ifrån botnen, vara aldeles
rutne och af den inneftångde fuktiga
luften förmultnade.

Denne tiden af året regnade det än¬
nu mycket, gemenligen alle dagar,
håldft morgon och afton, utom ftrödde
regnfkurar. Himmelen var oftaft mu¬
len, famt luften tjock och fuktig, få
at jag ej möjeligen kunde torka någre
af mine infamlade örter, emedan alt
uti flutne kamrar möglade och rutnade.
Rågnmånaderne råknas ifrån December
til Mars, då luften hårftådes år kylig,
då mindre fjukdomar åro gangbare och då
diet gemenligen råknas för vinter. Sedan
påföljer den varmare årstiden, då het¬
tan år brännande och odrågelig, famt
himmelen klar med ftadigt uphålsvåder.

Chinefernes nyår börjades nu med
förfta nymånaden uti Februario och fi-

4 Del. I ra-
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rades af dem med mycken hogtide-
lighet.

Hos Rådsherren Radermacher ,

fom ofvermåtton både ålfkade och gyn*
nade mig, måfte jag en elJer tvånne
gånger åtminftone uti hvarje vecka,
vid defs bord vara en gåft och göra
redo för mine Samlingar och uptåkter,
få val på Japan, fom omkring Bata-
via, hvars omliggande trakter jag da~
geligen, åfven under ftarkafte hettan
på eftermiddagarne, då andre njöto en
ftilla middagsfömn, flitigt befökte och
genomvandrade. Vid et d}dikt tilfåile
hånde en omftåndighet, fom mycket
furprinerade både mig och honom fjelf.
Det hånde fig, at en dag, då Herr
Feith, fom vafit fednaft Chef uti Ja¬
pan och hvilken jag förled i t år hade
åtföljt til Kejferliga Hofvet, blifvit til-
frågad af Herr Radermacher om den
Regerande Kejfaren uti Japan och om
han ågde fig defs namn bekant. Den¬
na fråga nödgades han då med nej be-
fvara, ehuru han tilbragt åtminftone
14 års tid uti landet och fyra gånger,
fåfom Ambasfadeur haft audience hos
Kejfaren. Dagen derefter, då jag ågde
det nöjet, at fpifa vid famme Rådsher-

reS
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jres bord, trodde han fig kunna gifva
mig, fom han i aftnat förut fållan fun¬
nit fvarslös, en fråga, den jag ic¬
ke Ikulle veta, at befvara. Jag blef
ältfå tiKpord om den nu på Japanfka
Thronen varande Kejfarens namn och
ålder. Och då jag vid detta tilfålle kun¬
de göra redo icke allenaft darföre, utan
åfven berättade, at jag förfkaffat mig
fåker kunlkap om den andelige Kejfa¬
rens, Kronprinfens och de i detta år¬
hundrade afledne både andelige och
verldflige Monarkers namn; förundra¬
de fig få val Rådsherren fjelf, loin he¬
la Sålfkapet högeligen deröfver, at jag
kunnat utlpana en hemlighet, fom hål¬
lits for en omöjelighet och den en Am-
basfadeur på tlere års tid icke kunnat
eller gittat uptåcka. Denne förtekning
på Japanfke Regenter, fom jag öfver-
lamnade til Herr Radermacher, blef
ledan införd i de Handlingar, fom et
lårdt Sallkap på Batavia, någre år der-
efter utgifvit. Det förtroende och den
vånlkap, fom både Tolkar och Läkare
uti Japan ägde för mig, bidrogo i fyn-nerhet til de underråttelfér, jag i den¬
na hiftorilk?a del kunde erhålla.

Kacmpfer hade uti fin Hiftoria up-
I * gif-
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gifvit en utförlig f6rtekning på de både
andelige och verldflige Kejfare uti ja¬
pan , fom efter hvarandre regerat intil
det år, då han afrefte derifrån. Fort-
fåtningen deraf intil närvarande tid låg
mig mycket 0111 hjertat, ehuru fvår den
ock var, at kunna fåkert erhålla. Un¬
der mit viftande uti Hufvudftaden- Je-
do var jag dock få tyckelig, at igenom
öfverfte Tolken och den Kejferlige Lif-
Medicus bekomma denna, förut om¬
nämnda längd, få väl på andelige, fom
verldflige Regenter och de nu Rege-
randes namn. Med desfe mine japan-
Ike vänner har jag fedan, uti flere års
tid efter" min hemkomft, underhållit en

nyttig brefvåxling och åfven har jag
fedati ägt et önfkeligt tilfälle, igenom
min vördade Gynnares, Herr Profesfo-
ren Burmäns uti Amfterdam benägna
biträde, at kunna recommendera och
til Indien famt det aflägsna Japan be¬
fordra en af mine vänner och ållkade
Lärjungar, Herr Dodtor Stützer:

Oagtadt Climatet år uti Staden i lyn-
nerhet ofundt, förde Europeerne nåftan
aldeles ingen ordentelig lefnad. Under
middags-måltiderne uphettas blodet ut-
af öl och vin famt efter måltiden, utaf

to-
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tobaksrökande, 61 och vin. Klåckan
half tre går man til fångs at hvila .tils
klåckan 5. Aftonen fornötes i fållkap
med 61, vin, kortfpel och den höglt
oumbärliga tobakspipan. Klåckan half
tio om aftonen förfogar man lig åter
til bords, at åta famt dricka 61 och vin.
Efter hutad aftonmåltid uptåndes åter
den blott under måltiden bortlagda, nu
igen återtagna ljufva tobaks -pipan, at
brinna til klåckan 11, under påfpådning
af 61 och vin, tils man, yr utaf hetta,
cl och vin, famt halfdrucken utaf to¬
baksrök, trott och fömnig, omfider
går til fångs, at njuta en orolig fömn
och hvila.

Sedan jag omkring Batavia ha^e
famlat, hvad denne tid var til finnan¬
de af hvarjehanda naturens alfter, 6n-
Ikade jag få befe det inre af denna hår¬
liga 6. Til den åndan gick jag om bord
på fkeppet Freedtluji och med det fam-
ma affeglade långs efter Javas norra li¬
da til Samarang.

Yl affeglade ifrån Stadens redd den
23 Mavtii och den 31 derpå följande pas-
ferade förbi Cheribon, et af de måft
betydande handelsftållen, der Oftindi-

I 3 Ika
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fka Compagniet håller en Gouverneur,
hvars årliga inkomfte'r fkattades til 70,000
Riksdaler.

Berget vid Cheribons ftad hade fle-
re gånger varit brinnande. For tvån-
ne år fedan hade det blifvit Ikakadt
och en utkaftning af alka Iket, hvaraf
flere tufende Caffé- planteringar i neg-
den blifvit förderfvade.

Den a April feglade vi förbi Ber-?
get Tagai, fom ofta uti toppen år brin¬
nande. Nu fågs endafl: en rök, af en
inånnifkas tjoklek derilrån upftiga.

Under denna refan, fom varade nog
långe, i anfeende til ombyte af vindar,
fom nu Ikedde, fåg jag flere gånger,
åtlkillige ormar komma flytande ifrån
landet på vatnet; ibland dem var en af
mer, ån en alns långd, fom fprang helt
högt up utur vatnet. Då vindarne om¬
byta, har man ofta lugnt och hettan
år plågfam. Nu var ock den tiden på
året, då våftanvindarne började uphö-
fa' och öftra pasfad - vinden åter fkulle
ankomma. Capitenen berättade hårvid,
at han med flere befarne Sjömän tyk-
te fig med fåkerhet förmårkt, at öftan-

viftr
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vindarne börjat komma fednare och at
pasfad - vindarne i almänhet varit fva-
gare , alt fedan den Hora jordbåfningen ,

fom omkul tior tade Lilabon och var få
alman öfver hela jordklotet.

Oagtadt Java i myckenhet frambrin¬
gar fockecrör och focker icke år någon
lardeles dyr vara hår å orten, hade vi
likväl på denna refan blifvit ranfonera-
de med ganlka elakt och i Hållet för
hvit, med brunt puderfocker. Når jag
hårom, å de fjukas vagnar, gjorde fö-
rellälning hos Capitenen, berättade han
mig, at fådant icke voro mycket ovan¬
ligt, at Ikeppen i Hållet för hvit puder¬
focker, hvilket Regeringen anflår, for-
les med brunt och fåmre; lamt at fkil-
naden uti prifet desfe forter emellan
famlas uti en gemen fam kasfa, fom
kommer AdminiHratorerne utaf Pack-
hufen til godo.

Din 9 jjpril anlånde jag til Sama-
vang, en medelmåttigt Hor, vacker och
vål befåH Stad, famt hufvudfåtet för
hela Javas kuH, hvarunder alle andre
Handels - Contoirer, utom Cheribon,
lyda. Den eröfrades af Hollåndarne 1708.

I 4 Jag
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Jag fick ftraxt mit herberge hos den
härvarande Hofpitals - Medicus, en i
Chirurgien och Medicinen väl erfaren
Läkare , fom vifade mig mycken tjånffc
och vånfkap. Knapt var jag dock väl
i land kommen, innan jag ljuknade och
måfte intaga fången af en annandags?
fråsfa, fom jag ådragit mig på Ikeppet
derigenom, at jag om nåtterne hade
lämnat under lömnen fönftret på min
hytta öpet, och hvarigenom utdunft-
ningen af nattens kyla blifvit hämmad.
Anlkönt febern var ganlka häftig, för¬
mådde jag likval at förmedelli: China
extrnEl, efter förutgången rening och
någre utftåndne fråfs-paroxysmer, lyc-
keligen aldeles håfva den. Emedler-
tid affeglade Skeppet vidare til Jun-
na, et Handels-Contoir, något längre
bort på kuften, for at der intaga en
ladning af tråverke och bjälkar.

Samarang ligger vid en A, icke myc¬
ket långt ifrån fjelfva hafsftranden. Den
ågde vid pafs 150 man Soldater, ehuru
det fades, at til Contoiret Ikulle höra
väl et tufende man. Gouverneurens
inkomft årligen troddes ftiga til 80, ja
100,000 Riksdaler, hvarföre detta in-
drägtiga ämbete anförtroddes åt Gene-
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ral - Gouverneurens ilågtingar och gnnft-
jingår, fom dock lllian fingo behålla
denna fylla längre, än tre ar, da de
blefvo befordrade oftait til Rådsherrar
och måfte lämna den til en annan.

Sedan jag blifvit fom knappad åter-
ftäld til hålfan igen ifrån* min fvåra fräs-
la, gjurde jag med Gouverneurens til-
ftånd och i fållkap med Holpitals-
D.o&orn Herr Boenneken »en refa
inåt landet, någre och fextio mil, än¬
da til bergstrakten. Gouverneuren
gynnade mig härvid med lit pafs til al¬
le befålhafvare på Compagniets befåfte
pofter och anmodade mig, atunder den¬
na refan afven låna min upmårkfamhet
til alle fådane växter, fom antingen
förut blifvit, fåfom läkemedel nytjade,
eller kunde tjäna uti fädanas ftålle, til
nytta och bruk uti Holpitalerne; til
hvilken ända Herr Boenneken anbe-
faltes, a.t medfölja, för at lära fig rät¬
teligen känna de lamma.

Den 23 April anträdde vi refan til
häft, til Compagniets poft, kallad Uno-
rang, hväråft hålles en Sergeant med
ungefärligen 20 man.

I 5 Den
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Den 14. fortfattes refan til Salatiga y

der åter en befåfl: fkans finnes ined
en Commendant, fom år Fåndrik åunt
någre och tjugu man.

Den 16 redo vi til Kopping, en Ja-
vanfk belägen högt up vid berget.
Hårftådes var climatet både kalt och
fundt, famt icke defto mindre fruktbart,
Ibkyid andre märkvärdigheter, fom jag
tog i akt under denna refan , var åfven
den befynnerliga omftåndigheten, at In-?
difke Fikontråden ( Ficits tndica) fom
våxa i fkogarne anfenlfgen höge, åfven
jflokade få ned fine grenar, at de råk-
te til jorden, fattade der rötter och
upikuto nye telningar, fom efter hand
förvandlades til ftore tråd. Et enda
dylikt Fikonträd gjorde fålédes med
fine rotade grenar en myckenhet af li¬
ka fom kamrar och utbredde fig gan-
fka vida.

Rämadu kallades et flags blader, hvil-
ke bränna likafom brån-nåflor, men

mycket ftarkare , ja få, at huden inflam¬
meras. De aga på hvarje åder fpitfige
taggar, genomfkinlige och fyldemed en
våtfka, fom förorfakade denna brand.
Den befans vara en förut okånd art af

nåfla,
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nåfla, fom jag då kallade Urtica flimu-
Ims. En ovan, Tom rufade til, at med
bara händer afbryta grenarne af detta
lilla tråd eller bulke, fick dyrt betala
fin oförfigtighet och okunnighet. Ja-
vanérne kånde den al månt ganfka våi
och Hollåndike invånarne kallade den
Buff'ekblad. Hos Javanike FÖrftar år vid
liögtideligheter det altid brukeligt, at
låta för nöje fkull, en Tiger fåkta med
en Buffel, innom en upråttad afpiank-
ning, vid hvilkqn en hor mångd af å-
fkådare kunna fitta fåkre för al fara,
Om Buffelen vid et fådant tilfålle år
trög at angripa fin fiende, få pifkas
han med desfe blader , hvaraf hetta och
brand upkommer i huden, få at han
omfidor blir aldeles vild och rafande,
Då man blifvit brånd af detta nåfle-tråd,
får man icke tvåtta fig med vatn, eme¬
dan fvedan deraf blifver långt vårre;
utan båfta medlet deremot år, at på-
ftryka , antingen någon olja, eller mjukt
kokade risgryn.

Den 2j vånde vi åter om igen och
förfogade ofs til Salatiga.

Den 28 afrefte vi härifrån, beledfa-
gade utaf Fåndriken, til en Javanlk

by
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by, kailad Tundatig, der vi beflöfco, at
tilbringa natten. Byen var tämeligenflor och hufen bygde fmå, utaf Barn-
borör, like löfhyddor, ej tätare, ån atluften i detta heta climät kunde fpelaigenom. Vi drcgo icke in hos någonaf Javanerne, utan låto upbygga en-fkildt för ols en hydda. Detta förrät¬
tades ftraxt utaf åtlkillige Javaner ochdet gick få otroligen fort, at innan vi
hunnit ftiga utaf våre häftar, affadladem och afpacka våre faker, var icke
allenaft vårt hela hus färdigt, utan det
var åfven meubleradt med en lafve
at ligga på, 3:ne ftolar och et bord,hvilke alle nu förfärdigades nye. Jagftod helt förvånad öfver denne nybyg-nad och inträdde med ftörfta förundran
under defs Ikugga. Någre Javaner hög-
go tjockare och fmalare Bambo-floc¬
kar, andre gjorde med tvånne huggpå hvarje flda deraf et hol och andre
inträdde uti fådane hol fmalare Bambo-
kåppar. Sedan flätades lofqviftar emel¬lan , och hufet blef igenom månge hän¬der innom få minuter färdigt, åfvenfom bord och ftolar på lika fått, ehu¬
ru icke desfe voro jiåmne eller flåte,och fålunda icke pasfade fig för förnä¬
me lättingar, utan endaft för utmatta¬
de refande. Eme-
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Emedan vi tidigt före aftonen an¬
kommit, gick jag ut och béfökte Iko-
garne famt nejden deromkring, för at
infamla någre örter. Diofcorea voro
både vilde och odlade, famt llingrade
lig med fina rankor, ofta up til toppar¬
ne af tråden.

Och emedan vi icke ågde någon til-
gång til ljus, upgjordes utanföre dörr-
öpningen en eldbrafa, omkring hvilken
jag med mine infamlade örter och de
andre Herrarne med fine fulftoppade
tobakspipor fatte fig. Det dröjde fedan
ej långe, förr ån en hel tropp med Ja¬
vaner utaf byens invånare ankommo
och flogo up fit talrika låger framföre
ols. Ibland desfe voro åtlkillige Mufi-
kanter famt en ftor hop danfare och
danferlkor, fom voro af mine refekame-
rater hit beftålde, för at roa mig och
gifva mig tilfålle, at fe Javanernes le¬
kar. Spel på pipor, ftrångar och trum¬
mor begyntes och danfen börjades famt
fortfattes med åtlkillige rörelfer och åt¬
börder, merendels utaf tvånne danfan-
de tillika. Hvar och en, fom danfade,
måfte betala något litet för hvarje dans,
åt den, fom han danfade med, eller åt
Muficanterne. Således måfte vi åfven

förfe
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förfe. vare medhafde Slafvar med någotfmåt mynt, för at kunna deltaga uti
nöjet.

Jag nekar icke, at ju denna rolig¬
het var ganika artig; men den oro, fom
myggor förorfakade ofs på detta låg-
låndta ftålle , förbittrade alle andre nö¬
jen och lade et oöfvervinnerligt hinder
i vågen för vår nattero. Hvarken ull-
ftrumpor eller ftöflar förmådde afhålla
myggorne ifrån våre fötter : och ånlkönt
röken få vål af elden, fom af tobakspipan
någorlunda friade våre anfigten, voro
dock för mig, fom aldrig varit ållkare
af någon flags rök, desfe förvarings-
medel aldeles odrågelige. Omfidor ef¬
ter midnatten gick jag til fångs på min
gråsbåd och under en flöja famt up-
fpånde näsdukar få fördöljde mig, at
de förföljande myggorne föga annorlun¬
da, ån med fin pipande Mufik, kunde
oroa mig.

Efter aldeles ingen njuten fömn på
detta ftålle, fortfatte vi morgonen der-
på, vår refa til Samarang och ankom-
iiio dit den i Maji.

Jäg aflade hoS Gouverneuren, ert
vånlig, artig och ålfkansvård man, mit

befök
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bofök och beråttelfe om hvad jag un¬
der refati kunnat famla och uptåcka.
De växter, fom kutade användas til nyt¬
ta för de ljukej uti och utom Hofpita-
lerne , voro följande, nemligen :

Fumavia officinalij, af Javanerne kallad
Rumpung, fans uti de bergaktige
trakterne vid Kopping uti föga
myckenhet.

Rubin moluccanus och tvånne andre ar¬

ter funnos emellan Salatiga och
Kopping, vid fidorne af backarne
och i fynnerhet vid båckarne, i öf-
verflöd.

Artemifia, malört, af Javanerne kallad
Doviolo och af Malejerne Sevoni,
vaxte emdlan Salatiga och Kop¬
ping, på backarne och flåtterne, i
ftörfta öfverflöd.

Soncbus oleraccus ^ af Javanerne kallad
Dimboring fågs vid Kopping; likafå

LaSiuca, Sallad, Javauernes Belot, dock
föga, mellan Salatiga och Kopping.

Scolopcndriam hade inqvarteradt fig på
trän emellan Unarang och Salatiga.

Cap*
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Capßcum, Spanfk Peppar, fom Javaner-
ne gifva namn af Lombo, fans vild
emellan Salatiga och Kopping.

Öxalis acetofella, Javanernes Samangi Ku-
nong, förekom öfver alt alman.

Cbenopodium, på Maleilka Paijam china,
vaxte vid Kopping.

Sanicula, på Javanlka Spran, flod vid
båckarne emellan Salatiga och Kop¬
ping.

Känunculus och en Pevßcaria, den Male-
jerne kallade Dukut Parang vaxte
med den föregående.

Scbctnantbus, på Maleilka Sire, fågs mel¬
lan Unarang och Kopping.

Fragaria ve/ca, Smultron, Javanernes
Manikan, förekom i detta varma
land vid Kopping och de dervid
liggande båckar.

Chmatis flingrade fig omkring bulkarne
emellan Salatiga och Kopping.

Agvimoma, på Maleilka Upan Vpan Kar-
po våxte med den föregående.

Salicornia fruticofa, Javanernes Tjimbine,
våxte vid Samarangs ftrånder.

Vi-
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Vitex kallades af Javanerne Simma, famfc
Lagunäo och Var mycket alman på
fiere ftållen.

Cvfius arnhicus, den jag förut funnit al¬
man Uti diken omkring Jbatavia,
fans åfven ganfka almån hår, ifrån
Samarang anda til Salatiga, växan¬
de ibland bulkarne och det höga
grå fet.

Leomirus cardiaca^ kallad på Maleifka
KUnglengang, vaxte vid Kopping.

Urtica, nåflor, vaxte hår och der, tå-
meligen almånne.

Hibifcus abelmofcbus prunkade med fine
blad och vackra biomor emellan Sa¬
marang och Salatiga.

Adiantum fans vid kanterne och åfven
in uti Ikogarne, famt vid båckarne.

Vatura ßramonium, Rotecabung kallad, e~
mellan Samarang och Unarang.

Smilax uti Ikogarne vid Unarang.
Solanum nigrum, Galnebår, vid Kopping.
Verbefina acmella, Malejernes Sironi, var

almån öfver alt.

4 Del. K Arno*
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Amomum zingiber, Ingefåra, den Java¬
nerne kalla Tjai. och Malejerne
Bangle, förekom måfit odlad utaf
Chineferne; men Antomum zerumbet,
fom både Javaner och Malejer åf-
ven ftundom kalla Bangle, likväl
almånnaft får namn af Lampujang,
vaxte til öfverflöd , håldft på fan¬
dige och magre ftållen, emellan Sa¬
latiga och Samarang.

Curcuma, gurkmeja, af fomlige Kunir,
af andre åter Kunjet nåmnd, fan
jag endaft vid Samarang.

Kampferia eller Sempu, flod vid Salatiga
uti vatnagtige och låge dålder.

Amomum compaSlum, kardemomor, af
Javanerne kallad Mojei och defs
frukt Kappologo våxte odlad vid Sa¬
latiga.

Piper longum, långpeppar, Javanernes
Tjabe och Dandang Musfa våxte ri-
keligen uti Ikogarne vid Salatiga
åfven fom annorftådes, ofta på
fjelfva ften-gårdesgårdarne.

Piper nigrum, fterk-peppar, Maritjo kal¬
lad, våxte uti öfverflöd vid Salati¬
ga uti ikogarne.

Pi-
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Piper cubeba, kryd -peppar, fom fick
namn af Kwiuk.ua, öfverflödädé uti
fkogarne vid Tuntang och år den
art, fom öfverfåndes til Europa.

Melilotbus, nåttind af både Javaner och
Ma lejer för Trtba , hade jag förut
mårkt vid Batavia ; nu fans den vid
Salatiga.

Cannabis fativa , vaxte ockfå på et Hal¬
le vid Salatiga; den var hög, blef
en bufke och kallades af Javaner-
ne Ginje.

Cyperus rotundus vaxte alman öfver alt.
Saccbarum officinarttm , Sieker - rör , kal¬

lades Jebu och odlades öfver alt,
famt våxte vild vid Salatiga.

MirabiIis jalappa förekom måft odlad ,
men fans ockfå vild vid Salatiga
famt kallades på Maleilka fpråket
Kambanq Pekul Ampat, hvilket al-
deles fvarar emot Hollåndarnes vier
ubrs bloetn.

Cynoglosfum, Malejernes Upan Vpan Sapi,
fans mellan Salatiga och Kopping.

Cicutn? ofvan före Salatiga uti bergs-
klofvarne och vid béekame.

Plan-
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Plantago major ftod vid bäckar och an-*
norMdes rikeligen.

Ricinus communis och Jatropha curcns,
hvilken kallades på Maleifka Jav-
rak, voro bågge ganfka almånne
både hår och annorMdes på ön
Java.

Utaf Arum voro åtfkillige arter almån¬
ne vid vatnpusfar och uti alle diken.

Caryota urens} kallad Saguer-tvM, väx¬
te emellan Salatiga och Kopping,
famt fades vara det råtta trådet,
hvaraf Sago-gryn fkolå göras.

Ocymum hafilicum var almån hår å or¬
ten , likafom Ocymum fancium vid
Batavia och på andre hållen.

Tamarindus indica, et ganfka högt,ftort
och vackert tråd, var ganfka al-
månt öfver alt.

Casfia fißula och javanica, Dranguli kal¬
lade, hvars långe trinde frugter al-
deles likna kåppar, våxte almånt
uti Ikogarne vid Tundang.

Acorus calamus våxte vild vid Samarang
och på månge andre Milen , flin-
grande fig omkring tråden och med

fine
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llne taggar formenande vandraren
en fri framgång.

Crintim lutifolium, fotn kan nytjas i ftal-
let för Scilla vaxte hår, vid Bata-
via och annoritådeS.

Sida afmtica kallade Europäerne Malva
arborea, och vaxte vid Batavia,
Samarang och annorftådes alman.

Af Gnapkulium funnos tvånne forter vid
Kopping, dem Javanerne kallade
Sombong Madur.

Sambucus canadenfis, JavanerneS Soobo\
vaxte uti bergens klyfter vid båc-
karne omkring Kopping.

Poterium Janguiforba? våxte mellan Una-
rang och Samarang.

Qpbiovhi%a mungos eller Lignum colubri-
um, af Javanerne få vål, fom af
Malejerne kallad Kaja ular och Bi-
dara hut var hår och der tåmeli-
gen alman.

Jasminum, famlades vid Salatiga.
Coriandrum faiivum, nårnnd af Javaner¬

ne för Katumjnr fan jag på någre
få ftållen, der något annat odlades,

K 3 få
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få at den tycktes med frön bllfvit
hitbragt ifrån Europa.

Piper bette och Areca cntechu, tvånne för
Indianerne oumgångelige våxter,
funnos öfver alt.

En Tylk Fåltlkår, fom förut varit
uti Compagniets tjanft och var myc¬
ket ålfkad utaf Gouverneuren uti Sa¬
marang, hade haft den olyckan, at få
hvita ftarren på bagge ögonen, få at
han nu var aldeles blind. Då Gouver¬
neuren utaf Hospitals - Medicus , fom
var min vård, förnummit, at jag til-
trode mig, kunna återfkaffa denne
Fåltfkår fin fyn igen, erböd han mig et
hundrade Ducatoner, i fall jag derutin-
nan lyckades; och emedan alle mine
ehirurgifke inftrumenter hade åtföljt
Skeppet til Juana, låt han ftraxt ge¬
nom en affånd Courier håmta dem. Men
denne man, fom var något öfver fin
-medelålder, måtte lielf ägt ganfka litet
förtroende til fin egen vetenlkap Chi¬
rurgien, emedan han var lika få envis,
,fom-han var blind, och ville aldeles ic¬
ke låta förmå eller öfvertala fig, til at
undergå någon operation. Jag efterfrå¬
gade derföre, om icke någre andre blin¬

de
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de funnos, hvilke jag kunde tillkynda
någon hjelp och tillika undervifa min
belkedelige vård uti en operation,
fom år en ibland de vackrafte uti hela
Chirurgien. Han anlkafFade genaft en
åldrig Europeilk man och en 70 års
gammal Chinefilk gumma, bagge blinde
på båda ögonen , den förre aldeles ften-
blind och den fednare kunnande något
litet vågleda hg. Bågge blefvo af mig
lyckeligen opererade och återfingo ful-
komligen fin fyn. Jag öfvertalades ock-
få, före min afrefa härifrån, at til min
vård öfverlåmna icke allenaft desfe Ö-
gon-inftrumenter, utan flere andre in-
ftrumenter, hvars bruk på ficeppen man
fåilan har af nöden.

Biomorne, få vål enkla, fom dubia
utaf NySt.mtes Sambac uptrådas ofta på
en tråd och nytjas åfven hår til kran¬
far på hufvudet utaf de Europeilka
Fruntimbren. Stundom vid Baler få
Cavaillererne en dylik krans med en
Tjampaca bloma midtuti, at hångas om
halfen. Lukten håraf år ganlka ange-
nåm, åfven fom deras fnöhvita fårg år
mycket behagelig.

Kaffé - planteringen idkades på gan-
K 4 k*
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fka maiige Milen och desfe plantagen
åro obefkrifveligen vackre. Ivaffé-trä¬
det bår på tredje året de förfte böner.
Et hundrade tråd gifva gemenligen 3
å 4 Pickels böner, hvarje Pickel af
120 fkåipund, det ena året mer, det
andra något mindre. Uti förfta början
fades Hollandika Compagniet hafva be¬
talt til Javanerne 25 Riksdaler för hvar¬
je Pickel Kaffe; nu betalas icke mer,
ån fex Riksdaler, af hvilke lotnmegom
eller Landsfogden behåller 2 Riksdaler,
få at den arbetande och planterande
javanen ej får mer, ån fyra derutaf.
Brytbrinn corallodendrum, forn kallades
Dadap, var hårftådes altid planterad e-
mellan Kaffe-bnfkarne, fom ftodo gleft »

för at gifva Kaffefkcgen en lagom tjock
fkugga emot den brännande Solen.

Det var éfver måtton angenämt, at
fe en fådan plantering, nemligen en
fkog af trän uti råtta rader, beftående
til en del af höga och glefa trän och
til en del af bufkar, fom ftodo takte
både med en myckenhet Kafféböner
och med en hop hvita biomor på fine
vitbredde och något nedflokande grenar.

Den 3 Maji[firade Javanerne fit Ny¬
år,
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Sr, då Patti, eller Provinfens Höfvits-
l-nan, fom hår refiderade, gaf en ftor
måltid, hvartil alle Compagniets tjänare
uti Samarang voro budne.

Den 14 Maji refte jag med et Hol-
låndfkt fkepp ifrån Samarang til Japara,
der jag blef obelkrifveligen vål emotta-
gen och gynnad utaf Herr van der
Beek, fom var Refident på detta an¬
genäma ftålle, en Herre, fom både fjelf
ågde lårdom och i denna del af öftra
verlden befordrade både vetenfkaper
och deras idkare. Defs fynnerliga god¬
het emot mig Ikal jag aldrig förglöma;
men 6det ville icke hårftådes tillåta
mig, at länge qvarblifva, emedan Ikep-
pet på Juana hade redan intagit fin lad-
ning och jag måfte fnart fkynda mig
härifrån, för at åtfölja det famma til
Batavia.

Den 20 Maji fortfatte jag min refa
til håll; öfver land til Juana, åtföljd af
en javan, den Herr van der Beek ha¬
de medgifvit mig til vågvifare. Och.
fom refan var för lång, at på en dag
uti hettan förråtta, undfick jag recom-
mendations-bref tillika, til en Förfle,
den jag under vågen fkulle beföka och

K 5 fom
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fom var gift med Keffarens Sjuder.
Hos denne Prins fick jag hvila ofver
natten, fedan jag 0111 aftonen haft den
lyckan , at med honom enfam få fpifa
vid defs bord och på rådbråkad Malei-
fka fpråka om hvarjehanda faker. Nat¬
ten var dock ganika mycket afbruten
både utaf uglor och andre djur, fom
fkreko hela natten. Dagen derpå emot
aftonen ankom jag til Juana och gick
genad med en Slup om bord, emedan
fkeppet redan hade begifvit fig hela mi¬
len ut ifrån redden.

Strånderne långs efter Javas norra
lida åro ganlka låga och hamnarne grün¬
de, merendels moddrige; Skeppen ma¬
de derföre ligga långt ute på redderne
och om de darkt ladas, blifva de på
flere dållen fadfittande uti moddret.
Sådant hånde nu vid Juana, oagtadt
fkeppet redan lagt långt ut, för at kun¬
na emottaga reden afladningen; och
oagtadt vi pasfade på vid högt vatn,
at hisla våre fegel, nödgades vi ändock
på dora båtar aflada en hop plankor,
för at lätta fkeppet. Och når det ånte-
ligen blåde up en god vind, feglade vi
likväl hela två milen få uti moddret,
at vatnet efter fkeppet af den blå leran

blef
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blef grumladt och blåagtigt. Alle Ijöfa-
rande intyga ockfå, at vatnet mer och
mer hårftådes minlkas famt ftrånderne
tilökas öch hamnarne upgrundas. Det¬
ta fkal vara fkjedt i få betydande mohn,
fedan Oftindilka Compagniet förft hit-
fånde fine Ikepp, at der nu åro kårr,
hvaråft lkeppen den tiden lågo, och dit
de nu på långt når icke kunna komma.
Denna norra fidan af Java år ockfå
fruktbaraft, deremot den fodra år myc¬
ket bergagtig, har djupare vatn ocfy år
mera ofruktbar.

Emellan Juana och Japara fticker en
udde ut i ljön , fom vi nu förbileglade.
En klippa hårftådes fick namn af Djef»
vulsklippan, emedan der fkola ofta up¬
pehålla fig fjöröfvare, åfven fom vid.
Jntermaja och Boompjes öarne, hvilke
angripa och borttaga ftorre och mindre
fartyg, fom icke åro vål bevåpnade el¬
ler fegla under betåkning af något Ikepp.
Desfe Röfvare åro icke Javaner, utan
ankomma ifrån ön Borneos kufter och
defs underliggande öar, och kunna få-
ledes icke utrotas.

Refan gick ganllca Iyckeligen för
fig och vi ankommo til Batavia igen
den i Junii. Så
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Så fnart jag var fcilbakakommen til
Batavia, blef jag kallad, at fom Medi-
cus göra tjånft på det Ijnklkepp, fom
liggsr på redden utan för ftaden. An-
fkönfc alle fjuke vid fkeppens änkomft
på redden altid ftraxt blifva förde til
Hofpitalefc i Staden, åfven fom de, hvil-
ke fedan kunna ljukna; få hålles likvål
beftåndigt et få kalladt fjuk- fkepp, me¬
rendels et gammalt och annars obru-
keligt fkepp, til at emottaga dem, fom
fjukna om nattetid, då Staden år tii-
fluten och ingen kan inkomma. Den¬
na tjånft eller fnarare natt-vakt går
för vårf emellan alle de Skeps-Fåltlkå-
rer, fom åro uti Batavia; men fållan
förråtta de den fjelfve, utan i fit ftålle le-
ga dertil någon gammal Fåltlkår. För
en Ducaton blef jag altfå denne gången
derifrån befriad.

Jag hade nu den lyckan få göra be-
kantlkap med en hederlig Landsman,
Herr Wimmercrantz, Capiten Inge¬
nieur uti Hollåndlka Compagniets tjånft
och uti den famma åfven få nyttig,
fom almånt ålfkad och högaktad. Han
bodde uti förftaden och emottog mig
icke allenaft med mycken vånlkap, u-
tan vifade mig åfven fedan under mit

, viftan-
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Viftande hårftådes verkelige tjånfter och
mycken ynneft, med hvilken han altid
omfattat flere af fine ållkade Landsman.

Den 19 Junii, under det jag ånnu
måfte vånta på något fkepp, fom Ikul-
le fegla til Ceilcn, hvilken ö jag ön-
Ikade få beföka; gjorde jag med Gene¬
ral - Gouverneurens tilftånd och i lål-
Ikap med Herr Baron von Wurmb ,
famt beledfagad af en betjänt, den Com-
misfarius öfver Inlånningarne hade med-
fånt, enj refa inåt landet, ända til var¬
ma badet och de få kallade Blå - ber¬
gen. Til denna refan hade Herr Capi-
tenen Wimmercrants haft den god¬
heten , at lämna mig fin egen håft,
hvilken jag fick nytja både til fram-
och återrefan.

Förfte dagen refte vi til Tanjong,
et ftålle, fom nu tilhörde Rådsherren
Craw, liggande vid pafs 18 pålars våg
ifrån hufvudftaden. Landet år hår af-
mått med ftålpar, likfom i Europa, men
likväl af olika afftånd.

Den io, refte vi om morgonen til
Tjipinong vid pafs 25 pålar, hvaråft vi
fpifade middag och fedan vidare förbi

7
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Tjimnngts och Tjilunr til Buytenzorg,
50 pålars våg ifrån Batavia. Detta ftål-
le år inråttadt til nöje för den regeran¬
de General - Gouverneuren , och har
blifvit utfedt famt bebygdt dertil af
General-Gouverneuren Imhoff. Sten¬
hus - bygnaden år ganfka vacker, beflå¬
ende af tvånne flyglar och et litet Cita-
dell med vackre trägårdar emellan. Defs
aflågfenhet från hufvudftaden gör dock,
at General- Gouverneuren fållan kan
viftas hår.

Den ii refte vi til Tjiferoä och der-
ifrån vidare öfver höge berg til Ijipan-
nas. Bagge desfe orter, åfven fom
Bondogede och Arkidomas tilhöra Gene¬
ral-Gouverneuren eller rättare Hollånd-
fka Compagniet. Hårftådes hvilade vi
öfver natten, och befågo det varma
badet, fom på Maleifka kallas' Tjipm-
nas och gifvit den omkringliggande trak¬
ten famma namn.

Varma Badet upkommer nåftän midt
emellan de tvånne ftore Bergs-rader-
ne, uti en dåld. Vatnet befans icke va¬
ra kokhett, utan fingret kan fördraga
hettan, då det ftickes deri. Det upvål-
lade på üere ftållen. Öfver den ådran,

fom
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fom förer vatnet til Brunshufet, var
en hydda bygd. Sjelfva holan var fö¬
ga djup och fprånget icke mycket ftarkt;
jorden omkring var roft- fårgad och
vid fidorne af vatnet hade fatt lig en
hög-grön tun lkårpa, fom aldeles lik¬
nade kopparerg. Hufet, fom år bygdt
för badets nytjande, beftår af tvånne
delar: den ena kammaren år mycket
ftor, igenom hvilken vatnet ledes til
den andra: hår voro tvånne luckor på
golfvet, för at renfa vatnet ifrån fin o-
renlighet. Den andra kammaren hade
en ftor fyrkantig hola, beflagen med
bråder, och förfed med trappa. Til
detta rum löpa tvånne tappar af metall,
utur hvilke man kan efter godtycko
framflåppa kalt eller varmt vatn , til
den högd, man behagar, under badnin-
gen. Öfvan på vatnet famlade fig en
ikorpa, nåftan få tjock, fom et runftyc-
ke, och var faltagtig. Det beråttades
mig, at om vatnet nytjades til drick-
ning, Ikulle det laxera och at det der-
före fållan brukades invårtes, utan måft
utvårtes. För någon tid fedan hade
månge Ijuke, åfven utur Hospitalerne,
blifvit hitfånde ifrån Batavia, at ny tja
badet och til den åndan et Hospital in-
råttadt bårftådes, hvilket nu mera ftod

obru-



i6o Tijpamns 1777.

obrukeligt. En Europeifk bonde bod-
de nu hårftådes och hade upfigten öf-
ver badet och någre trägårdar.

Climatet var ganlka fundt och för-
frifkande; ja luften var, i fynnerhefc
mörnar och qvållar icke allenaft kylig»
utan rått kall, få at jag, fom icke med¬
tagit någon öfverråck, af aftonkölden
darrade och frös uti et land, fom låg
nåftan under Ijelfva iEquatorn.

Kål, rotfrugter, grönfaker och frukt-
trän ifrån Europa odlades hår och väx¬
te ganfka frodigt, åfven fom vid Avki-
dömas, Tjiferoa och Pondogedé, ifrån
hvilke alle platfer, förfriikningar upfåti-
das trenne gånger hvarje vecka til Ba-
tavia, för General-Gouverneurens bord.
Apelfinernej mognade och voro myc¬
ket fmakeligare, ån de, fom växte när¬
mare intil Batavia.

Javanerne berättade och ville intala
Européerne til at tro en få léjelig hi-
ftoria, at på Tjipannas bergen fkulle
finnas en fort Apor Qorang utan) fom
ägde krufigt hår och fotterne vände
bakåt. Ingen Europé hade någonfin
hår fet fådane,

b-
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Javanerne och de Chinefer, fom bod¬
de ibland dem, hade fine tak takte
nted klyfde Bambo-ftycken, fom ym-
fom voro lagde på hvarandre, nåftan
likafom tegelpannor.

En Ardea fag jag på detta ftålfe,
fom liknade Antigone: roflrum var albo-
flavefeens ; gula nuda, flava; caput cal-
vu.ni, albidum, peäes c<zrulefcentes\ rami¬
ges ciftereo nigri * dorfum et cauda nigra ;
abdomen albidum.

Turtnrdnfvorne QColumba rtförta},
fom på Goda hopps udden altid åro blå,
voro hårftådes blekare och merendels
hvita.

♦

Kadovdon var et tråd, fom nytjadeS
til iefvande gårdesgårdar.

Andewalu kallades en ranka med
tredelte blader, fom utgafs för at vara
et godt motgift.

Korang gering och Tampnl utan vo¬
ro tvånne våxter, med hvilke Javaner¬
ne färgade blått.

4 Däl. L Boa
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Boa kirai nämndes en frukt, fom var

mycket fainmandragande och ftråf.

7ingling mintik fades vara et god t
och hjertftyrkande medel.

Den *4 återtågadee vi tilbaka öfver
bergen til Pondogedé. Öfverft på bergen,
fom voro öfver alt bevåxte med Ikog
och bulkar , gingo vi ifrån våre häftar
och vågen, för at upftiga ännu högre
til toppen och för at der befe den gan-
Ika bekanta och mycket omtalade vatn-
holan vid Mshemedon. Jag träffade hår
nåftan norra Europas climat och ibland
andre växter, åfven åtfkillige båd®
Mosfar (r/mfci) och Lafarter QLicbenes~),
fom annars åro få fålfynte och nåftan
ofynlige uti Indiens varmafte luftftrek.

Vi förblefvo öfver natten uti Pondo¬
gedé och dagen derefter refte vi til Ar-
kidömas, at befe et ftålle, fom var gan-
fka märkvärdigt för atfkiiiige fmå uti
ften uthngne bilder, hvilke voro ftålde
i fkogen, 3 å 4 tilhopa på åtlkillige ftål-
len. Javanerne vårdade desfe mycket
noga och både Javaner och Chinefer
offrade åt dem. Under vågen fågos
vilde Påfegiar, fom tame vårdas fåfom

'

. . - fal-
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falfame uti Europa, flyga af och an uti
Ikogarne, lamt ftundom i åtta flg pa
grenarne, för at prunka med fine lån¬
ge, nedhängande och prågtige ftjertar.
Jag fköt deraf en, fom ftektes til afto¬
nen, men var ganlka torr och ofmake-
lig. Hela dagen hade en Commendant
från et litet Citadel gjort ofs fållkap
och medtagit tvånne Soldater, fom for
at bortlkråma Tigrarne, beftåndigt bla¬
tte på tvånne fmå Waldhorn. Tigrar¬
ne lades hår vara ganlka farlige, at de
ofta borttogo vandrande Javaner och at
de aldeles icke kunde tåla ljudet utaf
ftarke blås - inftrumenter. Vi ankom-
1110 emot aftonen til Buytenzorg, hvil-
ket ftålle Javanerne kalla Bogor; men
innan vi dit framkommo, redo vi til
et ftålle vid Paditulis, för at befe en

mycket gammal ften, på hvilken voro
bokftåfver uthugne, dem ingen hittils
kunnat låfa eller uttyda. Stenen år af
en mans högd och vid pafs en aln bred.-
Skriften tykte jag vara ftåld ifrån vån-
fter til höger och beftod utaf åtta och
en half rad.

Den 16 gjorde vi åter pn liten re-
fa ifrån vågen, til Berget Tjerroton , fom
år uti flere hånfeenden mårkeligt. Det

L z lig-
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ligger enftaka nåftan midt uti landet
Vår kofa Hyrdes hitåt förnåmligaft i
den affigt, at befe des befynneriiga ho-
lor, uti hvilka Svalor, (Jiivunäo efculen-
ta) bygga fine bon , fom åro geléeagti-
ge, och nytjas til föda. Vi upftego til
fots innom en liten Hund, til bergets
högd och funno, at desfa holor voro
egenteligen vid fodra fidan af berget
och ofvan til aldeles tåkta. De tycktes
icke hafva kunnat tilkomma igenom
rämnande, emedan upåt icke fans nå¬
gon fpricka; utan förekommo de mig
vara tilkomna utaf luften igenom vit¬
trande , emedan de altid gingo på dju¬
pet och ägde vatn, uti botn. Jag in¬
gick uti en och annan af dem och ned-
Heg åfven et godt ftycke uti dem på
Bambo -Hegar, utan at finna annat ån
fara, mörker och likfom fördelningar
Uti flere kamrar. Javanerne ville icke
tillåta ofs.at härifrån borttaga någre
näften, men ägde likväl för ofs den
höfligheten, at icke allenaft Ikånka ofs
någre, fom voro ofkadde, utan förära¬
de ofs åfven, på vår begäran, tvånne
Svalor af den art, fom bygde hårftådes
och voro finå, facnt aldeles fvarte.

Mia
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Min refe-kamerat och jag blefvohos
Lånets Javanike Höfdinge til midda¬
gen ganlka koftfamt undfägnade. Han
fjelf, tillika med defs Svåger och vi
tvånne refande utgjorde hela Sållkapet.
Vår vård talade någorlunda och förftod
den Maleifka vi talade. För hvarje af
ofs var maten fårikildt uplagd på fma
porcell ins talrickar. Utaf hvarje rått
var fåiedes icke flor myckenhet, men
råtternes antal för hvar och en gick
anda til niotäo, i a at vi knappad för¬
mådde fmaka hvar och en deraf.

Den 28 redo vi til en Landtgård,
fom tilhörde Herr Duurkoop. Den var
öfvermåttan vacker och hade et märk¬
värdigt torn, hvilket gaf tydeligen nio
ftafvelfers echo tilbaka. Ifrån detta
vackra flålle ankommo vi oinfider til
baka til Batavia.

Under denna refan hade jag fett, afc
Chineferne uti ftor myckenhet fatt fig
ned, åfven inne uti landet; men at de
likväl icke bodde tilhopa med Javaner-
ne. Detta fades vara förbudit derföre,
at oenighet och tvifter fknlle undvikas,
hvartil Chineferne fades vara mycket

L 3 be-
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benägne, få framt de icke ändrade Re¬
ligion och låto omlkåra fig. Icke de-
fto mindre voro ganika månge Chine-
fer gifte rned Javanernes döttrar, ån-
ikönt Chinefernes döttrar icke fingo
gifta fig med någon Javan. Chinefen
må ock icke hår, fåfom uti China in-
neftånga liuftrun eller vanlkapa föt-
terne.

Jag befokte fedan flitigt Hospitalet,
der de fjuke val handterades, men det
oagtadt uti ftor mängd afledo. De dö¬
das antal berättades nåftan årligen haf-
va ökats och i fednare tider i fynner-
het deraf, at jsanalerne, fom förde vat-
net igenom Staden, icke vederbörligen
höllos rena. Icke fållan märkte jag fan-
ningen håraf, då både grönfaker och of¬
ta döde kreatur, utaf Chineferne vräk¬
tes uti ålfven , och nedfloto til redden.
Sedan de fornåmfte Herrar börjat utom
Staden anlägga Lufthus och trägårdar,
famt bo utom ftaden, hade denne ofed
fåt taga ofverhand. Utaf Liftorne un¬
derrättade jag mig åfven om det antal
Européer, fom uti Hospitalet aflidit.
Denna lifta vil jag meddela ifrån år 1714,
ånda til år 1775.

År
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År Döde.

1714 459-
1715 469.
1716 453.
1717 494.
*7*8 59f-
1719 660.
1720 750.
1721 614.
1722 730.
1723 657.
1724 769.
1725 925.
1726 904.
1727 676.
1728 656.
1729 626.
1730 671.
1731 780.
1732 781.
1733 1116.
1734 *375»

År D6de.

1735 15^8.
1736 1574-
1737 *993-
1738 1776*
1739 998.
1740 1124.
174? 1075.
1742 1082.
1743 1283*
1744 *595.
1745 1604.
1746 1565.
*747 i8$i.
1748 1261.
1749 1478.
1750 2035.
1751 1969.
1752 160X.
1753 l6l8-
175+ *5i7-
*755 2109.

År Döde.

1756 1487-
1757 1441.
1758 *638.
*759 1373-
1760 1317.
176 i 1000.
1762 1390.
1763 1750.
1764 1757»
*7^5 *754-
1766 2039.
1767 2404.
1768 183I*
1769 1740.
1770 2706.
177* 2316.
*772 2305.
1773 1*87-
1774 1957.
*775 2788.
*77ö 2877-

Håraf kan fes, at antalet af de dö¬
de ökats nåftan ifrån år til år; men
denna ökning har i fynnerhet varit an-
fenlig efter trenne mårkelige förändrin¬
gar. Ifrån 1714 til 1733 ^ar antalet på
döde varit minft. År 1733 begynte man
utom ftaden at uptaga en graf eller

Ii 4 vat-
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vattuledning til Batavia, hvarvicl gan-
fka månge både Javaner och andre om-
kommo; ifrån den tiden har. ock altid
de dödas antal ökat fig. År 1761 bör¬
jade man, at inlogera uti Hospitalet u-
tom ftaden flere ijuke, ån de 200 til-
frifknanae, fom der förut endaft fköfc-
tes och ifrån den tiden har antalet på
döde ånnu mera ökats. 1775 blef på
redden anlagt et Sjuklkepp, då få vål
det året, fom det påföljande antalet af
döde varit aldraftörlh

På et Ikepp, fom nu årnades til
Ceilon , blef jag på min begäran, anta¬
gen til forfte Fåltfkår, fedan Herr Ra-
dermacher få vål, fom min vård Do-
ötor Hoffman gjort flere retande för-
fök, at medelft någon fördelagtig era-
ploi hår på orten qvarhålla mig. Oag-
tadt jag rått vål kunde fördraga het¬
tan och for öfrigt befan mig vål uti detta
heta luftftrek, var det dock befvårligt
och tungt, at hår förråtta fine fyflor,
och kårleken til Fäderneslandet gjorde
mig döf för alla andra föreftålningar,
åfven i en tid, då jag på intet fått kun¬
de innom min fofterbygd förutfe någon
lycka för mig.

In-
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Innan Ikeppet hant laftas til den fö-
reftående refan til våftra kufterne af
Indien, gjorde jag ånnu åtlkiilige utvan¬
dringar omkring Batavia ftad.

Jaccatrå år et någorlunda vackert
ftålle, något utom Batavia; den var for¬
dom hufvudftad for denna delen af ön
och eröfrades af Hollåndarne år 1619.
Hår hålles nu et litet antal Soldater,
at förlvara Citadellet och vara Batavia
til likafom en förmur.

Portugiferne ankommo vål til Java,
långt före andre Européer och redan
1510, men hunno aldrig få någre fåkre
bopålar liårftådes fåftade. Efter dem
ankommo fedan Engelsmånnerne och
kort derefter Hollåndarne 1596.

Ön Java år lång och mycket fmaJ,
uti längden i det nårmafte 140 mil från
öfter til våfter, och uti bredden 30 Ty-
ika mil, ifrån föder til norr.

Trenne Religioner åro på Java al-
månna, nemligen den Hednilka ibland
en del Javaner och Chinefer , den Ma-
hometanlka ibland en ftor del af Java-
nerne och den Chriftna ibland Europé-

L $ ern®
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erne famfc en del Javaner, Malejer och
andre Indianer.

Det Java til handel egenteligen fram¬
bringar, beftår fornåmligaft uti Ris eller
Risgryn, fom åro förtråffelige och föras
til flere orter i Indien til affalu; Cardimomev
af den fort, fom har rundade fröhölfor
(Cardamomum compaäum;) Socker fom til od¬
ling blifvit infördt i landet, växer i ymnig¬
het och fåfom puder-focker föres icke
allenaft til alle Indilke Handels - ftållen,
utan ock til Europa; Salt, fom föres
til åtfkiilige Indifke platfer och år i fyn-
nerhet ganfka dyrt på Moluccilka öar-
na; Peppar, fom föres måft til Europa;
Indigo, Kattun och något Bomullsgarn',
Fogelnäflen , fom merendels forfåljas och
det med ganfka god vinft, uti Canton
af China.

Loxia ovyzivova fans mycket på Javaoch gjorde ofta anfenlig Ikada på Ris-
fåiten.

Til Ikiljemynt voro gangbare tvån-
ne forter fmåt kopparmynt. Den ena
forten var et runftycke, fom Hollånd-
fka Compagniet låter flå af vanlig Svenlk
koppar uti Europa, hvarifrån de fedan
hitföras. Håraf åro tvånne forter, aldeles
lika, utom ftorleken, fom deri ikiljer
lig, at det ena år dubbelt mindre. Det

flor-
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{torre af desfe kommer nårmaft i flor-
leken til de Svenfke runftycken. A e-
na ftdan år Compagniets vanliga vapn
famt årtalet och å den andra år den
provinfens vapn, uti hvilken detta mynt
blifvit flagit. "Vårdet af hvardera utaf
desfe år dubbelt emot det , lom de
lkulle aga j Europa, få at Compagniet
vinner derpå vid pafs et hundrade pro¬
cent. Den andra forten år et Javanfkfc
mynt teknadt på ena-ftdan med Javan-
lke bokftåfver och på dan andra med
en krans, innom hvilken flår Duyt Ja¬
vas och Chriltna årtalet, då den blifvit
flagen.

Likaledes fåg jag åtfkiliige Hollånd-
fke Ducater uti Chinefernes och Java¬
nern es händer; men på desfe hade man
intryckt å öfra fidan, med en liten rund
ftåmpel, någre Javanlke bokftåfver, fom
gjorde den ibland detta folk begärlig
och gångbar.

Chineferne nytja toflor med baklåder
och tjocka folor, innom hvilke åro fle-
re rader af hatt-tofå at de aldeleS icke
flåppa vatn igenom och fororfaka våta fot-
ter', men desfe åro, åfven fom deras li¬
ka befkaffade ftöflar, oviga och tunga.

Refan



Refan til Cellon.
1777 dfo? 5 y»/« förfogade jag mig,

nnder den Alsmågtige Gudens befkyd,
om bord på Skeppet Mars, för at med
det famma affegla til Ceilon, förfed med
flere recommendations-bref til Gouver¬
neuren och andre Ämbetsmän derftådes.

Den 7 lyftades ankaret och vi gin-
go under fegel, med en ftiila och gyn¬
nande vind, famt lämnade til rygga et
af de hårligafte land på jordklotet.

Den ir derpå följande kaftade vi å~
ter vårt ankare vid Anjer, för at hår
tilbringa någre få dagar och hämta nå-
gre fat vatn til vår foreftående refa.
Svenlka Oftindifka Skeppet Stockholms
Slott, lom årnade fig til China, låg redan
förut hår på redden, at förfe fig med vatn
och jag ägde den glädjen, athårfiådes tråf-
a och omfamna flere ålfkade vänner och
Landsmän, fåfom Capiten Pettersen,
Superchargeurerne alnooroch Bladh
med flere. Det vatn, fom hår hämtades,
utur den nedrinnande bäcken, var väl fött
och någorlunda godt, men ganlka grum¬
ligt: och igenom det, at landfiigningen
hårftådes var ganlka fvår och at faten uti
yatnet rullades til lands, ökades detta
grummel ännu mera. Vatnet bidrog

ock
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ock, ganlka mycket, at under refan öka
och underhålla de upkommande Diar-
rhéér ibland befåtningen; jaet enda glas
kunde knappaft drickas enfamt, förutan
tilblandning af Thé eller Caffé, utan
at det förorfakade den nysnåmnde olå¬
genheten.

Den ftörre arten Pifang fMufa tro-
glodytaruni) fåg jag hår åga tåmeligen
tydelige frön, platte och nåltan få ftore
fom Lin-frön.

Spanfke Rhr fåldes i myckenhet utaf
de uti byen boende Javaner och Sven-
Ikarne tilhandlade fig åtlkillige utaf den
båtre forten, hvarvid jag, med det lil¬
la jag förftod af Maleifka Språket, ha¬
de det nöjet, at tjåna mine Landsmän
fåfom Tolk.

Fort! åtningen af vår Refa gick fe-
' 1 11 med foglige vin-

Solen och den 2,8 derpå följande fingo
Mallabarilke landet i ögnafigte vid Co-
cbim lamt feglade fedan långs efter ku¬
llen af det famma förbi Porca, Coilati
och Cap Komorin. Skeppet var icke
dello mindre ganlka .llarkt och öfver
höfvan laftadt, få at det iäkerligen ic-

Augufti pasferade

ke
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ke befunnit lig vål, om någon häftig
ftorm upkommit. Orfaken hårtil, få
väl fom til månge andre oredor, olågen-
genlieter och olyckor, var den öfver-
drifna fnålhet, fom råder hos Compag-
niets betjäning. Capifcenen och alle Office¬
rare äga rättighet at handla med visfa va¬
ror och til den ändan lämnas dem vis-
fa låfters rymd uti Skeppet; under den¬
na rättighet införa de och belafta Skep¬
pet med mångdubbelt mera för at gö¬
ra fin vinft anfenlig. Degt år i fyn-
nerhet Capitenen och öfver - Styr¬
mannen, fom enväldigt mifsbruka den¬
na frihet. De handels - varor , fom i
fynnerhet nu af private medfördes, be-
ftodo uti en myckenhet Risgryn, Puder-
focker och Arrak.

Den 19 lago vi ön Ceilon och in¬
feglade följande dagarne til defs redd;
men föga fattades, at vi hår lidit Skeps-
brott igenom Skepparens oduglighet
och förfagdhet. Under det vi lodade
beftåndigt, marktes, at vi drifvit för
mycket inåt de grundare fandbankar,
fom ligga utanföre den Canal, fom åt-
Ikiljer ön ifrån fafta landet och Ikeppet
var på vågen, at faftna, då Under-
Styrmannen, en ralk och tiltagfen Sjö¬
man, leende Capitenens fynbara för-

Ikråck-
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fkråckelfe och fålda mod, fattade uti lu¬
ren och commenderade til vändning,
fom innom någre minuter författe det
djupt gående Ikeppet uti djupare vatn
och ofs alle jyckeJigen utom al farlig¬
het, få at vi derefter fnart kunde an¬
kra och tacka vår Gud, fom få under-
bariigen frålfafc ofs ifrån en ögonlkenlig
fara.

Dagen derefter ankom ifrån Euro¬
pa Zelåndlka Skeppet Wilhelm F, och
efter någre dagars forlopp Skeppet Loo
ifrån Amfterdam.

Jag affånde mine bref til Columbo
och hade kort derpå den åran upvakta
Gouverneuren Falck , en ganfita lård
och förftåndig man, famt den oegennyt-
tigafte jag känt af alle Compagniets äm¬
betsmän. Han var föd på Ceilon, och
hade ftuderat uti Utrecht. General-
Gouverneuren van der Parra hade i

fynnerhet befordrat defs lycka, hvartil
han i alle hånfeenden gjort fig värdig
och förtjänt.

Utom månge andre, fom här på or-
ten_ bevårdigade mig, med fin vånlkap,
åtnjöt jag åfven mycken ynnefi: hos
Herr van Sluysken, fom kallades al-
månt Capiten Canel, och var hufvudman

för
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för dem, fom fkalade och lefvererade
Canelen. Vid defs bord var jag en el¬
ler tvånne gånger i veckan en vanlig
gåft och träffade der altid et muntert
och upbyggeligt fållkap. Jag gjorde
hår bekantfkap med tvånne hederlige
Landsmän, nemligen Herr Baron Al-
bedyl, fom var Officerare och Herr
von Keulen eller Kjellin, hvilken
fatt fig ned, fom Borgare och dref en
riktande famt vidftråkt handel på Co-
romandelike kuffen. Jag ökade vidare
rnine bekantlkaper med en gammal he¬
dersman, Herr Capitenen Höpner , fom
ifrån Sverige forft reff: fåfom ung Matros
på et Han dels-Fartyg, och då under at-
takeh af en Turkifk Sjöröfvare igenom
en kula förlorat fin ena trane famt fe-
dan tjånt fig up uti Hollåndfka Com-
pagniets tjånff, i fynnerhet för fina in-
figter uti Artillerie - vetenfkapen och
Fyrverkeriet. Denne hedersgubbe an-
fåg mig icke allenaft, fom en vän och
ållkad Landsman i fit hus och ibland
fin fafriille, utan tilböd mig åfven fit
bord och en kammare under mit vi¬
ftande hår å orten, hvilket tilbud jag
likväl icke ville antaga, utan håldre bo
uti det vanliga herberget, för at friare
få göra mine refor och famlingar utaf
denna öns Naturalien. Co-
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Cohmbo, fom år hufvudftaden för
Hollåndlke handelen på denna ö,årftor
och vacker, öfver alt omgifven med
vallar och ganlka flarkt befåft.

Gouverneurens PaiUts år mycket
vackert, ehuru det endaft åger en vå¬
nings högd. Galleriet år lika långt med
fjelfva hufet och utgör et behageligt
och kyligt rum, hvarifrån år ingång til
åtfkillige kamrar åt andra fidan.

Luften år val få het hårftådes, fom
uti Batavia; men emedan felfva kulten
icke år få lågland i utan landet mera
högt och vindar tillika almånnare, få fin¬
ner man hettan mycket drågeligare och
ciimatet fundare*

Badningay uti kalt vatn, halft uti
öpna fjön vid fådane ftrånder, fom å-
ro friade ifrån Crocodiler, åro al-
månt brukelige, få val ibland Européer-
ne, fom i fynnerhet ibland Indianerne.
Når man eftermiddagarne fpatferar u-
tom ftaden, får man fe hundradetals
både fvarte och hvite, både unge och
gamle, både frie och flafvar, både af
det ena och det andra könet, plafkä
uti vatnet, och dymedelft gifva krop-

4 Del» M pen
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pen kyla och fibrerne en flyrka ,• fom
fölens brännande ftralar förfvaga.

Åtföljd af en Ceilones, den Gouver¬
neuren behagat förfkafifa mig, gjorde
jag dageligen utvandringar omkring Co-
lumbo och förfamlade flitigt i min anle¬
tes fvett, utur omliggande trakter,
hvad landet frambringar, under det mi-
ne andre Skepskamerater i herberget
utbrede fine handelsvaror och lkötte fin
handel på et för fig mera lönande fått.
Den mig anvifte följeflagaren var en af
Landets kunnige Läkare, meddelade
mig altid på våxterne de Ceilonfke och
Mallabariike namnen, famt fåttet, huru
desfe nytjades emot hvarjehanda Ijuk-
domar. Defs medicinlka kunfkap var
ganlka ringa, förvänd och oftaft orime-
lig, få at jag i den delen ej gjorde mig
mycket til nytta.

Bavringtonia med fin ftora och fko-
na bloma växte altid utmed bäckar och
vid vatn och låt ganfka fnart fine mån-
ge hannar utut bloman bortfalla.

Åfven få växte hår nog almåri Z)o-
lochos pruvifvs med fine ludne årtlkidor,
hvars hår fåfta fig vid hånderne, föror-

faka
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faka mycken fveda, fom hjelpes med
olja eller Risgryns decoéfc, och beröma^
emot malkan

Compagniet åger üti Staden et eget
Tryckeri, ifrån hvars pråfs åtfkillige
fkrffter utkommit. Utaf Böcker,' fom
hår blifvit trykte, forfkaffade jag mig
för Upfaia Bibliothek åtlkillige, fåfom:

Kort Begtyp der Ckriftelyke Religie, iri
de lamulfche bpraak, door Sigisber-
tus Abrahamsz Bronsveld. Co-
lombo 1754, 8^0. Det år: Kort Begrep
om Chriftna Låran, på Tamullka Språkets

Tamulfcb Kinder - Catbecbismus, door
Sigisb. Abrah. Bronsveld. Colombö

1776 , 8:0 Det år Tamulfcb Barna - Ca-
teches.

Evangelium jfefu Cbrifii van Matthäus ^

in de Mallabaarfe 1'ale. Colomho 1741, 4:0.
Eller: Matthaei Evangelium på Malla-
barilke Språket.

Evangelium Jefii Cbrifli van Matthetuii
Marcus, Lucas ende Johannes} ende de
Handelingen der Apoftelen, in de Tamulfché
Taale; aller: De fyra Evangelifterne

M h och
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och Apoftla-gjerningarne, öfverfatte på
Tamulfka Språket; trykt i Colombo
1748, 4:0.

De fyra Evangelißerne på Singaleßfkz
Språket > uti 4:to, erhöit jag utan Ti¬
telblad.

Settieft Predikatien in de Tamuljcbe
Taal, eller: Sexton Predikningar på
Tamulika Språket af Philippus de
Vriest, Colombo 1747, 4:0.

Grammattea of Singaleefcbe Taal - kunft\
En Grammatica öfver Ceylonefilka Språ¬
ket, af Johanwes Ruöll, trykt i Am-
fierdam 1708, 4:0.

Manis (Myr-åtareri) finnes mycket på
Ceilon, i fynnerhet vid Negumlo. Hof-
låndarne kalla den Negumbos Djefvul
och Cingaleferne Caballe. Dels kött
gifves åt ijuke, at åtas, fom et medica-
ment. Invånarne veta, at med en knif
bora et hol igenom defs fjåll och kun¬
na då efter behag regera honom, eme¬
dan Ipitfen af knifven, fom hålles uti
holet, förorfakar honom plåga.

Frugten af Solanum mehngena nytjä-
des
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des både af Européerne och Indianer-
ne almånt. Den troddes drifva urin och
löfa flen i blåfan.

Tjeremelle - frngten var mogen uti
Odtober och November, famt nytjades
ganlka mycket infyltad.

Mavmelle mognade åfven uti Ofto¬
ber; det inre kotagtiga af frukten för¬
tärdes både med och utan tillagdt foc-
ker. Frukten år ganika Hemig och kal¬
las derföre Slem-åplen QSlym- apels,^)

Bolattge åtes mogen med litet foc-
ker och omogen med falt. Den år flor,
fom en Apelfin.

Panningai år frukten af et Palm-
tråd, fom i fynnerhet vid Jafna våxer
uti ftor myckenhet. Den år aflång,
månlik, til fårgen gul nåftan fom en
Pifang, men flere gånger ftörre. Den
har a, 3 eller flere helt hårde nötter
inuti fig. Bered fmakar den fötagtig
för den, fom år van dervid, men för
en ovan år den ej fårdeles angenåm.
Vid öpnandet ftinker den. Då nötter-
ne håraf fas och hjertbladen upfkutit,

•gflkåres den nedtil och åtes antingen
M 3 ko-
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Kokad med falt och risgryn, eller alle-*
na, eller ftötes den kil mjöl, hvilkefe
kan nytjas, fom annat mjöl. Detta ut-
Ikott kalla Ceiloneferne Kellingo. Ifrån
Maji månad ånda til årets flut, kunna
desfe frugter åtas och utgöra då Mak
labarernes förnåmfta fpis. Kellingo kan
åfven til framtida bruk uptorkas. Mjö¬
let deraf tjånar i fynnerhet i loppa
med filk.

OSlob. d. ig och följande dagar var
jag anmodad, at jämte flere Medici,
underfoka en hop Canel, fom Konun¬
gen af Candi hade lefvererat. Den fam-
ma befans til hålften vara upblandad
och odugelig, ofmakelig och fallk. Den
båfte, fom båraf kunde utväljas f förfån-
des til Batavia.

Åfvenfå underföktes fem knippor
Canel, af en njdigen förut planterad
fort, hvilke år 1775, på prof, blifvit
til Europa öfverfånde, men vid ankom-
ften befunsos icke åga den fmak, fom
borde, ehuru den förut, vid inlkepnin-
gen på Ceilon befunnits pröfvad fin och
god. Lukten deraf befans nu både fin
och äögenåm, men finaken var ganlka
jringa och Ihart fagt ingen. Det år få-

ledes
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ledes val ingen tvifvel, at ja denfam-
ma, under relän, förlorat fin fmak,
hvartil orfaken förmodeligen lårer va¬
ra den, at oljan i den famma varit för
mycket flygtig och ej nog concentre-
rad uti de unge grenar, hvilkas rot ic¬
ke varit mer ån tre år gammal. Tre¬
årige grenar åro vål fådane, fom tjåna
til Ikalning, men roten och flammen
böra dock vara flerårige. Vid Ijelfva
inpackningen och transporten hade åf-
ven et fel blifvit begångit, fom torde
mycket, om ej helt och hållit, bidragit
til dels fmaks förlorande; ty desfa knip¬
por hade blifvit embalerade uti en enda
fack och lagde uti kajutan. Således
var Canelen hvarken lagd uti tvånne
fåckar eller ibland peppar, på det van¬
liga fåttet. 1776 fandes ockfå utaf fam¬
ma fort Canel 47 knippor til Europa.

Canelen år den förnåmfla handels¬
vara, fom Oltindilka Compagniet afhåm-
tar ifrån denna ö och barken af denua
krydda blifver hårflådes finare och dyr¬
barare , ån på någon annan ort i verl-
den. Al ågta Canel tages utaf Laurus
Cinnamomum, et tråd, af medelmåttig
högd och ftorlek. Den Ikiljes med bre¬
dare och trubbigare blader ifrån Laurus

M 4 Cas-
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Cnsfia, fom gifver en grofre art Canel
och tyckes vara endaft en varietefc af
den förra. Bet år få mycket troli¬
gare, at den g»öfre och finare Canelen,
eller Laurus Cinnamomum och Casfia åro
endaft varieteter, hårrörande af Clima*
tet och i fynnerhet jordmonen, fom
Ijelfva Ceilon icke almånt öfver hela ön
och på alla defs trakter gifver lika god
Canel. Sydvåftra hörnet af ön år en¬
daft det, fom frambringar det finare
flaget af denna behageliga och förtråf-
feligen hjertftyrkande krydda, och de
orter, hvarifrån den måft håmtas, åro
vid Negumbn, Columlw, Caltere, Barbary,
Gale och Mature, alle liggande långs ef*
ter och nåra intil Sjökuften. Den Ca¬
nel, fom de långre in belågne orter gif-
va, år altid mera grof, tjock, Ikarp och
bitande på tungan,

Jag befökte utom Staden Gouver¬
neurens Luftplats, fom kallades Pafs
och ågde et vackert hus tillika med en
ftor trågård, hvaråft Canel för någre
år tilbaka blifvit planterad. Caneltrå*
den vlxa ymnigt uti lkogarne oah haf-
va blifvit fortplantade utan konftens åt¬
gärd. Européerne hafva trott och Cin-
^aleferne åfven påftåt, at god Canel
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altid borde våxa vild, lämnad åt fig Ijelf,
och at den«planterad hvarken ikulle
trifvas eller blifva ågta. Tråden fortplant
tas vilde igenom Foglar, fom åta mogne
bår, hvilkas kärnor uti magen ej fmål-
ta, och fedan utplantera dem hår och
der i fkogarne. Denne fordom rådde
til flutet af Sextio-talet, då Gouver¬
neuren Jman Wilhelm Falck börja¬
de i fmåt, uti denne trägård vid Pafs
förföka, at med konft updraga Canel-
trån. Båren blefvo då fådde, fom vål
och fnart upvåxte, men hade det odet,
at plantorne efter någon tid borfcvisna-
de och utdödde. Når orfaken hårtil
noga efterfpanades, befans, at Ceilone-
fer, fom drogo fin vinft af Canel-fkal-
ningen uti fkogarne och ogjerna fågo
defs plantering, fom med tiden /kulle
göra famlandet deraf vigare och be-
qvåmligare, nattetid hemligen hade be¬
gjutit dem med varmt vatn. Sedan
detta bedrägeri blifvit uptåkt, låt Gou¬
verneuren åter plantera, uti början af
Sjuttio - talet flere bår och på flere ftål-
len, både i fmåt och ftort, hvilke up-
vuxit, trifvas vål och redan kaftat af
fig flere Canef- fkörder. Flere tufende
Ca n cl tråd fågos altfå nu endaft uti dem
ne trägård trifvas och arta fig vål.

M 5 Dem
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Derutinnan fåg jag ockfå et: Arek*
tråd, fom var ganfka högt och ovanli-
gen fmalt, famt uptil, fom år mycket
fynnerligt, fördelt i tvånne grenar, hvar-,
dera forfed med fin bladkrona.

Hår befågs åfven en Borasfus eller
Sjb - Cocos, hitförd ifrån Maldivilka öar-
na, fom blifvit fatt i jorden, upvuxit
och var nu på tredje året i fin våxt,
ägande endafi: trenne blader. Noten ha*
de legat åtta månader i jorden, innan
den upfkutit förfta bladet. Bladet var

multipartito - pinnatifidum; pinms biparT
titis.

Mavendan kallades af Cingaleferne
fanddunorne långs efter Sjökuften. Den

. Canel, fom vaxte uti desle fandige fäl¬
ten, anfågs för den båfte och låckrafte.
Når tråden hårftådes afhuggas och man
fedan deröfver fveder, Ikjuta rötterne
åter up uti långe, råte telningar, fom
gifva en oförliknelig Canelbark. Och
utaf fådane telningar har man de få
kallade Canel-käppar, hvilkefeut, fom
hasfelkåppar, men hvaraf barken luk¬
tar Canel, få ofta den rifves. Sådane
käppar erhölt jag flere gånger til Mnks,
ehuru det icke Ikal vara fårdeles tillåtit,
^t utföra dem. Ca-
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Canel-bladet har ftark lukt af Neg-
Jikor; roten åter, fom igenom fublima-
tion gjer Kamfer, luktar aldeles, fom
Saftafras. Canel i almånbet kalla Cin-
galelerne Kurundu och fades den nu
mycket vara förminfkad uti fkogarne
emot förre tider, ja få, at Canel- fkalar-
ne på flere års tid icke kunnat lamna
den myckenhet, fom vederbordt.

Kufterne rundt omkring hela ön Cei-
lon åro vid pafs lex eller flere mils
bred inåt landet, Hollåndlka Oftindilka
Compagniet aldeles tilhörige och ftå un¬
der defs Gouverneur, faftån landet be¬
bos af Cingalefer, fom efter Hutade krig
blifvit Compagniets underfåtare- Det
inre, medlerfta och bergagtiga af 6n til-
hörer Konungen eller Ivejfaren i Can-
di, hvilken år nu mera få innefluten
på alla fidor, at han ej kan utlurendrå-
ga eller til främmande Nationer förfål-
ja någon Canel.

lacbevi kallades tvånne forter af Cro-
talavia, fom våxte hår nog ymnigt,
nemligen lahurnifolia och retufa, bågge
med gula biomor. Ingendera af. desfe,
ej eller Menifpermum cocculus kan vara
den få kallade Radix Colomba eller Co-

lum-
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lomboroten, hvilken for någre år feda#
blifvit förd til Europa och recommen-
derad fom et godfc läkemedel. Den har
fåt fit namn af Colombo ftad, hvarifrån
den med Ikeppen förfåndes til Europa;
men vetterligen finnes icke denna rot
hvarken bredevid Columbo eller på he¬
la Ceiion, utan hitföres ifrån Mallabari-
Ike kuften. Crotalavta retufa år en am
nuel våxt, hvars rot altfå icke kan åga
någon medicinfk kraft. Menifptrwum
Cocculus år en almån ranka uti Ikogarne,
hvars rot jag åtlkillige gånger Jåt up-
grafva och fan den åga ingen likhet
med Columbo -roter^ hvarken til kraft,
fmak, ftorlek eller utvertes utfeende,
varandes helt tun med uphöjde rånder
och mycket lång.

Sacfander och Tvemus voro tvånne
mycket namnkunnige växter hos ortens
Låkare. Den förra år Ikild ifrån den
lednare, i flere hånfeenden. Den förra
år en Ariflolocbia indica, hvars rot lagd
uti brånvin år bitter, magftyrkande och
våderdelande. Den fednare finnes til
éfverflöd få vål uti fand-dunerne vid
Columbo, fom vid Mature och på an¬
dre ftållen. Defs utfeende vifar nog-
famt, at den hörer til Contorta, och år

efter
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öfter al gisning en Feriploc<£ jpecies,
hvars rot år giftig och renfande.

Binnuge kalla Ceiloneferne en art af
Ipecacuanba, emedan defs rot ar et gan-
ika godt kräkmedel, ehuru den år lkild
ifrån den Americanika. Denna berätta¬
des mig blifvit med fördel brukad uti
Hospitalerne på Columbo, Gale, MatU-
re och Jafna. DofiS deraf bör vara nå¬
got ftörre, ån af den vanliga. Håraf
vifades mig tvånne forter; den ena var
hvit, fom kallades Elle Binnuge och en
röd, kallad Rutbinnuge. Den röda ut-
gafs för den båfta. Den hvita har fina
trådlika rötter och den röda år något
tjockare. Bagge åro Pcriploca arter,
bägge krypande uti fand-dunerne eller
flingrande fig up på bulkarae, fom våxa
uti den Jöfa fand - grunden,

4 Portugiferne hafva hår, få val, fom
annorftådes under flt viftande infört bå¬
de Chriftna Låran och fit Språk, af
hvilke ånnu öfver alt fin-nas månge läm¬
ningar. Portugifilkan, ehuru upblandad,
talas mycket almånt ånnu både ibland
Mallabarer och andre på hela denna vå-
ftra fidan af Indien och år det nåftafi
lika angelågifc för ea refande på desfe

orter,
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orter, at lära fig denna Portugifilka dia*-
letten, fom at låra Maleilkan uti öftra
delen af Indien. Hollåndarne hafva ef¬
ter fin hitkomft fökt, at bibehålla Chriff-
na lårans ljns och til den ändan åro af
Compagniet bibehålne både Kyrkor och
Skolar för infödingar och flafvar, famt
Praller til deras undervisning och Guds-
tjånften förordnade.

Hedningarne på ån, i likhet med
andre Öfterlåndlke Folkllag, dyrka an-
fiars mycket Afguden Budba eller Bud-
jo, hvars bild man får fe icke alienall:
uti Kyrkorne, utan ockfå ofta hema
uti hufem De titulera honom Deam Bu-
du batndrue, det år: Herte Gud Budu.
Uti Kyrkorne framläggas åt honom
hvarjehanda offer, fom tjåna Pråfferne
til inkomfter och med dels offer Ut¬
märka de ofta fine behof och fine ålig¬
ganden. Når en eller flere i et hus
jjuknat, utfmidas tunna filfver - plåtar
och deraf bildas i fmåt en eller flere
månni&o-bilder, fom framläggas på Bud¬
bas altare. Då någon har ljuka ögon,
bildas af filfver et par ögon och få vi¬
dare ; men då de i almånhet anropa defs
hjelp om något, få bildas antingen bla¬
det af Ficu-s religiofa eller frukten af

Ana*
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Atiacnfdium, dem de tro vara denne fin
Gudom behagelige. Når Pråfteme fam¬
lat en myckenhet fådane offer, linåltas
de åter up eller efter vigten förfäljas
til Guldfmederne. Åtfldilige fådane of¬
fer-ftycken hade jag tilfålie tilhandla
mig, åfven fom en liten af rent filfver
förfärdigad Husgud Budha, fom haft
det oblida öde , at af defs ågare hos en
Europé varda pantfat. Det händer (hin-
dom, at en trångande nöd tvingar dem
hårtil, men få fnart de fedan förmå det
åftadkomma , inlöfa de rigtigt fådane
panter. Afguden år altid tittande med
fötterne i kors på Indifka fåttet, med
en hand ofvan på hiifvudet, bågge hån-
derne framtil ihopknåpte, och med lån¬
ga öron, fom räcka ned til axlarne.
Uti Kyrkorne fåg jag denne bild vara
dels af ften* dels af trå och Utaf åtfkil-
lig ftorlek.

Morer, fort] hit ankomma ifrån fafia
landets kufter, åro nog talrike uti Co¬
lumbo och drifva anfenlig handel. De
åro merendels reflige til växten, fvar-
tare ån öboarne och vål klådde. Klåd-
ningen liknar nåftan en Fruntimers
Rob, år oftaft utaf hvit bomulslårft,
gaoflca vid och om lifvet hoprynkad,

famfc
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famfc midt ofver lifvet bunden med én

gjördel af hvit bomulstyg, hvilken til-
knytes på högra fidan. p På hufvudet
båra de en Turband. Öronen utfiras
almånt hos dem med långe örhångert
af Guld, på flerehanda fått tilverkade;
fomlige åro flåte, andre virade, andre
aga röda, blå eller gröna adla ftenar
infattade; fomlige åro ganlka ftore utaf
hela fingrets långd, andre åro fmårre.
Stundom dragés et enda fådant i örat,
llnndom flere, anda til fem och fex,
få at af desfas tyngd holet uti örat och
örfnibben förlångas ganlka långt, ja la*
at örat räcker anda ned til axelen, Mån-
ge hafva uti desfe ör-ringår infattad en
liten rund och knottrig frugt, hvilken
fåges våxa på et heligt berg uti landet
Kafcbi. Frugten kallas Utemtie och år
almånnaft ftor, fom en liten art, någon
gång, fom en bösle-kula. Någre tiltro
lig uptåcka uti denne frugtens hol och
rynkor likalom flu anfigten , då den fkal
vara högt i vårde och af de hederliga¬
re och förmögnare Morer betalas med
hela tuhundrade Riksdaler. Så fnart
barnen blifva 3 år gamle, gifves dem
en fådan liten öronring til prydnad.
Det åro egenteligen de rikare, fom bå¬
ra månge uti fine örori, lå at man af

öron-
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öron - ringarnes befkaffenhet, ftorlek
och mångd kan fluta til defs ftörre för¬
mögenhet och rikedom.

De förnämare ibland Ceiloneferne #

fåfom Ambaslädeurer och Mån vid Hof-
vet i Candi, bära långa Guldkedjor om
halfen, foiii hånga ned på bröftet och
magen. Sådane ägde de Ambäsfadeurer,
fom nu ankommo til Columbo och dy-
like gifvas åfven åt Hollåndlke Ambas-
fadeuren famt defs Secreterare, af Ko¬
nungen , då de ankomma til Candi. Des-
fe kedjor beftå icke utaf lånkar, utan
utaf kulor, fom inuti åro iholige, öfver
alt genombrutne och flätade af Guld¬
tråd, like filograms-arbeten. Sådane
kulor 1 uptrådas ledan, antingen på
et filkesfnöre eller guldtråd til den
långd, fom åftundas. En ladan kedja,
lbm år ganfka lått, väl arbetad och pry-
delig, kommer, i anfeende til defs rin¬
ga vigt, föga'mer, at kofta, ån 10, 30
til 40 Pagoder, hvarje Pagod räknad til
en Ducat.

November den 4 afrefte jag ifrån Co¬
lumbo til Mature, i fållkap med Herr
Probus, fom måfte å Compagniets väg¬
nar förråtta refan dit, at låta embalera

4. Del. N C»-
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Canel på Barbari, Gale och Mature, un¬
der det Herr Sluysken gjorde en re-
fa til Negumbo, för at der draga för-
forg om Canels embalerande och öfver-
fåndande til Europa med de hemgåen¬
de Ikeppen.

Refan Ikedde uti en Palanquin, fom
år mera öpen och i någre hånfeenden
olik en japanlk Norimon, ehuru den i
det måfta kommer dermed öfverens.
Den åger en Bambo-lfcång öfver taket
och båres af flere Morer, fom under
vågen ymfa om. Man kan både fitta
och ligga uti en fådan dragftol. Den
har på ändarne och fidorne gardiner e-
mot fölens hetta. Merendels refer man
med lex eller tolf bårare.

Vår våg gick ifrån Columbo til Pati-
ture fem mil; til Kältere 3 mil, til Bar-
bary 1 och en half mil, til fVeltatte en,
til Amlagotte fem, til Hekkede tre och
til Gale tre mil; vidare til Belligama fem
mil och til Mature tre och en half mil.
Vågen var anlagd långs efter ftrånder-
ne famt ofta befvårlig • och fandig.

Öfver alt fer man långs efter denna
fidans ftrånaer, Cocos-lkogar, fom ftråc-

ka
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ka fig ånda ifrån Negumbo til och förbi
Mature, med trån uti oräknelig myc¬
kenhet och til otrolig nytta för infödin¬
garne, fom nytja defs frugter. Desfe
Cocos - ikogar gå dock icke mycket djupt
inåt landet, utan hålla Hg vid ftrånder-
ne och ållka landgrund famt ljöhift, ja
få, at jag ofta fåg Cocos - trän växa få
nära Itranden, at de lutade lig ofver
hafvets falta bölja, fom fuktade defs fot
och uti få naken fand, at icke et enda-
fte gråsftrå der kunde växa.

Cocos - blader märkte jag fiereftå-
des vara bundne omkring tråden och
tjäna 1 aledes i ftållet för ftege, på hvil-
ken inlånningarne kunde upkiifva för at
afhåmta frugterne. På någre trån var
en , på andre åter tvånne 1'ådane fte-
gar ombundne. Sidogrenarne af hvarje
blad, fom voro tilhopabundne, utgjorde
10 til i2 trapfteg. Åfven fåg jag på
någre ftållen et tog bundit emellan tvån¬
ne Cocos - trån , hvarpå Ceiloneferne
kunde gå öfver ifrån et tråd til et annat.

Oxar brukades för kärror och voro-

ganlka fmå
^ famt magre. Somlige afdem voro föga ll-örre# åii en tvånne må¬

naders kalf i Europa.
N ^ Öfver
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Öfver åarne voro inga bryggor, u*
tan måfte vi åfverfara dem med båtar,
fom voro linå och fördenlkul bundos
trenne tilhopa famt täcktes med bräder,
få at de utgjorde en flott-brygga. Åar-
ne voro anfenligen brede, mycket dju¬
pe och ägde ofta en ftark flröm.

Jarrak-trån QJatropha Curcas") voro
på flere ftällen planterade til lefvande
gårdesgårdar.

Under vågen voro på Compagniets
koftnad åtlkillige hus upbygde, til at
hvila och gåfta uti, och flundom voro
desfe både ftore och vackre. Inuti täck¬
tes desfe under taket med linne och
ftolar famt bord voro åfven dermed öf-
verdragne vid vår ankomft. Utom defs
hade man utfiradt rumen med åtfkillige
prydelige blomfler, fåfom Glor jofa, Art¬
en , Lycopodium cevnuum, fxora med fle¬
re. Utanföre fjelfva hufet voro ock få
uprefte åtlkillige pelare uti tvånne ra¬
der, beklädde med unga Cocos - blader,
prydde med biomor och tåkte med lin¬
ne. Då vi ankommit utan fér hufet,
lades et ftycke linne på marken, och
på det famma nedfattes dragftolen. Se¬
dan utbreddes linne fér ofs, at vandra
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på ända fram til hufet. Denna åra be-
vifas vanligen Européerne, då de refa
nti Compagniets årender och angelä¬
genheter.

jDen $ anlände vi til Caltere, hvaråft
en Fällning blifvit anlagd och der en
Lieutnant år Commendant.

Eftermiddagen afrefle vi til Barhary,
dit Canelen ifrån hela den omkringlig-
gande trakten lefvereras och deråft fle-
re Packhus af Hen blifvit upbygde, få
väl til defs uplåggande, fom til förfär¬
digande af Cair eller en fort våfnad utaf
Cocos - trådar. Utanföre uti hamnen
kunna fkeppen ankra och ligga fåkre
denne tiden, för at emottaga och inlafta
Canelen.

Ben 6 embalerades 319 Baler Canel,
ibland hvilke voro någre utaf plante¬
rad Canel.

Ben 7 fortfattes vjdare refan och den
8 om aftonen ankommo vi til Gale, en
vacker Stad, fom ligger på et utfkju-
tande hörn af en klippa och år väl
befåft.

N 3 Vat-
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Vatnefc år til drickning icke fårde-
les hålfofamfc hår; det upblåfer ftarkt
magen och fororfakar efter al gisning
den få kallade Mallabarilka fjukan nti
tefticlarne och fötterne, fom innom Sta¬
den år mycket almån, men utom den
famma fålfynt.

Den 9 embalerades hår Canel och
eftermiddagen afrefte vi åter til Mxtn-
re, dit vi ankomnio om morgonen der-
på följande. Hårftådes embalerades fam¬
ma dag 326 Balar Canel uti ylle-fåc-
kar , ofver hvilke fedan fj^des en Kohud.

Innan Canelen embalerades , måfte
den altid fornt af dertil förordnade Chi-
rurgi, få vål den, fom år pä ftåilet,
der embaleringen fker , fom de, hvilke
finnas på Ikeppen. Jag hade oftaft til-
fålle, at i år öfvervara desfe förråtnin-
gar och måfte tillika med de ofrige fe-
dan vara anfvarig för Canelens godhet.
Utaf hvarje knippa uttagas någre ftån-
ger, fom genom tugning och fmak un-
derfökas. Denne förråtning år ganlka
befvårlig, emedan canelen borttager af
tungan och låpparne alt flem, fom be¬
kläder dem och fororfakar fedan en fve-
da, fom år odrågelig och hindrar enom,

at
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at fortfara. Man måfle fålunda med
mycken varfamhet förråtta den och til¬
lika emellanåt åta en fmörgås, fom nå¬
got lindrar fvedan. Sållan uthärdar man
2:ne eller 3:ne dagar å rad.

Den fina Canelen känner man af
följande egenlkaper, nemligen: 1:0 at
den år tun och något böjelig; vanligen
bör den vara tjock, fom Regal-papper
eller något tjockare. s:o Ar den ljus
och gulagtig til fårgen, föga Hotande
på brunt. 3:0 Smakar den fötagtig och
år tillika ej Harkare, ån at den utan
fveda kan tålas, och utan någon efter-
fmak.

. J» mera Canelen afviker ifrån desfe
kännemärken, defio grofvare och odu-
geligare anfes den vara, fåfom: 1:0 om
den år hård och tjock, fom en Svenlk
ftyfvers liant. a:o Om den år mycket
mörk eller brun. 3:0 Om den år Harkt
Hickande och brännande på tungan med
en fmak, fom ftöter på kryd - neglikor,
få at man ej utan fveda kan tåla den
och få at llemet på tungan förtåre.s, då
man flere gånger pröfvar den. 4:0 Ora
den har någon efterfmak, fåfom at va¬
ra ftråf, belk eller flemig.

"

N 4 Så-
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Sådane åro forterne af Canel, då
de utur förrådshufen våljas och forte-
ras til utförfel; men Ikalarne, fom uti
fkogarne efterföka Canel tråden och af-
fkala barken, omtala flere och andre
forter Canel, hvilkas blad til fit yttre
utfeende åga någon likhet med hvaran-
dre och alle ej nytjas til fkalning, utan
utaf kännare utväljas och utmdnftras.
Desfe Canel - Ikalare kallas-på Cingale-
fiika Språket Schjalias.

De forter Canel, fom Schjalias alt-
få räkna, åro följande tio, nemligen:

1:0 Rasfe Curundu eller Penni Curundu,
det vil fåga Honing- Canel, fom år den
både och angenåmafte famt har ftore,
brede och tjocke blader.

1:0 Nai Curundu eller Orm - Canel
([Slange - C/tnel), hvilken kommer när¬
mad intil den förre, ehuru ej aldeles
uti famma grad, uti läckerhet och äger
åfven dore blader.

3:0 Capuru Curundu eller Kamfer-Ca-
nel; denne fort finnes endad uti Konun^
gens Länder och af roten dedilleras
Kamfer.

4:0
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4:0 Cabntte Curunäu,, det år famman-
dragande eller ftråf Canel: den har nå¬
got fmårre blader, ån de förre forter.
Desfe fyra forter, fom allefamman åro
af et och famma fpecies af Laurus ein-
namomum, åro icke annat, ån n åra hvar-
annan liknande varietefcer, hvilke fkil-
jas af Schjalias blott igenom fma ken,
och åro de endafte, fom för god Canel
böra och kunna fkalas.

Följande forter fkalas deremot aide-
les icke.

$;o Sovel Curunäu, det år flemig Ca¬
nel , livars bark tuggad har en flemig
efterfmak, likafom en Mucilago. Bar¬
ken håraf år vek, tradig eller vreflg och
ej få tåt eller faft, fom hos de andre;
den år ock feg, famt låter låtteligen
böja flg, utan at den ftraxt fpringer.
Denne år ockfå en variation af Laurus
Cinnamomum.

6:0 Damil Curunäu, det år platt el¬
ler Plank - Canel, få kallad, emedan
barken under torkningen icke rullar i-
hop fig, utan förblifver platt. Denne
forfc år utaf Laurus casfia.

N 5 7:0
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7:0 Nieit Curundu, fom vil fåga, Ca¬
llel med blader, hvilke likna Nicacol el¬
ler A''itex neg undo, nemligen at de åro
lancet-like eller långe och fmale. Den¬
ne tyckes vara en varietet af Lawus
campbora.

Utom desfe iju forfcer råknas ånnu
trenne, fom mårkeligen fkilja fig ifrån
den åkta Canelen. Man kan ockfå ftraxfc
fe, at de ingalunda med råtta kunna
råknas under Canel - tråden. Håraf har
jag endaft fet en fort, nemligen Térne-
Canelen; de 6frige forter åro ganlka fål-
fynte och finnas endaft uti Kejfarens
Linder.

8:0 Catuvu Curundu, det år Törne-
Canel, CDorn-CaneF); den år af en hel
annan flägfc, ån Laurus och barken åger
icke den minfta fmak af Canel. Bla¬
den likna icke Laurus och grenarne haf-
va Q/pina^) taggar på fig.

9:0 Mal Curundu eller Blom-Cane¬
len ; och

10:0 Tompat Curundu, det år Trebläds-
Canel, emedan bladerne fågas emot Ipit-
f@n dela fig uti trenne flikar.

Cane-
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Canelen Ikalas uti Ikogarne på tvån-
ne larfkilde tider af året. Den ena kal¬
las Stora Skörden, fom varar ifrån A-
pril til Auguftus; och den andra Lilla
Skörden, lom varar ifrån November til
Januarii månad.

Uti Ikogarne af Compagniets egne
Lånder år det, föm Schjalias föka och
ikala Canel - barken, ehuru det ftundom
händer, at de ftjåla lig in uti Kejlårens
Ikogar och gå ftundom anda til Candi
på en half mil nåra, at hämta den; men
blifva de, i det fednare fallet uptåkte
och til fånga tagne, få affkåres dem
öron och nåfa.

Hvarje Land-ftråcka eller By u-
ti Compagniets Lånder år Ikyldig, at
årligen Ikala och lefverera en vifs myc¬
kenhet Canel, hvaremot Ceiloneferne
derftådes åga fritt et visft ftycke Land,
at ny tja och bebo, utom andre förmo-
ner, Öfver et visft antal Schjalias åro
andre Förmån fatte, fom hafva upfigfc
öfver dem och Canelen, famt åga rät¬
tighet, at fmårre brott afftraffa. Öfver
allefamman åter år fatt en Europé,
lom kallas deras Hufvudman £HoofJ der
Mababadde eller ofta i almånt tal Capten

Ca-
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Canel), hvilken emottager Tamt blifver
Compagniet anfvarig för al Canel. Den¬
ne åger ockfå rättighet, at i fvåre brott¬
mål döma och afftraffa.

Canel-Galningen tilgår på följande
fått: 1:0 Utfökas, efter bladen och an¬

dre kännemärken , gode Canel-tråd; de
grenar, fom åro tre år gamle, aflkåras
med en vanlig krokig Trågårdsmåftare-
knif. a:o På de afTkurne qviftar aflkra-
pas barkens ytterfta fnas (eptdermis)
med en annan knif, fom på ena kanten
år kulrig och på den andra krokig med
en b.vafs Ipits i ändan och å bägge des-
fe kanter Ikarp. 3:0 Efter barkens af-
Ikrapning upriftas qviftarne långs efter
med knifvens fpits och barken losfas
fmåningom ifrån med knifvens kulriga
ågg, til defs den aldeles kan afdragas.
4:0 Tilhopa famlas den aflkalade bar¬
ken, flere fmårre pipor flickas in uti
de ftörre, utbredas til torkning, då bar¬
ken af fig Ijelf vidare ihoprullas , bindes
vidare uti knippor och åndteligen bort-
föres. Alla desfa fyllor förråttas icke
af en enda man , utan fördelas detta ar¬

bete emellan flere. Schjalias lefverera
fedan Canelen uti Compagniets til den
åndan på flere ftållen anlagde packhus,

dit
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dit: den antingen bäres, eller der åar
finnas, föres med båtar. Hvarje knippa
år du ombunden med tre fmala rottin¬
gar och våger ungefärligen 30 Skålp.
1 Packhufen uplåggas desfa knippor i
högar, för hvarje by fårfkilde och täc¬
kas med balt-mattor.

Når (keppen fedan åro färdige, afc
intaga Canelen , embaleras den efter för¬
ut Iked pröfning. Hvarje knippa göres
du af vid pafs två alnars längd och af-
våges til 85 Skålp. netto, ehuru den
fedan märkes och beräknas endaft för
80 Skålp., få at % Skålp. räknas til in¬
torkningen under refan. Med tåg våi
och hårdt ombunden infys ledermera
en fådan knippa uti tvånne fåckar, den
ene utom den andre, hvilke märkas til
vigten och ftållet, der den blifvit emba-
lerad. Säckarne böra ej vara af fegelduK
eller linne, utan ylle eller fådane, fom
i Indien kallas Gunjefakken, hvilke ick®
Ikada Canelen under transporten.

Ifrån Packhufen afföras Canel-fåc-
karne til fkeppen, och fedan de der,
jämte andra varor, blifvit inlaftade, ö-
fes lös fvartpeppar deröfver, för at up-
fylla alla mellangömor och hol. Pep-

pa-
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paren, Tom år torr och het, drager un¬
der refan åt lig Canelens fuktighet och
har befunnits dymedelft bibehålla icke
allenaft Canelen vid defs godhet, utan
åiven forhöja defs ftyrka.

Canel-plantager hafva vid flutet på
60 och i början på yortalet af inneva¬
rande århundrade, igenom Gouverneu¬
ren Falcks vife , förligtige och oför-
trutne anftalter, blifvit anlagde på flere
ftållen, deråft flere tufende trån blifvit
updragne uti land grund, fom år för Ca¬
nelen den aldratjånligafte jordmon. Vid
Situwakm, fom ligger vid grånfen emel¬
lan Kejfarens i Candi och Compagniets
Land, år en ganlka ftor Canel - trågård
anlagd , hvaraf redan trenne gånger Ca¬
nel blifvit fkalad och hvaraf åfven detta
år fåndes til Europa. Vid Ra/s, icke
mycket långt ifrån Columbo, en Gou-
verneurens Luftplats och åfven utan-
före Columbo ftad och fåftning får man
fe fådane planteringar. Vid Kalture och
Mature fick jag ockfå nu taga i ögna-
figte dylike anfenllgen ftore Canel-plan-
tager, fom for två och tre år fedan
blifvit anlagde. Når alle desfe och fle¬
re dylike komma uti fulkomligt ftand,
blir det for Hollåndlka Oftindiika Com-

pag-
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pagniet otroligen beqvåmligare, at få
hämta fin Canel utur en trägård, der
tråden ftå rymligt och uti rader, anför
Schjalias, at vidfc och bredt krypa om¬
kring i trånga ikogar, til at utlöka och
hämta den. Canelen har utom defs uti
Ikogarne minlkats emot förre tider, dels
för det, at ftycken af Land, fom gåfvo
båfta Canelen, til andre bruk blifvit up-
tagne, dels derföre, at Canel-tråden
uti vilde Ikogarne varit lämnade utan al
vård.

November den 13 begåfvo vi ofs på å-
terrefan ifrån Mature, och ankommo til
Gale den 14 om morgonen.

Den 16 afgingo vi vidare ifrån Gale
och anlände til Columbo den 19 derpå
följande.

Sedan Canelen uti Columbo blifvit
embalerad, börjas med oljans deftille-
rande. Canel-olja, den dyrbarafte och
förnåmfte af alle oljor, deftilleras endaft
uti Compagniets Apothek uti Columbo
af de ftycken Canel, fom under inpack¬
ningen affalla och afbrytas. Detta grus
lågges uti ftore kar, hvarpå öfes få
mycket vatn, at alt år val betåkt. Det

låm-
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lämnas fålunda uti flere kar, fom efter^
hand dageligen tillagas, hela 6 til g
dygn, at macereras. Et fådant kar hål¬
ler gemenligen 100 fkålpund Canel-grus.
Alt detta 6fes ledan efter hand uti de¬
ltiders - pannan af koppar och vid en
fakta eld afdrifves. Vatnet, Aqua Ciu-
namanii kalladt, går då helt hvit, nåltan
mjölkfårgadt ofver, tillika med oljan,
fom i den underlätta öpna glaskulan fly¬
ter ofvanpå. Et kar afdeftilleras hvar-
je dygn. Under hela deftillations-tiden
åro tvånne Cominisfarier eller Ledamö¬
ter af Juftitie - Rådet förordnade, atym-
fom vara närvarande, ehuru det icke
liter; utan komma de merendels dit
hvarje gång oljan Ikal Ikiljas ifrån vat¬
net. Oljan éfes då uti en Halka, fom
Commislarierne förfegla och bevara i
en kilta, fom åfven af dem förfeglas.
Således kan Apothekaren ej åtkomma,
at ftjåla något, få framt han ej utur
Recipienten förfer lig, innan Commisfa-
rierne ankomma. Huru mycken olja
fås af 100 Ikålp. Canel-grus, gjorde jag
mig mycken möda, at utforika, men al-
tid förgåfves, emedan fådant år emot
Apothekarens intresfe , at göra det kun¬
nigt. Det år dock fåkert,'at Canelen
icke gifver mycken olja, i proportion

emot
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fcrriot andre fpecerier, och at derföre
icke användes dertil nyttig Canel, utan
endait grus, fom ej til Europa kan for-
fändas. Canel-oljan fåldes liar på ftål-
let til 9 och tre fjerdedels Hollånalke
Riksdaler et unts. Den år då blekgul
til fårgen och fålunda icke mörkbrun,
fom den vanligen blir af den tjocka Ca-
nelen. De öfrige delar af Canel - trä¬
det, utom barken, tjäna ej til Canel el¬
ler olja. Trädet år lod: och någorlunda
vackert; til plankor fågadt användes
det ftundom til kiftor och dylikt, men
defs lukt friar det ej för at angripas af
mafkar;

lan Lopes kallades Boerhavia diffufa,
hvilken icke bör bortblandas med radix
Lopes, fom kommer ifrån Mallabari-
Ike kuften hit och hvaraf detta år fäll¬
des med de hemgående Ikeppen til Eu¬
ropa för förfta gången för Compagniets
räkning vid pafs 300 Ikålpund.

Moringa-rot med Långpeppar QPiper
longum) ftött och pålagd, brukades hår
fåfom en (yeficatorium) Senaps-deg til
blåfors updragning.

Calaminder kallades en fort fcrå, fom
4 Del* O var
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var ganlka vackert och hvaraf jag hos
Hollåndarne fåg åtlkillige tåcke ineubler
i hufen, fåfom Bureauer, Stolar, Bord,
Soffor, Dofor, Skrin med mera. Bo*
nade voro desfe glatte , fom en fpegel.
Trådet år få hårdfc, at ågg-jern ej ve¬
la ftå för det, utan det måfte rafpas
och nåftan llipas. Sållan håller det ock-
få någon limning. Det år mycket fint,
och tillika Ikört. Uti Cingalefilke fprå-
ket llcal Calaminder betyda et fvartflam-
migt tråd. Defs innerfta tråagtiga del
år ganlka vacker med hvita eller hvit¬
gula och fvarta eller bruna ådror, ftrim-
mpr och vågor. Uti roten fades desfe
vågor vara tåtare och mörkare; derfö-
re ju nårmare roten et ftycke var ta¬
git, defto dyrbarare anfågs det, eme¬
dan långre up i trådets Itam vågorne
blefvo glefare och blekare. Yttre de¬
len af trådet til en tredjedel eller hälf¬
ten fades icke tjäna, utan bortkaflas.
Myror fades icke fkada det famma. Trå¬
det fick jag fjelf icke fe, men det be-
fkrefs mig vara ganlka ftort och få tjockt
under/tundom , at 3 til 4 man icke kun¬
de omfamna det. Utaf de qviftar, fcmi
jag låt utlkickade Ceilonefer håmta migifrån de inre Ikogar, fåg jag, at det var
en Diojpyrus ebenum eller famma tråd,
hvaraf fvart Ebenholts hämtas. Ta-
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Tame ormar fördes omkring utaf
Mallabarer eller få kallade ormtjufare*
för at för god betalninge danla och gö¬
ra allehanda kontier. Agaren fmekte
dem ocli tog dem ofta uti hånderne
famt nödgade dem underftundom at bi¬
ta. Då agaren blåfte på en liten pipa,
uplyftade ormarne fine hufvuden och
efter en vifs ta (T vredo det hit och diu
Sådane ormtjufare ftryka hår Land och
fläder omkring, likfom Tj^fkar under-
flundom i Europa, för vinden ikülL
tned björnar och markattor*

Ormflehar, fom ganfka mycket blif-
vit berömde emot ormbet, efterfråga¬
de jag noga hos Mällabarerne , för at
ntforlka dels beredning. Sådane tilför-
des mig ofta bch höllos långe nog dy-
re, få at de, fom jag uti början up-
handlade * voro val betalte; omlidor *

fedan jag ej årnade köpa flere och an¬
dre afnåmare voro fålfynte * bekom jag
deraf för mycket godt köp # få at jag
fedan, ankommen till Goda Hoppets
udde, kunde låmna mine vänner deraf
för en Riksdaler liyeket. Stenen år
genom konft tilverkad, ftor och nåfiaii
af famma Ikapnad, fom en böna, ehu¬
ru defs ftorlek och Ikapnad fållan befin-

O 2 hes
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nes lika. Gemenligen år den rundag-
tig eller något litet aflång med trubbi-
ge kanter, på ena iidan i det nårmafte
platt och på den andra något kulrig.
Den förfärdigas utaf alkan af någon rot,
fom bränn es och af en vifs fort jord ,

fom fades finnas vid Diu. Desfe blan¬
das tilhopa, brännas å nyo och bringas
til en deg, fom fedan fltapas til en orm-
ften och torkas. Alle hafva icke lika
färg: de, fom blifvit måft brände, åro
mer ljusgrå och de, fom åro minft brän¬
de, åro mera mörkgrå; oftaft åro de
flåckige af fvart och grått. Stenen äger
uti fig fine hål, fom dock ej fållan fes
med blotta ögonen och år den tillika få
bräcklig, at den faller fonder, om den
ilåppes på et ftengolf. Når man blifvit
biten af en orm, lågges en dylik ften
på det fårade ftållefc, faftbindes och hål¬
les der qvarliggande, til defs alle po-
rerne åro fulle af det utdragne giftet.
Den fåges då Ikola affalla af lig fjelf,
likafom en mättad blodigel; och om den
då lågges uti fot mjölk, tros giftet der
utdragas, hvarefter ftenen åter kan låg¬
gas å nyo på fåret, om man förmenar
något gift vara qvar. Man tillkrifver
ock liårftådes denne ften mycken kraft
emot elake Febrar, åfven Rötfebrar,

c.m
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0111 något: fint flcrapadt deraf med vin
intages. Man berättade mig, at falfke
ormftenar gifvas efterapade, fom ej äga
någon krait, och at man derföre bor¬
de noga underföka dem, fom voro
oförfallkade och fom kändes dermed,
at de faftnade emot gomen famt emot
pannan, då man vore varm och åfven
at de lagde uti vatn, upkaffade efter en
kort ftunds forlopp, åtfkillige fmå vatn-
blådror.

Cocos- nötter ifrån Maldivifke öarne
eller de få kallade Zee Ca lappers fades
årligen hitföras af någre fåndebud der-
ifrån och ibland andre faker föräras åt
Gouverneuren. Kärnan uti denne frukt,
fom mycket liknar den vanlige Cocos-
nöt - kärnan ,. anfågs hår för et ganfka
godt motgift. Man intager då deraf et
halft eller helt quintin. Den forfåkras
åfven bota Rödfoten, Fallandefoten och
Slag. Af Maldiverne kallas den Javar-
care och tyckes höra til Borasfi flågte.

Utaf de vanlige Cocos - nötterne,
fom dageligen tjänte Indianerne til föda 7

pråsfades på flere ftållen en ganfka ftor
myckenhet olja. Cocos-nöten bråka¬
des då, få hel, fom den kommer ifrån

O 3 trä-
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trädet, fonder emellan tvånne Cylim
drar. Oljan, få långe den år fårlk, år
ganlka mild famt nytjas til matredning,
■uti lampor och til andre behof både af
Européer och Indianer. Utaf det tradi¬
ga fnafet, fom omgifver nöten, förfär¬
digades almånt tog til fartyg och andre
fcehof och åfven, fom mig förekom al-
deles ovåntadt, tjocke kabeltog, tji bruk
och nytjande på de Hollåndflte Skep-?
pen, då de ligga uti hamnarne vid dem
pa é,

Indianerne, fom aga uti hne "Länder
få månge giftige djur, fafter och fruk¬
ter, åro åfven rikeligen förfedde med
få kallade motgiften För fådane an-
fågos Lignuvi Colubrinum, Opbiorhiza,
fyfungos och åfven utaf Morerne Rhino-?,
feros horn.

Uti härvarande (^Mojkew^) Kyrkor,
upföra hg Morerne ganlka ledigt och
andågtigt. Med ytterfta vördnad för¬
råtta de hne böner och under det fåg
jag dem aldrig en gång vrida hufvudet,
mycket mindre tala med hvarandre.
Uti desfe ftycker kunde de tjäna de
Chriftne til efterfyn, hvilke ftundoni vi-
fa hg föga anftåndige uti Guds hus och
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ofta bedja med få liten andagt, at en
Mor Ikulle inbilla fig, det deras Guds-
tjånfi: endall: vore et tidsfördrif.

Emedan uti Columbo drifves en vid-
ftråckt handel med hela kullen af falla
landet och en myckenhet Morer åfven
uppehålla fig hårftådes för handelen fkull,
ägde jag et ypperligt tilfålle , at hår för-
IkafTa mig åtlkillige fålfynte och gång-
bare Indilke mynjt.

Ibland de Ceilonlke mynten var efe
befynnerligt til fin Ikapnad och fades
åfven vara gångbart på Mallabar och
Coromandel. Kejfaren uti Canåt berät¬
tades mig flå det famma, utaf åtlkillig
ftorlek och varde och kallades det al-
månt Laryn. Det beflår af en utfmid
filfver-cylinder, fom uti midten hop¬
bojes och åndarne fedan krökas lik-
fom en hake, på hvars öfre ånda an¬
tingen någre bokftåfver, ftjernor eller
inhugningar teknas. En af dem jag mig
tilvåxlade, kollade 11 Hollåndlke llyf-
ver och en annan mindre, 9 ftyfver,
bågge utaf fint filfver.

På någre Hållen af Ceilon upgråfdes
utur ijelfva jorden et kopparmynt, min-

O 4 dre
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dre ån et runftycke, men något tjoc¬kare , med en bild på och Mallabarifke
bokltåfver. Detta troddes vara et Mal-,
labarifkt mynt, fom fordom hår varit
gångfe.

Ibland de fattigare voro mycket
gangbare Hollåndlka Compagniets dörre
och mindre rundycken, af den fort,
fom åger Compagniets vapn å ena fidan.

Uti handel och vandel emellan Eu-
ropéerne och Indianerne voro annars
almånnad brukelige Roupier uti guld och
filfver , famt Pagoder. Roupierne voro
hår åtikillige forter, llagne af flere För-
dar och både hele, halfve famt ånnu
mindre dycken deraf. Pagoder, fom i
oftra Indien fållan fes, voro hår ganlka
•almånne. De åro nådan det endafte
mynt, fom åger någon bild på lig och
guldet uti dem år något blandad t med
koppar. De innehålla i det nårmade en
Ducat och gålja a R:d. 1 Skill. HoMndlk.På ena iidan åro de kulrige och på den
andra något plattare, like til utfeende
en broftkaka. Den ena lidan har en
bild på lig och den andra åger på dem,
fom måft gå på Holiåndike Cohtoiren ,

endad uphojde pun&er, då de fom gå
i han-
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i handel på Engelike Contoiren , äga en
lljerna. Man bör noga agta fig, at ej
blifva bedragen med desfe Pagoder, e-
medan de ganfka mycket förfalfkas och
de falfke, fom åro ftarkt förgvlde, IVår¬
ligen annorlunda, ån med klangen, fkil-
jas ifrån de uprigtige.

En Pagod med en Elefants-bild på
ena fidan var ganfka fålfynt, at öfvér-
komma; den fades vara gammal och var
ftörre, ån de vanlige .famt beftod af fint
guld.

Masfulipatnams pagoder, fom hitföras
ifrån Coromandel, der de åro gångba- N

re, hafva 3:ne bilder på fig, beftå af
fint guld och åro både hele och delte
til åttondedelar.

Mangalorfe-pagoder voro tvånheflag,
den ena gammal med bokficåfver å bak-
lidan och den andra gångbar med en •
måne å bakfidan, famt å andra fidan
förfedde med tvånne bilder , af fint guld,
både hele och halfve.

Det fkiljemynt, fom annars nytjades
hår, och fom åfven var gångbart pä
kufterne af Coromandel och Mallabar,

O 5 be?
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beftod antingen uti helt fmå guld och
fllfvermynt, fom kallades Fanum, eller
uti ftörre och mindre kopparmynt, fom
blifvit flagne på de af Européerne up-
råttade Handels-Contoiren.

Fanum voro alle fmå och tunne, af
guld blandadt med koppar och utaf filf-
ver, llagne på åtfkillige ftållen och af
åtfkillige Förftar på fafta landet. De
voro teknade med åtfkillige linier och
punfter å ymfe fidor. Värdet var på
dem olika efter deras olika halt och
ftorlek.

Ibland kopparmynt voro åtfkillige
forter, flagne dels af Holländarne, dels
Engelsmän, dels af Fransmän och Dan-
fkar, utaf olika ftorlek, tjoklek, tek-
ning och värde. Någre af desfe voro
åfven flagne i filfver på Madrafs, Pon-
dichery och Tranquebar. At befkrifva
alle desfe utförligen, fkulle blifva för
vidlyftigt, hvarföre fådant håldre fpa-
ras til någon enlkild belkrifning om de
Indilke mynten.

Tvänne (tycken blymynt, något ftör¬
re, ån de Javanlke, fördes åfven hit i-
från Mallabar, det ena med et rundt

och



tolumho 1777.

och det andra med et fyrkantigt hol i
midten; åfven fom

TVånne kopparnwnt, Dudu eller Bai*
fa kallade, med en Elefants-bild å ena
fidan, det ena firörre, det andra något
mindre, voro ifrån Mallabar.

Ceilonlka Markattan QSitnia Rilenus?^)
kallades Rollewai och ågdes af flere tam
uti hufen. Hon låter ganlka lått tåmja
fig. Då hon får fe någon bekant, kom¬
mer hon ftraxt hoppande til den lam¬
me, omfamnar, grinar och med et fyn-
nerligt gnällande late betygar fin fåg-
nad. Hon år mycket vanlig och mild
af naturen och biter ej gjerna, få framt
hon icke alt för mycket retas. Om
någon kysfer och Imeker et barn, få
vil hon göra det lamma; flår man et
barn i defs åfyn, få ftiger hon på fine
bakfötter, grinar och gnäller på et yn-
keligt vis, och om hon kommo lös,
Ikulle hon angripa den flående. Hon
hoppar fnurare, ån. löper, emedan han¬
nes bakfötter åro längre. Hon åter
fivarjehanda frukter, la fom Cocos-nöt¬
ter, åplen, päron, kål, jordpåron , bröd
och dylikt, mera. Om fin långa ftjert,
fom år längre, ån kroppen, år hon gan¬

lka
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fka ömtålig. Storleken år nåftan lika
med Lemur Cotta, eller något ftörre.
Kroppen år hel och hållen gråagtig, e-
huru fårgen faller ftundom mer uti
mörkt, ftundom mer uti hvit, ifynner^
het, då den blir gammal. Anhgtet år
fvartagtigt, nakot och föga hårigt. Skäg¬
get på hakan och kinderne år hvit och
tilkakaböjdt; på hakan och öfre låppen
år det kort, men på kinderne mer, ån
en tum långt och upftående emot öro¬
nen , fom något tackas deraf framti!.
Hånder och fötter åro fvartagtige, nak¬
ne; naglarne långe och trubbige; tumen
frånlkild och kort. Såtet har hårde
knylar, fom åro nakne. Stjerten år
trind, fmalare emot andan, hårig, längre
ån hela kroppen, utan at djuret kan
fatta och hålla

e hg faft uti trådens gre¬
nar dermed. Oron-fnibbarne åro run¬

dade, nåftan nakne och fvarte. Då hon
fåtter hg, håller hon altid hånderne i
kors öfver hvarandre. Jag ågde den på
Skeppet vid min afrefa, men hon kun¬
de icke bibehållas vid lif, utan dog, då
vi kommo til de kallare luftftrek utan-
före Goda Hoppets udde, emedan hon
år ganika- ömtålig och kan icke fördra¬
ga den minfta kyla.

De-
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December den 7 gjorde jag åter en
refa ifrån Columbo til Mature, anmo¬
dad af Gouverneuren, at fom Medicus
beföka Grefve Rantzows Fru, fom
drogs med en fvår och långvarig Ijuk-
dom. Grefve Rantzow var hufvud-
man på detta Compagniets Contoir och
vifade mig mycken ynneft under de få
veckors tid, fom jag hår tilbragte. Jag
refte både natt och dag uti Palanquin *
buren utaf tolf ralke Morer, fom uthär¬
dade hela denna refan, utan at hvila,
få at jag innom trenne dygn hant fram¬
komma»

Jag gjorde omkring denne orten da-
gelige utvandringar och fom öns ädle
ftenar, i fynnerhet uti denne trakten
finnas och upgrafvas, gjorde jag mig
noga underrättad få väl, om deras åt-
lkillige arter , fom fåttet, huru de up-
fökas och användas. Åtlkillige af desfe
föras til Europa aldeles rå, men de
måfte llipas och ftundom infattas hårftå-
des, famt fedan förfåljas uti fjelfva In¬
dien. De fattigare Morers arbete var
det gemenligen, at flipa dem, fom Iked-
de på en blylkifva och for mycket bil¬
ligt pris. Jag tilhandlade mig utaf Mo-
rerne de befintelige forterae, icke alle-

naft
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haft flipade, utan åfVen rå, för at för-«
varas ibland andre Samlingar af Mine¬
ralier. I början måfte jag betala dem
anfenligen dyrt, i fynnerhet fom jagdå gjorde urval, men fedan fan jag, at
igenom flumpnihg kunde de erhållas
mycket lindrigare.

De Mineralier och adla ftenar, fom
jag hade tilfålle, at öfverkomma och
famla, voro följande, nemligen:

ydvn-tnalm finnes infpåckad i jord
och lera, ftundom nog djupt ned i jor¬
den. Denne fmåltes i Degel vid eld för
blåfter af tvånne blåsbålgar. Slaggen
frånlkiljeS med tånger, fom fårlkildt der-
til åro gjorde och den fmålte masfan
gjutes uti en af lera gjord form, renas
fedan vidare och fmides til fniårre be-
hofver.

Mica i ftora lamelierade ftycken, kal¬
las af Cingaleferne Mivinan. Fjällen hår-
af nytjas til prydnad på Talpats eller
rågn-fkårmar, gjorde af ftora Talpafe^blader (Xåcuala).

Blyerts, af Ceiloneferae kalladt Kalit
Miniran t finnes med Mica tilfammanS

o

pa
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på fanima Milen , vid foten af bergen, i
lera och röd jord, oftaft djupt nedlig-
gande. Blyerts fins ock ftundom en-
fam i torr grund. År plumbago.

Stålften eller cryftalliferad fvafvel-
kjes, fom håller litet koppar, nytjas til
at flipa knappar af.

Adla ftenar kallas på Ceilon geinon-
ligen alle fådane, fom åro genomfkinli-
ge och åga den hårdhet, at de anta-
.ga genom flipning en fin politure. Des-
fe kallas af Morerne från Mallabar och
Mogol, famt af Ceiloneferne och de dår
i landet varande Hollandare med följan¬
de HolJåndpKe, Mallabarilke och Cinga-
lefilke namn;

Rubin, Robyn, Mallab. Elinges Cho-
geppu och Ceil. Lankaratte; år en rigtig
Rubin.

Amtthyß, Mallab. och Cingall. Seuati-
di; år en purpurfårgad Berg - cryftall.

Robalj Mallab. Raima, Cingal. Rawa;
åro fmå mörkröde och genomfkinlige
Granater.

Byacintber, fom utgifvas för Rubiner.
RÖd Turmalin, Mallab. Rani- turemali,

/ och
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och Cing. Penni turmali; år en i rock
fallande qvarts.

B ill Saphir, Mallab. Nilem och Cing,
Nile ; år en rigtig blåaktig Saphir, ofta
med blå fläckar.

B/å Turmalin, Mallab. och Cing. Ni¬
le turemali, år qvarts, fom drager litet
i blåt.

Grön Saphir, Mallab. och Cing. kal¬
lad Patje Padian, är en rigtig Saphir.

Gr6$ Turmalm, eller Maturefe Dia¬
mant , Mallab. och Cingal. Patje Ture¬
mali, kallas både Chryfolither, fom haf-
va fyrlidig prifma och åfven ftuftdom
Chryfopras.

Topas, Mallab. Purejjeragen och Cing,
Pufperagan, år en rigtig Topas.

Canelßen, Cing. och Mallab. Komede'
gam, år en vacker brandgul eller gul¬
brun Granat.

Gul Turmalin eller Maturefe Diamant,
Mallab. och Cing. Kaneke Turemali, år
en gröngul Topas.

Hvit Turmalin, eller Maturefe Dia¬
mant , Mallab. och Cing. Sudu TurernaIi,
Ax en hvitgul Topas.

Hvit
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Hvit Cryßally Mallab. Wille Palingu,
Ging. Sudu Palingu. År en klar och
färglös Berg-cryftall.

Hvit Saphir eller Hatto- Saphir, Mal»
lab. Wille Padjan, Cingall. Sudu Padjan.
Åro afnötte ftycken af den klarafte hvi-
ta Berg- cryftall.

Tavipo, mjölk -fårgad qvarfcs.
Gul Cryßall, Mal lab. Manjel Palingu \

Ging. Kaba Palingu, år en ljufare rök«4
topas.

Brun Cryßßll, Mallab. CingaÜ. Tiliia
Palingu, år en rökig Berg-cryftall el¬
ler mörk rök - topas.

Svart Cryßall, Mallab. Karte Palingu,
Cing. Kallu Palingu. Dels i cryftaller,
dels i bitar, år den eie&rilka Ceilonfka
Turmalineri.

Katthga, Mallab. och Cing. JHairodi,
år en pfeud-opal.

Rubin år mer eller mindre mogenJ
det år, efter Indianernes taiefått, mer
eller mindre högt fårgad. Åmethyften
år violet, men Rubinen år röd och
merendels blod-röd. Ju högröda re defs
Fårg år, ju ftörre ften, och ju klarare

4 Del. P
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utan något fel, defi:o ftörre åt* defs var¬
de. De finnas likväl fållan hår af någon
betydande ftorlek. Merendels finnas de
fhiu, oftaft fom fiore landkorn, fiom
korngryn o. f. v. Ju högre färgen år,
defto mera klare och genomfkinlige åro
de. De omogne åro ej få klare och
itundom finnas de med fläckar eiier
ftrimor uti, fom åro mer fatureradei
Nagre af desfe fednare falla nåftan i
violet. De måfte åro i vatnet rullade,
runde och platte; någre har jag funnit
cryltalliferade med 8 fidor, hvaraf fyra
varit breda och fyra helt fmala, famt
med tvånne fpitfar af fyra fidor. Mo-
rerne fåga desfe komma nårmaft i hård¬
het til Diamanten, och f-lipa dem til in-
fatning i ringar.

Ametbyflen år i fjelfva verket ej an¬
nat i ån en violet-färgad Berg- cryftall,
fom ganlka mycket fkiljer i de grader,
i hviika dert år färgad. Man finner der-
ibland fådane, fom åro nåftan hvite ,

med få liten tinftur af violetta fårgen,
at om de funnos allena, man håldre
fkulle anfe dem för en Berg- cryftall,
i fynnerhet en , fom ej år defs båttre
kännare. Andre finner man vara emot
den ena åndan tingerade, andre endaft i

mid-
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inidten , andre flåcktals och det i mer
eller mindre hög grad. Stundom åro
foml i ge få faturerade, at de liggande
på et bord fe nållan fvarte ut och å-
ga, emot ljufet hålne, en gatilka vacker
violet fårg. Ofta fes la vål hackar,
fom ftrimor flåktals vara blekare och
flåktals mer faturarade. De falla uti
åtlkiilig ftorlek, fållan få ftore, fom en
valnöt och merendels lielt fmå. ju dör¬
re de åro , defs mindre och blekare åro
de färgade och af dello mindre änfeen-
de och vårde. De fmå aga geineiiligen
högre fårg, men åro dock ej mycket
af vårde, efter de gifva endalt fmå fte-
nar til flipning. De dyrafte åro de *
fom åro högt tingerade, utan fprickor
och af någorlunda ftorlek. Ju mer får¬
gen i dem år faturerad , defto mer kal¬
las de mogne och tvärtom omogne *
defs mer de åro bleke. Det år utom
al tvifvel, at defie varit flytande och
at de före cryftallifation blifvit tingera¬
de af en violet fårg, fom blandat fig
med defs fluidum, antingen til en del*
eller öfver alt Somlige finrtas runda¬
de och under rulning i vatn helt fint
polerade; fomlige finnavS af en irregider
figur, brutne på alla fidor, ofta med
djupa och flora intrykningar; fomlige

P 2 aga
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åga fine fex fidor och ena fexkantiga
fpitfen. Ingen har jag funnit hei ful-
komlig och olkad. Det år rart, at fin¬
na någon, fom har bfigge åndarne, ehu¬
ru de åfven då altid nugot lidit af ur-
vårtes våld. Somlige åga helt långa
violetta ftrimor n*ed hvita ftriinor imei-
Jan fig. Af de ftörfte flipas gemenligen
knappar för vållar, fom af hvit linne i
öftra Indien mycket brukas och af de
mindre förfärdigas lifftyks - knappar
och arm-knappar.

• Robal år en mörkröd flen, mörkare
ån Rubinen och af mindre hårdhet.
Synes liggande måft opac, då den år
mycket iäturerad. Finnes måft i fmå,
rundade och afnötte flycken. Sfpas
fil ringars infatning och utgifves ofta
til falu för Rubin.

Hyacintbev åro fmå gulbruna eller
rödaktige prifmer, fom ofta utgifvas til
falu, likfom Robalen, för Rubiner.

Rod Turmalin fer liggande mörk och
opac ut, men hållen emot dagsljufet,
fynes den blekröd. De ftörfte jag öf-
verkommit, åro af en arts ftorlek, men
de måfte fmå, fom risgryn. En och

an-
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annan liar jag funnit cryftalliferad,
men merendels altid fkadad och oful-
komlig: denne tyktes hafva fyra lika
fidor på fin aflånga column och en fyr¬
kantig pyramid. De måtte åro af vat-
nets rulning nötte och flipade. Får¬
gen år merendels lika öfver alt och fål¬
lan blekare eller mera faturerad på oli¬
ka ftålien.

Blå Sophir år få val, fom andre Cei-
lonfke tingerade fienar, mogen eller o-
mogen i ådkillige grader, det år, mer
eller mindre högbiå. Stundom åro de
få bleke, at de le nåftan vatnaktige ut
och fålfyntare åro de mörkblå. De å-
ro dock mera jåmt fårgade, ån Ame-
thyfien, utan flackar och firimor, ehu¬
ru jag fet en, fom i ena åndan var hel
ljusblå och emot den andra mörkblå.
Alle, dem jag fet, hafva varit af vat-
nets rulning flipade i runda och alle¬
handa andra fkapnader. En har jag öf-
verkemmit få flor, foin en Hasfelnöt;
de måfte åro flere gånger lmårre. Al¬
le brukas flipade til knappar och ringan

Blå Tuvmalin år blott en qvarfcs, fom
faller något i blått.

P 3 G?5ff
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Grfm Saphiv faller fig ljusgrön, grön-,
aktig, blek och år en riktig Saphir, fom
nytjas, fom den förre, til flipning.

Gvhn Twmalin år til fårgen mörk,
ftundom ftotande något på gulaktigt,
ftundom på blåaktigt, ftundom på grön¬
aktigt och oftaft på fvartaktigt, Den
år ftundom genomlkinlig, ftundom be-
tåkt med en opac yta; ftundom år den
aldeles ogenomlkinjig, liknande Skör!,
blänkande i brottet och ofta med vre-r

flge lameller, med mycket fprickor långs
och tvårs före. Stundom finnas de
cryftalliferade med en aflång column utaf
fyra lika fidor och en fyrkantig fpits;
men faller måft nött och bruten, i tjoc¬
ka eller tunna och oformliga ftycken ,

ftundom ftora fom en Valnöt, ftundom
få fmå fom gryn. Den gröna eller
Chryfoprafen år vacker, gråsgrön ,

klar och genomlkinlig, fanit nytjas til
flipning. Den kallas egenteligen grön
Turmalin, ehuru detta namn åfven til-
lågges åtlkillige andre arter.

Topafen, egenteligen få kallad, fal¬
ler måft i gulaktiga fplitror och år en
mer eller mindre mörk, famt riktig
Topas.

Caml•
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Canelftenen har fat fit namn af får¬
gen, fom någorlunda liknar Canel-ol¬
jan af den båfca och finafte Canelen.
Den är dock ej altid lika, utan mer och
mindre blek eller hög brandgul. Håraf
finnes fållan någon af betydlig ftorlek,
fom år olkad, utan merendels år den,
åfven de fmå, fprukne uti långa och
tvåra fprickor, fom hindra defs klarhet
och göra den otjenlig til flipning. Des-
fa fprickor göra, at han faller i tär¬
ningar och fneda ikifvor. Stundom lik¬
nar den något Gummi Benzoes. Slipad
gifver den ganlka vackra Itenar, i lyn-
nerhet til ringar och til halsduks- lamt
andre ipånnen.

Gul Turmnlin kallas åfven afMorer-
ne Turmalin Topas, emedan den til fin
färg underftundom. mycket liknar To-
paferne. Til utfeende liknar den myc¬
ket Bernften. Somlige åro mera mät¬
tade eller mogne, nåftan brandgule;
fomlige åro mera blekgule och fomlige
hvitgule. Cryftalliferad har jag ej nå-
gonfin fet den, utan altid flipad under
rulning i vatnet, af et risgryns til en
årts ftorlek. De flipas, för at infattas
i ringar och åro rått vackra.

Hvit
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Hvit Turmalin kalJaS egenteligen Ma-
turefe Diamant. Den år mer eller min¬
dre hvit, måft altid mjölkfärgad, få at
defs genomfkinlighet ej år fulkomligen
klar. För denna orfak fku.ll brånnes
han ofta ut, då fårgen förgår och den
blir mycket klarare, faftån icke af ful-
komlig hvithet. Den omyeklas då
med fin kalk och brånnes med agnar af
Ris (oryza). M^n finner ofta fädane,
fora hafva häckar eller ftrimor uti fig.
Merendels finnas de flipade af vatnet,
och någon gång cryftalliferade med en
aflång column, fom har fyra lika fidor
och en fyrkantig fpits. Af desfe flipas
ftenar til ringar, i fynnerbet til garne¬
ring ik-ring andra ftörre ftenar, til arm¬
knappar och fmå lifftyks - knappar.
Desfe åro ibland de almånnafte ftenar på
Ceilon och ej fårdeles dy re.

Hvit Cryflall faller hår både cryftal-
liferad och af vatnet flipad. uti ojåmne,
platte, långe och gropige ftycken. Får¬
gen år klar, mer eller mindre vatn-
fårgad eller blänkande hvit De frnår-
re ftycken har jag ofta fet med fin
column och fine pyramider. De ftörre
åro merendels af rulning i vatn afndt-
te. Den går ftundom til två knytnåf-

vars
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vars ftorlek. Håraf flipas våft- och
lifftyks-knappar, ftenar til knappar lör
underbyxor och til infatnihg i fkolpån-
nen med mera.

Vrttn - Sapbir kallas de Oenar . fom
mycket likna hvita CVyftallen, men åro
emot dagsljulét ikådade bade klarare
och hvitare ; de fkiljas i fynnerbet, med
fin hårdhet, hvarutinnan de öfvertråffii
Cryftallerne. Jag hår alprig kunnat öf-
verkomma någon ai desfe, fom agt fi~
ne fidor och fpitfar, utan altid hafva
de varit af vatn, uti oformliga bitar
nötte eller ock platte och rundade fii-
pade med en ftråflig yta, full af fena in¬
tryckte punkter. De ftörfte jsg fet,
hafva varit af en Valnöts ftorlek. Desfe
åro mycket dyrare, ån Cryftalier, och
flipas til knappar för våftar, lifftyken
och Ikofpånnen.

Turipo kallas på Cellon en hvit fien,
fom formodeligen ej år annat, an en
qvarts eller hvit Cryftall. Defs fårg
år hel hvit eller något vatnaktig, men
ej få klar och genomikinlig, fom Cry¬
ftallen, utan fnarare lik en qvarts. Al¬
drig har jag fet den cryftalliferad, u-
tan i oformlige klumpar. Af desfe fli¬
pas åfven ftenar til infatning.

Ps c«/
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Gul Cryfl/jti år troligen den famme
med den hvite, endaft med den Ikilnad,
at den faller i en obehagelig gulaktig
fårg. Cryftalliferad har jag aldrig fåt
fe den, utan altid af vatnets rulning
afnöt i rundade ftycken med en knot-
trig yta.

Brun Cvyflall Ikiljer fig ifrån den fo¬
regående , endaft dermed, a-t denna år
fvartaktig eller lik blekt black. Lig¬
gande tyckes den vara ogenomlkinlig.
Emot dagsljufet fed år den tvårs ige¬
nom figtbar. Desfe har jag altid fet
vara rundade, i ftycken få ftora, fom
en ftor Hasfelnöt eller en liten Valnot,
utaf den rulning, de i vatnet under-
gat. Ytan år Ikråflig med fina intryk-
ta punkter och en grå crufta, fom
ftundom gör honom ogenomlkinlig, då
den år hel, ehuru det inre år klart,
fom fes, då han flås fönder. Håraf
flipas knappar för underbyxor och an¬
dra behof.

Svart Cryßall år en hel fvart, fkinan-
de och ogenomlkinlig lkörl. Den fin¬
nes ofta uti oformlige ftycken bruten,
rund eller afiång under rulning i vat¬
net flipad. I brottet år den glånfande

och
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och faller i (kiffrige (tycken, fom i kan¬
terna åro geriomflrinlige. Hårat' har jag
fet (tycken få (tore, fom en Valnöt
och andre helt (må, fom en art. Någre
har jag kunnat öfverkomma, fom varit
cryftalliferade, ehuru ej aldeles oikad-
de, med (ex olika fidor och en trekan¬
tig trubbig fpits. Hårat fhpas knappar,
fom i lifdyken och klåder dragas at
dem, fom hafva forg. De likna myc¬
ket (tenkols-knappar. Cryftallen år
mycket alman och utan fårdeles vårde
och dyrhet Jag kunde ej mårka , at
Indianerne hade (ig bekant dennes ele-
étrifka egenfkap, hvilken de aldrig be-
tekna med det namnet Turmalin , utan
tilågna det åt (lere andre arter.

Knthga kallas en mycket hård (ten,
fom faller mer eller mindre uti hvit el¬
ler grönt, half genomlkinlig, med *en
(trima af en linias bred i midten. fom
år mycket hvitare, ån (jelfva (ten-ar¬
ten och flyttar (it ljus, alt efter fom
den åt fidorna våndes. Den liknar alt-
få härigenom et katoga, livaraf den
fät fit namn. Den (törltajag fet, var
af en Hasielnöts (torlek; andre finnas
mycket mindre. Rå fynas de åga inga
kanter eller tecken til cryftallifation.

Def*
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Defs vårde år proportioneradt efter defs
ftorlek oc^i renhet En af en nöts ftor-
lek, utan fprickor och andre fel, vår¬
deras ftund.om til 50, 6o och flera Hol«
låndika Riksdaler. De fiipas kulrige
och afiånge, utan planer, få at den Ikif-
tande ftriman kommer i midcen, och
infattas fedan i ringar , fom Mallabarer
och Morer båra.

Af desfe Belkrifningar fes, at den
ften, fom i Europa år kand under namn
af Turmalin och bekant för fin eleétri-
fka kraft, ej år bekant under farnma
namn hos Indianerne; utan at de med
Turmalin betekna flere ftenar, fom ej
åga någon eleétrifk egenlkap och det
åfven af flere arter, af åilkiiliga fårgor
och af åtikillig klarhet.

De måfte af desfe ftenar har jag
communicerat med Herr Profesforen
och Riddaren Bergman , fom gunftigt
behagat meddela mig de mineralogilke
nafnnen derpå.

Morerne åro i fynnerhet de, fom i
Columbo, Gale och Mature fålja desfe
ftenar, både rå, flipade och infattade;,
men en främling bcår vara mycket var-

fam
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fam i handel med dem få vål derföre at de
begära långt öfver vanliga värdet, fom" ot k
derföre, at de ofta bedraga köparen
med glas-flusfer och ftenar , flipade af
dem, hvilke få vål och konftigt göras,
at en ovan låtteligen bedrages.

Alle desfe ädlare ftenar , fom finnas
på Ceilon , i fynnerhet i Maturfe lan¬
den, i dalar och vid foten af berg, i en
blandning af jord och fet lera. Atikil-
lige 1 orter finnas i famma jord och på
farorna ftålie. Stundom finnas de åfven
åfvan på jorden, då de genom ftort
regn eller af drömmande vatn aflkoljas
ifrån bergen.

På fomlige ftållen finner man utan
mycken möda ftenar på en, tyå eller
tre fots djup under ytan , då man åter
på andre ftållen grå*Ver tjugu och flere
fot. djupt. Når man har vatn til hands,
går verket mycket lättare, emedan vafk-
ning då kan ike på ftållefc; jorden, fom
då gråfves, lågges uti en ftor Rotting¬
korg, fom hålles i vatnet, at jordtn
kan frånlkiljas. Derföre hållas de gruf-
vor, fom ligga vid bäckar, ånlkönt de
ej åro de rikafte, lör minft mödofamma.

GVåft
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. Gråfningen af ådle Stenar uti de

kring Mature liggande länder, bort-ar-
renderas årligen i Augufti månad, för
Hollåbcifika Oftindifka Compagniets räk¬
ning, åt den måftbjudande. År 1777 och
177g fades en Mor hafva ärendet för
jgo Riksdaler. Landet fom til gråfning
bortarenderas, ligger ej altid i en ftråc-
ka; utan åtfkillige ftycken, hår och der
fpridde, utfckas, fom befinnas äga fte-
nar. Innan ärendet fker, behgtigas des-
fe ftållen af Committerade på Compag-
hiets vägnar. Under fådane ftycken
land höra ofta Cingalefernes trägårdar,
fom då ej åro frie för gråfning. Et och
famma land kan arenderas bort och alt-
få gråfvas flere gånger. Gemenligen
och hälft utfökas fadane land* ftycken
hårtil, fom åro vid bergen och i lyn-
nerhet vid bäckar belågne, för utvafk-
ningen fkull. Hufvud-Arendatoren fål-
jer federmera ofta bort,*åt åtfkillige an¬
dre frihet, at gråfva med et vift antal
mån, til exempel, för Riksdaler åt
den, fom låter för ftg gråfva af 10 man
och få i proportion, för 5 eller 20 man.
Desfe åga då frihet, at gråfva hela å-
ret och hvaråft de vela, men icke med
mera folk, ån de betala före åt Hufvud-
Arendatoren. Den, fom köpt ftg fri¬

het j
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het, at gråfva, betalar utom defs fjelf
fine gråfvare. Hvad, fom efter gräf-
ning och valkning fås hvarje månad,
lågges i en påfe, fom förfeglas och til
agaren henifåndes, hvilken då har at
utföka och fortéra fine ftenar, fom han
med mer eller mindre profit kunnat
förvårfya.

Fjcus religiofa kallades utaf Hollän¬
darna D;yvelsboom och utaf Ceilonefer-
ne Boga. De fednare anfe det, fom et

-heligt tråd, emedan de tro, at Guden
Budu hvilat under det famma; derföre
hugga de aldrig omkull et fådant tråd,
utan göra under det famma fine heliga-
fte löfren. Nås de under et fådant tråd
ailagt någon Ed eller gjort något för¬
bund , år man fåker, at de hålla det.

Iglar (brrudiftes^ finnas til mycken¬
het uti lkogarne, i fynnerhet vid bergs-
högder. Des fe åi o rödbrune , tjocke
fom en ftåitrå och af en tums längd.
Då man vandrar på fådane ftållen, få-
fta de fig vid fötterne och kunna fuga
bloden ut igenom tvånne bomuls- ftrum-
por. Grefve Rantzow berattade mig,
at en Europé, vid hvilken en fådan
blod-igel iügat fig faft, afrykt den farn-

me,
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me, och at han deraf igenom en vårds¬
lös cur ledan fat lifvet til.

Hyflrix (Pigg-fein) finnas ymnigt
uti ikogarne och Hollåndarne jaga ofta
med hundar detta jdjur, hvaraf de hvas-
fe taggarne fafi?na uti kroppen på hun¬
darne, då de alt för ifrigfr rufa til, få
afe de ej fålian fatta lifvet til. Djuret
gör fine bon och holor uti jorden,
hvartii ingången ej år ftörre, ån at en
medelmåttigt ftor Jagtbund kan inkry-
pa dit och utjaga djuret genom en an¬
nan öpning af famma nålte. Hyfirix å-
ger ofta Bezoar-flenar uti magen, fom
hår fint Ikrapade til pulfver nytjas emot
hvarjehanda fukdomar. Desfe ftenar
beftå af ganlka fine hår, fom gyttrat
fig med magens fafter tilhopa och aga
det ena lagret utom det andra, lå at
de beftå af flere ringar, hvilka aga oli¬
ka fårg. Jag har fet dem af et höns-
ågs ifcorlek, trubbige emot andan i al-
månhet; men en trade jag tilfålle, at
fe, fom var få Itor, fom et gås-ågg,
klotrund och helt brun.

Man beråttade mig, at Hyßrix på et
artigt fått håmtade vatn åt fine ungar,
nemligen taggarne uti ftjerten fades va-
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ra iholige oeh hafva et hol vid åndao ,
famt at djuret få kunde böja dem, afc
desfe kunde fyllas ined vatn, hvilket
i ungarnes bo fedan utftortades.

Af Scorpioner var hår en ymnig
vålfignelfe, hvaraf dock fållan någoil
olycka förfpordes. Når det regnat, fick
man ofta fe få vål desfe, fom Scolopen-
dra movfitans utur fine göruor framkom¬
ma och hoptals inkrypa uti hufeii, der-
åft dörrarne oftaft lämnas öpne för het¬
tans IkuL

Stinktråd kallade Hollåndarne Svunt -
haut och Ceiloneferne CJrenne för dels
vidriga lukt, fom håller fig i fynnerhefc
uti tjocka trädet och i de ftörrergreaar.
Dels lukt år få lik månnilko- tråek, at
deri ej märkes den minfta Ikilnad. Nåt*
trädet rafpas och fpånorne fuktas med
vatn, år lianken odrågelig. Icke defto
mindre nytjas det invårtes af Ceilone¬
ferne fåfom et nj^ttigt medel. Fint
Ikrapadt och blandadt med Citron-faft
ingifves det fåfom et blodrerronde me¬
del emot Skabb och annat långvarigt
utflag och tillika fmörjaS kroppen der-
med utvertes. Jag gjorde mig mycken
möda, at förvårfva mig blomorne af

4. Del. Q det*
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detta trädet, for at lära kanna cLefé
flågtlkap, men altid förgåfves. Af de IJ
Ceilonefer, fom jag til den ändan infäll¬
de långt inåt Ikogarne i landet, erhöll
jag endaft någre grenar utan biomor,
hvaraf jag dock märkte, at trädet icke
var, hvarken dnagyis fatida eller Ster-
culia fatida. Någre lefvande fmå trän
håraf hade jag åfven planterade uti lå¬
dor och förde dem lefvande ända til
Canalen emellan Frankrike och Eng¬
land , derålt de af ftorm och köld blef-
vo tillika med månge andre fålfynte
trän och växter aldeles förlorade. Utaf
trädet förde jag åfven någre ftycken
med mig hem, hvilke med tiden få
aldeles förlorat efter hand fin lukt, at
deraf nu mera intet kan märkas.

Et annat flag af Tråd kallades Orm¬
träd, af Holländarne Slangenbout, afCin-
galeferne (doåagandu, hvilket vartiifma-
ken ganfka belkt. Detta nytjades icke
allenaft, låfom et godt motgift, och e-
mot Ormbet, utan ock uti hetfige och
elake febrar. Europeerne låta håraf
fvarfva bägare, i hvilke vin öfes, fom
innom en kort ftnnd, utdrager kraften
utur trädet, fmakar belkt och drickes få-
fom et magftyrkande medel. Åfven ut¬

dra-
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drager vatn en grönagtig tinftnr derafi
Förmodeligen år detta tråd Ophioxylon
Sérpentinut/i, fom våxer hårftådes, ehu¬
ru jag icke hade tilfålle få fe någre
bloruor deraf. Sjeifva trädarten liknade
Ekträd, med fin gråa fårg och månge
fmå hol, hvilke uti de fvarfvade bagare
öfta tiilåto vatnet fila fig tvårt igenom.

Reformar QHerpes') botades hår med
fröhulen utaf Hibifcus tiliacens, då faf-
ten deraf ftröks öfver utflaget, Detta
vackra tråd planterades hår på Colum-
bo och annorftådes, uti alléer , blomade
flere månader å rad och med fina täc¬
ka biomors förändrade fårg gjorde myc¬
ken prydnad.

Utaf roten af Capuru Curundu fades
Kam fler deftilleras uti Candia, fom år
Ceilonfke Kejfarens och öns Hufvud-
fiad, belägen på en högd, nåftan midt
üti landet. Icke långt derifrån ligger et
mycket högt berg, fom uplkjuter uti
luften en ånnu högre fpits. Berget får
namn af Adams berg och fpitfen kallas
ähnånt Adams Pik, hvaråft Adam, den
förfte månnilkan, förmenes ligga begraf-
ven. Ceiloneferne göra valfarter til
detta ftålle ogh foregifva , at märken

Q % åii*
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ån nu finnas infcrykte i berget efter A-
dams fötter.

Ophiorhiza Mungos, Mendt kallad,
brukades emot ormbet af Indianerne.
Bladerne och barken lades kokade ny-
tjas, få fom et Deccélv

Öpbioglosfam fcandens, fom annars år
en ranka, hvilken llingrar fig på trån,
nytjades hår på flere ftållen , lika fom
en murgron, at tacka gårdesgårdarne
och at Ikydda dem emot Sjö - vinden.
Gårdesgården täckes dermed utanpå
och beftår fjelf endalc af fmala flockar,
lom blifvit flagne uti jorden , tåt intil
hvarandre.

Jag fåg åfven Cocos ■ trån flagne uti
vatnet lika/bm pålar och desfe fades
kunna uthärda hela hundrade åren, Ir¬
tan at rutna, ehuru fådant förekom mig
otroligt»

Sciurus Ceilanicus var icke fålfynt,
utan ågdes utaf flere tam i hufen uti
bur; den kallas Reckia eller Ruckia utaf
öboarne och år fvart på ryggen famt
fldorne och gulagtig under buken. Stjer-
ten år åfven fvart och längre, ån krop-

pen
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peri; Denne Ikorre, fom var aldeles
okänd i Europa, och federmera utaf
Herr Pennant blifvit belkrifven, låter
ganlka låt tåmja fig, och år ftor, fom
en katt, men til kroppen fmalare.

Den ag återrefte jag ifrån Mtitwe til
Colu 111 bo.*i fålfkap med en ung Grefve
RainAzow, fom nu befokt fin Broder
och med et Hollåndlkt Skep utkommit
fåfom Conftaped. Denne yngling, fom
ågde et ganlka hetfigt finne, hade tilli¬
ka den olyckan, at vara ofårdig i föt-
terne. Det oagtadt hade han likväl
lårt, at vigt fakta och til trots för fine
fnede lår och fötter, förtråffeligen vål
at danfa. Vi ankommo til Columbo lyc-
keligen Nyårs-afton.

Efter Nyåret ankommo, fåfom det
vanligen plågar fke hvarje år, trenne
Ambasfadeurer ifrån Kejfaren i Candi.
Desfe blefvo å Compagniets vågnar e-
mottagne vid Situvaka utaf Deputerade,
famt lyckönlkade och beledfagade til
gamla Staden utanföre Fåftningen, hvar-
åft de inlogerades och dröjde til Audi-
ence-dagen.

Den $ Februarii blef ntfat, til at för
Q 3 Com-
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Compagniets räkning fånda en AmbaS*
fade til Kej faren, hvilken befkikning
utgöres af en Köpman och tvånne As-
fiftenter.

Vid denne tiden firades med myc*
ken pragt och högtidelighet, General-
Gouverneurens i Batavia inftallerande uti
defs höga ämbete, fedan ifrån Europa
tidning om defs utnämnande ankommit.
Dagens glädje tilkänna gafs med Canon-
Ikott ifrån Fällningens vallar och Ikep-
pen; aftonen tilbragtes med dans och
fpel famt måltid uti Gouverneureps pal¬
lats, dit alle Ämbetsmän och Skeps*
Officerare voro ordenteligen budne, få
väl fou} Stadens förnäma Fruntimer.

Ibland de mångfaldige forter af Cat-
tuner och Sitfer, fom hit ankomme
ifrån Mallabar och Coromandel, tyk-
tes mig de äga företräde , fom komm o i-
från Suratte och Bengalen, hvaribland
de fednare forekommo mig aldravack-
raft. Ifrån Tutucorin fåg jag äfven få-
dane, fom icke voro trykte, utan blo-
morne voro målade med penfel, lika-
fom Tapeter. Det år otroligt, til hvad
finhet bomullen ftundom fpinnes på
Jndilka kuften. Jag hade tilfålle, at fe

bom»
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bomuls - tyger få fine, at et halft dus-
lin fkjortor deraf kunde uti ena handen
tilhopa kramas. Desfe tjåna likvål ic¬
ke gårna til nytjande, utan föråras få-
fom raritet åt de förnämare, för at vi¬
la, til hvad högd konften at fpinna
kunnat ltiga.

Någre mifshålligheter hade upkom-
mit på kuften utaf Mallabar, hvarföre
Gouverneuren blef nödfakad, at här¬
ifrån affånda någre troppar til Cocbim.
Och då nu tilruftningar dertil fkedde,
tåktes Gouverneuren tilbjuda mig, at
få göra en refa til Afiens fafta Land
med denna expedition, ehuru det ikepp,
med hviiket jag hit ankommit, nu låg
legelfårdigt, at afgå til Europa; ltien
fom jag redan på Batavia fattat den
förefats, at åter befoka Europa, utbad
jag mig i ffållet defs gunftiga tilftånd,
at få byta plats med en annan Skeps-
Chirurgus , och at ånnu en månad län¬
gre få förblifva på denna hårliga ö,
lamt fåledes blifva engagerad på et af
de Skeppen, fom uti Februario härifrån
affeglade, hviiket mig ockfå benågit
beviljades.

1778 den 17 Januavil företog jag mig
Q 4 en
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en refa , uti fålfkap med Herr Sluysken
och CoNRADi til Negumbo, dit vidagen
derpå anlände, Detta år et litet befåft
flå lie med en upmurad port och upka-
flade jord vallar, hvaråft en Fåndrik lig¬
ger fåfom Commendant.

Den 19 embalerades en mångd Ca¬
llel , under hvilken tid jag åtföljd af en
Ceilones, företog mig, at til håft refa
något långre inåt Landet, för at befe
en hårftådes anlagd Elefants fålla lom
tjänar til en myckenhet Elefanters fängfl
och inftångande. Fållan var bygd utaf
ftarke Cccos-trån, nåftan uti trekant,
hvaraf den åt fkogen varande fidan var
mycket bred och tilökt med löfare trån
och bufkar, fom mer och mer utvidga¬
de fig uti tvånne långe och omfidor o-
mårkelige armar. Den fmalare åndan
var llarkt befåfl med tåta pålar och
togverke, famt fluteligen få fmal, at
blott en enda Elefant kunde intränga
fig uti öpningen. Når Gouverneuren
för Hollåndika Compagniets räkning
låter anftålla någon Elefants jagt, fom
fker efter visfa års förlopp , går det til
på följande fått: En myckenhet folk,
få vål Européer, fom Ceilonefer uti an¬
das til fkogarne, lika fom man uti Nor¬

den
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den utgår på fkall efter Vargar och
Björnar, Desfe utfkiekade utfprida fig
och omringa en vi i s Bra; ka Land, der
man utforlkat at Elefanter håha hg. Be
nalkas ledan alt närmare, o< h under
mycket buller roed fkrikar.de och truro-
lande göra cirkel-bågen trångare, un¬
der det Elefanterne draga hg alt när¬
mare åt den lidan, der för dem den
förlåtliga fållan blifvit anlagd. Åndte-
ligen uptandas bl o Is för at ånnu mera
förfkråcka desfe ftore djur och at tvin¬
ga dem til at ingå uti den utlagde Ina-
ran. Så fnart alle dit inkommit, til-
ftänges fållan bakr.il efter dem, Då E-
lefanter på detta fått fångades lifta gån¬
gen, gick deras antal öfver hundrade
och har de förre gångerne ftundom fti-
git ånda til et hundrade tretio.

Elefanterna, fom fångas på förut
nämnde fått, bortfåljas fedan ftörre de¬
len på Jafnapatnam It Coromandelfke
Forftarne. Förfta omforgen blir fåle-
des, at föra dem utur fållan och at täm¬
ja dem. Til den andan ftålies en eller
tvånne tame Elefanter vid fidan aföp-
ningen, igenom hvilken hvarje Elefant
fårikildt utflåppes, då han genaft med
ftarka tog faftbindes vid de tame, fom n 'd

Q 5 fmf
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fine fnablar tukta honom, til defs han
blir åfven tam och låter handfeera fig
efter behag. Detta går ofta ganlka fort
och ftundom innom någre dagar, i fyri-
nerhet, fom den vilde Elefanten tillika
tvingas igenom fvålt. Når desfe ftore
och ftarke djuren fålunda bljfvit utför¬
de och tame, måtte de befigtigas och
måtas; det fednare fker på et ttålle, fom
år jåmt belagt med Corall - ftenar; här¬
på ftållas de up, och måtas med en lång
måt-ftock af en man, fom rider tittan¬
de på en tam Elefant. Befigtningen Iker
öfver hela kroppen, för at utröna, 0111
den åger något lyte eller fåt någon fka-
da. En beikrifning få vål öfver defs
högd, fom öfver defs öfrige britter
blifver för hvar och en upfat och efter
defs ttorlek famt fulkomligheter, Ikat-
tas fedan hvar och ens varde. Måttet
beräknas efter Cwidos, af hvilke tren¬
ne utgöra två alnar. Mätningen Iker
ifrån jorden til lkullerbladet och gemen-
ligen håller en Elefant tio Coviåos eller
inemot fu alnar. En tam Elefant beta¬
las gemenligen med 10o R:d.; men år
derpå något fel, fom til exempel, om
ftjerten vore afrykt, et öra flitit i ftyc-
ken, någon nagel på fötterne borta el¬
ler någon annan Ikada, få afkortas uti

prifefc



Negumbo 177g 251

prifet för hvarje fel, *0, 60 eller go
K:d., efter defs olika betydenhet. Och
fom det år ganfka fålfynt, at finna en
Elefant utan alle fel, få plåga de fel¬
frie almånnalt forfåljas från 500 til icoo •
R:d. Då au&ion derpå kommer at hål¬
las , fammanfåtta fig merendels två, tre
eller flere perfoner, at handla tilfam-
man 50, 60, go eller 100 Elefanter oeh
utfålja dem fedan ftyckevis med fin go¬
da vinft. Innan de fåljas, blifva de
med Compagniets vapn på bakdelen
markte: Djuret bindes då faft vid et
ftarkt tråd och brånnes med et glödan¬
de jern.

Elefanten år otvifvelagtigt et af de
förftåndigafte och fagtmodigafte djuren,
fom oagtadt fin ftorlek och flyrka låter
ganlka lått tåmja fig och inöfvas til
mångfaldige nyttige tjånfter: Når han
år bragt uti trångfel och plågas, gråter
han nåftan, fom et barn och lårer fig
tåmd innan kort, at förftå, hvad man
talar til honom. Når han blir fången,
tåres han af ledsnad och forg, i fyn-
nerhet om han förut varit tam och haft
en god husbonde. Vid en fådan jagt,
fom förut nyfs blifvit belkrefven, hån-
der det ofta, at tame Elefanter, fom

tik
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ti!höra Kejfaren i Candia och blifvit lös-
flipte at beta uti fkogarne, blifva fåg-
ne med andre. I det fallet kan man
innom fållan ofra ej förmå dem , at åta
eller taga något til föda, förr ån de be¬
tjänter ankomma, fom åro vane, at
iköta dem och hvilka de både igenkän¬
na och lösgifhe åtfölja. Elefanten åter
ganfka ©erna Pifang-frugter, åfven fom
Cocos-nötter, antingen de gifvas ho¬
nom fönderfkgne eller hele, i hvilket
fall han Ijelf krosfar dem. Ungarne dia
fine mödrar med munnen och icke med
fhabelen och flere af Herr Sluysken
an 1Uide förfök hafva vilat, at defs da¬
geliga dryck år vanligen 60 kannor
vutn. Honor, fom åro tama, nytjasfföndom til at fånga vilde Elefanter;
de lösflåppas du uti fkogen , hvarifrån
de låcka med lig vilde hannar til, någon
fålla, der de kunna inftångas. Således
fångade hannar låg jag flere gånger
bundne vid et tjockt tråd och innom
någre dagars förlopp blifva tamde. De
Elefants-hannar, fom Hollåndarne ny-
tja, til at tukta och tåmja de vih'e fån¬
gar, kallas gemeniigen Själköpare fZeel-
veråooptr). Når en Elefant en gång blif¬
vit våt tåmd, kan han åfven utaf barn
regeras och förolämpar icke gjerna nå¬

gon,
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gon, deråfl han icke blifvifc mishandlad
och dymedelll retad til håtnd. jag fåg
ofta, huru han böjde fin ena Jot, for at
låta ryttaren derpå likafom på en ftega
klifva up på defs, rygg och huru lian
med fin fnabel ganlka varfamt fattade
linå gosfar, for at upfåtta dem på rjog¬
gen och at nedlyfta dem derifrån.. Hol-
låndika Compagniet nytjade öfver alt
Elefanter, til bjelkars och andra tunga
fakers farande åfVen ibm för vagnar
och flora kårror. Då han fpånnes för
något fådant åkdon, år altid et tjockt
rep bundit om hallen, vid hvilket å
yinfe fidor bindes et annat tjockt rep,
fom går längs efter fidorne vid ryggen
och fåfles vid åktyget. Nytjas en vagn
med tvånne Elefanter före, få år emel¬
lan detta fpan et fläng. Då Elefanten
går, fer man tydeligen, at han böjer
knå-leden , ånlkönt hela foten annars
tyckes vara jämntjock och oböjelig.
Snabelen år icke allenaft en flor pryd¬
nad for detta flåteliga djur, utan åfven
et dels nödigaice redlkap, til at famla
fin föda, at dermed dricka, och at der-
med fatta al ting; derföre år han ock-
få rådd om den lamme och kan alde-
les icke tåla någon myra komma på den.

Elé*
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Ejefahfcer gjutas aldrig eller myc¬
ket fållan hår Ilades, emedan man hål-
dre fångar dem lefvande; icke eller
finnas hår någre ftore Elefants - ikyttar.
Man berättade mig, at på en hona, fotn
vid et tråd blifvit faftbunden, tretton
Ikott med vanlige bpslor blifvit losfade,
innan hon ftupat. Andamålet med defs
dödande var, at utfkåra kalfVen, med
hvilken hon gick drågtig, för at fånda
den , inlagd titi Arrak, til Hans Kongl,
Höghets, Art* - Ståthållarens Natural-
lämling uti Hag. At man likväl någon
gång losfar Ikott på de vilde i Ikogar-
ne, tyckes den håndelfe intyga, Toni
Herr Frobus berättade mig, nemligeil
at han på en fångad Elefant låtit fåga
uti en tand och inuti funnit en vanbg
blykula, fom faftnat uti tanden och med
tiden blifvit få aldeles innefluten och
öfvervåxt, at intet tekn dertil utanpå
kunde märkas. Denne tand hade han
åfven affåndt år 1765 til nyfsnåmnde
Samling uti Hag. Då Ceilonfke Elefan-
terne få lått både fångas och tämjas,
tyckes det vara underligt, at de Caplke
i Africa härvid lägga månge hinder i
vågen. Likväl hade år 1775, kort före
Ir.in afrefa derifrån, en unge blifvit fån¬
gad lefvande , fedan modren blifvit Iku^

ten s
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teils, och man forfökte, ehuru förgåf-
ves, at üpföda den. Han behöf'de til
fit underhåll dageligen mjölk efter tren¬
ne kor, men kunde icke bibehållas
vid lif.

Sedan jag vål befet den ftora och
Vidtyftiga fällan, fom var bygd til få
anfenligt antal llore djurs fångande, be-
gaf jag mig tilbaka til mit rele-fålfkap
och framkom til Negumbo igen emot
aftonen. Under vågen hade jag det nö¬
jet , fom jag nu mintt väntade mig, nem-
ligen at finna den tåcka Biirmannia di-
flicba, efter hvilken jag både fjelf flitigt
fökt uti fem månaders tid och upmun-
trat månge Cingalefer, at foka och for-
fkafFa mig. Den våxte på de Iåglånd-
tare och ännu vatnfulle Italien uti flto-
gen och hade nyligen börjat öpna fina
blå biomor. Jag famlade deraf få myc¬
ket, fom på detta ftålle fans och inla¬
de til torkning, få vål för min heder¬
lig0 gynnare och välgörare, Profesfor
Burmannus ljelf, fom för andre mine
ållkansvårde vänner i Europa. Den
kallades utaf Ceiloneferne fVilendt Wenne.

Samme afton afrefte vi under nat¬
tens ljufliga fvalka til Columbo och an¬

kom-*
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ko mm o dit d*n sa januavii emot mid¬
dagen.

Jag öfverkom hårftådes och emot:
tolf Pagoder til handlade mig en Bezoar-
i ten , ib 111 utgafs för ganfka fälfynt och
den frö rite , ibni någonfin af detta flag
blifvit funnen uti Galblåfart på den för¬
ut belkreiha Stmia Silenus. Den kalla¬
des almånt Apphn, var glatt utanpå och
förvaras nu uti Upfala Äcademles Mi¬
neral- Ihmling.

Flere gånger under det jag gåt in
och nt igenom Fällningens portar, ha¬
de jag förmårkt, det en Soldat, hvilken
preiemterade gevär för mig, fåfom van¬
ligen (ker för Skeps- Officerare , med
fynnerhg upmårklkmhet belkådat mig.
Detta gaf mig anledning, afc fråga, hvad
Landsman hatt var. Han berättade mig
då , at han vore Svenlk, at hans namn
var Boi.i'n, afc han varit Notarius uti nå¬
got Collegio uti Stockholm och at han
för någon olycka tnaft lämna fit Fä¬
dernesland famt at han, fotn Soldat
Utfeglat och hår på orten tÜbragt fle-
re års tidutan at blifva vidare fort-
hulpen. Så fnart jag närmare gjort
mig underrättad om defs perfon och

för-
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Förnummit, at han val kunde Ikrif-
va, famt förftod något Bokhålleri, och
at han vore nöjd med, at fegla til Ba-
tavia; utbad jag mig för honom denne
ynneft utaf Gouverneuren, fom dertil
genaft gaf fit brfal. Förfed med min
recömmendation til Rådsherren Rader-
macher och Capiren Wimmercrantz
alVegiade han kort derpå och ankom lyc-
kel igen til den beftåmde orten. Den
förre befordrade honom ftraxt til Asfi-
ftent och kort derefter til Bokhållare;
den fednare, enligt fin kårlek för fine
Landsman , uptog honom i fit hus och
få långe han lefde, bevifie honom ver-
kelige vålgjerningar, hvilke göra denne
Herre, nu hemkommen til fin födelfe-
orfc, berättigad til tackfamhet och hög¬
aktning.

Caffe-planteringarne på Ceilon lik¬
nade dem , fom jag fet på Java, dock
med den åtlkilnad, at hårftådes var et
ftort tråd , af Bignomx fiågte planteradt
emellan CafFe-bulkarne, for at gifva des-
fe en gles Ikugga och med fina kronor
ikydda dem för fölens alt för ftarka
hetta. Caffe-bönorne hår på * orten od¬
lade , fades icke komma up i godhet e-
mot dem, fona Java fortbringar.

4- Del. R
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Risgryn odlas på denna ö, åfven
fom på kufterne af Coromandel ochMal-
labar, dock icke til den mängd, at des-
fe' orter deräf hafva tilråckeligt förråd.
På kufterne af Indien, hvilke nyfs nåmn-
'des, fades derpå ftundom inträffa få fvår
mifsvåxt och deraf upkomma få ftor
hungersnöd, at i fynnerhet på Malla-
bar föråldrarne nödgas till SlafVar för-
fålja fine barn for en enda kappe gryn
eller ock, at helt och hållit lkänka dem
bort til tråldom, for at icke fe dem dö
af hunger hem a.

Cardimomer fördes til mig, fom fa¬
des vara odlade inuti landet. Desfe vo¬

ro aflånge och trekantige frö - bölfor,
nåftan af en tums längd och altfå gan-
Ika olike dem, fom odlades på ön^Java.
Bloman liåraf kunde jag icke erhålla ,

för at förvisfa mig om dels flågte; men
jag gisfar, at desfe voro utaf någon
Alpinia.

Lacca-kådan var almånt på bufkar-
ne af Croton lacciferum, hvilken växte
uti fandfålten utom Columbo och annor-

ftådes öfver alt. Stundom nytjades den
hår til lackeringar, fedan den blifvit up-
löft uti Spiritus,

Så



Cclumlo 1778.

Så vål på kullen af Afiens falla land,
fom på 611 Ceilon nytjades almånt bla-
derne utaf Borasfus - palmen Q Borasfas
ßabelliformis) och ftundom utaf Talpat-
trädet QLictidla , i Hållet for pap¬
per, hvilket Indianerne icke tilreda ut¬
af bark, fåfom deras Grannar längre
ut emot oltern, Bladerne af bågge des-
fe Pahntrån ligga uti fållor, fåfom en
lolfjåder och rim forne håraf tarfva in¬
gen vidare tiJredning, ån at blott från-
ikilias och jåmnlkaras med en knif. Se¬
dan lkrifves derpå fålunda, at bokftåf-
verne inriftas med en fin Qftylus) jern-
fpits. Och på det ikriften fedan Ikal bå-
tre kunna fes och låfas, ftrykes deröf-
ver något kol eller annat lvart, få at
bokftåfverne aldeles fynas vara likfoni
graverade. En dylik jernfpits år antin¬
gen infattad uti en måsfings-ftift, fom
af Morerne och andre båres uti et fo¬
tera i af tråd och år ftundom af et qvar-
ters längd; eller år den hel och hållen
af jern, lamt tillika med et knifsblad,
hvarmed bladerne kunna Ikåras och jäm¬
nas, inlät uti et gemenfamt knifslkaft,
der den kan ihoplåggas, för at kunna
medföras och altid vara til hands. På
lådäne rimfor lkrifvas alla bref, För-7

\

Harnes befalningar med mera och fån-
R a da£
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das fåiunda öpne och oförfeglade om-
kring. Når en enda rimfa ej år tilråc-
kelig, bindas flere tilfammäns, förine-
delft efc derpå emot ena andan gjordt
hål och et tog, hvarpå de upfcrådas. Om
någon bo'k (kal göras, antingen til bruk
uti Kyrkorné eller til andre behof, ut-
fékas håldifc breda och vackra rimfor af
Talpat/ på hvilke flcriften mycket vac¬
kert och noga inriftas famt åtflrillige ri¬
tade prydnader tilläggas: alle rimforne
fö fes ledan med a:ne hål, uptrådas på
er> vackert virkadfc fnöre och förfes med
a:ne pärmar af tråd, fom Jackeras; för-
medeKt fnöréfc hållas bladerne jåmt ti 1-
höpa och kunna, under nytjande, me-,
deill; fnörets utdragande, fkiljas ifrån
hvarandra efter behag. En dylik Bok,
hvilken lades innehålla åtlkillige böner,
hade jag t-illålie förvårfva mig utaf en
af Pråfterne på Ceilon', igenom Grefve
Kan tzo \vs bemedlande.

Bladerne utaf Borasfus, fom år et
mycket -1 Snt Palmiråd på ön , nytjas
annars i '.Het för folfjådrar både hår
och på andre Milen. Licuala Palmen,
fom år fålfynfcare, gifv7er ganfka ftore
b.läder och tå-flår deri med Ijelfva Co-
cos-trädet; Desfe, fom ligga uti fållor

klyf-
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klyfvas emot: fpitfen, brukas al månt hår
på orten, til lkygd emot folhetta och
regnikurar. Et fådant blad äfikuri? til
en .famns långd och af nåltan lika bred ,

utfiradt med åtfkiilig granlåt, kallas al-
månt Talpat, likfofft ijellVa trädet, och
b tres öfver förnämare b;de ibland In¬
dianer och Europeer, utaf en 11af t (lal¬
let for andre fol - och regn - Ikårmar.
Et enda blad åger gemen ligen den ftor-
lek, at fex man derunder kunna för
regn vara betåkte. Detta vackra Palm-
tråd våxer midfc uti fkogarne , men år
fålfynt; det kan råknas ibland de hög-
fte från, och-blir åtinu högre, då det
ifrån fin blad-topp fkai flcjuta ut uti klo¬
rna. Den hålfa , fom då omgifver bio¬
man, år mycket flor och når den fprlc-
ker, gifver en fin111, få fom då en ka¬
non losfas: ledan ufcfkjuta grenar åt al¬
la fidor och -mot högden, Inda til hela
ig eller ao alnar. Frugterne mogna det
påföljande året. Jag hade den lyckan
fe detta tråd under defs mångfaldige
frugters beredning; ,men fom det redan
biomat året förut, faknade jag det nö¬
jet, at på ftållet få underföka och an-
tekna defs blomftrande fägring.

Mit viftande härpå orten var för myc-
R 3 ket
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ket kort, för at kunna använda något;
af min dyrbaré tid , på Ceilonlke och
Mallabarilke fpråkens lårande; jag märk¬
te likväl, at de voro mycket olike och
ikilde ifrån hvarandre likafom Morernes
fpråk ifrån bägge desfe. Jag anteknade
likväl de uttryck, fom Mullabarerne ny^
tjade vid fin rakning,

neml. r. unnu,undu. 20. iruedu.
i. rendu,rindu. 2.1. iruedondu.
3. mundu. 30. muppedu.
4. nalu. 40. natpedn.
5. anji, anju. 50. anbedu,
6. aru. 60."arnedu.
7. elu. 70. eluedu.
g. ettn, ittu. 80. enbedu, aymbedu,
9. ombedu. 90. tonnuru, imbedu.
10. patfcu. 100. nuru, nur.
11. pattinendu. 101. nutcondu.
ia. pattirendu. 200. irnur.
13.pattimundu. 300. rnunur.
14. pattinaln. 1000. ayrem, ayrim.
15. patt inanjp. 10000. patairim.

Ifrån Tranquebar och den der varan¬
de Danika Misfion hade til Ceilon an¬

kommit en Lutherfk Pråft, för at uti
Columbo hålla nå'gre predikningar och i
fynnerhet, för at tildela den Helige Nat-

var*



Columlo 177g.

värden åt de hår på orten varande Lu-
ther.fkeTrosbekånnare, fom icke hår-
ftådes ågde någon Kyrka eller någon
egen Pråft. En lådan Preftman gör
merendels årligen en rela hit, af nit
och kårlék för fine Trosförvandter, fom
efter fine omftåndigheter, oftalfc ganfka
medelmåttigt belöna dels möda. Den
Danlka Misfion på Tranquebar berömdes
hår af någre ganfka mycket och förfå-
krade de tillika, at om Catholikerne
med det fagtmod, den ömhet och chri-
Iteliga kårlek hade fökt utbreda chrift-
na låran uti Indien, utan girighet, hög¬
mod och våld, hade ftörre delen af Ä-
fiens talrike invånare nu varit denna lå-
ra tilgifne.

Brödfrugten, fom i de värme lånder
fpifar inånge tufende hungrige munnar,
våxer til nog öfverflod åfven på denna
o, och defs frugter nytjas dageligen fle-
re månader af året. Det gifvas tvånne
forter trån, fom fortbringa de få kalla¬
de Brödfrugter, och bågge desfe finnas
hår både odlade och vilde. Den ena

forten, fom åger mindre frugter, utan
frön, fann jag vid Columbo, Gale, och
på flere Milen: Den kallades hår egen-
fceligen Maldivifke Syvfack och nytjades

R 4 hår-
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hårftådes mindre almånt. Den andra
forten Vaxte ymnigare på Ceilon, ågde
florre frugter och var mera begärlig.
Den förra forten ågde lirugter utaf den
ftorlek, fom et barnhufvud och måfle
fortplantas med rötter. Den fednares
gingo til 30 å 40 markers vigt och äg¬
de ifrån 200 anda til 300 frökårnar uti
iig, hvarcler« 4 gånger ftörre, ån en man¬
del och denna kunde med flne frön fort¬
plantas. Bägges trän åro fylde med en
kådrgtig mjölkfaft, fa feg, at foglar der-
med, likafom med fogel-lim, kunna fån¬
gas ; ' Frugterne åro öfveralt taggige
med et tjockt och mjukt fkal; endall
det inre af fragten nytjas til föda för
månnifkor, och fkalet lemnas åt fvin-
kreaturen. Bägge frugterne åga en o-
angenåm liklukt och innanmåtet fmakar
ej mycket olikt kål. Tråden blifva he¬
la hund 'ade åren gamle och båra fine
frugter, fom mogna efter hand, på fine
tjockafte grenar famt på fjelfva flammen
hela åtta månaders tid, til öboarnes o-

▼årderliga nytta och förmon.
'' Beredningsfåfctet och bruket, af den
flörre forten Brödfrugt, fom egenteligen
glmånt nVtjas på Ceilon, år följande.
Efler frugtens olika ålder, i hvilken

dem
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den användes til föda, får den af Cei-
loneferne trenne fårfkilde namn. polios
kallas den , då den hunnit til et Struts¬
ågs ftorlek, och en eller iialfannan må¬
nads ålder. Herreli, dä den år halfmo-
gen och af en Cocos-nöts horlek; det
kottagfcige innanmåtet år då ånnu hvifc-
agtigt och mjölkigt. I bagge desfe ål¬
drar kan fmg ten ej åtas utan föregån¬
gen beredning. Warveka kallas den ,

då den blifvit fülkomligen mogen: det
köttagfciga år då brukbart; och det, fom
omgifver frön, år fötagtigt, gult och
utan någon beredning både åteligt och
angenämt. Brödfrugt har den derföre
blifvit kallad , emedan de fattigare Cei-
lonefer , få val, fom andre Indianer å-
ta denne frugt i hållet för bröd eller
risgryn. Jag fåg dem ofta åta Bröd¬
frugt fint fÖndérlkuren antingen med
rafpad Cocos-tjårna allena, eller med
litet tiilagdt Risgryn, och hundoin nå¬
got falt, fpanlk peppar eller lok. Frön
kunna åtas antingen fSbm Cahanier
for hg fjeifve eller tillika med det kött-
agtiga af frngten, uti åtfkillige rätter.
De tjåna både kokte och hekte til fö¬
da ; al de fattige nytjas de meren¬
dels kokade at åtas med ralpad Co-
cos och falt; de rikare fylla dermed

R 5 Gåfö,
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Gåfs, Grifar och andre foglar, fom fe-
dan Itekas.

Femton fårfkiide råttor kunna utaf
fragten beredas och åro mer eller min¬
dre brukelige, nemligen:

1. Cuvrii Caldu beredes utaf Pollos,
fairen uti fina Ikifvor, hvilken förft nå¬
got litet kokas uti vatn med Gurkme-
ja, tils det gulnat; fedan tillagges tor¬
kad och fönderftött filk , tvånne nypor
och Cocos-mjolk et halft ftop, famt un¬
der omrörning kokas å nyo en half ti¬
llie. Denna foppa brukas almånnaft och
beftår ej fållan af kokade kötfoppor ef¬
ter flere djur.

2. Currii Seco fkiljer fig ifrån den
förra dermed, at hår tilläggas flere lä¬
ker och krydder, fåfom brand och iön-
derllöt Cocos, Coriander, Peppar, Ca-
nel, Mofchot-bloma, falt, kokt och i
fmå terningar fonderlkurit flålk och Co¬
cos-mjölk, hvilke alle vål blandas til-
iammans och kokas en half time uti
vatn. Sedan tillågges lök, fom blifvit
ftekt uti fmor, Citron - faft, ftundom
fpanlk peppar och faltadt vatn, fom
vål blandas med hvartannat och inko¬
kas til en tjock gröt.

3. Pol-
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3. Polios Tjundido béredes fåfom den
förfta rätten utaf fönderlkuren Pollos
eller Herreli, med Gurkmeja, rafpad
Cocos, fpanlk peppar, fonderikuren lök
och falt, fom vid lindrig eld kokas til
en tjock välling.

4. Caftanis Currii göres af frön Ikur-
ne uti långa fmalä rimfor, och kokas
med Gurkmeja uti vatn, hvartil lågges
torkad filk, llairen gräslök och Cocos-
mjölk, fom vidare kokas tilhopa, un¬
der fradig omrprning.

5. Niembe/a år lika med den förra
rätten, endall med den Ikilnad, at Pol¬
los eller Herreli, fom hår ny tjas, fkå-
ras mycket groft,

6. Frukten Jiekes med Flåfk, då man
tager groft llairen omogen frukt, llai¬
ren gråslök, kokadt ocli i tärningar fön-
derlkurit falt flå liv, Mulkot-bloma, Canel
och falt vatn, fom kokas tilhopa, under
flitig omlkakning.

7. Kokad frugt, mogen med tjärnar
och hinnor Ikuren uti tre eller fyra de¬
lar, med Gurkmeja och tillagdt falt, år
en vanlig rått för fattige. Den åtes då
nåftan fom ftufvad kål med rafpad Co-
cos och de förmögnare lägga til denne
rått Ipanlk peppar och torkad flik.

. , 8« Stekb
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g. Stekt Polios f-ilredes falunda, afc
frukten omogen fkåres i tunna fkifvor
och dertil lågges Cocos-mjölK och nå¬
got mjöl, hviike, blandade til en deg,
ir.låggas uti de hopveklade Pollos -fkif-
vorne och ftekas uti en panna uti fårlk
Cocos - olja.

9. Empatie kallas en rått, då til de
nyfsnåmnde flekte fkifvor lågges föndér-
fkuren lök, torkad fifk , ftekt och fön-
derfkuren lök och pulveriferad Canel,
fa iUt vid. lindrig eld kokas uti et platt
kåril, under ftåndig påfpådning med Co¬
cos - mjölk.

10. Erikatietier af Pollos göras på det
fått, at frugfcen omogen kokas och bul¬
tas til en gröt; härtil låggas fönderiku-
ren lök , canel, peppar , mufkot, falt,
fönderftotfee hvet-fkorpor och en ågge-
gnla. Af detta väl tilfamrnsns hlandadfc
göras Biliar, fom rullas uti ågge-hvita,
at kunna hånga tilhopa. Desfe ftekas
fedan uti fmör, eller fmör och Cocos-
olja tillika, til defs de rodna; derefter
pågjutes en fauce af finör, canel-pul¬
ver, peppar, falt och citron-faft.

11. CmfeSi af frön och defs kötagti-
ge hinnor beredes åfven ftundom. Man

fkår
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Jkår då hinnor, fom omgifva frun uti
tvånne eller trenne delar, och fteker
dem uti fårik utpråsfad Cocos-olja. Ol¬
jan aftorkas fedan v ål med en handduk
och de ftekte hinnor låggas i et fåll, at
oljan ån båttre må kunna afrinna. Se¬
dan kokas de uti fåcker - fyrup , torkas
och inläggas uti glas-%fkor, 'fom böra
våi tilkorkas, då denne Confedt kan
förvaras ilere månader och nytjas, vid
Thé-vatn. Frö-kårnarne, fkilde och vål
renade ifrån ftne omgifvande kötfulle
hinnor'ftekas ofta i olja och kokas på
lika fått 12ti fyrup, förvaras och nytjas
på 'fånarna vi? vid Thé- drickning, åfven
fom fyrup flytande kan uti flafkorne på¬
gjutas, då de, kunna förvaras hajfva året.

12. Fios blir, då man doppar mogne
frökårnar. uti fmet af Cocos-tnjölk med
åggegiila och fteker dem uti fåröt Co¬
cos-olja.

13. Panktkor bakas på vanligt fått
utaf Suri -faft, Co cos - mjölk , fcorkadt
mjöl af frökårnarne och åggegula, hvil-
ke fta öfver natten, at gåiå.

14. Psi eller Jambal år fnarare en
fauce, ån en rått. Den nytjas ockfå
endaft vid andre rätter, vid flik, ris¬

gryn,
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gryn , med flere. Dertii fordras kokad
omogeq frukt, fenaps-frön och gurk-
meja , hvilke hvar för flg förft flötas
til en gröt och ledan vål blandas med
åtfcika. Någre lågga hårtil Spanlk pep¬
par, Ingefåra och falt, vål ftöfcte förut
och blandade.

15. Frugten torkas ftundom för til-
kommande behof, under de månader
den ej kan ågas fårlk. Man tager til
den åndan ned frugterne af trån half-
mogne och uttager det köttagtiga, Jäm¬
nandes den antingen hel, eller fkåran-
des den uti ftycken. Sedan kokas den
litet och torkas uti folfkenet, famt der-
efter bevaras uphångd, antingen uti
ikorftenen eller på något annat tort ftål-
le. Sålunda bered kan den förvaras
hela året och de fattige åta den med
rafpad Cocos, antingen fåledes torkad
eller å nyo kokad.

Utaf desfe få nyttige frugters tråd-
Hag, beflitade jag mig, at öfverfora nå¬
gre lefvande til Europa. Til den ändan
famlade jag utaf den mindre forten, foni
icke gifver någre fron , vid pafs 50 lef¬
vande rötter, dem jag uti en flor bråd¬
lår planterade, och hade det nöjet, at

efter
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efter någre veckors förlopp fe dem up-
komma och frodigt tilvåxa. Af den
ftörre forten famlade jag flere hundra¬
de frön, af hvilke jag uti en annan itor
bråd-lår lådde öfver hundrade, fom fnart
upkommo och trifdes ganlka vål. De
öfrige frön, på det de under refan ic¬
ke ikulle torka, hårlkna eller på annat
fått Ikadas, förvarade jag igenom flere
utvägar: någre infveptes endaft uti pap¬
per lades uti låda och vädrades under
refan; någre inlades uti glasflalkor, fom
vål tiltäptes; en ftor del omgafs med
vax, at uteftånga al luft ifrån dem;
andre lades uti torr fand, och en del
deraf blefvo under refan, efter hand
hvarje månad fatte uti jord, får at
fmåningom upvåxa.

Pari - filkeri har for detta blifvit id-
kadt med fördel uti eanalen emellan ön
och Coromandel, fom år föga djup och
Ikal äga fandgrund. Nu mera har det¬
ta filke på måhge år icke kunnat före¬
tagas , i anfeende til en emellan Na-
babben på Coromandellka kulten och
Compagniet upkommen tvill, hvilken
Engelsmånnerne lades underhålla, om
nårmafte rättigheten til detta filke. Jag
fåg åtfkillige vackre och ftore pärlor,

fom
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fem hår blifvit upfifkade och pari-band
utaf ftörre och mindre pårl-forter bru¬
kades utaf de rika Köpmans Fruarne
ofta öfVer håret på hufvudet. Detta
pårl-fifke blef förut altid bort-arre.nde-
radt åt en eller flere enlkilde perforier
för hvarje år emot en vifs fumma pen¬
ningar. Desfe Arrendatorer bort-arren-
derade fedan åt andre rättighet, at med
en et vift antal båtar och folk npfilka
Muflorne. Sedan Muflorne af de dy¬
kande blifvit uphåmtade , upvråktes de
på ftranden uti högar och på vinft och
förluft förfåldes til Köpmän , fom den
tiden famlades dit. Muflorne fades öp-
na flg, få fnart det inneflutne djuret
dodt och börjat rutiia, då de med lätt¬
het kunde underiökas och pårlorne ut¬
tagas. Stundom van man aldeles intet
på en fadan handel och ftundom kunde
en enda pärla betala flere högars inköp.

Ben 28 afrefte jag, efter tagit ömt
affked af.mine vänner i Columbo, land¬
vågen til Gale , uti Politie-Secreteraren
.Bellings fållkap, fom medförde de
bref, hvilke nu Ikulle åtfölja fkeppen,
fom i Gales hamn lågo fegelfärdige.

Före afrefan tilhandlade jag. mig en
myc-
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något Canel ifrån Candia, utom en myc¬
kenhet af Bomuls - lårfts packar ifrån
Siivatte och Tutucorin, lamt peppar ifrån
Mallabarifke kuften.

Någre och trettio flafvar medfördes
defsutom utaf Officerarne, och med god
vinft förfåldes uti Cap. Desfe voro al¬
le af mankönet, de måfte ifrån Malla-
barifka kuften och någre få Pampufer
ined fit krufiga hår. Härvid måfte jag
vara ganfka omtånkt, at noga efterfe,
det alle flafvarne redan haft koppor och
måfling, famt at ingen af desfe fmkdo-
mar, under refan, kommo at märkas på
fkeppet. Vid en få olyckelig omftån-
dighet fkulle fkeppet nödgas vid Cap
hålla quarantain, ankra vid Kobben-Ev-
land och ingen månnifka komma i land,
emedan man på detta nybygge lika myc-
ket fom för Påften fruktar koppor och
måfling, utan at til ympning vidtaga
någre förnuftige och efter Europeernes
exempel, hålfofame anftalter, emot få-
dane farfoter, fom kunna ödelägga nå-
ftan hela landet.

De måfte fjukdomar, fom forekom-
mo under denna refan, voro Veneri-
fke, med alle defs hifkelige fymptomer,

hvii-
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hvilke bade Mäfcrofer och Slafvar, un¬
der en liderlig lefnad ådragit lig på
Ceilon.

Når vi kommit emot Soder mel¬
lan 30 och 35 graders, högd, ågde vi
fom öftaft åfka med regn, hagel eller
fnö, fom dock fnart fmalte, och den ig
Martii fågs, under ålkvåder, eledtrilk
eld lyfa ifrån de fråmfte malt - topparne.

Den 7 April och följande nätter få-
gos åtlkillige långe (Scolopendra electrica)
Lysmafkar nedfalla på Skepsdåcket. Des-
fe kommo altid ifrån famma fida, fom
vinden , hvilken fåkerligen nedblåfte
dem och de nedföllo åfven på famma
fida; fäledes kommo de ingalunda i-
från feglen, utan ifrån mafterne och
ftångerne. Når de krosfades fonder e-
mot däcket med foten eller något an¬
nat , lyfte altid en phofporilk eld långs
efter hela kroppen. Intet tekn til vin¬
gar kunde på dem uptåckas, utan låra
de krålla fig up med fine månge fötter
uti mafterne och fedan derifrån under
blåft nedfalla,

Den 11 April mellan 43 och 46 gra¬
dens bred, ej långt öfter om Goda

S % £3°P~
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Hoppets udde, fågs middagstiden el¬
ler någre få minuter derefter en regn-
boge, fom låg uppå fjelfva vatnets yta.
Vinden blåfte hårdt och Solen flod
högft på himmelen i NNW, och regn¬
bogen var uti SSO. Den började med
et ljuft fegment vid fjelfva horizonten,
hvilket lmåningom höjde fig mer och
mer upåt och utbredde fig tillika åt fi-
dorne, famt fick öfverft en fmal mörk¬
röd rand: ifrån defs båda andar utbred¬
de fig tvånne armar, lika fom tvånne
horn, hvilke inåt böjde ftråkte fig tit
två tredjedelar ut emellan jordbrynet
och Skeppet med angenäme fårgor af
rödt, gult, grönt och purpurblått. Uti
en fådan ftålning förblef den en half
fjerdedels time, hvarefter den fniånin-
gon förfvan , i en omvänd ordning. På
fidan til vänfter emot öfter fågs en an¬
nan regnboge med omvände fårgor e-
mot den förre och var altfå endaft til-
kommen utaf den förres ftrålars tilbaka-
kaftande: den var ofvantil ej mycket
hög, dock högre flående, ån den för¬
res fegment vid jordbrynet. Éfter en
fjerdedels time uprefte fig vål åter et
dylikt fegment; men det famma hant
icke utfkjuta til någon regnboge. Luf¬
ten var under alt detta öfver alt mulen

med
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med fkyflåckar och man kunde med
möda mårka, att regn föll vid fjelfva
horizonten. Sådane regn-bogar, fom
endaft kunna förefalla på haf och ftora
ljöar , torde icke ofta blifva obferverade.

Flere gångor fågos åfven under lop¬
pet af denna fjo-refa, vatndragande
virflar, fom hängde uti luften i åtfkilli-
ge fkapnader. Desfe började altid vid
nedra åndan, at förfvinna. Då de vifa-
de fig, var ockfå oftaft ålkregn , fom
Ikoftals kom famt ftarka vindfall..

Malacafs- foglar (Pelecanus Sula) bör¬
jade åndteligen vifa fig och förfåkra ofs
om det glada, hopp, at vi fnart Ikulle
få fe land.' Desfe foglar åro för de ijo-
farande altid dertil et låkert kånnetekn,
at de icke åro långt ifrån Africanlke
landet, och ofta, då de vifa fig, fer
man tillika land ifrån mafttoppen. Säl¬
lan gå de längre ut på hafvet, ån at de
emot aftonen kunna begifva fig in åt
vikarne, hvaråft de ofta tilbringa nåtter-
ne. Vi uptåkte åfven ftraxt derefter
land; men fom Syd-oft vinden blåfte
ofs emot ganlka ftarkt, kunde vi icke
inlofvera på redden, utan nödgades
fent om aftonen låta [vårt ankare falla

S 3 bre-
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bredevid Reilen- Eyland, dit: vi med mé-
da hunnit uparbeta ofs.

Under den ftarkå blåften och tillika
den köld, hvilken den famme förorfaka-
de, hade jag det fmårtande misnöje,
at fe åtlkillige af mine Brödfrngttrån
och andre växter dels förkylde, dels af
Skeppets häftiga Ikakning rubbade och
förlorade.

Följande dagen, den 27 April, an¬
kom 1110 vi lyckligen til vanlig ankar¬
plats på redden, deråft ellofva Skepp
lågo förut och efter lked underfökning
på Skeppet af Utlande Deputerade, fin-
go vi tilftånd , at fara til lands.

Hos min fordne vård, Herr Fehr-
Sen fick jag nu mit herberge uti fam¬
me rum, fom jag förut uti tre års tid
bebodt. Då desfe rum för mig tik¬
reddes, hände mig en omftåndighet,
fom fatte mig i beftörtning och förun¬
dran. Uti förmaket ftod en ganlka ftor
och vården tilhörig kifta, hvilken jag
under mit förra treåriga viftande hår-
ftådes oftaft nytjade i ftället för bord,
at npiågga mine famlade örter, frön
pch lökforter, Det fifta året af min

varel-
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varelfe hår, 1775, hade jag fåledes til¬
lagat de köttagtige växter, fam Afri-
cas öknar frambringar, at med de hem¬
gående Skeppen förfåndas til Europas
trägårdar. Under detta arbete hade då
håpdt, at en växt, fom utanpå fåg ut,
fom hade den varit aldeles förtorkad
och var omgifven af mångfaldige torre
fjäll eller Ipånar, fallit bakom denna ki-
ftan. Når nu kiftan blef dragen ifrån,
våggen, för at rengöra förmaket , fans
en ladan våxt liggainde bakom, hvilken
då framfkutit en gren af nåra et quar-
ters långd, utan at den, då den för half-
fjerde år fedan af mig blef i öknen fun¬
nen, vilade minfta tekn til lif, och ri¬
tan at den fedan, under de trenne för-
llutne åren, ågt någon jord eller den
minfta våtlka, utom den kyla, fom ften-
golfvet kunnat gifva. Detta vifar, hu¬
ru feglifvade Africas växter åro, fom
trifvas i de aldratorrafte ödemarker och
huru långe de kunna uthärda utan vatn
och föda. Jag medförde denne lamme
våxt fedan til Europa och fan, at de,
fom jag af detta llag förut hemfåndt,
uti Amfterdams Botanifke Trägård hade
utllagit både grenar och blader; utan
at de ännu vifat fin bloma och lagt fit
namn.

S 4 Et
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Et Svenfldt Skepp, fom nu låg påredden, tillkyndade mig det nöjet, at
bår få omfamna flere ållkade vånner,
hvilke kommande ifrån mit ållkade Fä¬
dernesland , ibland andre nyheter, åf-
yen lämnade mig Jbrefver och den hug¬nande tidningen, at jag vid Upfala Aca-
demie biifvit utnåmd til Botanices De¬
moni trator , efter Profesforen Linnö,fom eftertrådt fin ovärderlige Fader,

Staden Cnp var under de trenne å-
ren, jag viftats uti Indien, på de måfte
ftållen få ändrad med nye tijbygnader,
nye upbygde och förbåtrade hus, ej fål¬lan ntaf två och tre våningars högd, at
jag knappaft kunde igenkänna den.

Sydoft-»vinden hade förleden fom-:
mar härjat Jiela landet, Den hade varit
ovanligt häftig» och torkan tillika få
ftark, at nåftan almånt öfver hela lan¬
det klagan fördes öfver brift på Span-pemål. På de måfte ftållen hade intet
kunnat växa för torka, och på någreftållen , der fåden ftåt härlig, fåfom påandra fidan af Hottentots Hollands ber¬
gen , hade åter regn fallit 1a ymnigtoch öfverflödigt, at den lad, fom re¬
dan var Ikuren, förrutnade uti Ikylar-

ne
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ne och den , fom ånnu flod pä rot, be-
gynte uti axen at gro och våxa ut. Des-
le omftåndigheter ökade ovanligt Span-
nemålsprifet i Staden, f å åt en frakt
Ii vete, fom förut faldes för tio Riksda¬
ler , nu ftigit anda til tretiotvå -Riksda¬
lers varde.

Jag träffade hårftådes Herr Pater-
son, en Engelsman, fom hit til orten
ankommit, för at ifrån de inre delar
af Africa famla och til fit Fädernesland
hemfånda både frön och lefvande röt¬
ter af Landets egne och fålfynte väx¬
ter. Han fade fig refa på någon Pri-
vats bekoftnad, ågde någon infigt uti
Botaniken, men var egenteligen Trå-
gårdsmåftare.

Holländfka Compagniet förunnar f åt
hvarje Officerare på Skeppen en flor
kifca af 4^ fots längd och 2% fots bred,
hvilken de äga tilftånd, at fylla med
visfe handels-varor , fom fedan för
deras rakning på öpen Audtion förfåljas.
De, fom icke redan uti Oftindien för-
fet fig med varor och låtit fylla fine
kiftor med Tamarinåer eller annat, up-
handläde nu på Cap grofve Sitfer och
dylike faker, fom ej voro förbudne.

S 5' Fine
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Fine Sitfer och Cattuner, Specerier
och någre andre varor, med hviike
Compagniefc enlkildt handlar, åro priva¬
te aldeJes förbudne och låfom Contra¬
band anfedde.

1778 den 15 Maji lämnade jag åter
Caplka redden, for at affegla til Euro¬
pa. Vi utfeglade i följe med fyra Hol¬
ländske Skepp, fom til inbördes förivar
Ikulle utgöra en flotta. Et Danlkt Skepp,
fom tillika med ofs utfegiade, pasferade
ofs fnart förbi och fåfom båttre feglare
förfVan innan kort utur vår åfyn»

Matroferne hade tilhandlat fig åtfkih-
lige Babianer, dem de årnade ofverfö-
ra til Holland. Desfe djuren åro altid
af en elak art, vredgas lått och bita
grymt, hvarföre de merendels måfte
hållas bundne. Når någre af dem nå¬
gon gång komino löfe, var det ledan ej
lått, at fånga dem, emedan de klefvo
obelkrifligen vigt uti tackel och tog
och frugtade icke for de högfte mafl>
toppar.

Den 25: Maji. Alt hittils hade vi haft
motvind, få at vi icke kunnat fortfåtta
vår refa, eller komma Africanlke ku-

ften
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ften otur figte. Nu hade vi tillika myc¬
ken dimba, afc vi föga kunde fe långt
ifrån ofs. Under detta hade vi kommit
få nåra landet, den 26 om morgonen ,

då det började klarna, at vi låtteligen
hade kunnat fegla på land, i fynnerhet
Commendeur- ikeppet, fom drifvit anda
når intil klipporne. Hade vi då tillika
fåt ftorm frän NW, hade^vi fåkert va¬
rit förlorade; men til vår lycka fmgo
vi N. vind, fom lyckligen hjelpte ofis
ut igen. Vår Commendeur Koelbier.
på Skeppet Canaan, var utan tvifvel hår
til ikulden, emedan han aftonen förut
hölt inåt landet, i ftallet för, at föka
komma ut, at vinna W; de andre Skep¬
pen voro Ikyldige at följa honom och
fegla i defs- kofa. Natten derpå förlo¬
rade vi Commendeur - Ikeppet aldeles
utur figte, hvarföre nu Commando up-
drogs åt Capitenen Kock på Skeppet
Loo. Den 28 om morgonen, uptåkte vi
åter Commendeur-Ikeppet, men förlo¬
rade det åter den 30 derpå följande.

Junii den 3 affeglade vi helt nåra in¬
til Commendeur - Ikeppet, hvilket för
motvind, fedan det hållit fig för myc¬
ket åt landfidan , nu icke kunde hinna
up til flottan; icke defto mindre var
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defc dagen derpå ntur vår åfyn, oagtadt
0111 natten var mera ffcilla, ån någon
ftark vind. Håraf kunde vi då låtteli-
gen fluta, at Commendeuren icke fökte
blifva vid fin flotta, utan tvärtom trak¬
tade til at fond ra fig der i från , för at
friare kunna fortfåtta och fortikynda fin
hemrefa. Vi hade fåledes af defs mån-
ge krokar blifvit mycket uppehålne, u-
tom det, at hela tiden tillika varit myc¬ket antingen motvind eller ftilla lungt.

Den 6 fingo vi SO Pasfad - vinden
och den 12 pasferades Tropicus Cancri.

Den 17 fågs på vatnet drifva likafom
firora hvita biomor. Jag upfilkade der-
af någre , och fan, at de ej voro an¬
nat , ån det flag af Lepas (anjenfera och
anatifera) lom medelfi: fin 16fa ftjelk ha¬
de fåftat fig vid Bambo-rör och tråd-
ftycken, hela dufinet och derutöfver til-
hopa, och hviike nu flöto på vatnet.
Når djuret opnade fine fem ikal,"liknade
de fulkomligen en utflagen bionia.

Den 24 om morgonen uptåkte vi ön
Helena, hvilken tilhörer Engeland och
hvars hamn år med ftarka batterier vål
befåfi;. Landet förekommer mycket

högt
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högt och bergagtigt, famt fes på ganlka
långt afftånd. Engellke Skeppen , fom
gingo hem ifrån Oftindien , famlades un¬
der nu varande krig med Americaner-
ne altid hår, för at uti ftörre och min¬
dre Flottor fedan* åtföljas. Eftermidda¬
gen hade vi feglat fram til midt för
dels redd, hvaråft nu inge Skepp lå-
go; och fom vi icke funno något tekn
til vår förlorade Commendeur, blef
Skeps-Råd hållit och beflutadt, at icke
vidare hår afbida honom , utan med den
frilka vind, vi nu ågde, fortfåtta vår
kofa. Redden fades vara mycket brå-
djup, få at Skeppen kunna ligga för
ankare, tått intil landet.

ffunii den 30, eftermiddagen pasfera-
des Afcenfions- ön, hvilken ofta år en

förfrilknings-plats for Svenike och an¬
dre Skepp , fom der håmta Sköldpad¬
dor , under hemrefan. De Skepp, fom
förfe lig med förfrilkning ifrån Goda
Hoppets udde, fegla henne förbi. Den
år bergagtig, ofrugtbar och utan fårlkt
vatn. Ytan år tillika betåkt lika fom
med alka, hvilket tydeligen vifar, at
den fordom varit brinnande.

Den 7 jfulu hade vi natten förut
pas-
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pasferat iEquatorn och blefvo derföre
i dag vid middagstiden faluterade af de
andre tvånne Skeppen med eliofva
fkott, dem vi på lika fått befvarade.

Den 24 pasferades Solen, då vi mark¬
te aldeles ingen fkugga åt någon fida,
af alt det, fom lades rått ned på däcket.
Tilförene hade vi haft middags-fölen
i Norr, nu flod hon rått öfver ofs och
efter detta fågs hon i Söder, famt blef
alt lågare och lågare emot horizontem

Den 29 kommo til bfs om bord Ca-
pitenerne af de tvånne andre Skeppen,
för at öpna de förfeglade brefver, hvil-
ke fkulle utvifa, om Skeppen fkulle
fegla igenom Canalen eller gå bakom
Stora Britannien, fom plågar fke uti
krigstider. Vi feglade nu uti den få
kallade Krofs -Sjön, hvilken utaf Sarga-
%o (Fucus notans) år ganlka mycket be¬
takt. Denne hafsvåxt flyter på hafvets
yta uti otrolig myckenhet: Stundom
tåcker den hafvet, vid lungt våder, få
at man tycker fig fegla genom en ång;
ftundom formerar den likfom flora öar
och ftundom under flarkare blås våder,
Ikingras den mera. Denne Fucus tyck¬
tes tydligen vila, at han flytande på

vat-
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vatnet våxer och utfkjuter nye fkott nti
ånclarne, loin efter hand blifva ftörre.
Ibland denne Hafs-våxt fan jag. åtfkilli-
ge djur, foni der hade fit tilhåll och
der fökte fin föda. De ymnigafte der-
ibiand voro Scyllaa pelagica, Cancer mi¬
mitus , af åtfkillig ftorlek och Lopbius
hißrio, en fißc, 1'om Hollåndarne kallade
Kronfifk, fom var mycket brokug och
tillika vacker, famt varande af någon
florlek , värderades mycket. Uti Spiri¬
tus vini förvarade jag någre deraf; de
måfle voro helt fmå och fållan fås den
af en fingers långd eller derutöfver. De
Jöfa ftrålar, den åger på fit hufvud och
fin rygg, och livilka likna en krona,
hafva gifvit anledning til namnet. Sai¬
len kan den föras lcfvande til Holland;
men om det lyckas, och den år någor¬
lunda flor, fades den ofta kunna fåljas
för tio Ducater.

Augußi den 2$ flagtades på Skeppet
et Svin, uti hvilkets blåfa fans en kalk-
agtig flen. Den var nåflan rund, något
litet plattad , och ofver alt knottrig. Får¬
gen var i början Caflanie-brun, men
bleknade mer och mer under torknin¬
gen. Den var något ftörre, ån en bös-
fe-kula och tått inuti. Detta Svinet
var uphandladfc på Ceilon.

Sep-
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September den n lodade vi grand och
med ellofva Kanon -fkofct faluterade de
andre Skeppen, famt af dem belva- •
rades.

Vi ågde om'bord en man, hvars ö-
den varit lika befynnerlige, fom olyck¬
lige. Han hade varit antagen i a lom För¬
de Fåltikår på et Skepp ifrån Enkhuy-
fen , de Jo 12ge Hugo kalladt, /om fördes
utaf Skepparen Klein, denne mannens
oforfonlige fiende. Defs namn var Bßka-
akker, och förekom] mig ander hela
denna refan, fåfom en gammal, alfvar-
lam och årlig man. Under det Skeppet
legat fegelfårdigt, hade Skepparen blif-
vit misnöjd med honom, gjort honom
allehanda förtretligheter, ånda til at lå¬
ta Gosfarne begabba honom. Andteli-
gen Ikrifver han til Direéteuren , fom
mönftrat Skeppet, at denne mannen
blifvit tokig och utbeder (ig , i hans (lal¬
le, en annan Fåltlkår, hvilken ockfå
blifver fånd til Skeppet. Straxt deref-
ter utfeglar han, utan at fånda den an¬

klagade i land, hvilken han håller arre-
fterad under hela refan til Cap, och
unnar honom icke en gång komma up
på dåck at håmta frilk luft. Under re¬
län låt han upfåtta och tekna af någre

Offi-
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Officerare, fine tilgifne kreatur, en fkrift, <
hvaruti de intyga, at den nyfsnåmde
mannen vore helt och hållit tokig. Vid
aukomften til Cap blir han förd i land
och genafl förvarad i fångelfe, utan at
få frihet gå ut eller åga tilfåile til at
klaga och utan at blifva förhörd, an¬
tingen hos Gouverneuren, Fifkalen el¬
ler någon af Radsherrarne. Når vårt
Skepp mönstrades , fåndes han dit, få- '
fom fånge, at med det famma öfvergå
til Europa, utan gage och utau all be¬
löning. Ehuru denne mannen var för¬
klarad för tokig, kunde jag likvål, un¬
der loppet af flere månaders refa, icke
märka någon fannolikhet dertil, eller fe
minfca liknelfe til at han någonfin varit
det. Under de förfintne fju åren, fom
jag viftats uti Indien och varit uti Hol-
låndfka Compagniets tjenft, hade jag haft
tilfåile, at fe flere exempel af tiltag-
fenhet och våld utaf lika defpotifke, fom
elake och ohöffade Skeppare; men det,
fom hår i fynnerhet föreföll mig under¬
ligt, var det, at hvarken Gouverneu¬
ren eller någon af Regeringen på Cap
nogare underfökt denna laken, hvari-
genom den ofkyldige kunnat frias ifrån
vidare lidande och den ondfkefulle mån-
nilkohataren befordras til fit vålförtjån-

4 Del. T ta
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te ftraff. Alle, hvilke jag frågade om
Skepparen Kleins perfon, talte om
honom med utmärkt förakt, fåfom 0111
en elak, vildfint och åfven uti fin tjänft
odugelig man.

Den 16 kommo vi Engellka landet
vid Lesfavt uti figte och krysfade der-
ftådes et helt dygn, til defs vi uptåkte
Hollåndike Krigslkeppen, fom utfåndas
för at mota och vidare hem beledfaga
de ifrån Oftindien ankommande rikt lu¬
ftade Handels - Ikeppen. Et utaf desfe
gjorde ofs fedan följe och ikulle ledfuga
ofs ån da til Texel. Det forfta teknet
gafs af ofs med fyra Kanon -fkott, un¬
der vimpelens ymfora uphisfande och
nedftrykande. Härpå fvarade Örlogs-
Ikeppet med vimpelens hisfande och ftry-
kande famt fem Kanonlkott. Så fnart
Skeppen kommit något närmare , fån-
des ifrån Örlogslkeppet en Lieutnant
och en Skrifvare, at vifitera Skeppet,
om der funnos någre otillåtne varor,
och denna vifitation förrättades uti Ca-
pitenens kammare endaft ibland defs
vinflafkor.

Den 18 förfogade fig Capitenerneeaf
de 3:ne hemkommande Skeppen til Ör¬

logs-
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logs-Skeppet, för at öpna et förfegladt
bref ifrån ena fkeppet Overduyn, fom
kom ifrån China, igenom hvilket bref
man nu förft fick underråttelfe, at lad-
ningen var årnad til Amfiterdam.

Nu fingo vi ockfå den underrätte!*
fen, at vår Commendeur Koelbier
med Ikeppet Canaan för tvånne dagar
fedan ankommit och feglat förut, hvil¬
ket fkepp vi för fyra månader fedan
Utan före Africanlka landet förlorade
utur vårt fållkap.

Den 2g feglade vi uti Canalen förbi
Douvre och Calais med god och gyn¬
nande vind; men om aftonen vid pafs
klåckan 10 upkom en ganlka häftig och
häftig ftorm, fom dref ofs mer och mer
emot landet, fönderflog våre fegel och
nedftörtade topparne af våre mafter.
Skeppet kaftades få våldfamt härvid,
at det var omöjeligt kunna altid hålla
fig på fötterne. Vi voro brånningarne
få nära, at alle anfågo vårt Skepp för
förloradt och ingen möjelighet af råd-
ning, hvarföre ock omfidor ingen Ma¬
tros mer kunde öfvertalas eller upmun-
tras til at förföka något til Skeppets
frälsning. Utom mörkret tilkom åfven

T a den
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den olyckan, at Manlkapet var JVagé
och aldeles utmattadt, hvartii Capite-
nens och forfte Sfc3^rmanne'ns öfver-
drifna fhålhet var vållande, få at .mån-
ge utaf folket kraftlöfe under arbetet
nedföllo ifrån togen och åtfkillige fvim-
nade bort på fjelfva däcket. Deras un-
derhål hade under hela refan varit ufeft
och beftåt af intet annat, ån fvag föda,
fåfoin Risgryn och frug ter , med löga
ftarkare faker, fom för en Sjöman nödvän¬
digt fordras. Capitenen och forfte Styr¬
mannen , hvilke hade föreftålt lig, at
refan icke fkulle blifva fä långfam, hade
til fin förmån och vinft på Cap olofii-
gen bortfålt en ftor del af kött, flåfk
med mera Proviant, fom beftås for
manlkapet, och kommo nu, Vid reläns
utdrågt, dermed mycket tii korta. Det¬
ta hade icke allenaft medtagit folkets
krafter, utan åfven i öfrigt gjort befåfe-
ningen ledfen och misnögd. Capitenen
få vål fom Styrmannen blefvo federme-
ra för detta brott anklagade och bågge
förklarade ovärdige, at någonfin vidare
tjåna. Så fnart det om morgonen bör¬
jade dagas, markte vi, det vi drifvit in
emellan fandbankarne, ungefärligen midfc
emot Oftende och at vi voro aldeles
ikilde ifrån våre följ ellagare. Och eme¬

dan
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dan vi nu voro, igenom Guds befyn-
nerliga förfyn, förledne natt frålfte ifrån
undergång och den hotande olyckan,
fattade manfkapet åter nyt mod, at
hjelpa Skeppet ut ifrån defs farliga be¬
lägenhet, hvilket lyckadesmed den fog¬
liga och gynfama vind, fora då blåfte.
Jag hade den enlkildta olyckan, atutom
al annan Ikada jag hårvid lidit, fe min
plantering af mer ån et hundrade bu-
Ikar utaf bagge forterne Brödfrugttrån
och andre fynnerligen fålfynte våxter al-
deles öfverånda kallade och förlorade.

Efter öfverftånden olycka ankomme
vi omfider för ingången til Texel den
29 derpå följande.

Oclober den 1 infeglade vi emellan
Texel och Helder, faluterade redden
och låto vårt ankare falla. Glade åkal¬
lade nu alle den Alsmågtige Förfynen
och jag ågde mer, ån någon af alle, de
måft förbindande lkål, at hembära Ho¬
nom mine tackfamhets - offer, fom un¬
der fju års modofamrna, och ej fållan
nog förtretliga refor, i ymnogafte måtto
njutit defs mågtiga belkyd och fynner-
Jlga omvårdnad.

Den
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Den 6 ankom om bord Diredteuren
Beaumont, uti hvars närvaro alle va¬

re klådkiftor och andre faker vifitera-
des och menfkapet aflkedades, utom vid
pafs 60 man, fom lkulle qvarblifva, för
at losfa Skeppet.

Med et hyrdt Fartyg affeglade jag
i fållkap af andre Officerare och ankom
lyckligen til Amfterdam, der min ållka-
de gynnare Prof. Burmannus tilböd
mig med ytterfta välvilja fit hus och
fit bord.

Jag tilbragte min tid med at befe de
mårkvärdigafte Samlingar, fom funnos
uti Amfterdam , hvaribland den, fom
ägdes af Köpmannen van der Meulen
var den betydligafte, i fynnerhet utaf
Foglar och Infedter.

Sedan gjorde jag en refa til trakten
utomkring Harlem, för at aflågga be-
fök hos mine 3:ne Gynnare, van der
Poll, van der Deutz och ten Hoven,
och at befe deras Landtgårdar famt de
vackre planteringar utaf allehanda ut-
låndike trän och bulkar, fom de med o-

trolig koftnad låtit anlägga på denne or¬
tens magrafte fandfålt. Icke utan fyn-

nerlig
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neriig glädje fick jag hår befkåda åtlkil-
lige både Africas och Japanlke öarnes
alfter utaf Växt-Riket, fom vitnade, at
den med faror förknippade möda, jag
ågt vid deras famlande, icke varit alde-
les fåfäng. Jag hade åfven den glädje-
falla tilfredsfiållelfen , at emottaga mine
Gynnares förklarade nöje öfver min flit
och välvilja tillika med den hederligafte
belöning, i anfeende til hvilken fednare
Herr ten Hoven gjorde mig, efter min
återkomft til Amfterdam et öfverrump-
lande befök. Denne Herre, fom fades äga
mer, ån 300,000 plåtars årlig inkomft,
anfåg det icke under fin värdighet, at
på Hollåndlka fåttet fjelf til fots och u-
tan betjänt göra mig et befök famt med
egen hand öfverlåmna mig en fkånk af
128 Hollåndfka Ducater i Guld.

I fållkap med Herr Doötor Kloch-
ner gjorde jag fedan en refa enfkildt til
Harlem, at befe Herrar Vriends vack¬
re Infeå: - famlingar famt de ypperlige
djur af alla Clasfer, fom förvarades uti
Harlemfka Vetenlkaps-Societetens hus.

Pbalana brumata var denne tiden gan-
fka alman uti Frugttrågårdarne. Man
hindrade den famma at lägga fine lka-

T 4 deli-
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ge ågg uti blomknopparne igenom det
fått, fom Profesforen Bergman på.,
funnit, och fom hårltådes mycket be~
römdes , nemligen med en tjärad nåf-
ver, bunden omkring trädets ftam.

Det år ganfka vanligt uti Amfter-
dam få väl, fom annorftådes i Holland,
at Natural - Samlingar fåljas på öpen Au¬
ktion. Sadane Anttioner höllos nu fie¬
le gånger efter trykte Dataloger, fedan
de förut en tid varit utftålde til almånt
åfkådande.

Ibland andre lålfamheter, dem jag
befåg uti Auilterdam, var åfven en ar¬

tig famling af Mynt, hos Kyrkoherden
vid den få kallade öude Kerk. Jag ha*
de hår det oväntade nöjet, at för förfta
gången få fe de få kallade Zodiak Rou-
pierne uti Guld, alle tolf tilfammans,
dem jag uti Indien hyarken fat fe til-
hopa eller öfverkomma til invåxling
och hvaraf man i Europa finner på gan¬
fka få ftållen en fulftåndig famling. Han
hade inlöft desfe tolf mynt med 300
Hollåndlke Gyllen, och hade den god¬
heten , at på min enträgna anhållan af-
ftå dem til mig för 700 Gyllen. Den¬
ne Samling, tillika med Selim i:ftes

Por-
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Portrait hade blifvit af General-Gou¬
verneuren Imiioff från Batavia fkånkt
til någon af defs Slågtingar i Holland,
fom fedan varit nödiakad, at forfålja
dem. Desfe Mynt hade blifvit llagne
få val uti Guld lern Silfver, utaf Kej-
farinnan Nour-Mahal, förutnämnde
Selims Gemål, under den tid af 24 ti-
raar, fom hon med Kejfarens tillåtelfe
oinlkrånkt regerade. Och fom de efter
Monarkens död blefvo förbudne , inväx¬
lade och förfmålte, år det nu mera fål-
fynt, at öfverkomma alle tolf, fom åro
teknade på ena fidan med et af de 12
himmelens tekn och på den andra med
en Arabilk eller Perfilk fkrifto

Jag hade icke kunnat emottaga Pro-
fesfor Burmans ynneftfuHa tiibud, afe
bo i defs hus, emedan han Ijelf ined fin
famille ägde få rum; utan hyrde mig
nödige rum hos en hederlig vän af mi-
ne Landsmän, Herr Eric Floberg,
fom ägde en Silkesftrump-Fabrik och
fat fig ned hår i Staden, der alle främ¬
lingar äga en fulkomlig frihet, at för¬
tjäna fit bröd, de må vara ifrån hvad
land, fom håldft eller bekänna fig til
hvilken Religion , de behaga. Men det¬
ta hindrade mig dock icke, at dageli-

T 5 gen
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gen beföka defs hus och öfverhopas
med defs väJgerningar, hvaraf minnet
i mit bröft fkal djupare vara intrykt,
och heligare förvaras, ån det någonfitl
kunnat inriftas i den ådlafte Marmor.

Afven ägde jag det nöjet, (hvaraf
nu efter 14 års tid, då jag detta til tryc¬
ket befordrar, den lifligafte glådje och
tackfamhet uplifvas i min fjal) at utaf
flere andre hedervärde Landsmän njuta
al möjelig höflighet, vånfkap, jmneft
och verkelige tjånfter, fåfom af Herr
General - Confulen Hasseegren , Her¬
rar Fåhr^ius, Swart och Lunge,
med flere.

Sedan jag med Hollåndfka Oftindi-
fka Compagniet afflutat mine förbindel-
fer och undfåt min lön tillika med det
vanlige Praemium , beflöt jag , at göra
en refa til Engeland och tilbringa en
del af vintren uti London.

I denne "afflgt afrefte jag uti Novem¬
ber månad til Hag, befåg Hans Kongl.
Höghets Arf- Ståthållarens dyrbara fam-
lingar af Naturens och Konftens alfter,
aflade befök hos Herr Lyon et för at
fe defs utvalda Snåckfamling och refte

fedan
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fedan til Rotterdam och derifrån vidare
til Helvoet Siuys.

Motvind hindrade hår i flere dagars
tid öfverfarten och når jag fedan i fål-
Ikap med flere andre Pasfagerare ånd-
teligen på den Engelfka Kongl. Poft-
jagtén kunde affegla, upkom få häftigt
våder och omfidor motvind, at vi blef-
vo drefne långt utur vår kofa och land-
ftego på et ifrån London aflågfe ftålle,
hvarifrån vi landvågen måfte refa til
Hufvudftaden, dit jag anlände den 14
December.

Herr Dryander, min vän och ford-
ne Academie-Kamerat hade för mig haft
den godheten, at beftålla mig rum; mit
forlla göromål blef altfå, at upföka ho¬
nom uti Herr Banks hus, efter den ad-
dresfe han gifvit mig. Så fnart jag lå¬
tit anmäla mig, blef jag på det höfliga-
fte fått emottagen af Herr Doétor So-
Lander, fom vifade mig den hedern,
at genalfc införa och préfentera mig för
Herr Banks uti defs Naturalie Sam¬
lings - rum.

Denne Herre behagade icke allenaft
nu emottaga mig med mycken välvilja,

utan
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utan vifade mig under al den tid jag vi¬
ftades i London al mojelig vniieft, och
det, fom var högfta föremålet för min
önlkan, lämnade mig lika få fritt fom be-
någifc tiltfåde til defs makalöfe Samlin¬
gar , i fynnerhet utaf Växtriket ifrån al¬
le orter af jordklotet. Jag tilbragte fe-
dan dageligen förmiddagarne i defs hus
och genomgick med ytterfta upmårk-
farnhet defs vidlyftige Herbarium , h var¬
igenom jag på det beqvämligafte fått
fick oka mine infigter i denna del af en
ålfkad vetenfkap. Och fom til detta ftål-
le tillika famlades dageligen månge Lär¬
de, lika fom til en Academie för Natu¬
ral-Hiftorien, hade jag åfven tilfålle, at
göra flere nyttige och hedrande bekant-
Ikaper*

Tillika befåg jag under mit korta
viftande hårftådes alt hvad, fom var

niårkvårdigt, i fynnerhet uti Natural-
Hiftorien, fåfom Brittifka Mufeum, Le¬
wers Mufeum med fleres. Det förfta
år mycket vidlyftigt och frort, famt å-
ger Samlingar uti månge ämnen,- fåfom
Böcker, Handlkrifter, Antiquiteter, Mynt
och aflågfe f^olkflags klådedrågter, Uten-
illier med mera. Kämpfers Handlkrif¬
ter och Samling af orter famt teknim

[gar
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gar voro de, fom förnåmligaft gladde
111ig , at hår få belkåda. Desfe voro nu
fuarfc af et hundrade års ålder och ha¬
de af Riddaren Slöa ne blifvit inköpte
efter Auftors död. Det lednare tilhör-
de en privat man, vifades för en vifs
afgift uti penningar och beftod förnåm¬
ligaft utaf Mineralier och Djur.

Åfven få gjorde jag åtfkilljge refor
utom London, för at befe den vackre
och på lefvande växter mycket rike
Hortus i Kew, fom Herr Aiton ågde
under fin vård; Herr Lees Trägård,
rik i fynnerhet på trän och bulkar;
Doft. Fothergils trägård, Cbclfe# med
flere. Hos Herr Lee fick jag tillika
befe dels Dotters vackra Samling af In¬
feeter , fom var förökt med de befyn-
nerligen täcke Infeéter ifrån Bengalifite
kuften, hvilke Fru Monson der famlat
och före fin död til Mamfel Lee tefta-
menterat.

Profesfor Forster den äldre, hvil-
ken jag en dag befökte, emottog mig
med mycken vånlkap , och tillkyndade
mig icke allenaft det nöjet, at få befe
de växter och Snäckor, fom han fam¬
lat under fine Refor uti Söderhafvét,

utan
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utan taktes håraf tillika föråra mig en
hel Samling, fom gör mig förbunden
til den uprigtigafte tackfamhet och en
evig erkånfla*

Engelsmannen nytjar fin dag på et
mycket båttre fät, ån jag det hittils
fet hos något annat folk. Klockan 9
om morgonen år vanlig fruko'fttima, då
man merendels dricker The och dertil
åter något frukoft. Sedan arbetar man
til klockan 3 eftermiddagen. Klockan 4,
då Köpmannen kommer ifrån Beurfen,
fpifaS middag i almånhet, ehuru de för¬
nämare fpifa en time eller tvånne fed-
nare, hvarefter man tilbringar aftonen
antingen i Sålikaper eller med andre
tidsfördrif. Denne lefnadsart förekom
mig mycket förnuftigare, ån den, fom
annorftådes år i bruk,, at under fine fy-
flor falla til klockan, et, och fedan för¬
nöta den vackrafte och ljufafte tiden af
dagen vid middags - bordet, hvarefter
man fedan år föga Ikickelig til någre
fyllors förrättande på eftermiddagen.

I anfeende hårtil höllos altid Sam-
mankomlter om aftnarne klockan Sex.
Kongl. Engelfka Vetenlkaps Societetens
Ledamöter famlades åfven då på en vifs
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dag i veckan och hade jag det nöjet, at
bevifta och öfvervara desfe Samman-
komfter flere gånger. Samlingsrumet
år förfet med bankar på ena fidan lika
fom uti en Kyrka för Ledamöterne och
Praefes med fine Secretferare litter vid
et bord fram uti rumet inom et Ikrank.
Hvarje Ledamot har rättighet at med¬
taga en af fine vänner , men bör då hos
Praefes npgifva defs namn.

Vid Nyårstiden inföll en ftrång köld
ined en ganika häftig orcan, hvarigen0111
en myckenhet af ikorftenar på hufen
nedftörtades och någre bröto igenom
både taken och ftundom tvånne vånin¬
gar, få at mycken olycka och förödel¬
fe härigenom förorfakadeS.

Ibland al annan ynneft, hvarmed
Herr Banks öfverhopade mig, anfåg
jag det för et ypperligt vedermåle der-
af, at före min afrefa åga tilftånd, befe
defs på Söderhafs - öarne gjorde Sam¬
ling utaf växter, hvilke ännu icke blif-
vit inlagde bland defs öfrige örter , och
hvilke icke vilades för hvar och en af
främlingar. Herr Doötor Solander ,

hvilken åfven fom Herr Dryander
fökte göra mit viftande i London både

nöj-
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nöjfamfc ock fördelagtigt, ågde härvid
den godheten, at ifrån öfre våningen
låta nedhämta hela denna Samling och
genomgå hvart enda fårlkildt Speeles
de ra f.

Bibliothekefc, fom Herr Banks fam¬
lat, år val det fulftåndigafte, fom gifves
uti Natural-Hiftorien, både utaf gamle
och nyare verk. Det år upftålt uti et
egit ftort rum utanföre Samlingarne,
hvarigenom man åger et oförliknelige»
godt tilfålle, at vid någon örts under¬
sökning kunna upflå och rådfråga, hvil-
ken Auötor fom håldft man åftundar,
utan tids utdrågt och utan at behöfva
håmta böcker ifrån et univerfelt Biblio¬
thek, ofta vida derifrån fkildt; oftad o-

fuldåndigt och ej alfcid tilgångeligt.

Jamiarii den 30, afrefte jag i fållkap
med dåvarande Herr Capitenen, nu me¬
ra Öfverden och Commendeuren Cron-
stedt , fom då nyligen hemkommit i-
från Norra America. Vi togo kofan ige¬
nom Holland och Tyfkland til Yilad och
Lund. Ifrån Harvich foro vi öfver Ba¬
nalen til Helvoet och relde vidare til
Amfterdam , der vi endaft någre få da¬
gar uppehollo ofs.
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Den 16 Febr. fortfatte vi refan vida¬
re til Groningen; den aa til Bremen;
vidare til Hamburg den 14, til Lybeck
och Wismar, famt Roftock, Baumgart
och Strallund, dit vi anlande den 2
Marth.

Medan vi väntade, det Poftjagten
ikulle afgå til Yftad, gjorde vi en refa
til Gripsvald, för at befe detta rygtbara
Lårofåte, dels Bibliothek med mera,
och efter återkomften affeglade ifrån
Strallund med Jagten til Yftad famt an-
kotnmo til et långe efterlångtadt kårfc
Fädernesland den 14 derpå följande.

Re-
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Canaan. 293. U 4
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Caftus. 86-
Caffe. 257.
Jalabasferv 85.

Calamindertråd. 209.
Calendula. 87-
Callionymus. 96.
Caltere. 197.
Camellia. 36.
Caneer. 98. 289.
Canel. 182. feqn. 197-209.
Canelften. 224. 231.
Cannabis. 147.
Canis. 94.
Cap. 278. 280.
Capficum. SS- r44-
Capuru Curundu. 243,
Cardimomer. 25g.
Cardium. 98.
Caryota. 148.
Casfia. 148.
Casfida. 97.
Casfeur. 66.
Caftanier. 37. 86-
Caftanie - Currii. 267,
Cattun. 246.
Ceder. 88«
Celofia. 87.
Cerambyx. 97.
Chama. 99.

Champignoner. 37. gj.

v

Che-
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Chelfea. 303.
Chemie. 53.
Chenopodium. 144»
Cheribon. 134.
Chinefer. 165. 171.
Chinefifk handel. 105.
Chriftna låran. 29. fequ.
Cliryfanthenum. 87»

i Chryfolith 224.
Chryfomela. 97.
Chryfopras. 224. 23oe
Chryftall. 225. 232. 234.
Cicada. 121.

Cicindela. 97.
Cicuta. 147.
Ciinex. 97.
Cinnamomum. \%2. fequ.
Citron. Citrus. 37. 86. ng.
Clematis. 144.
Climat. 160. 177.
Clupea. 37. 96.
Coccinella. 97.
Cocos. 195. 213. 244.
Cochim. 247.
Columba. 96. 161.
Columbo-ftad. 177.
Columbo-rot. 187. 188-
Comcedier. 47.
Confeét. 268.
CoNFUTTUS. 33.
Conomon. 85-
Com RADI. 24g. U $
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Conus. 99.
Convolvulus. go. 8£.
CoralJer. 98.
Coriandrum. 149.
Corvus. 95.
Coftus. 145.
Craan. 157.
Crinum. 149.
Cronstedt. 3c6.
Crotalaria. 187. 188°
Croton. 258.
Cucumis. 8$.
Cucurbita, gj.
Culex. 98.
Curcuma. 146.
Currii Cal du. 166.
Currii Seco. 266.

Cynogiosfum. 147,
Cynofurus. 84.
Cyperus 147.
Cypraea. 99.
Cypresfus. 87. 119.
Cyprinus. 96.

Dadap. rfs.
Daiciiu. 84.
Daijofin. uo.
Daimio. 1.

Dair». 2. 3. 6. 17.
Dandang. 146.

D.
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Danfar. 141.
Banferfkor. 48.
Daucus. 85-
Dermeftes. 97.
Defima. 31.
Defert. 37. 86.
Deutz. 296.
Diarrhoe. 73.
Djefvuls klippan. 155.
Dimboring. 144-
Diofcorea. 120. 141.

Diolpyros. g6. 210.
Dolichos Soja. 36. 84« 118-
Domherre. 96.
Bomolo. 144.
Donax. 98.
Dranguli. 148.
Drufvor. 37. g 6.
Dryander. 301. 305.
Dryandra, 36. 89.
Drycker. 38.
Dråp. 62.
Dudu. 219.
Dufvor. 96.
Dukutparang. 144.
Duurkoop. 122. 165.
Duyvelsboom. 239.
Dyfenterie. 73.
Dåggande djur. 94.
Döde. 50.
DödsftrafF. 62,
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E.
Ed. 67.
Ele<5triik eld. 273.
Elefant, Elefants jagt. 24g
Elinges chageppu. 223.
Empade. 268.
England. 300.
Enhörningstånder. 123.
Equus. 94.
Erythrina. 152.

F.
Fagara. 8?»
Falk. 175. 18?.
Fama muß. 97.
Fanum. 218.
Fehrsen. 27g.
Feith. 130.
Felis. 94.
Fernisfa. 60.
Fernistråd. 88.
Ficus. 138. 239.
Fide Jori. 31.
Fide Tada. 109.
Figasi iamma no Jn, $.
Fikon. g6. 138.
Fios. 269.
Firando. 109.
Filkare. 124.
Filkar. 96.
Filkben. 9^.



Regißet
Fiftularia. 96.
Floberg, 299.
Foglar. 95.
Fokke fokkes. 85.
Forficula. 97.
Forster. 303.
Fothergil. 303.
Fragaria. 144.
Frikadeller. 268.
Frifel. 74.
Frobus. 193.
Fucus. 286.
Fumaria. 143.
Fyrfotade Djur. 91. 94
Fåhr^us. 300.
Får. 91.
Fångelfer. 64.
FårgftofFer. 87.
Föritar. 1. 9.

G.
Gale. 197. 272. 273.
Gardenia.
Getter. 91.
Ginje. 147.
Gingko. 37.
Ginfima. 101.

Glas. 57.
Glas - flipning. 57.
Gnaphalium. 149.
Goa. ^9.
Gobius. 96.
Godagandu. 242»
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Gosfypium. 87.
Gotho. 88«
Gouverneur. 124. 136.
Granater. 223. 224.
Granatåplen. 8^-
Gregorius xxii. 30.
Grvllus. 97.
Grås. 84-
Grönt Thé. 39.
Guld. 100.

Guldkådjor. 193.
Gurkmeja. 85- 146«
Gårdesgårdar. 244.
Gåfs. 95.
Gédfel. 78.

H.
Hag. 300.
Haliotis. 78' 99*
Hamagai. 99.
Handel. 102.

Handelsvaror. 170.
Hare. 94.
Harlem. 296. 297.
Hasselgren. 300.
Helena ö 284»
Helgedagar. 24. 25.
Helvoet Sluys. 301.
Hemerobius 97.
Herberge. 10. ia. 196.
Herpes. 243.;
Herreli. 26$.



Fegifrr*
Heupner. 176.
H i bifcus. 58 117. 145.243.
Hirudo 239.
Hirundo. 164.
Hifter. 97.
Hiftorien. 52.
Hof 5. '
Hoffman. 127. i6g.
Holcus. 84-
Hordeum. 82.
Hofpital. 166.
Hoven ten. a96. 297.
Hovenia. 87.
Hvete. go. 8a.
Humla 86.
Hunuilus. 86.
Hundar. 92. 94.

Hyacinther. 223. 228»
Hydroeele. 72.
Hydrocephalus. 73.
Hvftrix. 240.
Haft. 91 94.
Högrider. 44. fequ.
Hons. 92. 95.

321

i.
Jacbéri 187.
Jaccatra. 169.
Jambal 269.
Jammabos. 27.
Jan Lopes rot. 209.
Japara. 153.
Jarrak. 148. 196, Jas-
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Jasminum. 149.
Jatropha. 148. 196.
jedo. 7.
Je Far Koo. 9.
femma. 23.
Je Nob Koo. 9.
jern. 56. 112. 125. 222.
Je Siege Koo. 9.
Je Tsuku Koo. 9.
Je Varu. 7. .

Iglar.' 239.
Imhoff. 158.
Impatiens. 87.
Inaba Mino. iio.

Ingefära. 146.
Intermaja. 154.
Joritomo. 6. 7.
Josi Mune Koo. 9.
Ipecacuanha. 189.
Ilje. 6. 25.
Ifis. 99.
Tuana. 136. 153.
Julus. 98.
Juneus. 116.
Juridik. 53.
Jwa Kik. 99.

K.
Kadondon. 161.
Kämpfer, g. 16, 131. 302,

Kaem
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Ksempferia. 146.
Kaffé-plantering. 151.
Kaha palinga. 22,5*
Kajo ular. 149.
Kaki. 37.
Kalkften. 289.
Kallu Palingih 225.
Kala miniran. 222*

Kamadu. 138.
Kambang Pokul Åmpat. 147.
Kamfer, Kamfertråd. 88- 2143.
Kami. 20.

Kaneke turemali. 224.
Kanoner 13.
Kardemomer , fe Cardemomer* I4&
Karte * Palingu. 225*
Kafak. 120.

Kattami. 101.

Kattor. 92. 94.
Kattöga. 225. 235-,
Katumjar. 149.
Kejfare. i. 2. 8» 9-
Kellingo. 181.
Keulen van. 17&
Kibi. 84-
Kjellin. 176.
Kinseokwo Tei. g,
Kinfima. 101.

Klein. 290. 292.
Klengengang. 145*
Klochner, 297. % Klåd^



3*4 Regifler.
Klädnad. 5.
Koelbier. 293.
Ko Kibi. 84.
Komedegam. 224.
Komukus. i^rj.
Koofi. 33.
Koppar. 56. 101. 122. 126.
Kopping. 133.
Koppor. 73.
Kor. 91. 94.
Korang garing. i6r.
Korn. 8°« 82.
Korp. 95.
Koto. 56.
Krigsvetenlkap, 54.
Kronfifk. 289.
Kronlånder. g.
Kubo. i. 6-9. 22.
Kunjet. 146.
Kunir. 146.
Kyno Kuni. 101.
Kyrkor. 20. 23. 214.
Kål. KåifrÖ. 80. 83,
Köpmän. 103.
Körsbär. 8*>>
Körtlar hårde. 73.

L.
Laccakåda. 258.
Lacerta. 96.
Lackverk. 57. 59»
Laftuca. 85- *43»
Lagar. 62. 6$.
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Lagundo. 145.
Lampefeft. 44. 122.
Lampujang. 146.
Lampyris. 97.
Landtmåterikonft. 55.
Lan Karatte. 223.
Laryn. 215.
Laurus. 88- 89»
Lax. 37.
Lee. 303. •
Lekar. 44.
Leonurus. 145.
Lepas. 98. 284.
Lepisma. 98.
LepUvS. 94.
Lesfart. 292.
Lewer. 302.
Lichenes. 162.
Licuaia. 259-261.
Lignum colubrinum. 149. 214.
Liiium. 116.

Ljus. 89.
Lombo. 144.
London. 301.
Loo. 175. 273.
Lophius. 289.
Loxia. 96. 170.
Lunge. 300.
Lurendrågare. 63,
Luta. 56.
Lycoperdon. 118.
Lyktehogfcid. 44. 122. X 2 Lyo-
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Lyonet. 300.
Läkare. 69. fequ.
Lärdom. 5.
Löften. 23.
Lök. 80.

M.
Madtra. 99.
Madrepora. 99.
Magnolia. 87.
Malacasfer. 277.
Maldivifke Syrfack. 263.
Mallabariik räkning. 262.
Manjel palingu. 225.
Manikan. 144.
Manis. 180.
Mantis. 97.
Marendan. 186.
Maritjo. 146.
Markatta. 219.
Marmelle. igr.
Mars 172.
Matredning. 34. fequ.
Matfuri. 43.
Mattor. 116.
Mature. 193.
Maturefe Diamant 224,
Medicin 32.
Mehemedon. 162.
Melia. 89.
Melilothus. 147;
Meloö. 97.
Meloner. 85» Men-
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Mendi. 244.

Menifpernum. 187. igS-
Mefpilus, Mefplar. %6.
Metaller. 100.

Meubler. 6u
Meulen van der. 296.
Mia. 20.

Miaco. 4.
Mica. 222.

Mimafaka. 102.

Miniran. 222.

Mirabilis. 87. 147.
Mifofoppa. 36. 84-
Mojet. 146.
Momö Zon no Jn. 8.
Monson. 303.
Monoculus. 98.
Mooku. 54.
Mordella. 97.
Morer. 191. 236
Moringa. 209.
Moro. 32.
Morus. 57. 59.
Morötter. 37. 85.
Moxa. 70. 71.
Mulbårstråd. 57.
Muraena. 96.
Mnrex tritonis. 28. 99.
Mufa. 173.
Mufca. 98.
Mufci. 162.
Mus. 94. X 3
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Mufik. 55.
Mya. 98.
Mvgg. 142.
Mynt. 111-114. 120, 121. 170, 215-219. 29g.
Myrica. 118.
Myråtare. 180.
Mytilus, 99.
Mäfsling. 73.

N.
Nagato vo Kamt. 124.
Na ka no Mikaddo no Jn. g»
Nambu. 102.

Nanban Kiwi. §4.
Nandina.
Na tanne. 83.
Negumbös djefvul. igo.
Nerita. 99.
Niembela. 267.
Nile, Nilem. 224.
Nile turemali. 224.
Ninban. 66,
Nin o. 2.

Noto no Kamt. 124*
Nour Mahal. 299.
Nunneklofter. 29,
Nydfomthes. 151.
Nyår. 129. 152.
Nålprikning. 72,
Nåflor, 139.
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o.
Ocymum. 14g.
Oljor. 36. go, 83- §9- 2C7- a°8»
Onifcus. 98
Oo 2.

OphichthuS. 96.
Ophioglosfum. 244.
Ophiorhizå. 149. 214. 244,
Opbioxylon. 243.
Orang utan. 160.
Orden. 27. 29.
Ordning. 65.
Ormar. 211.

Ormbett. 241. 244.
Ormften. 211.

OrmtrSd. 242.
Oftrea, Oftron. 37. 98. 99.
Oftracion. 96.
Ottona. 10. 66.
Otukt 50.
Oxalis. 144.
Oxar. 91. 195.
Owari. 122.

P.
Paditulis. 163.
Pasonia. 87«
Pagod. 217.
Payam china. 144.
Palanquin, 194.



Regiß<
Panicum. 84.
Pankakor. 269.
Panningai, igi.
Panorpa. 97.
Papilio. 97.
Papper. 57. 257.
Parra van der. 12g,
Pafe 184«
Patella. 99.
Patersen. 281.
Patti. 153.
Patje Padjati 224.
Patje turemali. 224»
Pediculus. 98.
Pei. 269.
Pelecanus. 277.
Pelegrimer. 16. 27.
Penn a NT. 24^
Penni turemali 223,
Pepparbufke. 85*
Perca. 37. 96.
Perficaria. 144.
Perfikor. 86*
pETTERSEN. 172.
Phalaena. 97. 297.
Phafeolus. 83. 84.
Phyfik. 53.
Pigfvin. 240.
Pinna. 99.
Pinus. 88. rI£«
Piper. 146. 147. i$o.
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Pifang. 173»
Pifum. 84.
Placenta. 123.
Plantago. 148,
Plikta. 62.
Plomon. 86*
Poefie. 55.
Police. 62.
Poll van der. 296.
Pollos. 265. 267. 268.
Polygonum. 81. 87- 120.
Pomeranfer. 37, 86*
Pompelmos. 37. 86*
Pondogede. 158. 162.
Porceliin. 105.
Portugifer. 30. 106, 189.
Pofthus. 10.

Potater. 85»
Poterium. 149.
Prunus. 87.
Pråfter. 18- 2if 22, 262.
Pléud-opal. 225.
Ptinus. 97.
Pulex. 98.
Pumper. 85.
Punica. 86»
Pureljeragen. 224,
Pufperagan. 224.
Pyralis. 97.
Pårlfifkeri 271.
Påron. 33. 860 K»
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R.
Radband. 28.
Radermacher. 113. 130. 131. *68, 457.
Radix Columbo. 187.
Raja. 96.
RÄNTZOW. 421. 239. 245'.
Ranuticuius. 144.

Raphanus. 85.
Rawa. 223.
Reformar. 243.
Regering, i. 9.
Regn. 129.
Regnbåge. 276.
Religion. 17. fequ. 169.
Rheumatismer. 73,
Rhinoceros - horn. 214.
Rhus. 36. 59. 88- 89.
Ricinus. 115:. 148.
Riemsdyk van. 128.
Risgryn. 36. 80. 258*
Ritkonft. 54.
Robal. 223. 228.
Rockia. 244.
Rofvor. 8°»
Rollewai. 219.
Roupier. 216. 298.
Rotecubung. 145.
Rubin. 223. 225.
Rubus, 143.

Rum-
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Rumpnng. 143.
Råg. So-
Råttan. 94.
Råkor. 37.
Råttikor. 85-
Röda Hunden. 74.
Röktopas. 225.
Rör Spanlke. 173.

s.
Sabel. 14.
Saccharum. 147.
Sacfander. igg-
Sado. 100.

Sagittaria. 116.
Sago. 148.
Saguertråd. 148.
Sakki. 35 38. 39-
Sakkura Matje no Jn.
Salatiga. 138. 139.
Salicornia. 144.
Sallat. 85-
SahiiO. 96.
Salplicat. 60.
Samarang. 133. 136. 142.
Samangi Kunong. 144.
Sambucus. 149.
Samlingar. 296. 298. 300. 30a. 303. 305.
Sanicula. 144.

Saphir. 224. 225. 230. 233.
Sargazo. agg. Sat-
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Satfuma. gg. 100. 101.
Scarabaens. 97.
Schoenanthus. 144.
Sciasna. 96.
Sciurus. 244.

Scolopendra. 241. 275*
Scolopendrium. 143.
Scoipioner. 241.
Scuandi. 223.
Scyllaea. 289,
Secreterare. 66,
Se&er. 17,
Sedolåra, Sedolårare. 53. 8
Selim. 298« 299»
Semi. 121.

Sempu. 145.
Senki. 72.
Sepia. 98.
Seroni. 143. 145.
Serpula. 99.
Sefamum. 37. 89-
Skatter. 7. 64.
Skepsfart. 60.
Skola. 56.
Skriflatt. 35.
Skjuts. 11.
Sida. 149.
Siden. 56.
Sigakf. 99.
Silkesafvel. 87. 104.
Silpha. .97.
Silfver. 100. ior.



Regißer,
Silurus. 96,
Simabara. 32.
Simia. 219. 250.
Simina, 145.
Sin. 20.

Sinto. 18. 2U
Siomio. 1.

Sire. 144.
Situwaka. 245.
Sjukdomar. 72.
Siuili. 85.
Sjuto 33.
Sjö-Cocos. 183. 213.
Skabb. 241.

Skydrag. 277.
Siafvar. 258- 274.
Slangenhout. 175. 242.
Sloane. 302.
Slott. 9. 10.
Sluysken. 248.
Slymapéls. 181.
Slöjder. 56.
Smilax. 145.
Snäckor. 37. 98.
Societet. 304.
Soja. 104. ug.
Solander. 301. 30^.
Solanum. 37. SS' I4S- 1 So
Solen. 98.
Solfjädrar. 260.
Sombong. Madur. 149.
Sonchus. 143.



Itegißer.
Soobo. 149.
Sowas. 57.
Spegel. 26.
Spel. 141.
Spel-inftrumenter. 55.
Spanlka Fikon. 86.
Spanfk Peppar. §6.
Sphinx. 97.
Spirese. 87.
Spondylus. 99.
Spran. 144.
Språk.^ 53.
Stadstjånare. 66.
Staphylinus. 97.
Stavenisfe. 12s.
Steenbrafem. 37.
Stenar adla. 221. fequ. 237. 238»
Stenkol. 102.

Stinktråd. 241.
Stockholms Slott. 171,
Stomoxys. 98.
Storm. 293. 303.
Strombus. 99.
Stronthout. 241.
Stützer. 132.
Stålften. 223.
Ståltilverkning. ^7.
Ståthållare. 5.
Ståder. 9. 10. 65,
Swart. 300.
Svalor, 164.
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Sudu padjan. 22$.
Sudu paiingn. 2*5.
Sudu turemali. 224,
Svin.. 91. 94.
Surunga. ico. 101.
Sus. 94.
Suwa. 45.
Svafvel 102.

Syngnathus. 96.
Såcker. 90.
Såcker-lön. 90.
Sacker - rör. 147.
Såcker-rötter. 85«
Sådes ilag. 8°.

T,
Tagal. 134.
Tagetes. 87*
Tai. 2.

Taiko Sammil. 7.
Tay. 37.
Tall. 88- 119.
Tamarindus. 148.
Tampal utan. 161.
Tango no Kami. 124.
Tanjong. 197.
Taripo. 223. 233.
Tafk-kråftor. 37.
Tavarcare. 213.
Taxus. 37. 120.
Tabu. 147, Tel-
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Tellina. 98.
Tempel. 18ä<>.
Tenfin. 2.

Tenjo Däi Sin. 25".
Teftudo 96.
Tetrao. 96.
Tetraodon. 96,
Texel. 295.
Thébulke. 40. 88.
Théhandel. 104.
Thévatn. 38. 39«
Tjeremelle. 181.
Tjabe. 146.
Tjai. 146.
Tjampaca. 150.
Tjerrotofi. 163.
Tigrar. 163.
Tjimangis. 158.
Tjimbine. 144.
Tjiluar. 158-.
Tjinajos. 9.
Tjipannas. 158.
Tjipinong. 157.
Tjiferoa. 158.
Tillia. Palingtt. 125.
Tingling mintik. i6ic
Tipula. 98.
Titlar. 4.
Tobak. 4». 43.
Tomegom. 15a.
Topas. 224. 230.
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Torka. 280.
Tortrix. 97.
Treba. .147.
Triticum. 8**
Trochus. 99.
Tryffel. 118.
Tryckeri. 179.
Trådflag. 115.
Trägårdar. 8^.
Tröfkriing. 8^ 84'
Tfikungo. 100.
Tfubakki. 56.
Tubipora. 99.
Tundang. 140.
Tupp. 95.
Turbo. 99.
Turmalin. 244. 115. 228.-132. 236.
Turturdufvor, 161.

u.
Umbilicus veneris, 99.
Unarang. 137.
Unicornu. 124.

Upan upan Karpo. 144»
Upan upan Sapi. 147.
Ur. $7.
Urenne. 241.
Urtica. 115. 139. 145.
Uteratje. 192.
Uvaria, J17.
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Wai'rodi. 223,
Vaktel. 96.
Vakt. 10. 67.
Vakthus. 10.

Valnötter, 86,
Vapn. 13.
Vargen. 94.
Warreka. 263.
Vatn - minflcning. 154.
Vatn - Saphir. 225.
Venerifka ljukan. 76. 274»
Venus. 98. 99.
Verbefina. 143.
Vermes. 98.
Vefpa. 97.
Vetenlkaper. 32.
Vicia. 84-
Vier ubrs bio em. 147.
Wnnnde Wenne. 255.,
Wilhelm V. 175.
Wille padjan. 22^.
Wille palingu. 22^.
Wimmercrantz. i%6. 157. 257
Vindar. 134. 230.
Vitis. 86
Voluta. 99,
Vreedeluib 133.
Vrienp. 297.
Wurmb van, 557.
Vågar. 11.
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