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Nådige Herre,

V,. . , ' ; "

J ']liât, Nådige Herre, 0/ /<* tilågm 
följande blad Eder Excellences hhga for- 
fvar $ de handla om håndelfer fbnlupie 
under-en, Qßndijk Refds

Eder



Eder Exellence, fern behagat åtaga 

Sig flyrelfen ofver denna vidtfiråckta jar- 

ten, täckes med Nådigt välbehag anfe de 

bår upteknade anmärkningar: de kunna 

i något mål blifva nyttige for dem, fom 

framdeles g or a deffa Refor.

Vare emedlertid Svenfka flaggan vår

dad, få vidt Oceaner racka, och des handel 

Ibnande under få hog up lyft vård!

Eder Excellences

Alierodmiukafle tienare. 
Garl Gustav Ekeberg,

Företal,

De fkiijäktigheter, fom Refe-beCkrifnin- 

gar hålla fins emellan, tyckas med Ml 
merendels böra gifva anledning til et flags 
mistroende, om någonderas låkerhet, fer- 
deles, når beråttelferne tråffa på främmande 
och fålifynta ting eller ovanliga händelfer.

Om folkflagens leder, hushållning 
och politique, förändrade med tidernes 
omfkiften, eller ock de refande Auctorer- 
nes olika accurateffe och noggranhet vid 
enahanda förekommande märkvärdighe
ters upteknande, fkulle åftadkornma deffa 
fkiijäktigheter, få ville de icke göra få flora 
inbrott på fanning och vifehet, lom då nå
gon, lör berättandepiekhogad refande,for 
at göra fin belkrifning fullftåndigare, nöd
gas, på fanningens bekoftnad, bygga'den pä 
utfrågningar af landets måftadels okunniga 
invånare , hvilkas tungomål et kort vi
ftande icke gifvit rådrum, at til hälften blif
va begripeligit; deffa flags Refe-befkrifnin- 
gar, fom ofta förekomma, krånka i många 
mål förtroendet för dem, fom varit mer 
granlaga om realiteter.

Sådan



lig vind, hvilken några dagar varit mycket 
oftadig, och faftåri en och annan gäng pä öftra 
kanten, dock lik vai upfyid med firöyra och 
tiock väderlek, fom förtog utfigten uti deffa 
tränga farvattnen.

Den 26 Decemb. 1769, liknade fig luften at 
blifva mera beftåndig med köld och jemn bl à ft 
ifrån nordoft. Ankaret lyftades, och refan an
ti addes i Herrans namn i fåillkap med Skeppet 
1'rints GUSTAF: de Svenlka Skåren be- 
gynte redan innan aftonen förfvinna utur vår 
åfyn och Schagerns bak med des fyr i fkym- 
mlngen vifa lig. Emedan, vi giorde vår våg för
bi denna uddan af Jutland åt Nordfka Nåfet, 
boll© vi jemt fåilflcap med vår följeflagare, fom 
feglade mycket battre, til des natten inföll, 
då en mörk luft, fom upfteg i öfter och bröt ut 
til hard blaft med. tiockt fnöfali, vid midnattsti- 
den: Ikilgde ois åt. Denna väderleken med af. 
tagande och fig imåningom til fyd - veft dra
gande vind varade intil följande dagen med nå
got klarnad luft, hvarmed vi likväl de följande 
dagar hunno få langt åt vefter, at vi den goide 
voro i granfkap med Hitlåndfka Öarne, hvil»

ket
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ket lödningen på 55 famnars diup, en mycken« 
het foglar och det fläta vattnet gåfvo tilkänna. 
Vi räknade ofi hafva 60 gr. 35 m. latitud och vid 
pafs 300 fiömilar vefter om Scageruddas meri
dian, väderleken fom med. de fydliga flags vin- 
dame uti denna negden år altid tiock och rågnig, 
begynte uturV. S.V.biifva ftormandc, natten af 
fmått regn och töckn mörk, och utfigten. kort; 
fordrade fördenlkul den ■ förfiktighet, at icke 
oformodeligen infalla på deila öar och deras 
vid t utftråckande Ikar ; at lägga bi och vånta 
dagen var derfore fåkraft. Huru litet man kan 
lita på fkeppens lopp ilrån det ena landet til 
det andra, utvifar deras fkilnader uti ilera refor 
fins emellan jemnförde, antingen de orfakas af 
oförmodade ftrömmar eller den. vind fom län
ge herikat;. detta fatte mig i farhoga, i anled
ning af den olycka, fom hände Skeppen Stock* 
holm och Drottningen år 17.45, då jag uti det 
förra led fkeppsbrott ufi mörka natten emot 
denna öens ftrander. Vi giorde em edlertid vår 
våg åt nord, och då vi den följande dagen uti 
lika befkaffat våder hunnit til parallelen af den 
itordra uddan, begynte ftorrac-n utur V. N. V.

Å a »ed

% ) 3 ( ❖



‘is
. ' ?

& ) 4 C &
med hagel-fkurar och mycken blixt; och Mr 
flutade vi det gamla âret.

i77°.
Januarii den i. Denna middag hade vi 

flgte af Hitland och tillika 85 famnars diup. 
Sedan med en flapp N. V. vind vi fökt nalkas 
landet, blef väderleken, fom var mild och ftilla, 
ombytelig ifrån O. S. O. til S. V. och de föl
jande dagarne vertilg; den bröt den 4:de ut 
til en nord-veftlig flygande rtorm, fom uprefte 
jflön til högtbrytande vågor. Vi voro da kom
ne på meridianen af Hitland och uti 62 graders 
latitud. Stormen blef få ftark denna och de föl
jande dagar, at intet fegel kunde föras, utan 
dref ofs hinderlöft tilbakas åt S. O. Vi hunno 
åndteiigen, fedan blårten aftagit och vädret 
Våndt lig någorlunda til vår fördel, ånyo, natten 
emellan den g och 9 uti månfkenet, förbi den 
nordra uddan, få at vi den följande middagen 
råknade den lamma 4g milar S. S. O. ifrån ofs. 
En nordlig och N. N. O. mycket våldfam vind, 
med ifriga fkurar af hagel och mycken blixt, 
aflöfte den förra, efter några minuters lugn, och 
ihed en lipreft fiö förde ofs denna och et ftycke 
på följande dagen 200 milar verterom Hitland

til

til 59 gr. 37 m. Hår Ikiftade den figförft til Hilf, 
och bröt fedan ut med de trägna och ohygge- 
iiga ftormar, fom voro orfak til den följ ana e 
cathaftrophen.

Det har varit vanligit at Ikeppen, fom år- 
na fig åt Indien, företaga fina refor bittida, på 
det de i tid må kunna hinna at hafva fördelar 
af lkiftevindarne uti Indifke hafven; de hafva 
derföre faftftålt alfeglings tiden omkring De
cember månads Hut., en tid då folrtandet eller 
ftrarbraket infaller; fiöfarande hafva altid haft 
refpeöl på väderleken den tiden, i fynneihet 
om ny eller fullmåna blifvit vid detta phœno- 
men, det har jag funnit fållan flå felt. Hum- 
tils hade vi ifrån Gôtheborg raknat allenail fem 
ftormar, ehuruval alfvarfamma, dock i an 
feende til de följande af mindre betydenhet.

Vi hade hitintils fmickrat ofs med det 
hopp, at detta ovädret varit påfölgd af folftån- 
det, och at, når det var öfverftåndit, fkulle det 
ena med det andra uphöra. Huru åro icke 
mennifkorne lyckelige deruti, at de dem före- 
ftående motgångar åro förborgade; vi fkrille 
med mycken oro och fafa afbida dem, om de* 

A 3 ras
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ras Mrdheter voro oft bekante. En period bör
jade, fom icke aliénait brydde ofs, utan ofelbart 
andra fom voro ute at fardas, och fom vi ove
tande om pafölgderne med ftadgat mod emot. 
togo. Vi hade hpgden af Kilda den nordveft- 
ligafte af Levis Öarne, fom betacka Scotland® 
veftra ftrander, da den 15 en häftig florm utur 
V. N. V. med grymma ikurar af groft hagel 
ofverféil ois, och fönderref de få fegelvi kunde 
fora, fam t dref ois uti en mycket bekymmer- 
fam natt i neg ien af dem. Af den anbråckan- 
d& dagen kunde vi, fä af det grumliga vatt- 
«et, fom af en myckenhet foglar, fluta at vara 
dem nära, ehuruvål tiocka luften hindrade at fe 
dem. Stormen lade fig, och det behagade 
Förfynen inom tvä timar hugna ofs med friik 
N. O. vind, fom, ehuruvål de af flormen up. 
refte vägorne nog hindrade framgången, likväl 
bragte ofs utur en fara, fom vi på annat fått 
fvårligen kunnat rådda ofs ifrån. Vi Ikyndade 
ois med denna vinden, fom efter hand drog fig 
åt S. O. Syd til S. V., få at vi den xg råknade 
©fi på Tenneritfas meridian uti 57 gr. 6 m. Lath 
tud; ocli hade den lilla i detta farvatnet liggan
de klippan Rocoil O. K» Û. 90 milar ifrån ofs.

Så

Så fnart vinden vridit fig til V. S. V. bör
jade den åter med förnyad fiyrka och et hafs- 
fvall, fom altid fvarade emot des kraft. Pen 
fkiftade faledes dageligen emellan V. S. V. med 
regn, til V. N. V.mecl hagel, och faftåii biåften. 
et par timar om dagen litet faktade fig. iå 
var detta at anfe ailenaft fom en hvila lör ät 
håmta nya krafter. Den jåmt tilflutna lufter 
hade fedan refans början ailenaft btftådt pis 
tvånne obfervationer af folen, och då hon om 
nattetiden någon gång ikiigde fig åt, få framly- 
fte altid eldröda norrfken, och utur de faftare 
molnfläckar ftåndiga blixtringar. Caflor och 
Pollux, fom fa mången gång fågnat fiömdii 
tned hopp om båttre våder, då de vifat fig 
[från fkeppens toppar uti florin, lyfte nu uti 
hvarje hagelfkur högt uppe utan någon ån- 
dring. I fådant tilflånd ftråfvade vi emot de 
oblida hårda veftliga vindarne at komma ut på 
rymden, våndande ån på ena ån på andra bo
gen, hvars yra och kraft icke tdftadde oft föra 
eller tilfåtta något fegel innan det blef i fly eken 
litit, och hafvet, fom rättade fig efter biåften, 
var ftåndigt få oroligt, at fkeppet både rullade 
a; vågornes högd, och vraktes aldeles af deras
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drift til vår minfta fördel, utom det at de fom 
pftaft bröto öfver med nog buller och häftiga 
fkakningar. Uti et fådant tilfålle da Skeppet en 
gäng, den ai, fkulle våndas, tildrog fig den 
olyckan, at eu af fîôfolket bief öiver bord fla« 
gen och drunknade.

ömfider den 23, efter et par thhars fkic- 
keligare blåft, begynte vinden om morgonen 
ifrån verter med några förelöpande ilningar 
förvandla luften til en tåt och jerngra dimba, 
et tydeligit förebud til en hårdare ftorm, emot 
hvilken vi Ikyndefamt beredde ofs, med alla 
nödiga anftalfer; denna tiltog ock efterhand 
och bröt eftermiddagen ut i en grym Orcan, 
Nu kom det verkeiigen til pafs, at vi vorQ 
färdige emottaga én få allvarfam gåfl, fom, 
oaktat det at all öfveryigt var nedtagen pel 
alla rår nederftrukne, likväl lade fkeppet på cn 
fida med ftyckeportarire emot vattnet, hviikef 
tillika med (kommet flög öfver ofs fom cm 
yra up i luften, och vådrets dånande 
hörlien af hvad fom på nåra håll ropades. Se
dan alla luckor och portar blifvit tiltåpte, me 
fler och taklagen på båfla fått förfåkrade, och

mm«

•' .. ti'~ ii in ~~ nr B ig, ~y*i --

aianlkap uppe i mårferne med yxor förordna« 
de, at, om få pehöfdes, borthugga flångerne, til 
mafternes behållande och Ikeppets refande, lå- 
to vi, under den Aldrahögftas förforg, drifva uti 
et våder, fom näppeligen en Anfon under Cap. 
Horn funnit fvårare, och i fanning biåfte uti 
all follkomlighet, rått fâ fvår fom den i Chi« 
nefilka fiqn bekante Tai Fong, intil klockan 
io om aftonen, da den uti fit aftagande refte up 
en förundrans vård hög fiögång, af hvilken en 
våg, ej den minfta, cfverhölgde fkeppet, fom 
icke underligen fatte en hvar i den beftörtning 
at genaft fiunka. Kraften af denna i v ära vatn- 
column, hvilken råckte up emot Förmårfen, 
flötte med fådan ifver emot Bagbords Bog, at 
den fönderflog Focke-röftet, fom heftod af 7 
tums tiock ekepianka, bräckte alla derpå ftåen« 
de knd, och afbröt jernbultarne, kafiade et 
13 fkeppunds Ankare med et derpå liggande 
Varpankare, fom voro yid Relingen faflfurrade, 
inpå dåcket, fönderkroflade echaloopen, jollen, 
pch bortfköigde Styckena efter dem. Sedan 
den under et otroligt brakande och en håftig 
fkakning,fom fkedde under detta, ôpnat fîg 

A f våg

& ) 9 ( #



__ti fi or if'ifrrt:. .■ •->;i^<. ■ :

sim 1

våg emellan däcket, fyide han den der flående 
ikepps-båten, ftörtade fedan ned til fädan 
myckenhet på undra däcket at några kreatur 
blefvo der fård rankte; onifider fleg det ned i 
fkepps-rummet nedrufade vatnet tre fot högt. 
Den öinga delen af denna vattn - column flog 
ut alla luckor under fcidäekgt och fpkte % 
våg derigenom, fedan den flitit löft alla bän- 
kar och kaflat dem, med dem fom derpå futo 
ned åt le, iemnandes alla vaktnafvande fiytan- 
de uti det qvarbiefna vattnet uti mycken ore
da, ibland hviika jag var en, fom oförmodat 
fann mig i vattn up til armarne, hvilket drog 
mig omkull och förde mig på ryggen iiggan- 
des.iram och ater, til des jag fattade et tåg, at 
icke med des afriimande komma öfver bord. 
Denna haftiga och oförmodade oredan var icke 
den endafte fom ofi hånde : Vågens våldiam- 
ma flag emot fkeppet giorde, fom fades, en få- 
dan fkakning, at de uti rummet nedflrukne 
_ech tvårts öfver lagde canonerne vräktes tilli
ka med ankare-tågen åt le-fidan, hvilket ait tilli
ka med vinden fôrorfakade fkeppet en kräng- 
ping, at det nu mera blef liggandes med re- 
Ungen emot vattnet»

Sådant

3*? ) 11 ( ^

Sådant var nu vårt tilftånd uti en mörk 
natt, bifter af regn, blixt och vädrets ouphorli- 
ga fufande emeliamde höga fvallande vågornev 
Y är förila omforg var at fâ vattnet utpumpat 
och fkeppet rättat, enfyfla fom uptog det 6f- 
riga af natten. Den följande dagen gaf nytt ar
bete' med tiigvårkes upförande at kunna bevara 
vår lutande focke-maft, fom igenom röflets 
förluft miftat all fm ftyrka på den fidan. Den i 
mycken oreda löpande Hön, iom träget flog up 
under fkepps-hvalfvet, hade åfven börtrifvit rö
rets krage, hvarigenom en myckenhet vattn 
kommit in uti arckliet. Vinden" ehuruvål til 
all lycka ej fa våldfam fom förut, förde ofi 
likväl utan upfkof närmare de öfterut belågne 
öarne, efter vi intet vågade utftåila den half- 
naknafocke-rnaflenförnågot fegel. Vinden ikif- 
tade omfidér til S. V., vi vånde ftraxt åt NV V, 
upförde och til fkeppsfidan fåftade tvånne på 
hvarandra lagde flockar til et nödfalls röfte och, 
få mycket görligit var, funno .ofi den jotde Ja
nuarii uti någorlunda fegelbajt ftånd, då vi voro 
drefne tilbalca til 6a gr, i m, latitud och räknad? 
R<?koll S. t. O. ioi gr. 138 milar»

Sedpt



Sedan vinden de följande dagarne dragit 
fig åt nord - veft, ftråfvåde vi, ehuruvåi i tåm- 
meligen bofåiligt tilftånd, i anfeende til en och 
annan fkada, fom i öpna fiön icke kunde botas, 
atförtfåtta refan, på det vi vid någon uti vår
väg liggande plats, fåfcm antingen Madeira el
ler St. Jago, kunde utan ferdeies hinder förfp of* 
med fartyg och förbättra det öfriga: vi voro 
ock hunne ned til 58 gr. i4m.faft icke utan oro 
af oftadiga och Ikiftevis hårdt blåfande vindar. 
Sluteligen begynte en alfyarfam florin af V. S. V. 
den 2 Februarii, för tredagar, med regn, tökn 
och mörk luft at blåfa, fom varade ixitil den çîte, 
då vi med upklarnat våder emot ali vår för
modan fingo öen Fula i figte, belägen på 
Hitlands veflra fida. Detta landfall var ofs få 
mycket mera o förväntat, fom vi råknade ofs 
ånnu 225 fiömilar derifrån åt vefter: en fkil- 
iiad, fom ej kan alt fåttas på driftens råkning, 
emedan den uti de dageliga råkningarne var til 
fullo godtgiord, utan får hår tilfkrifvas ftröm- 
mar, fom en få långfam och kraftig vind fatt 
i rörelfe, och til flut förenat Gg med de LScot- 
fka öars granfkap löpande flrömar, hvilka en 
accurst navigator vid namn Murdoch Makan-

zi®

zie belkrifvit uti fina öfver en del af defia öat 
utgifne ehartor, fem ock beråttelfen öfver Or- 
cades öarne, hvareft på fomliga ftåilen ej Ikal 
vara fållfamt, atftrömmen, i fynnerhet vid må
nans Ikiften, Ikal löpa 9 miiaruti en tima, hvar- 
af vi tilförene haft uti flera refor, då vindarne 
varit vidriga, nog öfvertygande prof. Sorti 
vinden, ånnu veftlig, fatte ofs emot denna öen 
och til de trångfel, fom h©n gör med Orcä- 
des öarne, hvilka alia åro upfyide medlkår, klip
por och ftrömmar, fordrade förfiktigheten at, i 
anfeende til deffa omftåndigheter, ej uppehålla 
fig på få åfventyrfigit ftåile med krytfande, 
utan allenaft hålla ofs hår natten öfver, och, ef
ter den följande dagen var lika benågen för 
ovåder, beflöto vi gå igenom. Sundet emellan 
Hitland och Fair Jfle, at uti et något rymma
re vattn afbida hvad ändring den förväntade 
fullmånan ville tiidela ofc

Då jag hade tilfåile emellan fnö och ha- 
gelfkurarne betrakta Hitlands fodra udda med 
fina kullar, alla af fnö betåckte, fom vifade fig 
mycket ohyggelige, påminte det mig mit tre 
månaders viftande hår, då jag efter et oiycke-



Sombrough Head 
ven, fom år en 1 
leags, har många 
delad uti 17 fock. 
Fula 20 milar ifri

omkretfen

veftra lida. Velkeris å. 
ut ifrån landet mit för 
mus Bay. Tell dr fâ 1 
nar, denna gör med { 
Biomé Sund. Unft år 
heane ligger Fetlar.

ligit ikeppsbrott vid des fy döftra ftrand, 1745 
den if Januarii, fick hår, jemte andra, -min lif» 
bårgning. Jag ikal infalla 'med en liten beråt- 
telfe derom, om det intet illa uptages, medan, 
Skeppet Finland, uppehållit af motvåder, fullt 
af fno och hagel ftråfvar i detta fsrvatnet.

Detta lilla Archipelag-af en flor och åt» 
fkillige fmå öar och holmar, ligger emellan 60 
och 61 graders latitud 5 flora cens långd ifrån, 

til Rona Hill på Nort Ma» 
en flor halfö, år 54 mil eller ig 

, har många uddar ocli vikar famt år för
ut! 17 focknar. På veftra fidan ligger 

20 milar ifrån landet, fom om fomma- 
ren år allenaft et fifkelåge : den innefattar i 

emot 5 milar, jordarten på henne 
fördrifva råttor. Houfe, Burra, Veftra, 

och Papa åro tåmmeligen flora öar och, 
ligga nårmare landet nord om Fula på Hitlands 

fida. Velkeris åro klippor, ligga 10 milar 
landet mit för en flor vik kallad Mag» 

Tell år få flor, at hon har två fock« 
ined flora öen et fund kalladt 

den nordiigafte, under 
Outfcheries år o tre fmå 

klippor
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klippor, belågne 15 milar ifrån landet på öflrg 
fidan. Noss har en emot öfter lutande klip
pa, kallad Hanglip. Whalfey ligger der ofvan- 
före. Brafley gör med flora öer\ en Ikön hamn, 
tilrdckelig för en flotta af hundrade fegel ; Hol- 
låndarne kalla henne Buysbay, famt Mufay ; 
deffe åro de ftörre öarne, men holmar och 
ikår åro nåflan intet tal uppå, hviika alla ut
göra tilfammans 4 Socknar.

Larwik, den enda Staden på helaöen, be
lägen uti Gulberviks Fockn vid Brafle hamnen, 
har få invånare; hår bor Gouverneuren, fom 
har titul af Amiral, vice Gouverneuren och de
ras Ikrifvare. Uti denna hamnens inlopp ftran- 
dade Skeppet Drottningen af Sverige 1745 den, 
if Januarii. Midi emot denna på öens veftra 
fida ligger i Tingvalls fockn Scailovay, en 
flor by; vid defla bågge, få våi fom på flera 
flållen på öen, finnas lemningar efter fåftnin. 
gar, fom de föregifva vara bygde af Picterne.

Atikillige Scotika familier oçh andra 
herlkaper hafva hår fina landtgods, hvars 
underhafvande utgöra fina utlagor, merendels 
igenom flikande händer år mycket bergigt

©eh
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öch högt, de emellan liggande dålderne årö 
öfvervåxte med hög Jiungfom år bolkapens 
bete, och de iågre ddlder utgöra torf tilråcke- 
îigen til invånarnés brimfle, de beqvåmare 
Italien åro upgråfne til åker, emedan ingen an
nan redlkap finnes, och beftår jorden af fand- 
blandad mylla efter den förrutnade häfstången 
•famt någon lera, hvilken år ganlkabördig til 
hafra och kornßde, fom dock år knapp födå 
för dem, fom likväl dermed umgås mycket 
fparfamt. De hafva fina hus upiagde af flata 
hällar, fom hår gifvas i pfverflöd, fogningar- 
ne tilftrukne med lera, men takverket mâfte dé 
hafva ifrån Norrigé eller firandade Ikeppsvrak^ 
emedan intet tråd eller bufke finnes pa hela 
öen, de förmögnare hafva fina hus i flera al- 
delningar och våningar, med brader pånelade^ 
flora fenfter och fpifar, dock utan Ipiåll, meri 
de fåmre åtnöja fig med et enda hus, hvarefi 
eldftaden år midt för den låga dören, och et hol 
på taket at utflåppa röken, på ena fidan oni 
ipifeln år tilhåll för folket, på den andra fidari 
för boikapen, ty häftar och får måfte badö 
fommar och vinter föka fin föda ute pä map

nyttia de intet;
éeM

4? ) *7' ( &

den aflkurna fåden flackas, och hvar gång de 
behöfva, trölkas, fiimt på en flat håll öfver 
någon båck med en annan påliggande ften, lik 
en få kallad fotvilka , föndermalas ; hvar 
gång de åta, knåda de miöiet med vatn i en 
fkå!, baka deraf fmå runda kakor, dem de, för 
den brinnande tårfveii uprefte, grådda, och kal
la Banex. Maltet malit flå de uti en upreft tun
na, giuta deruppå hett vatn, efter et par da
gar aftappa och dricka, och, når detta fått än
da, giuta å nyo hett vatn på til des ingen muft 
mera kännes; det grumliga på bottn liggande, 
fedan det blifvit fkiljt från ftdorne , koka de 
til gröt med tort hafreiniöi under, åta det 
med fmålt fårefett, och kalla denna rått Suun. 
Blåkål, fifk, fårkött, ågg, fxåhl och fo- 
gel år i öfrigit deras allmänna föda,

Hitlåndlke håftarne åro af et ferdeles flag, 
fmå, låga, och hafva utom manen iikfom fltågg 
ifrån käften ned til bringan; de nyttias endaft 
at uti halmkorgar båra på åkrarne den af fiön 
upkaftade tången til gödande, och at hembära 
de aflkurna fådes-kårfvar. Til refor uti deras 
bergiga vågar åro de ferdeles beqvåme; och år 

B det
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det hifkeligit fe dem rida på två högft tre fots 
breda vågar beiågna omkring bergen, hvareft 
en brant högd hanger öfver hufvudet och en 
bråditupa iluttar i hafvet. Håftarne vifsfotade 
och folket dervid vande, göra fom oftaft en ß- 
dan ridt utan at man hördt någon förolyckas.

Deras får tycktes åfven vara af en ferfkild 
art emot dem jag fedt både i Scotland och Eng
land, fmårre, men rike af fin ull3 delfe, 
få vål fom håfiarne, tyckas paifa fig båft för 
detta climat och orten ; hvar och en bond® 
har et tilrackeligit forråd af dem 3 de utgöra 
ftorfla delen af hans föda och hela klådnaden. 
Landet, fom utom örnar år fritt för odiur, bi
drager at de utan befvår fkötas, alla hafva på 
dem fina ferfkilta mårken; når de beta gå flera 
hundrade i en hiord, och når de klippas, 
klipper hvar ågare fit. De kunna ock ut- 
flå mycken hunger. För urväder fkul åro på 
flera ftållen af ften uplagde murar, fom inefluta 
fma gårdar: uti dem lamla fåren fig och ligga 
tått tilfammns at niuta fkygd 5 de blifva der 
nedfnögade, och kunna få fördraga tre til 
fyra dagars fvålt, til dels at fnön bortfinålter,

fom
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fom i anfeende til de omlkiftande vindarne icke 
varar långe, dock hånder, at de hungrige ibland 
förtåra ullen af de nåfliiggande, fom valkas i 
magen til bollar och fö ro rl akar dem döden. 
Qyinfolken fpinna denna ull på flåndor och til- 
verka deraf klåder för fig och månnerne ånda 
til underklädnaden, de flicka afven deiaf 
ftrumpor, fom i finhet tåflamed filkesftrumpor.

Hafvet gifver dem åtlkillig flags filk, åf
ven oltron, hummer och råkor, och de mån
ga holmar och ikår åro fåkra tiihåll för flera 
forter fogel, hvaraf de hafva både ågg och 
fiåder. Uti de branta klipporne hafva oräkneli
ga fkaror af vilda dufvör fina nåften, fom 
utan möda fångas: at förtiga en myckenhet 
fnåppor, fpolar och rtarar, fom ftåndigt 
följa ftranderne åt. Om vårarne göra fvanor 
och vildgåfs hår befök och få altid lemna nå
gra af fit fallkap i fiicket. Hvareft vågopne 
hafva uti bergen giordt långa holigheter, der 
hafva uttrar inråttat fina boningar: de til den
na jagt inrättade hundar fela icke at gripa och 
leda dem ut at fångas eller lkiutas. Ingen brift 
år på fidhlar, af dem göra Hitlåndarne fig myc- 
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ketgagn til föda och trän, famtaf 1k innen til klä
der. Et ferdeles fått hafva de at af hudarne tii- 
reda 11g Ikor : et rått Ikinn utbredes och deru- 
tur fkåres en rund flik, tre gånger få flor fom 
fotens långd, häl ftickes rundt omkring, ige
nom hvilka trades en rem af famma hud, fo
ten fåttes mitt på fkinnet och remen tildragesom 
finala benet: fåledes hafva det fattigare folket 
fkor utan någon fom ; det år fvårt at af deras 
fp år i fiiön dömma hvad flags diur fom gådt 
förut. På åtlkillige ftållen, i fynnerhet uti Dum 
rofsnes Sockn, den fydligafte delen af (5en, 
hvareft marken år fandig, hafva caniner fåflat 
lig, fom til myckenhet med nåt fångas. För en 
flor del af defla'prodiufler, fom de med några 
egna Fartyg utföra til Hamburg, tilbyta 
de"fig falt och andra nödvändigheter. Fartygen 
beföka i återrefan Norrige och föra derifrån bå
tar, fom blifvit föndertagne, för utrymme Ikul, 
jemte tienligitj’virke för byggnader, famt brå
der. Således har jag korteligen berättat hvad 
jag på denna öen funnit mårkvårdigt hos et 
folk, fom åro enfaldige, godfinte, och hvilka 
naturen lårdt at vara nöjde med litet.
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Jag vil nu begynna med refån igen. Se
dan vi, fom fades, den 6 kommit utiNordfiön, 
i den öpningen fom år emellan Norrige och 
Hitland, af Hollåndarae kallad Trechter eller 
Tratten, var vinden ofladig emellan N. och 
VNV. och fom han den 9tde fyntes å nyo dra
ga fig til veft och VSV. höllo vi Siörad at uti 
Norrige fökahamn, för at bota fkeppets fka- 
dor, fylla vårt redan afgångne förråd af fdrlkt 
vatn, famt förfe ofs med fartyg och annan 
förnödenhet. Bergen var vål nårmaft, men des 
inlopp mindre bekant, och des hamnar ofåkra 
at föka med en vind fom låg på landet. Efter 
vinden drog fig åt Sydvefl, föktes lödning på 
JutfkaRelvet, för at derifrån finna Norrfka nå- 
fet; men ju nårmare vi kommo til landet, ju 
mera betog en tiock dimba utfigten, hviiken 
til fl ut få tiifåtte, at vi ej kunde fkönja något in
om et par moufquet-lkotts hall. Hår fordrades 
en vågfam förfigtighet, efter hamn nödvändigt 
fkulie fökas. Vi höllo fördenlkul, med fmå och 
de öfra feglen famt noga efterfeende, åt landet ; 
en liten landi ogel gaf des annalkande tilkån- 
na, och flraxt derefter fyntes vatnet fqvalpa på 
de utanför nåfet liggande Bilköps - ftenarne.

B 3 Vi



Vi hôllo gem fl ut åtfiön, Iköto några fkott, 
och inom en half tima utlockade fyra flycken 
lotsbåtar, af hvilka, en förde ofs in uti hamnen 
Remans Fiorden, belägen fyra milar nordoft 
ifrån bemalte nås, hvareft vi bragtejlkeppet i 
fakerhet, efter en46 dagars flrapage, uti hviiken 
vi ej hunnit mer pà vårrefa, ån hvad vi beqvåm- 
ligen kunnat géra på ig timar, men råknat 
under den tiden 24 ftormande dagar.

Sedan fkeppet var uti full fakerhet, an- 
flaltades ftraxt om des fkyndefamma i ftånd 
ßttande både med reparerande oeh förfrilkan- 
de: et tienligit ftycke eketrå til et focke - röfte 
anfkaffades, jemte en jolie, famt timmer och 
brader at under re/an bygg a en echalouppe. 
Men huru blefvo icke vi beftorte då rörets kra
ge fkulle pafattas, och vi funno, at vågorne uti 
flormarne afbrutit et jern fom det hängde uppå, 
och bräckt et annat, vt funno då uti hvad för
lägenhet vi kunnat råka at aldelés mifla det, 
hvarföre vi, med eget jern och egna lineder, 
måtte i en pa land inrättad iinedia förbättra et 
fi högflnödigt fly eke.

Efter fiorton dagar voro vi nu aldelés färdi
ge at å nyo anträda refan, til fullo reparerade 
förfrifkade och provianterade. Och ehuruvdl 
detta fkeppets iftåndfåttandé efter den ledna for- 
■luft oeh afgång var nog betydelig, likväl fked- 
de den med få mycken befparmg, at en okun
nig kunde taga fig af de ringa omkoflningarne 
(kål at dômma, det vår förlägenhet varit få li
ten at den icke fordrat någon hamnfökning.

De envifa vellliga blåsvådren, fom under 
vår varelfe i denna hamnen hållit träget üti, 
voro fom oftaft få Ikarpa, at faftån hamnen 
var få til lagandes rundt omkring med höga 
berg betåckt, måfte vi likväl flundom låta tre- 
iie ankaret falla, och vågornes häftiga fval- 
jande emot ftranderne inom Ikåren bortförde 
Rfkares bragder, ut på diupet, fallån de voro 
ok 15 famnar utfatte, denna vind hindrade til 
7år flora förtret ännu några dagar ofs, fom med 
10g bekymmer räknade tiden til refans vin
aande.

Jag borde berätta något om denna orten, 
un det lönade mödan. Den fom fedt Göthe- 
lorglke oeh Bohuslånfke Ikåren med deras 
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af fkog blottade klippor, kan göra Hg fullkorn- 
meligt begrep om denna; de få behagligheter, 
fom en annan årstid torde kunna framvifa, vo
ro nu af fnö och is aldeles bortgömde, några 
hus lågo ibland klipporne fpridde, hvare/l ber
gen lemnat utrymme at uptaga åker och ångs- 
bitar: belägenheten liknade i detta fallet den 
Hitlandlka. Fodret och afven betet för créa- 
turen forekom mig, lika lom uti alla omkring 
làîta hafven liggande länder, mycket gödan
de, förmodeligen af hafsångorne, fom i något 
mått gifver vegetabilierne denna födande egen» 
fkapen, hvarföre hår ock var ingen brill på 
miölk och linor, fallån bolkaps fiaget icke hade 
anfeende til at vara ferdeles lönande. Fille van- 
kades dageiigen, och utgör förnämllanäringen, 
tillika med den vind de hafva affremmandes be- 
fök uti de tätt vid hvarandra belågne hamnarne. 
Affittningen, af det ymnigt up i landet växan 
de fkogsverke, åt utlänningen, år en ferdeie: 
handtering', fom ické hörer detta Ikårfolket til 
Men nu liknade fig luften til en annan vine 
•ch väderlek.

Det var den 6:te Martii, fom nord-odligi 
vinden började fågna of med et gladt befök oel

had<
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hade med fig folfken, en fak, fom hela denna ti
den varit för ofs rått fålfynt; vinyttiade denna 
få efterlängtade lågenheten, få at vi uti god tid 
voro utur hamnen, och lemnade famma af
ton den vellra kullen af Norrige utur figte. 
Hållandes vårt lopp åt Sundet emellan Hitland 
och Orcades öarne. Den 7:de och 8:de voro 
vindarne ännu med lindrigt fnöfall och liten 
blad olladige, dock hunno vi den Q:de up til. 
Hitlands födra udda, fom ännu blänkte hel 
hvit af den der nog fallne fnöri, pafferade fam
ma afton emellan öen Fair Jfle ock Sombroug- 
head; famma afton togo vi ock affked af öen 
Fula, då den var N. O. ifrån ofs ; med jemn. 
dragande blåft intogs vårt gamla krytsnings Hal
le , och åtankan af en och annan tilfallighet up- 
våckte rysning dervid. Den inte uti dagningen 
blefvo vi klippan Rocoll varfe, för hvilken vi 
nyligen haft få mycken refpedl, hon år lik en 
trubbig åt nord lutande pyramid, efter ögne- 
måttet ej högre ån 30 alnar, des bafis år vid 
paf et Aenkad; ehuruyål intet farligit fynes 
omkring henne, mera ån et uti Holldndlka 
ohartorne på födra fidan utmärkt grund af go 
famnars diup, år dock icke rådeligit gå henne 
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närmare ån pà fre fiömilar. Efter hon ligger fai 
enfam och tii 150 milar fluid ifrån nårmafte 
land ? år ej undeflig-it at hafvet har tilråckeligit 
utrymme at emot henne kalla fina vågor, få 
at yran ftundöm tyckes öfvertåcka henne. En 
myckenhet hvita måfar hafva hår en oftord ro, 
fom igenom fin afkaftning och fpilning hafva 
hvitmenat fiorfla delen af henne. Jag fann 
hennes läge vara uti latitud57 gr. 42 m. och 3 gr. 
o m. Mer om Teneriffa, farnt flcilhaden emel
lan hennes och Fula meridianer 373 milar.

Den 14 hade vi nått til latitud 53 gr. 43 m, 
och voro o gr. 52 m. veiler om Teneriffa, vi hollo 
noga utfigt for en uti alla Chartor hår utlatt 
klippa kallad Brazil, om hvars ibelkaffenhet jag 
aldrig kunnat håmta någon kunlkap 5 en ovan
lig hop foglar fågo vi likvål.

^ At förekomma veftliga vindames' vidare 
inträng och hinder, loin fiundom voro hågade 
för den fidan, böjde vi kofan mera veftlig når 
andra vindar det tilftadde. Nu fingo vi erfara 
påfölgderne af de hårdheter vi utftodo uti fvå- 
ra vådret förån vi fökte Norrige. En flags flack» 
feber hade fmygt fig inj ibland fiöfolket fom

bragt

bragt redan 20 til fångs, fedan vi i Norrige 
begrafviten af dem. Denna fiukdom tycktes ho
ta ols med bedröfvelig utfigt, efter han den 22, 
då vi voro vid Madeira, bortryckte en, och den 
26 uti Sundet emellan Gomera och Fer två an
dra. Faftån at de öfriga voro nog afmattade, 
började de likvål med vårmans tiltagande efier- 
hand vederfås, och denna fmittfamma fiuka 
uphöra.

Vi feglade öen Fer få nåra, at vi tydeli- 
gen kunde Ikönja åtfkilliga byggnader och 
plantager på de affluttande högderne, fom 
gofvo et behageligt utfeende, och vinden, fom 
blåfle ifrån landet, nedförde en angenam lukt. 
At en Franfkt aticfior uti en charta utmärkt 
henne för fterii och obebodd, fyntes för ingen 
del åga rum, utan var hennes anfeende vida 
behageligare ån Palmas och Gomeras, hvilka 
vi på lika nåra håll pafferade, åfven Teneriffas, 
fom jag en gång, då jag 1747 var der i land, ha
de tilfålle at betrakta. Hår fyntes höga trån, 
fom våxte up emot den högfia fpetfen, hvil- 
ken til en del var betåckt med moln eller dim- 
ba. Om defia åro de uti beråttelfer utgifne

pluvi-
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pluvialia, fom utur dimban och molnen om 
nåtterne emottaga vatn och flåppa det uti dag- 
ningen uti de derunder gråfde Sifterner, at 
erfätta triften af källor och vatnfpring, fom en 
Engelfk fiöfarande, Levis Jackfon, berättar, kun
de vi icke förnimma , men bakom den at föder 
ftråckande låga uddan fyntes en vik tienlig til 
hamn; hon ligger uti 27 grader 44 minuters 
latitud, och i gr. 10 m. veft om Teneriffa.]

Den behageliga nordöftra paflade-vinden 
plågar vanligen i granfkap af deffa öar gynna 
de utgående fkeppens refa, men veftliga och 
åfven fydveftliga vindarne tycktes denna gån
gen vilja förfölja of*, och giorde vår kofa nog 
knapp, at vi voro få nära Africanilke kuften och 
de bankar fom omgifva Arguin, at den blek
nade vatnfårgan och et ferdeles flags fifkemåfar 
utmärkte det vi icke voro långt derifrån. Den
na råckte intil 2c:de latituds graden.

Nu hade jag mera tid och beqvåmlighet 
at fortfåtta obfervationerne med Herr Profelfor 
WilcK.es artiga Inclinations - Compafs, ån förut 
uti den ftormande och oroliga perioden; våra

£köna
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fköna lopp emellan 180 och a0° m^ar
gen, giorde vackra latituds fkilnader och tillika
anfenliga förändringar uti nålens lutning.

Den 29 gingo vi igenomSundet, fomSalt- 
öarne göra med Gröna Udden , och flutade
Mardi månad uti 11 gr. 38 m; latltU(^ 3 §r- 29 
m. veft om Teneriffa; Magnet-nålen ftupade 
hår allenaft 46 gr. 15 m- det hon vid öen 
Fer inclinerade 62 gr. 30 m. och mifsvifade 9 
gr. om. åt vefter : värman fom dageligen tiltagit 
var ej ftarkare ån at thermometren höll 22 gr.

Ju mera vi nalkades Æcpratorn, ju mera 
aftog blåften och minlkades vâça' lopp. Vi voro 
den 5 April uti 2 gr. 3a m. nord, men hunno 
likväl intet at paffera honom förån den n:te. 
Vindarne voro efter vanligheten ombyfelige 
blåften, blandad med regnfkurar, oftadig: och 
värman, i anfeende til fölens granfkap, drågelig,, 
thermometren ftod jemt på 3o:de graden. Gom- 
paffens mifsvhning var hår 6 gr. nordveft, och 
Inclination 30 gr. o m. longitud vefter om Te

neriffa 3 gr. 33 m.
En fådan vindarnes oftadighet, fom rattar

lig' efter årstiden eller fölens olika afftånd, och
räcker
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racker på olika rymd ifrån Æquatorn, hindrade 
nu vår refa, til den 14 April, då vi allenaft hun
nit i gr. 49 m. föder om honom. Uti hela relän 
ifrån Norrige hade vi allenaft blifvit 6feglare var- 
fe, nu fingo vi i dagningen fe ettvåmaflatfkepp. 
De âtfî-cillîge ccurfer han giorde, vändningar 
och feglens befynnerliga Hållningar och föran
de, kunde ej annat ån göra honom mifstånkt, på 
et Halle, hvarefl ofta öfverlupne flaf-förare ifrån 
Guineefka kullen ■ och dylikt röfvare-ßilflcap 
vankats. Sedan han igenom en canon-kda blif
vit påmint at vifa lin flagga, och vi nalkats 
hvarandra närmare, berättade han lig vara dr- 
nad åt öen Ferdinand Noronho. Jag, fom på 
denna o fått erfara, at ingen handel tiilfaddes, 
och inga producer gafs på detta Hälfet, tog 
honom för en, fom af hemgående Engellka 
fkeppen var utfånd at fmugla och vidare handla 
på Bralilien, efter han var kommen ifrån Lon
don. Båttre lågenhet at kunna gifva Direktio
nen vårt tilfland tilkånna kunde vi icke fa, 
hvärföre Capitainen efterfind.es och förmåddes 
;at Ikaffa brefven hem til Europa, hvarefter vi 
fluides-', och hade ännu två dagar inåttelig

fram*
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framgång innan vi nådde vår fa mycket efter
längtade fydofl palfade-vind.

Den 22 voro vi hundne til 13 gr. 19 m.fyd 
latit. och 9 gr. 54 m. vefl om öen Tenneriffa 5 
hår var det Hållet fom magnet-nålen låg hori- 
zonteit, och hade nåflan ingen mifsvisning.

Den 0.6 vifade fig öen Trinidad. Denna 
år den veflligaHe af några klippor eller hol
mar, fom blifvit kallade Martin Vaz, af hvilka 
Nils Mattfon Köpings Maria d’Agofta år en; 
hon år den flörfla. Capitaine Halley, fom varit 
hår i land och giordt obfervationer, har lagt 
grunden til deras läge uti de nyare chartorne. 
En fåker charta af Bellin, Ingenieur de la mari
ne, lägger henne 8 gr. 25 m. vefl öm Tenneriffa ; 
jag paflerade henne 2,4 mil nåra, och når den 
diftencen godfgöres finner jag litet eller intet 
fel ifrån Fer. I anfeende til Ikeppens Ikiina- 
der uti räkningen vid infallande af denna o, an
tingen ifrån Canarie öarne eller Africanilke 
kufterne, hafver håndt, at vid deras jemforan- 
de man funnit Ikål at nedlägga en ö med alla 
de öfterem liggande holmar, hela fem grader åt

vefter.»
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Vefter, Tom de kallat Aftern çaon: men fom 
denna med fina medföljande holmar uti en och 
famma parallel belågne, aldeles liknat hvaran
dra , har man utaf de förra fa löfa fkåi funnit 
anledning hälla denna för aldeles ovils. Jag 
har tilförene gädt henne ganfka nära, men in
tet kunnat pä henne märka något fom fkullc 
upmuntra förvetet at gâ i land pä henne ; hon 
är vid paß 5 mil lång af medelmåttig högd, pä 
nordra ändan har hon en brant kulle ej olik en 
kägla, och en fädan något längre pä fodra ändan^ 
emellan några gröna bufkar framlyfte en röd- 
aktig jord. Många flags filke-målar och tär
nor hafva tagit defta öar i befitning, och 
fvårma i detta farvatnet. Magnet-nålen har 
hår i negden o.gr. xam.nord à oft imifsvisning, 
och ftupade med fyd-polen 15J grad under ho- 
rizonten: värman var nåftan lika, efter ther- 
mometren ftod måft jemt på 28 graden.

Vår fyd-oftliga vind begynte nu gynna 
ofs med en genväg igenom det at han fmånin- 
gom vred fig öfver öfter åt nordoft, i det ftåi- 
let at han i denna negden dock fednare på året 
plågar trånga fkeppen in på Brafiiifka Kuften,

och

och at gründet Abrolhos, få at vi fingo råtta vår 
•kofa åt Africas födra udda. Vi hade til den 
förfta af Maji haft få god framgång, at vi a ti 26 
gr. 37 m. latitud räknade ofs 1 gr. 8 m. vefter 
om Teneriffa, men blefvo fedan intil den g:dé 
uppehålne af fyd-oftliga biåfande vindar, til
den 33:die gr. 38 m. fyd. latitud, 3 §r* 3° m‘ 
öfter om Teneriffa.

Den v’4:de hade vi 14 gr. 43 -ta* öfter- om 
Teneriffas meridian och latituden af Cap Godt 
Hopp, dit vi årnade ofs at förfrifka vår af fkor- 
biugg anftuckne befattning, fedan vi ,1 defla 
daggar begrafv.it en fom igenom feber aflidit. 

Hår var mifivisningen nord a veft 10 gr. och 
Inklinationen 37 gr., vårman med fydhg blåft 
var 17 gr. och med nordlig 215 har motte ofi 
åter fydoft motvindar, få at vi förft den 2g fin
go fe Tafelberget 34 gr. öfter om Tennerifta j 
en nord-oftlig ftorm uppehölt ofs utanför lan
det et par dagar ; och fom Tafer-Bayen denna 
årstiden år blottad och utftåld för de hår herr- 
fkande ftrånga nord-veftliga vindar, beflöts 
derföre föka den födra, eller den på oftra fidan 
om Capet liggande viken, kallad Bay Falzo, uti 

C hviljke»
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hvilken tiiforene intet Svenikt Ikepp varit. Den 
3o:de om morgonen böjde vi inom denna ud
dan, tilbragte hela dagen med loverande emot 
N. V. vind, och ankrade lamma afton derfta- 
des. Följande morgonen anlände vi lyckeligen 
"ti Simons Bayen efter 86 dagars refa ifrån 
Norrige. Om de märkvärdigheter jag funnit 
har, famt om refans vidare förlöp til China, 
Ikal jag ifrån Canton hafva äran at berätta, 
emedlertid framlefver med högaktning

Min Herres
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Cap. Bona Spei 
d. i Junii 1770,

Ödmiuke tiehare 
Carl Gustav Ekeberg;

Min Herre.

Uti mit förra lofvade jag ifrån Canton up« 

vakta Min Herre, få val om hvad jag 
fann märkvärdigt uti Cap Bonas Spei, fom om 

det lig under refan derifrån hitintiis tildragit.

Det torde fynas öfverfiödigt, om jag 
Ikulle inlåta mig i belkrifning om denna namn
kunniga udden, fom fa mänga Refe - böcker 
och andra Ikrifter förut lemnat beråttelfer om, 
derefl jag icke borde upgifva hvad de tor hän
da utlemnat och jag til andras nytta funnit vårdfi 
at anmärka.

Detta Cap, fom långt efter en Vasco de 
Gamas tid hos ixöfarande qvarbehållit det in« 
tryck, fom de der herrfkande flormvådren or la
kade , tyckes ännu, då folk biifvit med dem me
ra vande och om deras belkaffenheter bättre 
underrättade, underhålla vid kullens annalkan
de famma farhåga, icke få mycket för deras 
våldfamheter ute på rymden och oförmodade 
anfall, fevilka åfven på andra Hållen kunna 

G a hànda.
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Banda, fom de olägenheter de orfaka nära lan
det och åfven inné uti fielfva Tafel-Bayen.

Åt undvika vidlyftighet, fårjag-icke va
ra om delfa ovådrens belkrifning fa omftånde- 
lig fom jag borde och fielf til en flor del erfa
rit, emedan andre hafva om dem nogfamt be
rättat, det fkulle ock blifva et för vidftråckt 
ämne ; det lårer fåledes göra hårvid tilfylleft, 
då jag fager, at denna nyfsnåmde Bayen ligger 
blottflåld och öpen ifrån nord intil V. N. V., 
och at vindarne ifrån defta och de emellan lig
gande ftreken åro uti vinter-månaderne de våld- 
i ammade och ymnigafte, då hafvet ifrån fun- 
ma led vida utftråckt, drifver fina uprefta höga 
vågor med famlad ftyrka in uti henne, och 
gör et ofåkert och åfventyrligit ankar - /falle 
för fkeppen; den lilla Rohbin öen, fom fkulie 
tyckas ifrån den fidan gifva dem någon betdck 
ning och Ikygd, förmår icke afhålla och Ikia- 
gra denna hafvets och vindens yra.

För denna orfakens fkul år det at fkeppen 
föka den på öftra fidan om Capet belågae Bay 
Falso: och fom det hånde ofs at hår anlända 
en fädan årstid, få utvalde vi henne, Petta har

föran?
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föranlåtit mig at aflemna de uptåckter jag hun
nit göra; fom jag funnit vara af andra om den

na hamnen förgätne.

Landet, fom utgör hela fydveflra ftranden 
til Cap Godt Hopp, begynner omkring en en- 
fam hög kulla, fom för fin fkapnad af et lig
gande lejon heter Lejonberget, gråntfande intil 
Tafel-Bayen, fom få blifvit kallad af der höga 
branta ofvantil flacka och på födra fidan närlig
gande Tafelberget, hvilketfåfom uti en kedia 
år fammanhångände med många lägre högder, 
Norvegen kallade, och fluta fig ftraxt inom 
fielfva Capet ; den affluttande foten af delfa 
högder åndar fig uti den branta och något up- 
högda kraggiga firanden, hvilken utgör en 
längd af nio och tiugu milar vid pafs.

Tio miiar ifrån Tafel-Bayens öpning, 
har ftranden böjt fig til en liten vik, fom heter 
Hout eller Chapmans-Bayen; den år trång % 
vetter emot V. S. V. och i anfeende hårtii en 
mycket obeqvåm hamn, ehuru vål et litit ref, 
fom utgår ifrån hvardera udden, hindrar vå|or- 
nes orolighet. Dålderne deromkring åio 
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sptagne til bördiga åkrar; den födra uddan 
har, för lin likhet med en Likkifta, fått behål- 
2a det namnet, åfven fom Ormehufvudet.

Det år femton milar fom landftråckningen 
härifrån går S. t. O. och S. S. O. med något 
brant ftrand, til fielfva Cap af Godt Hopp, 
fom år böjt åt O. S. O. vid pafs två milar, i 
fg ft elf icke mycket högt, men öfver det fynes 
den ofvannåmnde böga landt-ryggen, tillika 
med tvdnne fin à kullar ej olika Lejon-berget 
Stranden utanföre på fédra fidan år förfvarad 
igenom et en half mils vidt flenref, öfver hvilket 
vågorne ftåndigt bryta. Kolb, de la Caille och 
Nicholfon hafva funnit des latitud 34 gr. £24 m. 
fom jag åfven et par g-ånger haft tilfålle at be- 
flyrka, de påliteligafte obfervationer utfåtta 
det 35 gr. 15: m. öfter om Teneriffas meridian. 
Compafs -mifsvisningen år i defla tider 15 gr. 00 
m. N. a V. och båttre ut ifrån landet 19 gr. 30 m. 
Inclinationeii, 44 gr. 15 m. fy d-polen under. 
Man har på födra fl dan lödning ifrån 40 til 60 
famnar grusblandad Corail - grund, men långs 
ut med och nåra til den befkrefne veftra ftran» 
den finnes med lodet ingen bott«. Hår ar Hål

let
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let hvareft den fåifamma hafstången, Trombas el- 
Trumpete gråfet, våxer, hvars iholiga ftielkar, 
fomlige af en arms .tiocklek, åro 4 til 5 alnar 
långa, roten altid fåftad vid någon Corall-dru- 
fa, och toppen yfvig af en hop blader nåftart 
få flora och lika med ekelöf. Igenom vågor- 
nes rörelfer rifves det ifrån fiöbottnen, och pä 
vattnet flytande drifves det in til ftranderne i 
Bayen med vinden. En myckenhet fifkemä« 
far och tårnor fvårma omkring fkeppen vid. 
landets annalkande, ibland hvilkaProcellaria och 
åapifka dufvor Pintadoes kallade , göra måft* 
antalet.

Fyra milar ifrån uddan föderut ligger "uti 
vittnbrynet en flor klippa, kallad Blåsbålgen, 
på hvilken hafvet åfven i ftillafte våder gör 
ottoligen höga bränningar, fom kunna fes på 
flera milar och höras på tåmmeligen långt håll. 
Det torde vara til farvatten diupt nog emellan 
denna och det förr omtalte ftenrefvet, men jag 
finner ingen nödvändighet at åfventyra en,fä
dan våg, når man utomkring har rymligare 
gång, i fynnerhet fom en annan mindre blind, 
klippa liggande N. O. ifrån denna och S. O.

C 4 ifrån
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ifrån Capet, fom intet altid igenom brytnin
gar röjer fig, tyckes ftånga den paffagen. Hoc 
beter Åmbolt eller Smidie findet.

Aderton milar oiler om Cap Godt Hopp, 
på en råttvifande compafs, år en annan, min
dre ifrån höga Hottentots landet utfkiutände 
udda belägen, fom heter Cap Falfo ; ftelfva 
■höga landet börtgömmer henne, men-en brandt 
ät föder lutande bergsklyfta, kallad Hanglip, 
utanföre liggande, gör Capet kanbart Emellan 
deffa bâda ländsuddar år inloppet til Bay Tals 
och des bredd.

Ifrån Cap Godt Hopp löper landftråck- 
ningen, efter en liten krökning, fex milar åt 
nord, til en hög afrundad kullig udda, vid 
hvilken de tvånne fpetfige förr omtalte högder- 
iu. finnas belågne. Den hår emellan liggande 
klippiga ftranden gör en med ftenar och grund 
upfyld inbugt, fom fått namn af Buffel-Bayen; 
hon dr ock för den orlaken til ankare-plats al- 
deles obeqvåm,, 1 faftån at ftöbottnen utanföre 
ren fkal fandblåndad lodas med 23 och 30 
famnar.

& ) 41 ( ❖

Emellan denna runda uddan ocK det uti 
nord mötande höga Simons berget finnes åfven 
en liten vik af en mils tvåriinia, hvars ftrander 
lyfa af en hvit fand ; denna år fom den förra 
upfyld med fördolda fkår och heter Patience* 
Bay en; hår âr et kalk-brånneri anlagt, efter 
förråd finnes på få vål kalkftenar fom i land 

drefne fkal.

Simons berget har på denna fidan branta 
ftrander och des omkrets år vid pafs fex milar ; 
ifrån den öftra fidan utlöper en rad klippor of 
ver och under vattn til en mil ifrån landet. 
Stranden böjer fig härifrån at vefter och utgor 
den lilla Simons viken, fom år en fåker hamn, 
rymlig för tiugu flora fkepp, på födra fidan 
betåckt af höga Simons berget, hvilket i vefter 
är fammanhångande med alla hogderne, fom 
fått namn af Norvegen och, fom fades, hånga 
ihop med ftelfva Tafelberget; deifta göra åt 
Bayen och hamnen et fört-råffeligit fkygge på 
hela veftra ftdan ända til nord. I denna hamnen 
var det fom vi nu förfrifkade of?.

Vid infeglandet höilo vi ofs narmaft til 
den veftra kuften, för at hafva fördelen af vin- 

C 5 . darne
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darne, loin blaffe îfran clsn fidsn, ocb lofyera* 
de Bayen upföre iixtil Simons berget, hvarun- 
der vi natten öfver lâgo til ankars. De Engel- 
ike, Hollåndfke ochFranïke Chartorne, fom vi 
hade, utmärkte hamnens läge bade Mjaktigt 
och felaktigt längre in uti Bayen, och hade vi 
(ofelbart igenom deras vränga anvisning rakat 
i forlagenhet, om vi ej med echaloupen re« 
eognofeerat och i dagningen blifvit hus och et til 
ankars liggande fkepp varfe: 1 fiidane åfventyr 
hafva ofta fanningslöfa och felaktiga Chartor 
och fiöböcker ftörtat okunnige, fom .vårdslö- 
fat fdrfiktigheten.

Et parMoufquette-lkottj ifrån ftranden,fom 
på den nordra fl dan omgifver Simons berget, 
ligger klippan Arcken kallad. Denna år en fex 
alnars hdg fyrkantig, aflång och hat Aen, icke 
olik et taklöft hus; vatnet nåra til henne år 8 
famnar diupt, några klippor och fl enar följa 
landflråckningen vidare åt vefler, och den innan
före belågna flranden beflår omkring hela 
hamnen af en fin hvit fand, fom råcker åt den 
i nord och fedan fig til öfter böjande fiö-kuften. 
Et af de öfver hamnen uphöjde ftåften lyfer

åfvea
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åfven af en fådan hvit fand, fom ifrån långre 
håll gör hamnen kånbar.

En mil N. O. ifrån Arcken ligger uti 
vatten-brynet den lilla Rotmans klippan med 
fina fmå på öflra och nordra fidan utftickande 
ref ; hon vifar fig uti ftillafie våder igenom 
bränningar, och diupet nåra vid henne år 7 
famnar. Emellan denna och Arcken år inlop
pet til hamnen, och då man midt för hufen uti 
IO famnars diup ankrat, år Hanglip på Cap 
Fals gömd inom Arcken, och man fåledes på 
alla fidor innefluten af land.

Landflråckningen går härifrån vidare nio 
milar åt nord, fedan han giordt trenne fmå vi
kar ifrån hvarandra fkiide igenom de Aenar 
och grus, fom regnet ioflat och fedan ifrån hög- 
dérne nedrafat, Hutande fig vid det i famma 
flrek beiågne Meufen berget. Härifrån kröker 
fig den löfa hvita fand-firanden tre mil åt öfler, 
derefter fmåningom åt S. O., och ånteligerr 
med et högre bergigt land uti fyd vid Hanglip 
och Cap Fals, famt andar der denna vidlyftiga 
Bayen, hvars iftrymme år vid pafs ajömiiar.

Denna



Denna öftra kuften, fom kallas Hottentots 
landet, år befôkt och föregifves vaya omgifven 
med blinda fkår och grund, fam t ojemna 
diup, fom alt fkal göra annalkandet farligit för 
fkepp. Af hvad jag ifrån högderne igenom 
perfpedtiv kunde fe, marktes bränningar pä 
många ftåilen, ferdeles S. S. O. ifrån den lilla 
låga Malagaften öen, hvilken ligger 12 mil O. 
t. S. ifrån hamnen, omringad med klippor och 
ftengrund, och ßges det, at diupleken öfver 
dem (kal vara få olika, at fkepp icke få kom
ma henne närmare ån på 12 famnars diup ; hon 
år et oflördt hemvift för fkålar, pingviner 
och fifkemåfar.

Alla liar omtalte högder vifa fig vid län
gre afftånd fom ohyggeliga bara berg, men, 
gifva på nårmare håll något mildare utfeende. 
De beftå af en rödaktig mojord, blandad med 
Ikal, grus, fand, klapper, ftörre och mindre 
kullerftenar, famt på et och annat ftålle kalk 
och fandften, fom uti fkifvor låtteligen klyfves 
til qvarn och flipftenar och åfven ftycken til 
husbyggnader. At denna blandningen har på 
diupet en ftadigare grund, hafva vågorne ifrån

hafvet
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hafvet uptåckt, der denna löfa jorden ifrån, 
den fafta bergsfoten pa fodra och veftra fidan 
blifvit bortfkölgd. Ytan åter på den höga 
jandtryggen, beftar af en famling fand, fon- 
dervittrade fkal och litet mylla efter formult- 
nade våxter. Denna flags jord, utbreder fig 
emellan det öfverfla af högderne uti anfenliga 
flatter och frugtfamma dålder, och] en fådan 
mager jordmån har ock intagit de laglåntare 
fålten och vidlyftiga uungheaerne, hvaraf den» 
na delen af landet beftar. Uti denna hafva 
många flags örter med trefnad rotat fig och på 
alla fidor öfverklådt högderne, hvilka med 
den emellan lyfande jorden icke gifva få obe- 
hagèligit anfeende.

De arbetfamme och idoge invånarne 
hafva icke fp art mödan mindre hår, ån uti de-, 
ras egen fcfterbygd. Högdernes langfammare 
affluttningar emot hamnens ftrander, hafva de 
til en del få jemnat, at de på fomlige ftåilen 
kunnat bebyggas, och på andra anläggas med 
trå och kryddgårdar, och fedan Regeringen 
uti fednare tiderne blifvit nögare underrättad 
om dennehamnens fdkrare bergning för fkep-
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pen, hafver den låtit, af ften upföra et vackert 
Magazin af tvåune bottnar til 200 alnars längd, 
med bageri, och nödiga verkflåder för fme- 
der, tunbindare och andra handtverkare, flag- 
tarehus, hofpital, famt rymliga vånings-rum 
for en Refident, fom förer befälet öfver två 
Sergeanter och 30 man, hvilka, jemte handt- 
verkarne aro har i vintermänaderne, dåfkep- 
pen forvantas, vagthallande. Trenne andra 
familier hafva ock hår fatt fig neder,

Til en del byggnings ämnen hafva de hår 
ingen brill: ; et par alnar under den omtalte 
jordlkorpan finnes fanden fammangyttrad med 
«n feg lera, fom vid torrt våder upgråfves; 
vatnet, fom drager fig til groparne, gör leran fa 
miuk och handterlig, at den aliénai! med en 
Ikyffel, utan vidare bråkning,kan beredas och 
flås til tegel, fom på fin fand i fria luften tor= 
kas, i form af en tegelugn upftaplas, och fe« 
dan med något afFall af liung, grås och bulkaf 
brånnes: flafvarne årö åfven i denna tilverk- 
•ningen behändige; kalken håmta de ifrån den 
bakom Simons berget belågne Patience Bayen, 
me« tråverke til takresning och hufens vidar©

mred«

inredning, år mindre tilgång på i anfeende til 
ikogsbriften, få at åfven de beråttelfer åro feh 
aktige, fom utgifva delfa högderne nu för Ikog» 
rika. Compagniet låter derföre med fina fkepp 
ifrån Java, Ceilon och andra Indifka orter, til 
egna behof hitföra bielkar och plankor; håraf 
få ock invåname för fig tilhandia, men d« 
falla dyra nog.

Jag bör hår ej utelemna deras Iparfamma 
och fnygga täcknings fått, fom hemma hos ols 
torde komma til pafs, faftån handlaget, i fyn- 
nerhet i Skåne, lårer vara enahanda ; de bruka 
hårtil et flags halfannan alns lång Juncus eller 
kalvafs, tiock fom grof halm, til fina bruna knop
par med vår aldeles lika, och la lös och Ikör, 
Denna våxer på liunghederne och på fuktigare 
ftållen under högderne uti flora tofvor eller 
ruggar ; han upfkåres, hämtas uti fmå kårfvar, 
och fedan taklaget til högbenor år reft och raft- 
ftångerne en half aln ifrån hvarandra derpå få
llade , få faftfys och bindes med upflagetgarn af 
gammalt tågverke på en flor nål trådt,kårfvarne, 
fomvid takfoten emot et bråde jemnade blifvit. 
Derifrån .fortfares med uplöfte kårfvar af derm*

fåf,
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fåf, fom utbred es upföre taket, få at den ena 
ändan af henne betåcker den andra på en half 
tum nära, och fadfys omkring raftllången, och 
en på hvart hvarf lagd rotting eller fm alt fpö, 
fom bevarar fåfveu for fönderbrytning, hvar- 
fore hon ock förut måtte blötas. Når de hun
nit med lika tiock och jemn täckning up til 
kroppåfen, fades den på bägge fidor om hvar
andra öfver honom böjde fåfven, hvars ändar 
fadfys, och til llut måfle takets rygg och deda 
fållade ändar öfverdrykas en half aln utföre 
med darkt kalkbruk. Sådane tak, fom uti då
den pryda kyrkan, dadshufet, jemte andra hus, 
kunna uti hela fiüttio åren utan ferdeies förän
dring tåla omlkiften af regn, hagel, florinar, 
folheta och yrfand, utan at läka, fadän de ej 
göras tiockare än 7 til g tum. Mån tro at otrö» 
fkad och axen frånhuggen halm icke hos ofs 
fkulle göra famma nytta, och om han blefvö 
på fammajfatt påbunden, trefierdedelar halm 
af den vanliga tiigångcn befparas, famt mån
ga ämnen til trän fkonas medfädana kabelgarn, 
fom göra mindre öpningar til läckor, och ofel
bart äro darkare ån en vidia? Taken fkulle blif- , 
va vackrare , lättare och varaktigare.
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Om åkerbruket kan jag icke gifva någon 
beråttelfe, efter inga fådane lågenheter voro i 
denna nejden. De fina planteringarne fom de 
under backarne uptagit, voro med denmurar 
gärdade och innantil omgifné med häckar af 
blommande rosmarin, lager och myrten til en 
mans högd; apelcln, citron ochpomerance-trå- 
den boro om h varannan blommor, mogen och 
omogen frukt på en gång; åple - päron- qvifr* 
ten - apricofe- perfike- mandel- cadanie och 
valnöte-tråden, hade efter den nyligen före
gångne hödningén nu afiagt en dpr del af fina 
löf och beredde fig til nya blomknoppar; 
kryddfångarne dodo grona af kal, alter, lal- 
îater, lök, pur jo, rofvor, radifer, potatoes, 
och, med et ord, alla fådane och flera köksaker 
växte i all fullkomlighet, och da nagon fang 
var aflkuren tilreddes hon AraXt til at ernotta- 
ga ny fåd.

Örterne fom växte på högdernes brandter 
voro af många flag; ibland dem igenkände* 
M e fembry anthemum fom giorde dora dy eken 
gröna. Cactus, fedum, aloë och delfa af
många variationer, jemte-andra faftiga växter,

jy famt
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fäöit hottentotts blomman , della allä vom 
ickë granlaga om en la föraktelig jord. Flere 
flag af folanum, i fynnerhet en taggig med flo
ra gula åplen, datura och den mindre ricinus 
höllo den torra lofa fanden til goda, men ibland 
alla dem fom intagit högderne och liungmar- 
kerne infann lig den röda och hvita heranthe- 
fflHm, ericæ och gnaphali af mänga flag, hvilka 
tyckte mera om fin egen magra jord, ân en 
båttre uti en kruka pä fkeppet, uti hvilken de 
för fin fägring fkul med hela jordklimpen blif- 
vit flyttade; et flags lobelia och portulaka ar
bores tienade pâ fomliga Italien til hackar.

Vilda träd vöro har rått få, och de af et 
1611 låg-och krokftammigt flag, de kunde på 
ilåtterne hafva foga trefnad, efter jorden, fom 
forégafs, til betets förbättring affveddes, hyar- 
vid tråden merendels togo Ikada, förtorkades 
och til ved nyttiades, hvilket de giorde gemen» 
ligen hvart femte eller fiette år. Jag lag intet 
flag af dém fom förtiente upmårkfamhet, mera, 
ån det låga bulkaktiga fåcker-trådét, af fyra til 
fem alnars högd, med fina långa finala och 
fpitfiga flåta löf, farot flora WFirgade rödaktige

blom-
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blommor, 1 Ikapnad af en aflång kalek åf et 
quarters inrynnne, fom altid fled upåtvånd; 
daggen och regndropparna fom der infalla, ut« 
draga ur dem en fot faft, hvilken flafvarne 
famla uti kåril och af den koka til fina behof 

, en finakelig firop.

Hår får jag göra famtoa anmärkning fom 
i mit förra om Nbrrige, at en ferdeles födands 
égenfkap måtte finnas uti de dunfler och ångor' 
fom upfliga ifrån hafvet, at göra den nårliggan» 
de jorden få bördig til grås och vaxters bårande, 
få våi uti trå - och kryddgårdar, hvilka igenom 
gödande få ingen annan förbättring ån upgråfi 
ning och mullens ömvändning, fom betet fÖC 
bofkapen, hvilken Mr niuter fin föda; på de til 
utfeende Ikarpa markeme, uti ôfvërflod. Får 
Och getter,hviika hår finnas i myckenhet, vakta# 
af flafväf i flora hiordar; de förra, mycket ftp* 
fa, gifva et fundt och vålfmakeligit kött och bfifvå 
få feta, at deras fvantfar kunna üpnâ i vigten fiu 
til åtta marker; de fednaré, måfte iipfylla dea 
delen af miölk fom kalfvarne fått frihet fuga 
ifrån fina mödrar, hvarigénom deflfe blifvä flå-* 
dige oxar at förrätta nödige körflor med, Och 
nnderholfs hår til Compagniets och inlkylfäf 

B å beflof
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feeliof emot et par hundrade, utom hvad i flagt, 
ning nyttiades til Ikeppens och hofpitalets be- 
hof, tillika med faren. Deras ofkodde häftar 
mafte åter i fyrfprång göra häftigare refor. 
Ehuruvål at denna landsorten i förra tider varit 
ryktbar fåfom et nåfte för många rofdiur, likväl 
liafva de, fedan denna och de nåftgråntfande 
trakterne hlifvit ifrån Ikog blottad och afrögd, 
flyttat til längre aflågfne ödemarker, fa at nå
gra fmå tigrar och tiger-ulfvar allehaft blifvit 
qvara, hvilkaicke åro gluplkare och grymma
re ån at man enfam kan färdas och at åfven en 
eller annan Hottentot kan bo fåker för dem 
uti vilda marken. Dock underlåta de icke at 
ftundom bortfnappa et och annat får ifrån den 
betande hiorden, och har man i fednare tider 
ej hördt at tigren tilfogat någon Ikada, få framt 
han icke blifvit fårad, då han år få förmäten, 
at han foker hämnas på fin baneman. Uppå 
Tafelberget få g es at det flora flag babianer viftas, 
fom få ofta göra flora inbrott uti trä - och vin- 
gardarne ; de fe nog dierfva och fru k flamma 
ut, ty nofen ftår emot pannan likfom uti en 
rät vinckel, i hvilken de fina eldaktige ögonen 
itfa hel nära ihop; et par långa huggtänder

fynas
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fynas utom låpparne ifrån hvardera käften; 
kroppen, är med en kort gråbrun borft på än
da flående öfverdragen, hvilket alt, med de 
långa naglarne, gör deras anfeende ferdeles obe- 
hageligt. De äro, fom fina camerater af det 
flågtet, både viga och i kaftande mycket vifs- 
håndte ; jag har fedt en fådan, fom var bunden, 
vara af en Holländare upretad, fom med en 
flor ften på tio fteg ibland et ftort fällkap icke 
felade fin fiende, få at han tumlade til jorden. 
Harar, caniner och et flags ftengetter fom här 
blifvit kallade för klippfp ringare, åro icke myc
ket fållfynte. En af foldaterne, fom ifrån hög- 
derne gifver akt på ankommande fkepp och 
igenom en uphiflad flagga på, en fläng teknar 
deras annalkande, år tillika fkytt och håiler 
merendels Refidentens bord med villebråd.

Rof-foglar af örnar, glador, falkar, hö
kar och kråkor vifa fig hår dageligen; vilda 
dufvor af flera flag, hackfpikar, amftlar och 
många andra, fiögo alleflådes, tillika med 
et flags ftörre och mindre foglar, fom inom 
krokuga långa näbben hafva en utftråckt fmal 
tunga, med hvilken de draga til fig den föta faftea 
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ytor focker-trådens blommor och fingo derfö- 
re heta focker-fugare: men i fynnerhet var in
fen brift på et flags rått vackra fmå gåfs och an, 
hor, fom, fiiart tamde, fölgde andra gåfi och 
ankor i iåifkap med den myckenhet kalkoner,' 
hôtis och dufvor, fom hår underhöits.

Vid mina fpatfergångar, hade jag intet 
tilfålle at fe mer ån en énda final fvart orm, 
fe vilken häftigt gömde ilg undan mig, fa m t nå
gra fmå fvarta ödlor, inen af andra hörde jag 
pgas, at den giftiga cobra de capella, ikulie yu 
Ha? hår i myckenhet

Jag bör icke förtiga de förmåner man haft 
yer af den myckenhet file fom vankas i denn* 
hamnen, innan jag lemmar henne, hvfika icke 
bofifcramas af de mänga ftörre och mindre 
fivalar fom uti ovåder ftryka hår in, icke eller 
ÿf de 4 ffiockar tumlande delphi.ner, fom löpa 
pmkring fkeppen, utan fångas dageligen til de 
främmandes, invanarnes och fiafvarnes behof 
tllråckelig en, Af defia åro hottentotts fiflsen 
©ch tothinans, de allmånnafte; den förra år til

ra rudor: de fedna- 
lika med abborar, 
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defla bägge flagen fom jag allena hade tilfålle 
at fe, blifva fångade måftadeis med krok och 
lina vid ftenarne fom ligga långre ifrån ftran- 
den, omkring Rothmans klippan, och når vä
derleken tiiftådier, vid Malagaifer öen, och uti 
fådan ymnighet, at fex man med jolie ifrån 
fkeppet, på tre timar updrogo flera lispimcl, 
Hayen, fqualus, år hår likfom i alla deifa far- 
vatnen ingen brift uppå; lian delade ofta fifken 
med fifkaren, på kroken 5 likaledes vifade fig 
^ygena eller den befynnerliga hammar - fifken : 
den taggiga hiilrix låg vid utfallande vatn qvar 
på ftranderne : Hollåndarne kallade honom op- 
blafers, emedan han alleftådes låg vaderftin 5 Mt 
föregåfvo honom vara få giftig, at vatnet alle- 
naft, hvaruti en fådan oförvarandes kommit 
at koka, dödade hundar och andra creator, 
når de deraf drucke. Vid den NO. ifrån ham- 
nen belågne ftranden, hafva vågorne öpnat en. 
våg igenom löfa fanden, och uti aet låga lande... 
giordt et flags infiô; regnvatnet fom lut famla 
des giorde hafsvatnet mildare, och et grof. 
högt grås fom hår vaxte få frodigt fom vafs , 
hafver hitlockat hipopothamer eller fio-kot 
it, fom berättades, om nåtterne föka fm focia.

P 4 Hvih
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Jnvånarne ifrän den i granfkapet belägna flora 
Çolonien Stellenbofch, Ikola nyttia en fà äf 
yentyrlig jagt, at de lägga fig för dem i förfät, 
ofta fålla dem, men om de fela i Ikottet, räk
nas för en lycka, om på' et få morallgt och 
olandigt Halle de kunna rädda fig med llygten. 
Skiåjarne, fom hår finnas, öfyergå de nordifka 
bade i fägring, emedan feinnet icke mycket 
ftiljer ifrån de finåflåckiga tigerfiudarne och 
hafya tillika hullhår, och i florlek, ty ofta 
yifa fig fadane, - fom uti längd täfla med en 
fuilkommelig haft, Så mycken likhet fom dem 
M amphibie har med fyrfota diuren, få myc- 
feen har åfyen pinguinerne med foglarne, om 
jag far lof gt rakna honom dit, ty hans fmå fiå- 
derlöia vingar hielpa honom i fimmande mera 
|n fqtterne, hvilke uti dykande göra honom 
fcåfla gagnet; han kan ock hålla fig hela timan - 
linder yatnet. Hummer fyntes ingen, men et 
lïags ofmakeliga kräftor utan klor, voro intet 
rare; ibland de få flags hela muflor och fltai, 
fgm kaftades up af vågorne, var i fynnerhec 
paper nautilus çiier porcellains - fnåckan den
vaekafie,

Den a Junii eller Pingeft - afton, företogs 
refan til Hufvudftaden eller Gouvernementet 
Cap Bone Esperenze. Vågarnes längd räkna 
invånarne hår iafom i Holland, efter timetalet-, 
och fåledes var detta våge-ftycke utmätt til 

' fyra timar. Hår voro nu icke få många häftar 
til hands, fom til denna fkiuts fordrades, ty 
bief en vagn, men kur betåckt, lik en ruft vagn, 
med fex par fullkommeiiga oxar förefpand; 
frarohiulen på delfa vagnar få icke flulja uti 
högden mycket ifrån bakhiulen, om de Ikoia 
kunna komma fram, öfver de ftenar, fom uti 
löfa fanden nedfallit, på uddarne, hvareft den 
befvårliga vågen under högderne giorde et 
omåtteligit fkakande, och uti de fmå vikarne, 
hvareft de upflående vågorne ibland räckte up 
i vagnen, En flaf, med en lang pilka fom 
et metlpö, hvilken han förde med bägge hån- 
derne, ftyrde vårt åketyg, ftundom med nå
gra ord, hvilka oxarne voro vande vid, och 
ftundom med en och annan eftertryckeligflång, 
få at hårtappen låfsnade, och felade aldrig, at 
han ju kunde flå hvilkendera oxen och på hvad 
ftålle han fant nödigt; en fadan flaf med pilka, 
lopp hela vågen förut. Jag nekar icke at ju
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denna fkiuts i förftone förekom både iöjeiig och 
farlig, fa i anfeencie til vågen, fom at kutfken 
brukade inga tömmar, dock hunne vi uti et 
ftândigf traf middagstiden til Meiifenb erget, 
hälft en af refan, hyareft Regeringen låtit up* 
bygga et hus til hvileftåile for refande, och a t 
viftas uti, då de fielfva viija förlufta fig med fi- 
flkandc; detta vaktades af en gammal foldat 
Vår commifiionaire varofs hår, med en vagn 
och fyra par håftar, til mötes, at föra ofs fram 
til ftaden, och begofvo vi ofs, efter något ra- 
ftande, åter på refan. Hafvets fqvalpande emot 
ftranden, hade dragit ftg in uti de lågre liålien, 
och hår formerat en tåmmelig vidlyftig infiö, 
öfver hvilken vi måfte åka, faftdn at vatnet 
ftod håftarne mit på fidan och började komma 
tip i vagnen ; vår nya fvarta kufk körde n.u med 
tomar, och hans ipan-ridare hållo i fyrfprång 
igenom detta farvatnet. Väderleken, fom hit- 
intils varit klar och vacker, förbytte fig til 
ct tått och trågit regn, fom den ftarka 
nordliga blåften flog .injiti vår frammantil öp- 
na vagn, och giorde vågen, fom närmare fta
den var mer leraktig, nog oren och flipprig. 
Vi foro au igenom en ftor och flack, fandig öda-

mark,

mark, och fagö, på långre holi, några få kullar» 
Liung, takfitf och annat lågt bulkage växts 
på denna trakten, famt annat fmått grås,, få 
Ut jorden på få ftålien aliénait var få bar at finden 
lyfte igenom ; de få trån, vi fågo, liknade 
mera låga talibufkar, och ftodo ganfka gleft, 
de måfta af dem röjde fig, igenom de flora 
blommornc, för det förr omtalte focker - tradgt. 
Atfkillige iaft-vagnar, med 4 til 6 par håftar 
före, flotte til vår våg, fom ifrån denna hed 
förde brånfle til ftaden af ftubbar, rötter, qvi» 
ftar och annat ftök, fom de hår famlat. Efter 
halfannan timas refa fingo vi behagligare ut- 
figter och vid Ronden-Bofch pafferacie åtfkilligé 
plantager, vingårdar, alie'er och|ftora trägår
dar, famt många våibygda hus. Silfver-tra
den , ekar och lindar, voro fatte, likfom uti 
flnå lundar, vid et par backar, fom floto jemte 
vågen, och giorde landet mer behageligt, faft> 
ån det tiocka regnet och kalla luften nu begyn- 
te göra refan oluftig och utfigten få kort, at 
det undangömde för ofs många nöjfamma fa
ker. Vi hunno ånteligen fram til fällningen, 
då de begynte at iolfa canonerne vid den nyli
gen, aftedne Vk^Gcmverneuren Baron Kloppen-.
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burgs begrafaing, hvarvid he'la garnizonen, 
fom beftod af 500 man, paraderade, och vid 
grafven gofvo faivor. Regnvädret bytte % 
de följande dagarne til hagel, isbark, famt 
mycken blixt och dunder, med en flyande 
åorm, fom betog ofs alt nöje uti vår landt- 
gång, famt rörde fa up Tafelbayen, at hon 
flod uti en jemn bränning, hvilket gaf et tyde- 
ligt bevis af des ofåkerhet i denna årstiden ; 
detta hindrade at befe en hoper faker, fom voro 
märkvärdige. Emellan fkurarne befökte jag 
likväl' trägården?, fom, faflån det nu var diu* 
pa vinteren, fågnade en âfkâdare med mänga 
fköna blommor och orter, fom llodo i mycken 
fägring. Et maftich- tråd och den giftiga dac- 
-ea voro nyligen'flyttade hit. Uti diurgårdarne 
var ännu en vacker zebra famt många flag.» 
hiortar af råta, krokiga, flingade och greniga 
horn, jemte rådiur och ftengetter. Den der 
gråfde flora dammen var likfom öfverhöljd 
med pelicaner och en myckenhet fremmande 
flags vatn-foglar. Stratzar och cafliiarier fpat- 
ferade långs gångarne och voro ibland detta 
fålfkapet ej de minft befynnerlige. Uti en annan 
gärd parade fig en myckenhet af andra flags

foglar,
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foglar, fom uti de der planterade bufkar had® fina 
nåften, åfvenvål fremmande flags rara gåfs och 
åner, famt Guineefkahöns och fafaner. Uti burar 
förvarades andra forter foglar, få-fom et flags hög- 
blå flora dufvor med en fiåderbuike på hufvu- 
det och högröda ögon, åfven fecreter-fogeln 
fom, med et par pennor vid hvardera örat, 
med fina långa hvita ben, ivarta lår och grå 
kropp, lopp mycket beftålfam, hvilket nu bå
de tiden och den oluftiga väderleken hindrade, 
at, fåomftåndeligen, fotn jag bordt, belkrifva.

Sedan jag complimenterat den mycket 
hederlige och til ålder nog hundne Gouverneu
ren Baron Tullbagh, en ftor ålfkare af veten- 
fkaper, begaf jag mig, efter årendernas för
rättande, uti en med fyra häftar befpånd chail® 
och med en flaf åter til fkeppet, och når jag hun
nit det SO. ifrån Tafelberget liggande Diefvuls- 
berget förbi, tog jag vågen, mer veftligt, ige
nom ét vål upbrukadt land, inåt Conftantia til Si
mons hamnen, fom öl ver den föreliggande 
flatten nu begynte fynas. Denna plantage har 
en ferdeles förmon framför de nåftgråntfande 
och omkring belägna vingårdarae, fom med

ena-



enahanda drtifvor äro béfatte, åt detta vinet 
blifver vida liufligare, behageligare och följak* 
îeligen dyrare, hvarföre det måfla år Gom- 
pagniet förbehållit. Många kryddgårdar pas« 
ferades, pä hviika vintren intet tycktes giordt 
någon andring. Ovädret med fnö och hagel« 
ikurar hölt ännu fort, få at jorden yrafom vardt 
der med tun inö öfverdragen, då blomfler, af 
många fårgor, lyile fram på detta hvita täcket, 
och gåfvo et (erdelos artigt utleende. Ju när
mare jag kom Bay en, ju mer blef jag fnö var- 
fe, fom delfa dagar fallit på de höga Hotten« 
tots landen. Det myckna vatnet efter regnet, 
hade uti famlade backar ifrån högderne icke 
aliénai! utlkurit fanden i de fmå vikarne, utan 
ock giordt vågen igenom infiön mycket befvår* 
ligare. Vid ankomlien til hamnen anflaltades 
om refans Ikyndefamma företagande, men en 
SuperCargeureu åkommen håftig ilukdom, 
giorde hårutinnan uplkof til den 2i:lla, då vi, 
fullkomligen förfrilkade, togo aflked af denna 
kåra hamnen, igenom åtta canon -Ikott, 
fom af et qvarliggande Hollåndfkt til Batavia 
årnat Ikepp med nio befvarades, och lupo få 
«tur bayen til fiös med vackert vader och en 
jerna dragand© NV. viod, ....

Förån jag iemnar denna lands-udden vif 
jag, utan vidlyftighet, bifoga några anmärknin
gar, fom jag förra refor famlat och funnit til 
efterråttelfe tieniige.

Omkring Gap Fals börjar den banken, 
fom omgifver denna ytterfla ändan af Africa, 
hvilken ftråcker fig uti föder emot den 37 lati
tuds graden, få at man igenom lödning haft 
grund 120 miiar ifrån kullen, och hutar fig på 
élira fidan om Molfelbnyen, hvarigenom des" 
bredd kan räknas til go Hollåndlka eller 320 
våra fiömilar. Han tienar derföre de ut och- 
hemgående fkeppen, fom i mörk och blåfande 
väderlek ej kunna med fåkerhet nalkas landet, 
til råkningarnes rättande, då de igenom lodet 
funnit honom. Diupleken, fom på honom 
år olika, förflår intet få mycket at förvilla dem 
huru Gap 1’Agviilhas ligger ifrån dem, fombe- 
fkaffenhetén af fiöbottnen, dâ en grön mud- 
deraktig grund på lodet förfåkrar dem at vara 
ännu väller om detta Gap, mudder med fand1 
blandad i negden af det, och ju gröfre fand ju. 
närmare bankens öllra kant. Foglar, drifter 
af fiögrds, fkiålar och vägornes oroliga hvålf-
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ningar åro få kr a tekn då man fkal loda; manga 
i flockar fimmande fvarta mafar plåga hålla fig 
ôfver bankens födra anda, och hvita måfar 
med fvarta vingåndar, fom hafva tillika en tåt 
flygt och heta Jan van Gent, viftas aldrig utom 
honom. Mifsvisningen år utom des en tilråc* 
kelig efterråttelfe til detta Capets annalkande fom 
fednare tiderne varit 21 gr. o m. N. om V., då 
väderleken, fom uti vintermånaderne år myc
ket tiock och mulen, det vil til utrönande til- 
ftådia; i dylika håndelfer år magnet - nålens 
ftupning 45 gr. 30 m. med fyd-polen under, en 
ofvikelig hielpreda.

Kuften gör ifrån Cap Fals, uti en måfta- 
delen O. t. S. ftråckning af f 4 milar til ytter- 
fta udden af Cap P Agvillhas, hvilket ligger utf 
34 gr. 32 m., inga fårdeles inbugter, men på 
éftra ftdan uti O. NV O. ftråckning fiere ftörré 
vikar intil och på öftra ftdan om den förutnåm- 
de Moftelbayen; men alla åro få litet kunnige, 
at ftöfarande icke drifta komma honom nåra. 
Et hemgående Hollåndfkt Ikepp, hade uti den
na trakten nyligen blifvit förolyckadt ; en i land 
drefven ftång med fkeppets namn på, gaf an-
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ledning til mifstanka; invånarne, fom bodd® 
vid den öfter om Moftel Bay belågne viken Con* 
tent, fågo om nåtterne ovanliga eldar ifrån en 
långt utläggande 0, af famma namn, fom be
kräftade det förra. Regeringen utfånde et far
tyg at üpfôka ön, men Navigatörn kom tilba- 
ka, utan at finna henne, och en annan blef i 
famma årende utruftad under vår varelfe hår.

Den 21 om aftonen lemnade vi detta lan
det utur figte, och med jemnblåft, hunno den23 
öfver banken uti Indilka hafvet Mulna vä
derleken förtog obfervationerne, både midda. 
game och uti folgångarne. Vi räknade ofs lik
väl uti 36 gr. 6 m. famt uti 41 gr. o m. öfter 
om Teneriffa. Magnetens inclination var hår 
47 gr. 30 m. Det har varit vanligit, at uti cn 
högre latitud göra öfverfarten af detta haf, at 
finna ftarka vindar. Denna regel tienar intet' 
för dem, fom hafva aktning på årstiderne. Jag 
har funnit parallelen af 35 gr. vara den tienliga- 
fte, vind, och väderlek på denfamma jemn och 
beqvåm, ty utvalde jag ock denfamma denna 
gången.
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Tii Junii månads ilut hade vara lopp va
rit anfenlige, med ratt vacker väderlek, hvil- 
ket på detta Halle år fålllam t; ty då man opnar 
fundet emellan Mofambique och Madagalcar, 
plåga håftiga ilningar med mycken blixt, regn 
och dunder oroa ikeppen. Vi voro nu paife- 
rade meridianen, fom rörer Madagafcars öftra 
fida, och hade, 66 gr. 5 m. oft om Teneriffa, 
uti 35 gr. 17 m. latitud. Milsvisningen var hår 
26 gr. o m. nord a veft och inclmationen 5g 
gr. 30 m.

Den yrde Julii råknade vi ols hafva giordf 
hålften af longituden ifrån Cap til Java. Vi vo
ro 87 gr. 39 m. O. om Teneriffa uti 36 gr. iz 
m. Horizonten hade flera dagar hvarken til- 
ftadt ols azimuth eller amplitud, men vår in- 
clinerande nål tycktes nu hafva nådt fin ftörfta 
lutning i denna verlds-delen, varandes nu 62 
gr. 45 m. fom hon jemt hållit uti flera dagar. 
De följande dagarne hade vi god framgång, 
då intet märkvärdigt förelopp, til deni6:de, uti 
latitud 34 gr. 55 m. på meridian afPuncft de Gale 
af Ceilon,9Ö gr. ai m. öfter omTenneriffa. Vi 
begynte nu böja våra lopp nordligare. Mifs-
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visningen på compalfen hade vi på några dagar 
icke haft någon obfervation utaf, men inclina
tion deremot långfamt aftagit til 61 gr. 15 m.

Emellan den 26 och 27 palferade vi Tro
piken och hade den dagen 119 gr. 13 m. longi- 
tnd öfter om Tenneriffa: mifsvisningen var 5 
gr. 45 m. och inclination 50 gr. o m. Det år 
emellan 29 och 26 graders latitud, fom man £ 
denna negden får vara mycket varfam för de 
grund, fom Ikola ligga til 200 milar ut ifran 
Nya Holland. Skepps-loppen, fom göras en 
fädan våg långs parallelen, fa inga rattelfer, 
utan bero endaft på låggen, fom, i anfeende til 
ojemna vindar, kan vara mindre tilförlitelig, 
och fåledes hånder ofta, at de kunna vara för 
rakningen och oförmodeligen falla in med 
dem, men under den s6:te graden hafva mån
ga fkepp lupit detta landet i figte.

Hår i negden, nemligen uti 21 gr. 2Ç m. 
ligger en ö af en Engellk Capitaine Nafch upfun- 
nen, 109 grader öfter om Teneriffa, andra 
lågga henne på famma meridian uti 22 gr. 6 m. 
Uti fednafte ofreden, emellan England och 
Frankrike, har e£ fkepp, årnat igenom Sundet 
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Bally, funnit henn© 17 grader Oftligare. Om 
denna år en och den famma, tyckes et fådsnri 
fel vara oförlåteligit. Hon fkal vara hög, 30 
milar läng, och ftråcka fig N. O. t. N. och S. V* 
t. S. omgifven med klippor.

Den 29 voro vi emot latituden af en hop 
klippor, och hade för dem god utfigt. Dehaf- 
va fått namn af det på dem firandade fkeppét. 
Trials, och ligga uti 19 gr. 30 m.j de hålla uti 
bredden 15 milar nord och fyd, och i långden 
öfter och vefter 45 milar, innehållandes g ftyc- 
ken ftörre och mindre öar med klippor och ref 
omringade ; på fomliga af defla fkal vara alié
nai! en famn vatn. 1719 fåndes ifrån Batavia 
et fartyg at upföka dem, och fom han ifrån 
landet af Nya Holland räknade til dem 340 mi
lar, få hafva de jemte landftråckningen af Nyä 
Holland fått et fådant läge i chartorne, at de 
■uti fkeppens våg, nemligen på meridianen af 
Java veftra ända, bordt någon gång blifvit fed- 
da, fom likväl icke hånd t; hvaraf flutas at an
tingen diftancen ifrån landet varit för mycket 
t iltagen, eller år kullen af Nya Holland böjd 
mera åt öfter,-at de fåledes komma at ligga

utur
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utur Ikeppsleden en god del oftligare-, efter 
hvarken drifgräs eller foglar gifva anledning til 
deras granlkap. Vi hade 123 gr. 5 m. longitud 
öfter om Teneriffa, milsvisningen 4 gr. 30 m. 
och inclination 46 gr. 30 m. pa detta Hallet.

Den 31 Julii uti 14 gr. 12 m. latitud, 124 
gr» 52 m longitud oft om Teneriffa, hände mid* 
natstid, at vatnet häftigt blef hvitt, ß at hei« 
rymden rundt omkring fåg ut fom då man far 
på en vidftråckt af fnö tiifrufen is i Sverige. 
Detta befynnerliga phoenomen har håndt mig 
tiiförene två gånger, men närmare til Java 
landet, och plägar räknas fom et märke at va
ra vål öftligit : Luften kunde icke göra denna 
förändring, ty den var både för och efteråt 
ftiernklar: desutom har jag fedt det vid mulen 
himmel, det uti glas uptagne vatnet behölt fm 
klarhet, och igenom microfcop har aldrig fun
nits några infecfter eller fubtila ämnen til dem 
deruti, fom några påftådt, hvarigenom den hy- 
pothefen förfvinner. Okunniga hafva af 4K> 
fådan tilfäilighet råkat i heftörtning för infal
lande af oförmodat grund, men med 150 fam
nar icke nådt bottnen. Det är fvårt at ßga, 
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om fådane lyfande trackter åro beftåndige eller 
om de efterhand til och aftaga, emedan fkep- 
pet fnart löper igenom en fädan och ftörre 
vidd. Hände detta i Nordfiön Ikulle man haf- 
va fkål at tro den Norrlka kraken lägo på något 
diup derunder ; men nu lårer icke blifva fä lått 
at afgöra om denna phosphorifka tilfålligheten i 
vattnet ; dock tror jag mig ej fela om jag på
flår, at en på diupet gående lekande fifke-ftim 
år hårtil orfåken. Vatn - infecter, polyper, 
medufer och andra flemaktige faker plåga ly
fande ligga uti fkeppens kolvatn, men blånka 
helt annorlunda och åro icke få fållfynte. I 
detta åmnet ftadd, bör jag beråtta om et fådant 
lyfande kråk, fom uti Indilka hafvet föll ned 
ibland regn-dropparne, hvilka drefvos med 
molnen af den der blåfande S. O. vinden, på 
klådcrne, och fökte fin flygt igenom krypande ; 
ehuru varfamt man böd til at fånga honom, 
var han dock få lös, at han kroiTades, men 
blef likvål ej otydeligare, ån at han igenkändes 
för en Scolöpendra af vid pafs tre tums långd. 
Efter nu han, eller något åmne af honom, blifvit 
med ångor förmodeiigen updragen ifrån något 
land , emedan lian icke liknade någon vatn-in-

fed,

* ) ?r ( ❖
fed, få måfte han, i anfeende til molnens dire- 
dion, vandrat en lång våg med dem. Tre må
nader derefter hände., at jag uti föränder
liga vindarne mail ifrån nordoft, uti åtton
de latituds graden nord, bief et par fådane 
fammanhångande lysmatkar varfe, utur et regn
moln nedfallande på dåcket : den ena, fom 
kröp långfammare var en famma flags brun 
Scolopendra af emot fyra tums långd och vid 
pafs en och en half Unies bred, och hade öfver 
fiuttio par fotter och leder, famt förvarades uti 
fpiritus vini. Rio Gambia, fom låg uti vindens 
finît, var icke la långt aflågfet land, at han icke 
kunnat föras derifrån. Detta hinde mig 1756.

Den 2 Augufti fågo vi landet af Java, uti 
g gr. 46 m. latitud och 123 gr. 30 m. iongitud, 
öfter om Tenerilfa. Mifsvisningen var, likfom 
vanligen i denna trakten, 2 gr. 15 m. N. a V. och 
Inclinationen 32 gr. 20 m. Nu mårktes at 
ftrömmarne utur Lanqvedol, eller Sundet emel
lan öarneoch Nya Holland, fagt'at fig, fom uti 
Julii månad löpa ftarkt, emedan jag med fam
ma Iongitud förra refan fåg landet en god del 
veftligare. Landets fkapnad och latituden gaf 
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anledning at häll a ute pä rymden i frifka vim 
darne, til des yi giordt vâr tilbörliga våg åt ve- 
fler, at ickeblifva hindrade aflugn, fom foivår- 
man orfakar närmare landet, och fågo vi följan
de dagen de höga bergen Cheribon och Tagall, 
Sedan, hindrade af fina vindar, hunno vi den 5 
tnidnatstiden emellan Java Och Prince öen inuti 
flratet Sunda. Blåilen var hår, efter fölens 
annalkande, matt, och vindarne föränderlige, 
få at vi flera gånger nödgades uti otienlrgit och 
diupt vatn ankra: och miftade den ena gån
gen en ankareftock och den andra et litet an
kare med et ftycke tåg dervid. Den 13 hunno 
vi up til holmarne, Två Bröder kallade, fom 
ligga uti 5 gr, o m. latitud , och den 19 igenom 
Sundet ^emellan on Banca och Sumatras veflra 
flda. Alke-vådren, fom nåflan dagelig en van
ka, igenom de af folhettan utur delTa närliggan
de landen updragne dunfler, giorde hår håftiga 
flag, med en igenomtrångande fvafvel-flank åt- 
följde,-Tom råckte til des vi hunnit up med de 
fydiigafte af Malaylke öarne. Sådane ålkevåder 
åro fomliga tider mycket farlige, då de, öfver 
de uphettade Sumatra landen blifva" famlade 
til en bifter och tiock Iky, af en fremmande'
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och ovan vind, nord ifrån, ( ty denna årstide» 
blåfer altid S. O. ) drifvas til fiös. Det likafom 
regnar eldgniftror ifrån dem, och om de brifta 
ut vid något Ikepp antånda de det på en gång på 
flera ftållen, fom hånde med Hollåndlka lkep- 
pet Lindenhof år 1766 , årnat til China, at af 
des befattning i en fådan haft blott några få 
blefvo bårgadc. Dock åro fådane håndelfer ra
re, ehuruvål dunder och blixt uti hela denna 
negdcn höres dageligen.

Den 2J paflerades Æquatoren andra gån
gen, uti longitud tai gr. 44 m. öfter om Tene
riffa och negdcn af Malaylke öarne. Compafs 
milsvisningen var hår ,2 gr. N, a V. och incli- 
nationen 17 grader.

Den 26 voro vi uti granfkap med Cam
bodia kuften och hade utur Siamlke viken ft ar
ka vindkall, emellan öarne Condor oçhSapatte; 
magnet - nålen begynte nu vilja ligga horizon- 
telt och hade jemkat fig til 3 gr. 30 m., men 
den oroliga fiön och hårda blåften hindrade at 
ofta repetera obfervationerne, ty den följande 
dagen, uti figte af denna fifta ön, och 10 gr. 15 
m. latitud, hade på få liten diftance nord
polen böjt fig i grad 15 minuter under, 
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»emligen ifrån S grad. 53 min. latitud da
gen förut. Strömmarne fom fatte våldfamt 
åt nord oft, oroade hår vårt lopp, och hade 
'fiiart iedt ofs in àt de klippor, fom kallas Catt. 
vichs och hånga tilfammans med Skorpions- 
ftierten, om vi icke natten öfver ftyrdt fydiigt; 
lodningenmed land blandad, pä yo famnars diup, 
gifver deras annalkande tilkånna.

De fyra följande dagarne hade vi ovan- 
iigen ftora lopp, få at vi den förfta September 
voro på ftdan af den farliga vidftråckta Silfver- 
banken, lom varit bane för få många emellan 
Fhilipinilka öarne och Canton feglande Chine- 
filka Junkrar, och 1761 begrof Ikeppet Adolph 
Friedrich. De med fådane fartyg qvarlemna- 
de ftifvcr-kiftor hafva förmodeligen gifvit Por- 
tugiferne anledning af kalla honom Plata; diu- 
pen åro få ftörta omkring honom, at man in
om en mil har 70 famnar; des oriktiga belä
genhet har åfven varit orfak til de der timade 
olyckor, faftån han ligger allenaft 120 milar 
ifrån fafta kullen.

Den andra September, uti dagningen, fågo 
vi landet af China och de oftligafte öarne, lom 
Hänga Cantons Rivieret ; vinden vred il g til vår

förtret
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förtret efter några dinars lugn til vefter och 
ifrån landet, med tiltagande blåft, fom uppe
höll ofs, hår utanföre, til den tredie om aftonen, 
då vi hunno up til det findet, fom år emellan 
Lemis öarne och Lantas, och fingo der en lots v 
fom förde ofs famma natt til Macao - redd til 
ankars. Vi fingo hår et nytt ombyte af lots, 
at föra ofs upföre rivieret til Ikeppens ankare- 
ftålle Vampoe, och hunno lyckeligen dit den 
5:te om aftonen. For ofs funno vi Ikeppet 
Prins GUSTAF, fom legat hår et par måna- 
der, et nyligen ankommit Danlkt lkepp, fyra 
Engellka, fyra Hollåndlka och två Franlka. 
Uti vår våg ifrån Macao fågo vi et Engellkt 
Ikepp följa ols, vi hålfade alla de för ols lig
gande Ikeppen, fåfom vanligit, med fextonfkott 
och blefvo af dem tilbaka befvarade.

Refan tyckes väl, fedan vi lemnade Norrige, 
gått nog långfamt, men når man anfer den 
tiden vi lågo uti Cap, inräknad med de dagar vi 
höllo oft derutanföre, då det Ikulle angöras, 
fom heftiger fig öfver en månad ; tillågges det 
myckna ftilitoch lugn, fom hindrade vid Æ q va- 
torns pafterande, och innan, vi hunno up mecj

Cap,



eap, tilfammanlagdt med det lugn vi hade i 
■ftratet Sunda, blifver deraf vid paß.- femtio da
gar; nar det afdrages blifver hon icke med dr 
långfaramafte.

Med hvad fom jag hår funnit märkvär
digt, fom ock om de tiifålligheter, fom före
falla pä hemrefan härifrån, Ikal jag framdeles 
hafva den åran upvakta. Emediertid fraralef» 
▼er med all högaktning

Min Herres

Canton, d. 7 Sept. 1770.

Ôdmiuke tienare 
Carl Gustaf Ekeberg.

Min Herre»

J
ag lofvade uti mi t lifta ifrån Canton, at berätta 

något om denna orten, borde ock, i an- 
feende til den kunlkap jag på otta refor för 

denna kunnat Ikaffa mig, vara derom omftån- 
deligare, ån/uti det föregående. Jag Ikal ick® 
förnya de belkrifningar, fom förut åro giorde? 
ej eller bygga de mina på några utfrågade be- 
råttelfer af Chineferne, fom til ftorfta delen 
åro lielfve okunnigare om fit fofterland, ån 
främmande, utan endaft hålla mig vid det, fom 
jag fett och erfarit omkring Canton. Emedan 
detta folkflaget hafva i långliga tider tilbaka 
varit få fôrbehâllne, at de icke tilftadt främ
mande få viftas och relä inom deras landsorter, 
få år den kunlkap vi hafve om landets inre be- 
Ikalfenheter, Oeconomte och Politie, endaft 
kommen ifrån de Milfionairer, fremmandc 
Magters Såndebuder och Konllnårer, fom fått 
Kejfarens fårlkiita tilftand at rela derigenoin.

Cathollke Prållernes för mycket fria um
gänge med deras epfinfolk, häfver, fom det 10-



rêgifvcs, varit i förra tider förfla orfaken til 
detta få inlkrånkta lefnads fittet, fom hindrat 
kunfkapen om landet. Flammande kunde 
dock i flera ar obehindrade fä gå ut pä lands- 
bygderne, omkring i förflåderne, bo och vi
llas i Canton lamt fara ut långa flycken på vat- 
net , men en ladan frihet indrogs efter hand, 
få at Europeilka fruentimren, fom någon gång 
ifrån Bengal, Batavia och andra orter, giorde 
Una manner fållkap hit, måfle i fenare åren 
quarlemnas i Macao til åter refan. Sluteligen 
blef denna lilla förmonen 1759 och 1760 alde- 
les indragen, igenom et mifsförflånd, fom 
yppades emellan Regeringen och de Engelfke 
handlande, för den fart de, utan tilflånd, i nå
gra år idkat på Chuxan och Limpo, uti 3o:de 
latituds graden, in i fielfva The landet belågne. 
En SuperCargue James Flint, fom hela tiugu 
åren i China lärt lig fpråket, och vid detta och 
flere tilfållen giordt Compagniet mycket biträ» 
de, hade emot Mandarinernes på egennytts 
och ilvilja grundade klagomål, brukat i lin 
apologie få mycken frihet, at Kejfaren dömde 
honom i tre år på en fällning fångflig , och 
fedan ovärdig at komma til China, och des

låro-
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låromåftare at mifla liufvudet, fom flraxt hade 
den påfölgd, at Europeernes bekvämligheter i 
få flor mon minlkades, fom Mandarinernes 
tiltog. De måfle fedan, i Ikeppens frånvaro, 
lemna fasflorierne och fina hyrda hus och flyt
ta til Macao, icke utan kofinad för fragt, up 
och nedgående tull, utlöfen af pals och andra 
umgålder, utan ock vara flängde inom vifla 
gator, och i många mål tåla intrång i folk-rå t- 
ten; et fådant tvång har trångt lig inom mu
rante af Macao, hvareft invånarne få åtnöja 
fig med många, af Mandarinerne dem tilfogade 
oförrätter.

Jag Ikal nii begynna med fiö - kullens bs- 
Ikrifning, hvilken jag, fom Navigator, bordt 
gifva lornåmfla upmårkfam heten på.

De holmar och öar, hvilka betacka fe- 
gel-leden til Canton, hafva mindre behageligit 
utfeende ån de Malejlka, fom man på hitrefor.. 
ne feglar förbi. Den minfla af dem år med 
bulkar och trån.öfvervåxt, deremot beftå defli 
af intet annat ån en blekröd mojord, upfyld, 
med klippor och flenar, hvaremellan någräfå 
gröna liungflåckar fynas j de åro höge, kulli«



ge, och deras ftrander braute och obeqvåme, 
ligga efnellan den 2i och 22 latituds graden 
uti en ONO. och VSV. ftråckning, och göra 
fins emellan många ftörre och mindre inlopp. 
D« oftligafle af defla ikår åro fkilde ifrån Lan- 
ta ön, Igenom et bredt fund, fom i den fena-* 
re årstiden, då nord-oftliga vindarne förvän
tas, blifver af fkeppen befökt: de heta Lemi* 
öarne och åro til antalet fyra ftycken. Tret
tio milar öfter om dem, ligger, 12 mil ifrån fafta 
kuften, en något uphögd klippa. Fifkmäfarne, 
fom utvalt denna til et beqvåmt hviloftålle, och 
igenom ftn Ipilning fårgat henne hvit, hafva 
utan tvifvel varit orfaken at hon fått namn af 
Pedra Blanca. VatnCt år omkring och utanfö- 
re henne upgrundat til 18 famnar, och år få 
bequåmt fifkeftåile, at det icke år ovanligt fe 
på en gång öfver hundrade fampaner, fom 
partais under féglande flåpa dragnåt emdlan fig,

Vefterom deffa Lemis, grånfa Ladrones 
öarne, hviika förmodeligen årft namnet af den 
i förra tider fruktfamme ftö-röfvaren Coxima 5 
de åro lika Ikallote, ofruktfamme, obebodde 
och höga fom de förra. En rad af kraggiga och

# ) Si ( $
fpetfiga klippor ligga på fyd-öftra fidan ifrårt 
dem, fom fiöfarande gifvit namn af åfne - öro
nen. Hela denna kuften kan befeglas utan fa
ra nära til ftranderne, men inom dem, uti den 
inbugt fom fafta landet gör, ligger et chaos af 
ftörre och mindre holmar, nåftan af likabe- 
ikaifenhet, och af hviika rått få åro bebodde.

På veftra fidan af ftörfta Ladronen begyn
ner råtta fegel- leden til Cantons Revieret, förbi 
Macao, och har uti nord-veft en hög och klip- 
pug holme, föin Portugiferne kalla Montante 
och Chineferne Apome; denna bétåcker den 
hår i nejden endafte, för flora Ikepp beqvåma 
hamnen Taipa, emot de i vindikiftnings tiden 
gemenligen rafande ftormar, fom Chineferne 
kalla Tai-fong, hvilket bemårker en ftor vind. 
Jag ikal fom haftigaft beråtta hvad jag om en 
fådan våldfam blåft fått erfara, hvilken utiChi- 
nefiika hafvet nåftan alla år, gör de ikepp, fom 
råka at falla i hans vålde, maftiöfa, emellan Ja
pan in til Siam. Så mycket fom ordet Tai- 
fong liknar Typho, få mycket komma de öf- 
verens i utöfningen af fin grymhet. Når bla
ßen utur NO. några dagar tiltagit och fmånin- 
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gom flyttat fig åt nordkanten, tipfylt luften 
med dunfter fom likna folrök, at folen, up 
çcfï nedgånde, fer mörkröd ut och gifver några 
höga fiillaftående moln famma färga, åfven fa 
månan, och om nåtterne mark as matta blixt- 
ningar häftigt på hvarändra följande j få åro de 
ofelbara tekn, at denna grymma ftormvmdert 
är at förvänta, De uti detta farvatnet nog be
kante Portugifer hålla handen i hafsvatnet, och 
af des vårma dömma om Tai-fongens vifta an» 
ïiâlkandejoch ftyrka. Vift år det, at luften år 
qvalmig och tung vid detta tiifåiiet, hvilkct 
kan hafva en ladan verkan på vatn-ytan. De til- 
lagga, at han åfven gemenligen infinner fig två 
dagar efter fullmånan, och två dagar, för ny- 
tånningeri vid vmdikiftsnings tiderne. Så fnart 
iiu den ofvarinånide folröken förvandlat fig til 
dit flygande dimba, då år fiormen i nejden,; 
fom blåfer ifrån nord ganfka ifrigt, men tilta- 
ger vid hvarje ftrek han flyttar di veft, och 
detta år den puncft, från hvilken han vilar fin 
ftörfta grymhet, men aftager i lika mon, fom 
ïian kommer närmare lyd-ftreket, görandes 
éti fådan revolution uti 12 til ig tirriar; ju håf- 
tigàïé han blåfer, ju kortare år hans valde och

tvärt
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tvärt om. Vågorhes resning åro linder blå ft ed 
ej ferdeles kånbara, menfedah han ftilnat, löpa 
de ifrån alja fidor och dlfkynda fkëppen myc* 
ken oro. Jag vil hafva hvarje fiöman förma
nad at gîfva på defla föreiöpande märket} jiögä

Montante ön begynner likaledes på veftri 
fidan en Ikårgård, fom ftråcker fig uti SV. til 
Samciam ëller St. Johan. Denna, af Fortugi- 
ferne kallad Viados, år meta fruktbärande årt 
den andra, och åt den inra eller landsfidan af 
et groft, rofaktigt fiikaré-fålfkap bebodd. Emel
lan defla öar Och den falla höga kullen, fom 
pä långt håll fer blå tit, Och derföre heter 
Lamtiait eller blå landet, år et ärehipelag af 
oräkneliga klippor ochlkår. Samciam, den vac* 
kralle och fruktfarnmafte, år af en hop vid. 
Ikeppeliga pelegrimet befökttil Francis Raviers 
graf, hvilken ligger ned om en grön kulle, om* 
gifven med en jordvall, hvareft tvånne, tre al
nars höga, flata fienar méd Latinfka, Portugl* 
filka, Chmefifka och Japan fira påfkrifter, få* 
fom grafvård, förmäla, at denna heliga Ofter- 
lånningåfnésÅpoftel, blifvit hår 1640 begrafven.
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Des öfverlefvor fkoia fedan vara flyttade til 
Goa.

Härifrån vetter flö-kuften åt vefler, och 
år, på hela ätta til tio milars afflånd, omringad 
med obekanta holmar och klippor , förbi et 
högtland, kalladt Joncon-Tai-van och Hailing, 
åt en flor ö vid namn Aynam eller Haynan.

Ar 174a nödgades viT med fkeppet Drott
ningen af Sverige, föka vår hvfla och bärgning 
på denna ön, fedan vi uti November månad 
dit anlänt, näftan uthungrade, efter långt och 
tröttfamt flråfvande, emot den redan begynte 
nordoft-vinden, igenom en Tai-fong och an
dra flormar, fa-mt öfver mafleraes förlorande, 
til at där af bida den för ofs tieniigareveflvinden- 
Och efter fom få Europeer varit förut på den
na ön, vil jag i korthet bifoga et litet utkaft öf
ver hennes befkaffenliet.

Hon lyder under Cantons gouvernement, 
belägen emot 400 milar derifrån, emellan 1$ 
gr. m m. och 20 gr. o m. nord latitud, hållan
des uti längden ifrån ONO. til VSV, ifo och i 
©mkretfen360 milar, flängerTonquinfkavikera 
på öflrafidan, och år fkild ifrån fafla landets

utfkiifc-
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utfkiutande udda, Tchin-Chiu-tiang, igenom et 
femton milars bredt fund. Des ojemnalandt- 
mon hafver, emellan månge uphöjde löf kläd
da kullar, i dalarne, vackra vidflråckta åkerfält. 
Invånarne, tii flörfla delen Tartarifke Chinefer, 
hafva trängt fig in på de gamla Chineferne, 
fom ännu behålla fit hår orakat, och bruka 
med mycken idoghet denna goda jorden, famt 
hämta deraf lönande afkaflning af ris, focker- 
rör, bönor, potatoes, yams, kål och tobak.4 
mim. få vål för eget behof, fom aflåtahde åt 
Canton. På fomlige flällen är fkogen ymnig 
af många falla och rara trådflag, ibland hvilka 
rofen-och aloes tråden finnas ; omkring byarne 
växa pifang, apelcin, betel, och cocos tran 
förutan bambuer och annat bulkagie, Jcke för- 
gåtandes et flags tråd, fom, då det faldes,^ ut- 
dunftade en få fkarp ånga, at den, för några 
timar, giörde arbetarne blinda. Skockar af 
vilda höns funnos uti alla bufkar, jemte -flera 
flags dufvor , rapphöns , vacktlar, fnappor och 
annan fogel, och ingen brifl var på rådiur och 
vilda fvin. Tama höns, gåfs, ankor och duf
vor funnos uti byarne til öfverfiöd; bufflar,
oxar, getter och fvin var nog tiigång på. Af 
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0di u F*funn«s inga andrà an babianer, och mat- 
kattor til en obefkrifiig myckenhet. Mycken 
pdi vålfniakande, ofs obekant fiflt, fångades om
kring denna ôps flrander, få val fom hummeiy 
rakor, ofiron och musflor, famt myçket flora 
ftilpaddPC Qfvanför fanden yid {Iranderne, 
Yfetç cypey rpumdus 1 ftörfta öfverflöd, jemte 
ananas. Af giftiga krâk voro många flags oi> 
pia'r, fufèndç- benor och fkorpionet, livilka 
ftundom befökte ofs inom våra boningar. Se* 
flan yi vid lapdets annalkapde, igenom förut 
fktckade lartyg, underrattat ofs, $ yàl opi |am 
fiefs befkaiïenhct, fom om faryatnets fåkerhet, 
feglade yi långs ut tned ftranden til en yik , 
Jiyareft yi, uti fkygd af en pied fkog bevâxt p, 
pti y famnars fandgrund ankrade. Ôn giorde 
pied landet et limit fund, foai Içdde intil ep 
jrupd Infîo, hvilket förvarades af pp fåftning, 
pied tre canotier på. Vi valde en flat plan, 
para en fkogslund, belàgen en liten mil ifrån 
flyandeii, på hvi]ken yi upflogq af fegel àtfklj. 
liga tålt, och knapt voro yi dermed i ordning 
ftpmne, förärt en Mandarin, fom yar Couver« 
peur ofyer den 6 milar ifrån ofs i granfkapet 
îl0|Slde ftad^nr Ling"cjiiu-bien, giorde o||

# ) 87 ( #

befôk, ce h dels igenom tek-nande, dels ige* 
nom en Chines, fom litet förftod Portugi. 
fiflean, underrättade % om y art ârende , hvih 
ket han ofôrdrôjeligen igenom en expreffe gaf 
Xontochen i Canton tilkânna. Inom fâ dagar 
hade han ifrån denna Herren bcfalning at fkyd- 
da ofs för alt öfvervåld af invånarne, och för* 
fkaffa ofs alla flags förplågningar, under vår 
varelfe hår. Vi fingo ock ifrån Canton tyanne 
comparadorer eller upkopare, fom tillika bief- 
vo tolkar för ofs. Vår Mandarin låt vid nåffc 
befök, utanför vårt campemente upfatta en talla, 
med et anflagit påbud, at ingen vid fvårt ftraff 
Ikulle tilfoga ofs någon oförrått, hvilket efter
åt höll våra i början oroliga grannar, uti mera 
fiillhet. Kejfirens berömvärda anftalter om* 
kring Rikets fiö -kufler, då fremmande Ikepp 
ftranda, eller eljeft möta någon olägenhet*, 
höra icke förtigas. De nåfigranfande orteis 
befålhafvande Mandariner, åro vid hårt anfvar 
pålagde, at för Kejfarens koftnad, fkaffa de 
nödlidande klarier, föda och alla nödigheter, 
fkydda dem för öfvervåldi och obehindradç 
fortfkaffa dem til fina landsmånner i Canton, 
Bevis på denna författning erforo de föroiyckg* 
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åe på fkeppet Prins Friedrich Adolph, fora
ftrandade pâ Plata âr 176t. Vi lefde derefter i 
mycken fâmja med detta folket, fora alla för
middagar hollo likfomen liten marknad, af alla- 
handa faker, utanför vara tålt. De oroade 
ofs aldrig uti våra fpatfergångar, eller dä vi 
voro, långt ftycke in uti landet, pâ jagt 5 vi lingo 
ofredade befoka dem uti lina byar, och uti Ila» 
den blefvo vi af Gouverneuren och andre 
hans Officerare med mycken höilighet bemötte. 
Denna var bygd pâ bada lidor om en Iter back, 
fom foil uti den til vår hamn gråntfande in. 
fiön, öfver hvilken var en hvålfd flenbrygga. 
Han var til hålften omgifven med en gammal, 
af huggen lien bygd hög cravel mur, fom 
hade, i Hållet för baffioner, fyrkantiga torn 
med fkottgluggar, pâ hvilka lägo några rofti- 
ga jern-canoner. Så fnart vinden begynte blif. 
va ombytelig, giorde vi ofs färdiga ifrån den- 
lia orten ; hvilket fkedde mitt uti Martii månad 
1743 -•> men ftrömen efter den förra palfade-vin- 
den, hade icke få fnart lagtfig, at vi icke af 
honom blefvo utur vår led förde emot de ve/ler 
om Ladron liggande fkåren, och der til den 15 
April uppehåldne, innan vi kunde.hinna up

til
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til Macao. Vi funno der for ofs Commendou- 
ren Anfon, fom årnade fig pä kryfsning om
kring Philippinlka darne. Hârifrân fortfåtter 
jag det dfriga af kuftens befkrifning.

Farvatnet, lom ifran Macao leder up til 
Cantons Ri vier, blifver vid den lilla dn Linting 
både trångare och grundare, at man på fomh- 
ga ftållen har mindre ån 4 famnar, och bdjer 
fig emellan N. och NV. til denna ålfs mynning, 
hvilken af Portugiferne blifvit kallad Boucca 
Tigris eller tigermunnen, men fieifva Rivieret 
heter Ta eller Taho.

Detta gap håller i bredden en half mil, 
och år vid den flora dn, fom gör des veftra fi- 
da, upfylt med klippor och Ikår, hvilka nå* 
flan råcka ut til halfva fundet, emot en flor hol* 
ma, pâ hvilkën en afrundad murad faftning 
år anlagd, fom bevakas af några foldater, at 
förfvara detta inlopp. Fafla landet på öftra fi- 
dan år mycket högt, och fluttar fig brand* 
emot flranden, hvareft et åfven afrundat bat» 
terie , med bröflvårn och fkottgluggar, år gent 
emot det andra upfört. Vatnet håremeUan åf 
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landen
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piÿckst diûpt, och tidvatnet, x fît flödande och 
fallande, löper ganfka häftigt i denna trång- 
fien, fom knapt håller mera ån et canon - fkott 

ti bredden, fa at fkeppen vid in*och utgåen
de böra vara mycket varfamme. Straxt inom 
denna öpningen ligger närmare det veftra lan* 

en flor hög holma, Tigern kallad, och af 
Chineferne Tai-fong, hvaraf detta findet utan 
all tvifvel fatt fît namn.

Rivieret gör härifrån, utom fkepps-leden, 
mindre faryatn för fmdrre fartyg, fkiide 

ifrån hvarandra, igenom låga muddriga flacka 
risfdlt, hvilka med flödande vatnårpmåft be7 
tåckte. Många upgrundade banckar ligga emel
lan dem, och iikfora flänga fkepps-leden, fom 
måfle med högfla vatn pafleras. Öfver de lå
ga risåkrarne fynes, på längre håll, under höga 

1 vackra lundar, välbygda byar, grö
na planterningar uti affattningar, på landens 
afhällningar, aniagde, famt tom och pagoder, 
fom altomkring göra utflgteme vackra och 
mycket behageliga. På nord - veflra fîdan lig1* 
ger en yidAräekt o, med et högt berg, utur 
hyilket brytes flen til alla bygnader i Canton 
pch flera Aålien. Bergets tvära vaggar efter

,åen*-
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flenbrotten, vifa fig når man kommit igenom 
findet, afven fom det derpå flående nio vå
ningars^ höga Lejon-tornet, och tyckes lik fom 
fluta Rivieret hår, Saciane torn hafva uti förra 
tider blifyit bygde, då krig och andre orolig
heter förefallit. De åro åttkantige, och hålla 
yid pafs tiugu alnar nedantil i tvärlinea, af 
fem til fex ainars tîoçka murar, igenom hvilka 
trappgången går up til fpetfen, emedan tornet 
Utan bottnar dr öpet nedifrån upät Hvar af 
fattning, fom i vidden aftager, år fkild ige
nom et litet afhällande tegeltak, och aro af- 
fdttningarnes högder, fmåningom, fa val fom 
taken, aftagande, til emot en half aln for hvar- 
dera, få at hela tornets högd, utom öfverfla 
taket, och defi der ofvanpå uprefla jernfpiran, 
utgör emot 100 alnar; de hafva, pa tvanne 
emotflående fidorne, cpningar nedanifran upat. 
Nu begynna defle prydelige byguingar för
falla, och utur holigheterne våxa bufkar och 
måfla. Det föregifves, at de varit ärnade til 
et flags vårdkafar, at i en haft gifva Regerin
gen i Peckin tilkänna, då upror och annat 
ovåfende voro pâ farde; hvarföre vid dem 
finå Ikantfar , och tyghus blifyit aniagde, fom

4
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af et par Officerare och någre foldater vårda
des. Uti alla defla rivierets trånga farvatn, 
hvarefl oräkneliga lampaner efier fmå fartyg 
ftundeligen fårdas, åro vid flranderne upråtta- 
dé, vid inåfl hvarje Pu, et vakthus, med en 
upmurad hvit pyramid, famt några pihl och 
hambu tråder dervid planterade, uti hvilket et 
par foldater årö poflerade, at i någon måtto 
hållå ordning på det lofa folket. Pu år et jord- 
mått, och innehåller io Li, en Li fkai vara lika 
med 300 Cubiti vid pafs, och fkai en Pu fvara 
emot tre fiömiiar, emedan Chineferne råkna 
ao Pu på en grad.

Rivieret bojer fig nu härifrån åt vefler, 
och lemnar, på hela öftra fldan, flora blöta ris- 
fålter, och på den veflra, många flörre och 
wiindreöar, hviikas ftrander med dylika flacka 
fålter åro omgifne. De högfle rödaktige kul- 
larne åro endafl obrukade, och båra någon 
gles tallfkog, men deras bequåmiigare af håll
ningar aro uti affittningar afjemnade, med 
focker-rör och andra nyttiga vaxter plantera
de, och med löftråd befatte, hviikas rötter få 
vål befåfla och binda jorden, fom deras löf och

quiftar
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miiftar tiena i den varmare årstiden til vaxter- 
nes Ikugge. Uti dålderne åro flora byar , och 
vackra lunder:, få vål fom andra planterningar, 
anlagde. Rivierets grenar befordra deras för. 
flor, intil fielfva hufen, och vatnets flödande 
och fallande, låttar dem i arbetet.

Man blir icke långt ifrån fkepps-leden pä 
öftra fldan varfe, vid en flor lund, en rödfär
gad pagod, eller afguda-hus, fom heter Po
li -meh; den fårgen på hus, år i China fålfynt, 
och fåges ailenaft vara tillåten för vifla familier. 
Detta flålie har tiiförene varit i få mycken vord
ning, at jag fedt på Kejfarens vågnar Xontoch, 
och andra myndiga förnåma Mandariner, göra 
om höftetiden ditåt vallfarter; men i fenare ti
der tyckes en fädan andagt affladnat. Vagen 
ifrån de ftentrappor fom man upftiger ifrån 
flranden uppå, år med fläta huggna ftenar 
lagd, och bår til en rund, med bufkar och 
trån öfvervåxt kulle, vid hvilken en åldrig 
Dervich håller vakt, fom förer de refande, up- 
före några och tiugu branta inhuggne trapp- 
fteg, til en på kullen upreft öpen fal , ifrån 
hvilken folen, vilft tider, fynes gå up och ned
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utl vaïnet Vid ihgången flår en flat flen, med 
inhuggna gamla Chinefilka caraderer, på hvil- 
ken Eremiten flryker en fvart färga, lägget* 
derpå et ftort papper , lorn han med en borlla 
fä länge gnider, til de* pappéret blifver fvart 
och bökflåfverne hvita. Detta pafs tildeiar han 
de refande emot en liten vedérgälning. Vid 
pals too lieg ifrån küllen, leder den flenlagds 
vågen, til porten af en förgård åt Pagoden, uti 
hvilken finnes några palmtråd, jucea och 
languis dragonis planterade ; åt denna vetter et 
långt öpet förhus, uti hvilket många, af 1er til 
mennilko llorlek vål bildade afgudar fitta, forn 
föreftålla åtfkilliga fölkflag, ända til en morian 
éller fvart, med krulliga korta hår, flora iåp. 
par och hvita tänder; åt höger öpnar detta för- 
hufet ingången til Bonzernes eller preflernés 
boningar och rått fnygga trägård, fom år, 
Utom de der grafde dammar, tåmmeligen vid« 
iyftig ; mitt på förhufet år ingången til en an» 
nan fyrkantig gård, hvars fidor hålla hvardera 

fleg. Han år omgifven, på tre lîdor, af et 
öpet gailerie, under hvars t ak år fulifatt med 
röda taflor och förgylta pålkrifter, fom fige* 
fûrû de pelegrimers mum ©eh ftånd, foin varit

hår.
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hår. Omkring våggarne åro höga, tunni 
fvarfa fienar, på båda fidor med Chinefilka 
pålkrifter inhuggne. En två alnars uphögd 
gång går, mitt öfver denna gården, tilfielfva 
templet På båda fidor om denna finnas två 
öpna fexkantiga torn, af fex alnars diameter, 
bygde, det ena på vånflrä fidan, öfver en tre al
nars flor, af fandflen uthuggen,groda, och det 
andra på högra, öfver en lika flor af låödfteh 
uthuggen Ikilpadda. At Chine fernes traditioner, 
fom de påflå vara nog uråldrige, icke kunde 
vinna famma förtroende hos de fremmande 
fom dem fielfvä, lyntés de något mislynte öf
ver ; ferdélés når de framfördes af en grihå- 
rig vördig Bonze, hvars heråttelfe om deflå 
tornen var denna: At templet, för några feeler 
tilbaka, blifvit bygt af en flor anfenlig man, fom, 
för fina befynnerliga egenlkaper, blifvit intagen 
ibland gudarnas antal : at han til denna bygnad 
brukat allehanda fölkflag: at denna i ften hug- 
iie grodan och Ikilpaddaii, varit i förtidén ver- 
keiiga diur, men, då de hunnit til den för 
dem befiåmdä ftorleken, omfider blifvit flen- 
Vandlade, och at de varit årnade, at vakts 
livar fit vattufprång,; fom flculle finnas iiti de
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tmder dem gråfde brunnar, hvilka» affladnande 
voro et förebod til Chinefifka Rikets under
gång-

Sagor om dylike orimlige håndelfer, åro 
hos detta folket icke ovanlige, hvilka de, utom 
ikrifna böcker, föreftålla uti fina comedier: 
de förmena fig böra pâflà någon ilags värdig
het och företräde, framför andra folkflag, i 
anfeende til Chinefifka rikets ålder, hvilken de 
vilja utfiråcka, långt öfver alt hvad tideräkning 
heter, och tör hända beftyrka derigenom fåda- 
m flags forn-lågor.

Sielfva templet, lafom det heligafte, har 
vid ingången ifrån den uphöjda vågen, på 
hvardera fidan, nio fiycken flora bilder af 1er, 
giorda uti gammal Chinefilk drågt, med guld 
och andra höga fårgor prydde; de flå med farm 
manlagde, uphåldne händer, görandes en hay 
emot et långt och fmalt bord, på hvilket, utom 
blomkrukor, flå några liusflakar och rökverk. 
Framför detta, uti et flört Ikåp, fom år om- 
gifvit med igenombrutit förgylt löfverk, fitta 
trenne flycken förgylda afguda - bilder : den 
medlerfle, med et långt Ikågg, föreftålles äldre

ån
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än de andre. För dem brinna dag och naît 
lampor och rckverk. Uti de på fidorne om 
templet flora rymliga falarne, finnas någre al 
malm guttie flore upråttfiående klockor, icke 
olika kéttlar, af två alnars diameter vid pafs. 
Den gutne uphöjde pålkriften fåges vara få ur
åldrig, at den år för deras Callaos uti de fena- 
re tider obegripelig. Der åro afven någre 
hångande klockor, och flore trummor, med 
ormikinn öfverdragne, famt mesfings lurar, 
hvilka inftrumenter de nyttja, icke til folkho
pens fanimankallande, utan med vifla flag och 
bultnlngar, at gifva intryck på fången eller 
råttare måflan. För det öfriga årovåggarne, i 
defla falar, betåkte med hyllor, upfylde med en 
myckenhet i trå fkurne former, til böckers tryc
kande. Detta var fåledes et det fållfammafie 
Bibliothèque, öffl jag få får kalla det.

Sifl vifes en dörr, på vånftra fidan om rö. 
kebordet, hvarigenom, öfver en mindre gård, 
man kommer til det innerfta af hela denna hel-* 
gedomen, hvareft en gudinna dyrkas. De 
vantrogne Preflerne vilja icke tilftådia någon 
mans-perfon en gång fe dit in, under föregif- 

G vande
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vande at blifva blind, faftån män fîclf vill® 
undergå åfventyret; utan år detta rummet en- 
daff förbehållit dem , af Chineliflta cpjiifolken, 
fom åro ofruktfamma.

Rivleret kröker fig härifrån åt vefter för* 
hi en liten, kuilig, med trdn och bufkar öfver- 
våxt, och emot fegelleden utlkiutande udda 
omgifven med en gammal må A förfallen ring
mur. En innanföre i jorden nedfunken fön- 
drig jern-canon tyckes bevittna, at detta i ford- 
na dagar varit et flags fällning. Jag vet icke af 
hvad anledning fiöfolk kallat det Hoilåndfka 
Cafteliet. Chinelerne föregifva, at den ifrån 
en parla blifvit förvandlad tii en fädan ftenig 
kulle, och at den ofvanföre liggande bergsklin» 
ten varit fclfva modren eller musflan. Häri
från fynes nu Vampoe hamn eller redd open, 
med de til ankars liggande fkeppen ; denna år 
den förnåmfia hamnen, på hela denna trakten 
af China, betäckt på den nordra iîdan af Vam
poe ön, med des Ikogslund och by, på fodra 
al Siampen och Siamfeh öarne, fom eljeft kal
las de Franfke och Danlke, och på öftra och 
veßra hdorne af de något längre aiiågfe landen.

Sundet
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Sundeteller fielfva hamnens bredd, utgör pâ 
fomliga ftåilen, icRe ftort ofver 4.00 alnar, 
och den diuplekèn Ikeppen ankra uti âr mâft 
ôfveralt 7 famnar. Knapt kunna tva ftôrre 
Ikepp i bredde rymmas, utanmâfte ligga om 
hvarandra. Dock hafva 30 Ikepp bequåmligea 
legat inom en liten mil.

Öarne hår i negden åro af famma belkaf* 
fenhet, fom de förre uti Rivieret befkrefne, och 
hafva tillika under högderne många begraf- 
nings-platfer, få vål efter Chinefer, fom Euro» 
peer ; de fenare måfte godtgöra åt jordägaren 
två piafter, de förras åro efter flånd och vilkor 
olika, fomliga nog' prydeLtga och af huggen 
fbn murade, dem de efter feegrafningen vårds- 
löfa och låta förfalla. Chinefilka vidlkeppel» 
fen röjer flg ej mindre åfven i denna delen, 
och beror valet af grafflållet icke på dem fielf
va, utan på en flags Aftrolog, fom de kalla 
Fung-foji. Denna fyllan år för den orfakens 
fkul indrågtig nog, ty den mannen vet helt vål 
afpafla fina uträkningar, för et graffiålle efter 
flerbhufets förmåga, hvarforé uti de rikare hel
fen den döda ofta får ftå flera åren hemma obe- 

G a graf-
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grafvert, innan Fung-fojien hittat en tii begraf- 
ning låmpeiig jord och Halle. Han förftår ock' 
vid hvar excurfion fordra nya refe-koftnadérj 
det ar derföre man finner forg-foik långt up 
ifrån landet, fom gråta på fina anhöriges graf- 
Var ned omkring Canton, och tvårt om, fara 
det folket, på ändra orter igen, i famma ärende.

Vamp o e ön delar rivieret, och fedan hon 
åt vefter gifvit inlopp åt fkeppshamnen, lem' 
nar hon på öftra fidan et tilråckeligen diupt 
farvatn, för flora Chinefifka Junckare, at gå 
up mit för finden Canton, hvilken ligger häri
från vid pals 7 eller g milar. Ehuru Vampoe 
firanderne befiå, likfom de andre, af löfa och 
inuddriga risfålter, få hafva dock Européenne 
med flenar och grus af fkeppens barllaft, la på- 
fyldt och uphöjt den delen af dem, fom vetter 
inåt fkcpps-redden, at de under fit villande 
hår kunnat bequåmligen bebyggas med löfa 
hus af pålverke och bambu, at med mattor be
klädas och tackas, uti hvilka för redighet och 
och utrymme Ikui, det målla af Ikepps - red- 
Ikapcn uplågges och förbättras. Engelsmån- 
«erng hafva gifvit dem namn af Bankeshalem

hvilket
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hvilket de ånnu få behålla. De åro 60 til 70 
alnar uti längden, och 18 til 20 uti bredden, 
med ena åndan ftålde emot ftranden, vid hvil- 
ken de hafva fina fmedior och kokhus. Och 
fom hvart och et Ikepp gemenligen hafver fm 
enfkilta Banckeshal, få åro de med et bredt 
dike ifrån hvarannan fkilde, och med en flagga, 
ifrån en hög ftång utmårkte. En ft yrman, 
under-officerare, g man jemte handtverkarne, 
hålla hår ftåndig vakt, och nyttia tillika hand
räckning ifrån Ikeppet uti nödigt arbete. Fran- 
foferne hafva fkilt fig ifrån de andra Nationer- 
ne och fatt fina Banckshals hus på Franfka on, 
men de få ock derföre befiå omkoftningar fot 
ferdeles bevakningar af Mandarinerne.

För en fådan Bankeshals bygnad, antal- 
tar en Ikickelig Chinefe, fom blifvit antagen 
til Comparador eller upköpare för Ikeppet; 
denne beförjer om de dageliga förnödenheters 
anfkaffande, tildes Ikeppet åter affeglar, han 
utiåttar alla andra årender, vid förefallande 
tilfålligheter, och provianterar för hemrefan. 
Til en fådan fyfla våljes vid Contoiret i Can
ton, en uti fpråketfårdig, och för någon flags

G 3 årlig-
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ärlighet bekant betient. Syflan borde i anfeen- 
de til en fa betvdande leverants vara indrågtig „ 
om icke tullbetienter, foldater, gaiere - vagt 
de vid fkeppsfidan liggande fina Mandariner, 
och andre Ihapphanar, både igenom trug och 
pock delade med honom fortieniten.

Så fnart man anlänt til Vamp o e blir man 
genaft fyfelfatt med fkeppets aftaklande, utlös- 
fande, rengörande och dicktande, taklagens , 
fegels och andra tiihörigheters förbättrande och 
reparerande til hemrefan, få väl om bord, fonv 
i land,, vid banckehalerne. Man kan féreftälla; 
fig hvad buller och gny rörelfen af en Fädan 
folkmängd inom en få liten krets, orfakar, dä 
många Ikepp åro famlade, med dem, fom flau« 
digt färdas på vatnet.

Då man kommer in iRivieret, infinna lig 
ifrån Boucca Tigris fåfming, två foldater til 
vakthållning på Ikeppet, fom i Vampoe blifva 
af et par andra, den ena militairi 11c, den andra 
ifrån tifilftatçn, aflöfte. Deras fyfla år at hindra 
varors förande ifrån det ena til andra Ikepp, 
och at hämma oredor af pöbelen, fom, i ota- 
ligt många fiörre och fnvärre fartyg fvårma

omkring
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omkring uti Rivieret efter födan, at föra gods 
och folk, filka, tvätta kläder, tigga och åfvea 
{Håla. Til den ändan åro ock fyra galerer 
förordnade i hamnen, på ftåndig vakt, beman
nade med några lattiefulla foldater, och be
väpnade med långa luht- mufcpietter , pikar och 
oafflar. Man finner fådane örlogs fartyg haf- 
va, på flera Hållen i Rivieret, fina Iktioner i fam- 
ma årenfle, dock efter utfeende, mera igenom 
myndighet, at lkriuna den enfaldiga folkho
pen, än med mod at Ma det minfia buller.

Vid den fullmånan, fom infaller nåfi på 
Ikeppens ankomfi til Vampoe, ferdeles om 
inånga på en gång anlänt, blifva Cheferne uti 
Fadorieme, igenom lirigvifien elle t tolken an
tydde, at Hoppo, det år Öfver-Infpedoren öf- 
yer tullarne och financerné i orten, årnar fig 
at mäta fkeppehy at derefîer göra uträkningen, 
på hamne - umgälderne, fom de böra^utgöra , 
hvarföre ftraxt anftaltas om des eraöttagande. 
Til den ändan begifva fig de förnämfie köp- 
mànnerne, fom i villa mal aro for hvart fît 
.fkepp fullmågtige och kallas Viadorer , dit 

förut.
G 4 . Den



■Den Chinefilka vantron , fom igenom 
iîna fe ft er, och andra luftbarheter yttrar för 
fui Im anan en ferdeles aktning, har förmått 
dem at anfe en fädan tid, til vifta förrättningar 
mera lyckofam, an andra. Af famma orfak, 
famt derförc , at månan i denna ftållning, 
gör vatnet tidigare fallande, och natten lius, 
har Hoppo valt detta tilfålle, och begifver fig 
bittida ned ifrån Canton, uti en ftor, ftåtelig 
lampan, öfver hvilken en gift, med fvarta bok- 
ftafver fkrefven flagga hånger, famt på fidorna 
*vå röda taflor med förgyita caradferer, hvilka 
uf märka hans embete. Tiiförene blef han i 
en fådan förrättning åtföljd af tre til fem galerer, 
men i fenare åren, har en fådan flat blifvit 
Indragen, och har han nu ailenaft et par mindre 
fåmpaner , med fina Ikrifvare och matare, 
en med några fkrålande fp el manner, och 
en fådan med köket och des redfkap uti, til flt 
följe. Utom en hop drängar och betienter, har 
han en foidat, fom förer den ftora gula damaft 
heders-parafollen, och en fom bår en flor bam
bu-fläder eller veftare, tillika med fyra ftycken 
profofler eller bödlar. Et fåifkap, lom utmärka 
Mandarinens värdighet De åro alla ifrån de 
gjidra åtfkilde igenom de vanliga hattarne,

med
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med röda toffar betåckte, utom de fyra fena- 
re, fom båra höga hattar, icke olika glefa få
gelburar, med vidhängande örnefiådrar, och 
åro förfedde med fablar, kedior, pilkor , car- 
bafer och dylika executions verktyg. Vid de 
tullhus och galerer, fom han i vågen paflerar, 
blifver han hålfad med bultande på et ftort 
hångande gutit metall bäcken, kallat Gung- 
gung, hvilket han, med dylika flag, ifrån fît 
fartyg låter befvara. Skeppens flupar böra, 
med hvar fin nations flagga, vara honom vid 
nårmafte tullhus til mötes, och fom han år 
rått få angelägen at blifva hedrad, fom han år 
ömtoligför knallen af ftyckelkotten, ty afhö- 
rer han dem, vid detta tilfållet, med håndren för 
öronen. Vid ankomften til fkeppen blifver han, 
af Capitainen emottagen och begifver fig fedan, 
öfver en ferlkild af tull-betieningen medförd , 
-och vid lkeppet fåflad trappa, dit in, under bul
tande på Gung-gungen, och et groft utrop af 
profoflerne, fom, med det andra anhanget, åro 
förut öfvergångne. Et litet bord klådt med et 
rödt guldborderat tåcke och en lånftol, med 
famma flags öfverdrag, åro för honom på dåc« 
ket i beredlkap, hvarvîd han fitter fig.
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Mandarinerne, fom med en utmärkt 5t- 
fkdnad ocli myndig Ipotikhet, umgås med 
fina underhafvande, tro fig kunna firåcka en 
fådan högdragenhet åfven til fremmande, och 
värda derföre knapt tala genom tolken, til 
Europeerne, eller med. Viadoreme, om dem. 
Då det någon gång hinder à ro anfiktet och ögo
nen frånvånda, hvarfore han håller fin höghet 
anflandigt at komma in i Ikeppet, med tobaks 
pipa i munnen.

Efter gifvit tilftänd begynnes mätningen , 
med en måttfiock af tio cobits långd , på et 
ifrån focke til melTans mallen utfpåndt fnöre’, 
af fyra fiycken matare , fom vid hvar och en 
afmåtnmg knyta en tråd, och igenom et högt 
rop gifva måttet tilkånna, hvilket af några 
ikrifvare, vid et annat bord uptages, repeteras, 
och uti en bok, med lika många under hvar
andra fralde miller, upteknas; derefter blifver 
bredden afmått på andra däcket, vid fiormallen, 
fom til det förra talet uplkrifves. Boken låg
ges fedan för Hoppo, fom, med röd fårg gör 
deröfver och omkring krokiga firek, förmo- 
deligen at hindra, det någon tilökning eller

afkort-

afkortning måtte' Ike, och fiar derunder ett 
ftdmpel. Det hander ftundofn, at han fedan 
beföker fkeppet* kajuta, låter fågna fig med 
några fötfaker och licpteurer, i fynnerhet om 
han fått veta, at der finnes nagotäfallamt och 
fremmande medfört, fafom ur och annat for 
dem anfiåndigt, hvartil han ytrar fit välbehag, 
och tom Viadoreme til fiut få godtgöra kofina» 
den. Den förra respeden faknas då, och fåf 
man fe hela fvårmen af under - betiening 
oförfynt tillika trånga fig in uti rummet. 1 » 
detta fåttet mäter han ibland 6 til 7 Ikepp 
om dagen. Räkningen, fom icke blir den 
lindrigafte, utfaller ftraxt derefter, och bör 
för beräknings - fåttets Ikul anmärkas.

Chinefernes mått hafver en decimal för
delning, likafom deras vigt. Cobiten, fom är 
hufvudmåttet, hafver, få mycket jag vet, in
gen krönt, eller fladfåftad längd, men fvarar 
ungefärligen emot fiorton fvenlka verktum, 
och år fördelad i 10 pimdos, defia uti 10 can- 
darins. Således utgör et ftepp, foro emellan 
focke och mefsans maliens centra håller 1x4 fot 
vid pafs, i Chinefifkt mått af 97 cobit, 7 punöh,
x candarin, och då ftorfia bredden ar 37

' . går
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gör den 31 cob. 7 pund. 2 cand. hvilka, uti 
hvarandra multiplicerade, gifva quadrat-talet 
309936° i’.2”. Huru nu fiu tlycken fm ziphror 
kunna på en gång determiners Ikeppets folida 

innehåll, och den derpå grundade omkodna- 
dens beräkning, år icke få lått at begripa: den 
förrättas fåledes.

Quadrat-talet — — 30993612
Multiplicerat med — •—• 7777777

Gör en fumma af - 2410,6,1,4,03^60^24 
af hvilken de fiu förda ziphrorne anfes fåfom 
penninge värde, nemligen 2410 thei, 6 mes, 
i cand. 4 cafh.

Penninge räkningen beror på vigten, 1 
fhel, fom år en i6:del af en catty, af hvilka 100 
göra en pekul eller 142A Ikålpund, fvenik vigt, 
innehåller ungefär io£ quintin, och har 10 
mes, hvar mes 10 cand. och hvar candarin 10 
cafh.

Säle-

Således är detta talet - 2410,6,1,4.
t)etfår 20 procent afdrag, kal

lat Kejfarens afkortning - 482122

Återdår 1928492
Hårtil lågges 10 proc. förhöjning 192849

Blifver 2121341

Hårtil kommer 7 procent för
Tullbetieningens befvår - 148493

Vidare tillågges två procent af 
de föredående 1928492, fom 
blefvo öfver de ao procent, 
Kejfarens afkortning til fkrif»
vafes arfvode. - 38?69

Sid prefenten til Hoppo, fom 
vanligen år 19^0,000

Blifver hela omkodnings - fum- 
man Thel - 42^8^4 ° 3 ”

fom är, då en piader eller dyck von ackten, £ 
allmänhet tages, uti Chinedlk vigt til 7 mes, a 
candarin, en fumma af 59I4i P^a^er P^ 4 caa° 
darinernär, hvilket blifver det flteppete hanr=
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De inkommande och utgående varorné, 

åro med en ferfluld tull ■ afgift belagde, fom, 
uti vilt mål, år af et fållkap handlande och 
åfvenViadorerne, förpaktad, hvilka, lins emel
lan, hafva deruti olika lotter eller andelar, och 
kallas detta bandet Cong-hang. Når det nu 
hander, at pä et är ag til 30 fkepp hit anlända, 
kan lått Hutas, huru indrågtig tullen aliénait år 
för denna orten. Det år länt at Portugiferne, 
och åfven de Ikepp, fom ifrån Manilla beföka 
Macao, åro ifrån Ikepps mätnings afgiften be
friade, emedan de blifva der neder liggande, 
dock få de betala ut och ingående tull, för de 
varoHfom der neder ut och inlkeppas.

Hoppo vifar omlider, dagen efter mätningen, 
frikoftighet, medelft en Ikånk til befattningen, 
fom år par oxar, några fåckar hvetemiöl, fame 
fem eller fex kannor famsu, et flags vederliyg- 
gdigit brånvin, dock bör detta flaget vara det 
hälla, efter det nyttias af de förnämare.

På många Hållen i Rivieret åro tullhus 
anlagde, i fynnerhet, der det grenar % uti bi
vågar. Uti defla underhålles en éfverfiödig 
åttiefull betiening, fom mail tilbringar tiden

med

med fp elände och fofvande. , Hår betala v ål 
Europeerne inga afgifter, icke dello mindre 
åro refande, antingen uti landets eller egna far
tyg, förbundne at låta vllltera fig, och utöfvas, 
efter godtycke, en noga granlkning, ibland in
på lleifva kroppen. En ladan nyfikenhet ar 
rått förtretlig, med hviiken de göra 1 referne 
icke litet uppehåll Siuparne åro dock under 
flagg fredade, och fâ aliénait et chiap dier 
förpafsning af den vid lkeppsfldan iigganae be- 
tienten, fom lluteiigen uti facloriet af en an
nan controlleras. Det år vål fant at de uti fa- 
dane förrättningar gå något för vida, och fat
ta Europeernes tolamod på prof, men få blif- 
va många tiiiåggningar förde på de fednares 
räkning. Jag påminner mrg at Pôli-tidningar- 
ne förledit år förmåla, at någon oordenteiig- 
het af detta flaget föreiupit emellan Chineferne 
och en Engellk Capitaine, fom derföre Mifvit 
belagd, med et ovanligen hårdt flrafF, det var 
jycka, at jag, jemte flera, famroa år närvarande, 
kunde beftrida denna håndelfen, och fom Kej<- 
faren förbehållit Hg afdömande [uti la alfvar- 
famma faker, få hade en fådan dom fordrat 
tid, och blifvit rycktbar för alla,

Närs
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Nära vid Vampoe år det förfla tullhufet 
beläget, hvarifrån bevakningen, vid fkeppens 
utlolsningar, blifver beförgd, fom deröfver 
håller en noga fortckning, fånder altid en be- 
tient, med förpafsningeii, uti. laftbåtarne til fa- 
tio riet, hvareft godfet, efter famma förtekning, 
af en betiening ifrån öfverfta tullhufet, öp- 
nas och befigtigas. Refande åro, fom fades, för
pliktade lägga til och vifa det från fkeppet haf- 
de paffet, då, efter vifitationen, en ftåmpel flås 
derpå. De andre chap eller tullhufen åro up
pe i förfladen, belågne, Och förfara på famma 
fått.

Uti farvatnet til Canton, finnes inga fer- 
■deles andra märkvärdigheter, utom tvånne, af 
de förr belkrefne tornen. Det ena fiår på 
Vampoe ön, och når vid den der belågne flo
ra byn, det andra på det gent öfver liggande 
landet, vid hvar* flrander, den diupare ledeno 
för de flörre Chinefifka fartygen, går tip åt 
Canton ; hår året fårlkilt flålle, fom falt-far
tygen ligga och utlofla. Deflfa hämta faltet 
ifrån de öfter om Rivieret belågne fiökufterne, 
och fe dan de kommit hit up, lemna det, til

mycket

mycket flora fampaner, at vidare föras up åt. 
landet, och fom denna handel år Regale, eilet 
kronans enfkiltä, få tillätes ingen, utan förpakt- 
ning, fig dermed befatta. Detta falt har ingen 
ferdeles ftyrka, och år derföre otienligit, at för
vara kött ocli andra varor med, på längre refor; 
at grunden, der det tiivefkas, år fandig, utmär
ka de låndiga delar, fom det åtfölja.

Der den öflra delén af förfladen begyn
ner, finner inan efter hand några kryddgårdar, 
och ju närmare man nalkas til ftaden, ju flera 
fampaner, at man på fomliga ftållen, har möda 
komma för dem Fort; den långa åran bakifrån, 
hvarmed de framföra fina båtaf, år i en fådaii 
trångfel ej fa hinderlig, fom om de med Here 
och långré ärar fkulle på fidorné ro, hvarfö- 
re de ock igenom det hår grunda x^atnet, måft 
hielpa fig fram med ftakande. Hår i nejden vid 
Öflra ftränden, år en liten graf, fom öpnar en 
räiuici, hvilken fkygges af et ftort och iom- 
migt tråd, hvarunder åtfkiliige fmå hyttör och 
fampaner finnas liggande : et tiihåll för en hop 
uflingar , fom igenom otidig kårlek vårdflöfät 
hålfan, til förlufl af nå fa, gomar; och andra
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lemmar ; Ibland defla finnas ock 
famt förvifnadé. Detta olyckliga fållfkap kal
la Cliineferne Fatt-fong, och trådet Fatt-fon
tän, fom vil fåga fä mycket fom franfofe-trådet

Stranden är härifrån hela vågen upåt, få 
godt fom tilftångd, af en otalig myckenhet flor- 
fe och mindre fampaner, fom ock, längre ut, 
ligga i flora flockar, lemnandes emelian fig 
aliénait <5pna gator, för ån mindre fartyg, at 
färdas uti, ifrån hvilka utbiudes ved, vatn och 
allehanda ätande varor til fa lu, antingen ige
nom utrop, en biålra eller liten trumma, och 
finner man må It en lika mängd af fampaner, 
vid andra landet, mitt öfver hela Rivieret, fä 
långt fom förflådernc åga flranden. Så at det 
icke fynes otroligt, at flere mennifkor hår vi
ftas på. vatnet, ån på landet, i lynnerhet fom 
hvar fampan bebos af en famille, beftående utaf 
några perforier , och de ftörre utaf flere hus- 
håll.

Hår i nejden tager ftelfva ftaden Canton 
vid, omgifven med fin, af huggen ften, höga, 
gamla ringmur, hvilken har få fom baftioner, 
fyrkantiga utbygnader med fkottgluggar. Nå

gra
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gra gamla jern-canonef fynas emellan bröftyår'ä 
nen, ej ftörre ån af 3 eller 4 pundig caliber. 
Sällan har' det varit någon Europee tillåtit at 
komma hår in , undantagandes då de, uti 
vigtigare årender, blifvit ifran Xontocken eftér- 
fkickade. Nyfikenheten lockade mig en gång 
några fteg inom porten, då jag blef motad a£ 
de takthållande foldater, at vanda tilbaka, och 
fant ingen åtfkilnad i de hus och bygnader, der 
voro, emot dem i förftåderne. Staden, i aflång 
form, år i omkrets ej ftörre, ån at jag flere gån
ger gått honom på tre timar omkring, han hat 
åtfkiiliga portar: de måfia vétta åtRiviers fidan. 
Et torn af det förr belkrefne flaget, jemte bt 
mindre fpetfigt, äro alla de prydnader, fom fta
den vifar inifrån.

På tvånne i Rivieret motliggande ftnå 
holmar åro åfven et par fmå fällningar, af fam- 
ma befkaffenhet, med höga ftenmurar bevara
de, mera för utfeende fkul, ån nytta, anlagde, 
emedan hvarken de, eller den, fom omgifver 
ftaden, i ofredfamma tider tyckes kunna göra 
minfta förfvar. Förftaden, fom ifrån öfter och 
på födra fidan, betåcker den andra, år på den 

H a yeftra



2^ ) Il6 C $
veßra mer vidflrdckf; det âr har foin Èuro1- 
peerne hafva fina facto lier, fkilde, med en vid 
paß xg aln. bred flcngata, ifrån Rivierets ftrand.

Hustomterne ;ko îfrân vatnfidan ftråckfe 
ripât, och hafva i förtiden varit bebygde efter 
Chinefilka fåttet, men nyligen lïafya liusågar- 
ne tillåtit Europeerne inråtta dem, efter finfina! 
och bequåmlighet, famt pryda dem, med glas- 
fönfter i flållet för de duncklä perlemo fön- 
flren, medftiljemurar i fallet för Bråd afplank» 
ningar, ochgipfade tak, för öfverdrag afmat- 
tor, med papper påkliftrade. Nationerne hafva 
jédan tåflat om, at uti dem göra indelningar
na nåtta och utféendet' vackert. Emot vata- 
lldanhar hvart faclorie fin t åkta Bafcori, at Ï 
varma årstiden, håmta fvalka, af den friflra fiö- 
blåfien: Inuti facloriet åro fåkre hvalf fil pen- 
ning c rum, och kallare' famt filråckeligama^ 
gaziner, för inkommande varor, famt åf- 
yen för få mycket gods, fom på flera dagar kan 
åfikeppas, tillika med prydeligä faiar och kam
rar, m. m. Delfa Bygnader åro i fådanfc 
mål fåkrare för eldsvåda, ån de förra, fom 
flere gånger undergådt det ödet, i fynnerhet

1741

1743 i November, då af en fådan håndelfe, på 
en natt, Svenfka ochDanlka facflorierne, tillika 
med flera hundrade hus, lades i alita. Förden- 
fkul år nu hvart fadtorie förfedt med koftfam- 
ma Brandfprutor. .

Tilförene blefvo fådane factorier hyrde, 
på.få lång tid, ikeppen voro hår liggande, 
men i fenare tider hafva compagnierne funnit 
fördel vid, at låta en Chef eller hufvudman, 
jemte några SuperCarger hålla et ftåndigt con
join, til handelens Ikötande, hvilka derföre be
hålla et och famma Ims; ehuruvål de, fom 
tilförene år fagt, åro förbundne at flytta några 
veckor til Macao, til des andra ikepp ankomma.

Uti förftåderne finner man ganlka många 
köpmans bodar, och de måfta hufen utgöra, 
emot gatorne, antingen bodar eller handtver- 
kares verkftåder. Många gator innehålla bo- 
dar af en och famma handtering, hvilka gif- 
vitmåfla gatorne namn; fåfom en rad porceI-\ 
lains-bodar kallat den ' gatan poroellains-gatan, 
faflån nåfian hvart och et moftående hus år 
apotecjue eller drogueri, åfven få Ikomakare- 
{lenhuggare-gatorne, med flera. Vid dörren, 
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af hvar bod, flår, uti en fienfot, et 4 til 5 alnars 
hvitt bräde med ägarens namn, i röda bokfiåf- 
■yer, fom gifver en läng gata et ferdeles utfeen- 
de. Sedan Européennes frihet, fom ofvan för
mält är, blifvit indragen, inrättades ifrån 
fi randgatan, en med Fafåorierne jemngående 
bred ny gata, fom ofvan år med tvä portar 
om nåtterne tiifiångd, och förfedd med bo' 
dar, pä örnfe fidor, af de mail begärlige faker,

Uti férftäderne åro ingen Magifirat, eller 
flyresinån, utan flyta alla ordningar och an- 
fialter, ifrån Gouvernementet i fielfva fladen. 
pétta befar af många ferfkdda embetsmån; af 
defla, fom jag har fått namn på, åro Xontock 
eller Landshofdingen, Taitock eller Generalen 
Öfyér Mditien til fös och lands, Fiu, Jufiitia- 
rien eller Öfverdomaren, Hoppo, Tull-Ipfpe- 
dfor eller Råntmåftare, Vam-hoichicn, Fifcal, 
Pouh-chin-fiui, Camererare, med fiere, fom hvar 
i ft fand, hafya fina underbefenter til icke 
ringa antal, bvilkas myndighet den arma en
faldiga folkhopen får tåla, både med fryk och 
Otillåtejiga inkråktningar, utan at våga vånda 
fig til högre ort, Pock åro uti de förre och

höga
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höga brottmål den författning, at ingen flraf- 
fas til lifvet, utan Kejfaren fielf förut underlkrif- 
vit dödsdomen, hvarvid denna Herren bru
kar få mycken ömhet, at lian vil låta 
ma på den brottfligas öde, om han 
fördenfkul, fedan befålhafvarne i landsorter, 
ne inlemnat et regifler på en hop mifsdadare, 
Ikal Kejfaren med från vänd t anfigte göra med 
enpenfelen cirkel deröfver, då deras namn, 
fom blifvit få lycklige at komma utom denna 
ringen, varda frie, de andra blifva klädde 
en röd lårfts räck, med et halsjern och vid. 
tad kort kedia, fom år märke til dödsdomens 
verkflållande,]

? At Kejfaren åfven lindrar dödsfraffi 
et annat mindre, men dercmot anfvarigt, 
marktes[1748, då, efter et af Mandarinerne gif- 
vit tilf and, at få fluuta fkarpt efter tiufvar, en 
Chinefe blef fåld af den vakthafvande poflen 
utf en Danfik Bankeshal; et olyckeligit 
fkott dödade, ifrån Danlka Ikeppet, famma dag 
en annan Chinefe, fom få forvarrade jden förra 
håndelfen, at baneroånnerne hollos fyra må
nader i Canton fång fade, at afvakta den ÄB-
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dring Kejfaren behagade göra i den af Under
rätten fålde dödsdomen, fom blef, at de fak- 
fåide afftraffades, med 40 flag, bak på låren, 
framftupa liggande, af en tre alnars lang bam
bu fpiåla, af tre fingers bredd och half tum 
tiock 5 tör hända at denna eftergifvenheten 
■vederfors dem fåfom fremmande. Men at fvå- 
ra brott ej fä lemnäs ofiraffade, åfvenfremman- 
de emellan, vilades 1766, då en Höllåndfk ma
tros bief af en annan med en Rnif mördad: 
knapt var gerningen kunnig, innan några Man
dariner famlades uti Höllåhdfka-F aöloriet, h vilka 
ej aliénai!giorde fig om fakenunderrättade, be- 
fiktigade den döda, afmåtte fåret med en tum- 
ftock, utan anftaltade åfven om fåkra utlkickade, 
fom Ikulle bevifta executienen och fe den fkyl- 
diga blifva på fkeppet, under flora råen, hängd.. 
Smårre brottmål varda med det nåmde bamba- 
ftryket afftraffade, då antalet af flagen beror 
på den befallandés godtycko; andra åter låfas, 
emellan halfvorné af et, två alnars bredt, rundt 
bord, hvilket de,fom en fpanlk viol,måfte båra 
om halfen: dert fångflade kan, utan tilhielp af 
andra, ej få maten til munnen, mindre niuta 
hvila igenom liggande. At röfverier, fiuftia- 

; der.

der, barnamord, flagsmål och flera oordente- 
ligheter ofta hånda, ibland den löfa folkmäng
den , fom fielfsvåldigt lefver i okunnighet oni 
religion och lag, aliénai! tyglad af de mindre 
tefalimngshafvandes myndighet, år ej at un
dra öfver; myckenheten al dem fom bo på 
vatnet kan ej hållas i vederbörlig ordning och 
tilfyn, efter de åro drefne, at föka fina ferlkilta 
näringsfång, nu pä den ena, nu på en annan ort. 
Det år för den orfaken man nå ft an dageligea 
fer mördade barn, i en matta fvepte, flyta om
kring i rivieret, fom liderliga mödrar, i brill 
af födan, dit kallat; dock undgå de brottflige 
icke tilbörlig nåpl! då de çrtappas.

Den efterfyn de bruka i fina lagfaker, fi
ges vara grundad på de maximer, fom de åyft 
efter den fluga philofophen Con - fu - chy. Af 
dem fy nes fubordinationen gifva anledning til 
alla de andra; och år denna bygd på den un- 
dergifvenhet och lydnad, fom barn åro fkyldi- 

föråldrar. Et brott emot detta budet råk- 
nas mycket hårdt, och ftråcker ftraflFet fig til 
de i granfkapet boende , fom ej rattat eller an- 
çjfvit faken. Vördnaden för föräldrar år der- 
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fore i (let anfeende, at Chinefen räknar det for 
mycken höflighet, när en fremmande dricker 
des moders ikål, faftån hon långefedan blifvit
död.

Mitt för den veftra förhaden är ankare- 
platfen, eller hamnen för de hörte Chinefilke 
fartygen, hvilka uti fina ätfkilde lag ligga til- 
famman, efter de orter de kommit ifrån.

Fahån detta eljeh behändiga folket hafver 
Uti hörnans-vetenikapen föga kunfkap, fä bru
kat det likväl pä längre refor, til Batavia och Ma
lacca, nog drägtiga fartyg, och på de kortare, 
fåfom Manilla, Siam, Cochinchina, Tonquin, 
Formofa och Aynam, fmärre, jemte dem, 
fom ifrån fiö - kuherne föra falt, Förut hafva 
de antingen legt någon Europee til vägvifare, 
då de icke haft någon fådan til medinterehent, 
men fedan de på det fättet fått fkaffa hg någon 
erfarenhet, hafva de måft följt ftranderne åt, 
och, uti de hörre öfverfarter, nyttiat hn på vih 
fått ofullkomliga cornpafs, til hvilken de lik- 
yål påftå hg äga förfta uphnnings rättigheten. 
De florfla fartygen fåjes kunna inrymma 9 til 
loooo pekul the, hvilket fvarar emot det våra 
fképp kunna lafta ; de åro, uncjer däcket, uti fer
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fkilda täta rum afdelade, fom utanpå, vid bieU 
karnes ändar, med en b rad ram, likfom hycke- 
portar, åro utmärkte, for den orfakens lkul, 
at om någon läcka ikulle handa uti et rum, 
fartyget måtte kunna flyta och barga något af 
ladningen oikadd, med de andre. Jag vet ej 
om icke egcnkårleken hållit dem ifrån at byg
ga hna fartyg efter Europeiika lattet, få vål 
fom Morerne ifrån Malabar och Bengal, och 
de helfve vidgå vara båttre och fikrare. De åro 
fammanfatte af harkt verke och tiocka huggna 
plankor, baktil, emot håfven, uti en trubbig vin
kel inbygde, görandes der en holighet emot 
helfva hdorne, fom åro befåhade med tre til 
fyra öfver hvarandra liggande, tiocka halfrun- 
da bdrholter : oçh tienar denna hdlighetltil det 
fvaga rodrets eller flyrets bevarande emot vå^- 
gornes anhötande och håfvände ; få tyckes ock, at 
det döda vatnets inflrômmànde eller upfyllande 
efter fartygets vatnhola befordrar fortgången, 
Ehuruvåi nåflan alla deras fartyg komma uti 
tacklingen öfverens, få! åro’ de’{likväl i bygna- 
denkått mycket fkiljaktige, med flnäj krökoge 
Och fammanböjde fprång; fomlige åro uti bot-, 
nen flare ej olike ökhockar, andra åter med nå-
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gon flags kol, fomlige frammantil Ipetfigare, 
andra med flatare bakipeglar, fomliga med et 
flyre eller roder, andra med tvdnne. I lika 
måtta àro alla deras laft och p affligera re lampa-“ 
ner eller båtar, efter fraktens befkaffenhet och 
vågens långd, fins emellan Ikiljaktige, Ma-, 
flerne befta af et eller par tråd med jernringar 
omflagne, och ehuru vål frådflaget år icke fyn- 
nerligen faft, kunna de dock, utan vant och 
hoftog, båra et tåmmeligen tungt fegel, uti nog 
fkarp blåfl och oroligt hafsfvall. Seglet år af 
mänga mattor dubbelt fammanfatt och med bam- 
bu-fpiålarpå bädafidorförflårkt, och år i florlek, 
med fieifva resningen, altid fvarande emot far
tygets flyfhet. De kunna miiflka eller refva. 
det efter omflåndigheterne och vindens tilta- 
gande, igenom upruflande omkring den nedra 
råen eller bommen, och hafva fdrdenlkui få 
många Ikot, hvilka, grenade likfom boglinor, 
flata fig uti et. Detta pafTar fig ock allena för 
fegel af fådan flyfhet, hvilka uti loverande 
kunna hålla fartygen nårmare i vinden, ån då 
feglen, af våflflå buki ge. Ankrarna åro giorde 
af et hårdt och tungt tråd, fkodde med jern- 
Ikenor, likafom biilar, och bruka de til dem
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ingen flock, Utan måfle ankaret i fit fallande 
vånda fig på en, igenom den länga trålåggen 
fatt kåpp. Ankare-togeU, af tllråckelig tiocklek, 
åro fpundne af et flags fin fåf och brukas uti 
Jndien på flörre och mindre Ikepp ; det flyteï 
på vatnet, fdrdenlkui kan det långre hålla et 
Ikepp ifrän drift, ån med et tyngre tog 5 denöf- 
riga taklagien år tllredd af fegt haft.

Varfven och bygnings-platferne åro måfl 
på den gent öfver ftaden beiågne dn, Honam, 
anlagde ; fartygen upfåttas i en .tildåmd grop 
eller docka, och afflåpas halfbygde ifrån fta- 
peln, med ny, eller fullmånans högfta flödande 
vatn.

Denna dn har ät fladsfidan ef ferdeles be- 
hageligt utfeende, igenom de hoga vackra och 
ldfrika tråden, emellan hvilka lyfa inånga bygna- 
fler af våningshus, packbodar, lufigårdar och 
pagoder. Af defla fednare år den Pytagoreilkaf 
den ftdrfia och anfeuligafle: Hår får man 'fè 
de i förra tider afledne Bonzetne förvandlade i 
rädiur, i Ivin, gals och flera dylika, hvilka 
vantron underhåller i mycken trefnad och väl
måga. Hår vore det tilfålie at tala om Chine*
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fernes religion och giidslieiift, om det ickè 
fkulle blifva för vidlyftigt och ofullkomligt 
och lårer desutom vara tilråckeligen af andra 
befkrifvit; det år nog, at de aro måfl alla, fins 
emeJian uti denna faken fkiijaktlge, fomlige, 
churuvål fa på denna orten, catholfke Clirifh 
ne, Mahometaner, Pythagoreer och blinda 
hedningar, fom fielfva icke veta hväd de tro, 
men komma dock alla öfverens om et högt va- 
fende, fom giordt och Ayrer all ting, belönar 
det goda och flraffar det onda, igenom "dertil 
förordnade embetsmån eller mindre Gudär', 
hvilka de fom Mandariner föreftdfia, uti vackra 
®ch ohyggeliga bilder, befi demies dem viffa 
herrevålden öfver eld, vatn, våder, jord, 
.guld, fllfver, ris, med mera; åfven uti fkap- 
nader af drakar, lejon och tigrar, af hvilka 
denförfta har fått få mycken refpect, at han 
vunnit rum i Kejferliga fkölden. Hans gou
vernement fit al vara uti luften, under namn af 
Campa, fkal ock der fom oftafl förtörna Jols 
eller Gud, fom då flår efter honom med dun
der och blixt; han fkal ock binda til at åta up 
månan, vid förmörkelferne, fom de kalla Cam- 
pa -Tehy - yyt, [Campa åter mman ) de vifa
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ock dervid något bekymmer, fom tillika med 
förmörkelfen uphörer.

Sådane, och många andra orediga fagor,, 
npfylla de fm guda-låra med. Ehuru mycket 
en och hvar af dem åro uti deffa beråttelfer åt» 
fkilde, få komma de dock uti ceremonierne 
och dyrknings fåttet öfverens. Den dageliga 
andakten, morgon och afton, förrattar husfadren 
på hela famillens vägnar för fin Jofs eller hus
gud, och i des fiålle , för hans fkrefne namn, 
med diupt bugande, hvarvid några förgylta 
pappersblader upbrånnas, och några med rökverk 
beftrukne pinnar och lampor uptåndas, under 
bultande på gung-gungen, fom dock måft 
fker ombord , på fartygen. De högtidligheter, 
fom begås uti pagoderné eller afguda-hufen, 
anftållas antingen för någon tilårnad refa, vid 
fiukdomar, förborgade fakers utfrågningar, 
eller andra åliggande tilfålfigheter, och göras 
mera folenne. De åro då klådde uti fina båfta 
klåder, och låta under enjfkrålande mufiçpie 
framföra för Jofs, frugt,famfu, bakverk, he
la fvin ftekte, och andra traciamenter, fom 
Bonzerne veta använda, på famma fått, fom 
Bels prefter i Babel; och at göra anfialterne ån-
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nu mera lyfande, lâta de upfôra £6r den ôpna 
pagoden nâgra fkâdelpeh Under alt detta vi- 
fa andra närvarande föga aktningutan prata, 
ikratta, röka tobak och förehafva andra gåcke- 
rier. Bonzerne åro de endalie, fom, jemté 
muficanterne hafva at fylla, och hviika efter 
taöi, utur Ikrefna böcker, förrätta et flags mafia 
eller lang, fvarande den ena den andra.

Andra feller, fåfom nyårs felien uti 
Febfuarii, til penninge -gudeii, ris fefien uti 

Long - fcbyns eller drake*lkeps felien 
Maji, Laterne felien uti November, med 

flera-, firas, antingen til fågnad öfver lyc- 
kelig handel och indrågtig gröda , eller til 
aminnelfe af något i förra tider håndt åfventyr, 
om hviika beråttelferne åro mycket olika. De 
begås med en art af procdlioner, fkådefpel, 
mufique, traclerande och famfu drickande. 
Lang-fchyn fefien, fåfom befynnerligaft, varar 
uti tre til fyra dagar, och fåges firas til ihog- 
komfl af et förnämt fruentimer, fom efter en 
©lyckelig förrättad cur på en af de fordua K ej- 
fame, blifvit dränkt; men då hennes ofkuld 
blifvit kunnig, hafva de altfedan, vid fullmå- 

den i Maji månad, igenom kämpande i ro
ende ;

ende, måft vifa henne denna heder; de nyttia 
hårtd et ferdeles flags båtar, kallade Long- 
fchyn, drake-Ikepp. Denna draken, Ung, 
måtte fåledes vara af et annat flågte ân Campa. 
Sådana båtar åro ifrån 60 til 80 alnar långa, 
låga, och två til 2^ aln breda, äf tunt och lått 
vcrke bygde, och rymma 40, 50, til 60 par 
roddare, fom i bredd fitta på bottnen och med 
en liten åra, lik en fpada, med et målat öga 
på bladet, efter takt, igenom flag på Gung- 
gung och en trumma, under rop, med en 
otrolig hafiighet framföra detta monflreusa 
fartyget, fom frammantil år prydt med et för- 
gylt eller målat drake-hufvud och baktil med 
en fådan liiert, jemte många flaggor och vim- 
plar; men fô fort fom de uti en råttgång kun
na fara fram, få långfamt och ovigt fker deras 
vändande, hvarvid ofta hander, at det tunna 
fartyget blifver af brutit eller omkullllielpt, då 
många, ehuru färdige de åro i limmande, om
komma. Roddarne hafva för denna förrättning 
fått en catty ris och en blå lårftsråck. Otaliga 
âlkâdare af begge könen åro då famlade pa 
kullar och de höglåndtare liållen af liranderne, 
at förnöja fig af detta dfventyriiga gyckeifpel :
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at förtiga de andra mindre ßllfamma af detta 
Ilaget.

Luftgårdafne på Honam, få val fom de 
uti förftåderne, åro tilförene vid et annat til- 
faile befkrefne. De aro nåtta, vackra och i 
anfeende tii .bygnaderne, dammar, parterrer, 
aHeer och blomfier-quarter, mycket fnygga, 
livarvid dock ingen ting blifvit mindre i aktta
git ^ ån likhet och fymetrie. De hafva på 
ciem fpart ingen k o fin ad, och åro anlagde måft 
fâfom en art af ferailie för huftrurne och mai- 
trefTerue, hos hvilka de roa fig, då de ifrån fy s- 
lor giordt fig lediga. Det år bekant, at alla 
Öfterlånningar hafva antagit Polygamien, och 
taga fig afven Chineferne fa manga huflrur fom 
de hafva råd til at köpa och kunna förförja. 
Det fåmre flags folket hafva dem hemma i fina 
hus uti förftåderne och i byarne, få vål fom 
de, hvilka idka handteringar;defom bo på vat- 
net, föra fina q vinfolk med fig; åfven få år 
det med dem fom bo inom murarne af Can
ton, at de hafva fin famille der. Det år der- 
före af en del refande orått, at de kalla fielfva 
Canton fruentimers eller «pinfoiks ftaden; det

vore
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vore at beftå dem, utom det förra tvånget, ett 
ny arreft, famt at förvilla andra om landets fe- 
der och författningar. Den fom igenom per* 
fpeöfiv ifrån den höga Cochinchina Pagoden, 
fom år i fötftaden belägen, velat taga ftåder- 
nes läge i figte, lårer ej fela at finna få många 
af dem utom', fom inom ftaden, fom kunna 
biifva fedde.

Ibland andra bygnader på Honam år en 
rund fåftning, på des nord-veftra udda mitt 
emot Europe^ernes Facftorier belägen, fom ar 
utan något ferdeles förfvar. Litet föder om 
denna, vid ftranden, fom leder det inra farvat- 
net åt Macao, år på en uphöjd kulle et öpet 
hus bygdt. Rivieret år på detta ftåliet vidare, 
Xontochen och flera af Mandarinerne plåga 
ifrån detta hufet befe fiöfolkets öfningar med 
Galererne, ån under fegel, ån roende. Hela 
den manœuvrenkan med Ikål kallas et lekverk, 
och om den förhåller fig alleftades lika, kunna 
de aldrig råknas för farliga fiender på vätnet; 
de orediga evolutionerne, marcherne och åtta* 
quernefke efter commando ifrån Gung-gungen. 
Hår Ikiutes toed långa mufquetter liggande i 
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iîna gaflar, fa våi foin med bågar och pilar, 
jemte kortare iunt-mufquetter. Det arti garte 
år, at en del af detta galley -folket vånt fig at 
lîmma uprått, lika loin gåendes Ifrån median 
ofver vatiiet. Defle angripa fît mot-partie, 
rtundom rned faMar ochöföldar flätade af bam
bu -tågor, rtimdom med moufquetter, bäran
de» patron-koket på hufvudet, och kunna fåle- 
des I vatnet gifva på bvarandra Here falvor.. 
Det förnäm/k jag fett af Jandt-tropp ernes ex- 
rercitier var, at de ifrån enflutad fyrkant höl- 
1° flåndig eld, emedan del denrtålJningen 
flyttade fig öfver tvåhundrade rteg. Detta var 
*f en gooo.-de mans flark commenderlng, fom 
afglck til de veftra bergaktiga provincerne 
emot Tibet grånfande, at rtilla de uprorifke, 
Ibm ånnu hålla fîg Inom fina fördelar, med 
tiihielp af en hop lort folk och rtröfvande Bra
maner 5 och detta har förmodeligeö gifvit an
ledning til det nya, fom aviforne 1769 om hö- 
fen medbragte, om Kejfårens detroniterande 
af Bramanifke Prinfenj et upror, fom varat 
hela 30 åren och lårer, ej få fnart flutas. Ehu- 
ruval Chineferne vilja tilågna fîg hedren at-vara 
îipfînnare til krutet, få år likväl Artillerie ve-

ten-

tenfkapen i ftdrrta lägervall. De få ftycken, 
fom ligga omkring ftadfens murar och des fina 
fällningar, åro tvifveis utan gutne 1 China, 
hvareft jernet faller mycket fint och fegt, men, 
utom det de åro äf fmâ calibrer, fynas de va
ra utom vederbörlig proportion. Jag har an
ledning at fluta det deraf, efter jag fedt fö 
många fönderfprungne fom hela. För öfrigit 
har jag ej haft tdfålle at granlka dem. Uti iuft- 
fyrverkeriet åro de mycket fnålle och kurma 
filreda allehanda artiga och nöjfamma faker for 
litet pris. Uppå denna orten har jag icke fedt 
andra cavallerirter, ån officerare eller Manda
riner, beväpnade med fabJar, dem de, åfyeu 
fom foldatérne, båra med fåftet bakat, fa at 
de med handen bakom ryggen mâfîe utdragas, 
famt bågar och pilar. Soldaternes klådnad ar 
cn lös råck af liusblått nankin, böxorne vida 
af gult nankin, tiocka fodrade ftrumpor af 
farnma flag, likaledes öfvertyget på ikona, en 
liten trattformig hatt af bambu, omkring hvil- 
ken en röd tofs år kringfpridd hångande af 
hår. Stocken af mufcpietten år röd målad 
och pipan fvart. En tropp af deffa tspftåld 
gifver et artigt utfeende. Officerarne hafva 
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rôda filkes toffar pâ fina hatter, pâ famma fått 
hångande, famt en förgylt knapp ofvantil, 
uti hvilken år antingen en gul eller biå ften, 
en corail eller flor parla infattad, fom utmär
ker värdigheten. De båra violetta florsråckar, 
fonvråcka litet öfver midian. Pä bröftet^ ax- 
larne och ryggen, år en drake broderad. By- 
xorne af hvitt lårft, och ftöflor af fvart fattin, 
et bandtler korsvis öfver bröfiet, uti hvilket til 
höger hänger bogens foder af fvart låder, och 
til venfter kogret med pilarne, famt fabeln 
med röda flidan uti fin giördel; på högra tum
men bära de en dock elfenbens eller hiorthorns 
ring, fom ditfåttes i de yngre åren,at han fedan 
ej kan falla öfver knogen, emot denna lågges 
ftrångendå bågen fkal fpånnas, utomdes båra 
devidfidan, tobakspipa, eldtyg, tobakspung 
och de pinnar de åta med, lika fom de andra 
Chineferne af båda könen.

Honams ön år mera bebodd ån de andra 
omkring fkeppen liggande, och har åtfkilliga 
vål belågne hyar. Hår år det en da fie ftållet nåra 
til Canton fom thebufkar på någon höglåndtare 
mark uti den rodaktiga ochran, fand oeh mylla

åra

planterade; jag har fedt dem uti Februarii af- 
plåcka de fpådare löfven, uti jernkettlar rulla 
dem öfver elden och deraf tilreda theet, fom 
har ingen fynnerlig behagelig fmak eller 
luckt, men hålles fårflit uti mycket värde af 
Chineferne, och fkal det hyfa en helande kraft 
emot lungfot, af hvilken folk af fvagare con- 
fiitutioner åro mycket häftade, emedan de öf- 
ver alt, liafva fina hus och gårdar anlagde på 
vata och låglåndta platfer. Strånderne utgöra 
på flera ftållen vidfiråckta risfålter, och hvareft 
någon bredare del af Rivieret fynes i ovåder 
göra våld på dem och affkölja jorden, liafva 
de blifvit befåfiade med vackra cypreffe-tråder, 
Jivars rötter til hvarandra fpridde, bmda och 
quarhålla jorden, defia förekomma fåfom vac
kra och behageliga alleer; i öfrigit firåcker fig 
denna öns fydöftra ånda ned til Vampoe red
den och år den, fom på veft nord veftra fidan 
betåcker fkeppen, på flera ftållen igenomfkti- 
ren af fmå canaler och rånlar. På henne fin
nes åfven nåra vid ftranden et af de förr be- 
fkrefne vårdtornen, fom Chineferne kalla Lip- 
tack, emot farvatnet up til Canton beläget.
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Det fynes nog underligit, då man jemfö- 
rer en fa ftor myckenhet af folk, fom man här 
moterpå land och vatten, emot de brukbara delar 
af jorden, ehuruvål mänga obeqvåma ftycken 
finnes hår uptagne och låndige giorde, fom 
annorftådes Ikulle få blifva öde, huru defia 
alla, af et få litet utrymme kunna hafva fit un
derhäll. Tilförne har jag uti en liten beråt- 
telfe om Chinefernes landthushållning ndmt 
deroin. Men detta blifver mera troligit, når 
man befinnar at de bo under en mild iuftkrets, 
hvars vinternätter knapt åro få alfvarfamma 
fom våra vår-froftnåtter, och kunna fåiedes 
hafva jorden ftåndigt under bruk, at ifrån hen
ne håmta dubbla afkafiningar ; at fådesflagen, 
intil rifen, hvilken fvarar emot brödfödan, forg- 
fålligt utplanteras, fom i Ikörden gifver i2o:de 
kornet, mer eller mindre, at arbetarena åro 
oförtrutne, flitige och tiltagfne, ehuruvål der 
fom annorftådes finnes många tårande lem
mar, fom antingen fiånd, låttia, armod eller 
fiukdom giordt orckeslöfa; men i fynnerhet 
hörer hit til, fparfamheten: de ringare, nöjde 
med fit flånd, hårma aldrig de förmögnare och 
förnämare, hvilka åfven råtta fina behof efter

inkom-

# ) 137 ( &

inkomften; härigenom förfvinner ofverfladet 
få uti mat, fom klåder, några blader grönkål, 
et par fmå faltade filkar eller en liten bit flålk» 
jemte rifen, år hvad fom förnöjer dem i målet 
tvånne gånger om dagen, hvarvid de kunna 
beftå fig en liten dryck af det af ris beredda 
famfu brånnevinet, hvilket de likval maft emel* 
lan hvarje bit taga några droppar utaf, och 
deremellan låfka fig med antingen kalt vatn 
eller ock thé. Klådnaden ar fammaledcs en
faldig och okonftlad. Den envishet Chineferne 
har at följa fina gamla moder och feder, bor 
i detta målet anfes för en dygd, de pafla kla« 
derne efter kölden, och da väderleken arfval, 
hånga på fig många rackar, fom de med 
infallande vårma efterhand aftackla, och aro 
utan mycken granlåt; Ipråtthökar, och de fom. 
vilja göra fig igenom klåderne och långa nag« 
larne förnåma, hållas i ferdeles förakt ; husak- 
tigheten råcker inom deras boningar: fåfångt 
föker man åfven hos det båttre flags folket, 
mycken granlåt uti meubler. Alt hvad fom 
tyckes ftöra välmågan hos detta folket, ar of- 
yerflödet på huftrur, och quinfolken fom de 
fyflolöfa underhålla, famt åtrå» och begärlig« 
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!i c teil pä höga Ip el, men til det förra lårer 
den varma climaten locka dem, få mycket fom 
penninge lyftnaden i det andra, hvilken Kejfa- 
ren likväl igenom flrånga förbud, fökt at för
hindra. Men fedan jag nu efter detta korta och 
ofullkomliga utkaftet, htunlit tilbaka til Vam- 
poe igen, v il jag. fkynda med hemrefan.

De ftörre fkeppen, kunna aldrig intaga 
mera ån vid pals hålften af laden, för de ban
kar och de uphöjda grundens iluil, fom på flera 
flallen ftråcka fig tvårts öfver farvatnet, utan 
fedan de blifvit tiltacklade, made de ifrån 
Vampoe dermed förflytta fig nedan om lejon
tornet, at intaga det öfrigå af laddningen tilli
ka med provianten och andra förnödenheter 
för refan- men de mindre diupgående Ikep- 
pen, göra fig uti Vampoe aldeles fårdige, men 
måfle åndå för ofvannåmde orfakers fkul, väl
ja antingen ny eller fullmånans högfla flödan
de vatn, at kunna palfera ladana bankar med. 
Vi nedlade med bägge fkeppen uti flutet af No
vember månad, och voro ifrån Canton fårdige 
den ig:de December. Utaf de detta är i Can
ton varande fiorton Engellka Ikepp, två Dan- 
fta, två Franfea, och fyra Hollåndflh, jemte

et Holländlkt ifrån Battavia årnat til Japan, 
fom uti Vampoe nödgades förbättra en i Tai- 
fongen leden Ikada af bogfprötets förlorande , 
voro vi, utom et i Suratte hemhörande En- 
gelfkt Ikepp, tillika med et öfverliggande, de 
förfla fom affeglade, jemte en Holländare til 
Europa. Nordoftliga Ikifte-vinden fom nu al
deles ftadgat fig, plägar i förftone gifva neg 
alfvarfam biåft, ferdeies nära vid Chinefilka 
kuflen, intil des man hunnit förbi de öpmngar 
och drag, fom åro emellan denna och öarne 
Förmofa och Luconda, dä han tillika år mera 
oftlig. Skeppen, på hemrefan med gods upfyl» 
te, måfle, diupt laflade, båra proviant och 
vatten förrådet jemte redlkap öfver vattenbry- 
nen, de åro då gemenligen icke få fegelftyfva , 
fom på utrefan, och böra i fädane håndelfer 
med förfiktighet vårdas, til des man nalkas 
sequatorn, då en fådan vindames kraft efter 

hand aftager.

Den 20 December. Efter If veckors 
viflande i China, lemnäde vi om aftonen den 
ftörfla af Ladron parue utur figte, fedan vi för
bi Macao tagit utloppet emellan Montagne on
och flora Ladron; uti Taipa hamnen bkfvo vt

et
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eî hemårnat Portugififkt fkepp til ankars varfc. 
Vi ftâlte genaft vår kofa fâ mycket öfter om 
fydftreket, at vi med fåkerhet kunde paftèra 
icke allenaft den langa Paracells banken, fom 
ifran xg:de til i i:te graden betåcker hela öftra 
Cochiachina ftranden , och om hvars befkaf- 
fenhet man allenaft har några ofullkomliga 
feeråtteifer; en del förfåkra, at dà de med hârdt 
vader blifvit drefne öfver honom til figte af 
landet, hafva de icke kunnat mårka något far- 
ligit: utan ock de vid denna bankens öftra hörn 
feelågne klipporne kallade Anthonii harpa och 
Glasögonen. Mit för dem, åt öfter, nåra under 
l6:de latituds graden, har man en bank *f 
land och corail, på hvilken diupet år få olika, 
at da dels oftra lida haller 6 och g famnar har 
den veftraintil ço; han drupfunnen med En. 
gellka Ikeppet Macilisfield Galley; Sedan man 
med lödning fått grund af honom plågar man 
ratta fiördkningen, i fall ftrömmarne, fom altid 
följa vinden och i rata vinklar falla på Ikepsko- 
fan mifsledt dem utur vdgen, fom gemenligen 
händer.

Alt ifrån çyde födra latituds graden, intil 
Cliinelllka kuften, har jag uti detta farvattnet

funnit
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funnit compafi mi fsvisningen obetydelig, hål
lande emellan 2 gr. och i gr. 4.Ç m. nord a 
veft. Denna omftdndigheten lättar mycket 
Navigation för Chineferne, fom hafva om 
magnet-nålens ändringar intet begrep. De 
undvika ock, få vida möjeligit, denna för Eu
ropéenne vanliga vdgen öfter om Paracells, utan 
fom en del Portugifer, taga fin ländkånning 
af ön Ainam fedan de et långt ftycke folgt Chi- 
nefiika fkdren, ftyra fedan öfver til ön Cam- 
pelia, fom ligger vid ftranden af Qvinam, utmed 
Cochinchina, och följa fedan det landet til ön 
Condor, derifrån våga de med SSV. curs, öf- 
verfarten til Maleyfka öarne. Magnet-nålens 
inclinationer förhålla fig på denna trakten emot 
en få jemn mifsvisning helt annorlunda, ifrån 
det at hon vid Boucca Tigris ftupat med nord
polen 26 gr. under horizonten, och vid Ma
cao 23 grader, jemkade honde följande ellof- 
va gradernefig få, at hon i negden afSkoön el
ler Sapatte lag vågrätt. Vi voro den 26 Decem
ber uti 8 gr. Ç4 m. nord och räknade oft 4I- 
grad vefter om meridianen af Ladronen, då 
fydpolen redan lutade halfannan grad under. 
Härifrån giordes loppet veftiigare, at få känning

sa
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af Condor, fom ligger utanför Cambodia lan
det Siöbottnen af en fin fvartgrå fand, år 
här långt til fiös få upgrundad, at denna, eljeft 
nog höglåndta ön, kan aliénai! ly nas då man 
fått ig famnars lödning; den med folrök up- 
fyite Horizonten betog ofs likvål figte af henne, 
hvarföre vi rattade vår våg på den nordligafte 
af Malaylke éarne, kallad Timaon, belågen 
g grader nord om æquatorn; denna gör, med 
de tvånne öfter åt belågne Natuna och Anam- 
bas archipelagerne, et öfver go milar bredt 
fund. Jag kan icke, oaktat många efterfråg- 
ningar, gifva om dem någon underråttelfe? 
fal! jag flera gånger fedt dem ; de lemna, fom 
alla i detta farvattnet liggande Ikår, et mycket 
fcehageligit utfeende ifrån fig, men några Hol- 
lenlka Chartor berätta, at de, få vål fom Bil
liton , bebos af menfchenfreeters ; folket, fom 
innehafva de i granlkapet liggande öar, ehuru 
vddfinte och rofaktige de åro, hafva dock, få 
mycket man vet, aldrig varit varit canibaler. 
Timaon har på födra fidan tre mindre öar, i 
figte af falla Maleylka kullen liggande, af hvil- 
ka, Auro, år ytterll uti fyd och oil och tillika 
mycket hög. Iuvånarqe hafva ftundom vifat
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guldhaltig fand på de Ikepp, fom kommit un
der henne til ankars. Hon tienar til vågvifare 
för dem fom årna fig åt Malacca findet, hvil- 
ka härifrån böra Hålla fin våg veller ut til Bur- 
bucet eller puncfta Romana, fom år ytterlla 
uddan af Cherfonefus aureus.

Sedan vi föregående natten palTerat en 
mycket farlig fandbank, på hvilken Hollåndlka 
fkeppet Geldermallem förgicks 1747, och Dam 
fka Ikeppet Kungen millade fit roder 1748, 
belågen O gr. 4.Ç m. nord om asquatorn togo 
vi en liten krokvåg åt öfter at lkilja ofs ifrån 
honom. Efter hvarken diupleken, fom infil 
hans kanter år \g famnar, ej eller figtet af 
land, ty Panjangs ôarne fynas aliénai! i klart 
våder ifrån maftloppen i nordveft, kunna röja 
hans granlkap, få Hutade vi detta året, 121 gr. 
iy m. öfter om Teneriff, uti 1 grad fydlig lati
tud och fökte känning af de Ikår fom ligga nord 
om Banca fundet.

Defla beftå af en famling oräkneliga öar; 
holmar och klippor, fom utbreda fig emot tre 
grader nord och fyd och likfom upfylla myn
ningen til Malacca fundet. Lingin, den hög-

fb
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fia ochfiörfia, ligger ratt' under aequatom, 
Bintangjår i fiorleken derndfl, der hafva tvdnne 
Svenlka Ikepp legat öfver, at af bida fkifte - vin
den; den berâttelfe de meddelat om defla öar- 
nes tilftånd dr den endafte, fom jag kunnat lkaf- 
fa mig. Det dr for öfrigt nog : at de mdft föd
de fig med flikande, ty landet kunde intet förfe 
dem med annat dn några höns, coccos och fa- 
go, fom der til ymnighet bereddes af et flags 
tråds kårna. De ohyffade invdnarne mifstdnk- 
fes för röfveri.

Nyårs dagen 1771, fingo vi figte af berget 
Monopin, fom gifver förfta känningen af ön 
Bancas nord-veftra udda, hvilken med den 12 
milar i vefter belägna låga Battaiarangs uddan 
af Sumatra, fom endaft dr fynbar af den intil 
vatnet våxande höga fkogen, öpnar på denna 
Ildan detta fundet. Sumatra , fom gör hela 
veftra fidan deraf, dr ej mindre betdckt med 
upgrundade mudder och gyttie bankar, dnBan- 
ca ftranden uti öfier, med fördolda ftenar och 
låga fandreflar. Mit uti inloppet dr klippan 
Friedrich Henrich liggande, fom ndra intil fig 
liar diupt vatn, hvartåt ftrömarne altid löpa.

Det
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Det dr derföre at inan får vara uti igenomfarten 
mycket varfam, at icke râka pä någondera fidan 
i olägenhet, medan man dr i trdngflen emellan 
denna Scylla och Charybdis, utanftåndigt hälla 
fig uti 7 famnars vatn, fom jag funnit gifva 
den båfia leden.

Söder ifrån denna Banca uddan utfaller 
ifrån Sumatra, Rivieret Paiimbang, igenom 
fyra öpningar. Det aifali ifrån löf, förrut- 
nade quiftar och lös jord, fom vatnet utideftar- 
ka regnfkurarne nedfköljer, hafver utanför 
dem famlat fig til utfkiutande grund, fom man 
förfiktigt bör undvika; öfver 30 milar dro det
ta rivierets ftrander morafige, gyttiefulle och 
med bufkar och trdn bevdxte, och gifva endaft 
tilhall för crocodiler, cafluarier och andra 
högbenta foglar, innan det kan vara tienligit 
at bebos : Holldndarne hafva hdr anlagt et be- 
fdftat contoir ndra intil Sultanens Refidence, 
hvilken ar rådande öfver den träölen af Suma. 
tra, fom ock hela ön Banca. De förndinfia 
produöler fom hdr famlas dr peppar och rot
tingar ifrån den förra, och tenn ifrån den fe- 
nare. ’’ '

K Banca
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Banca /lyres af en vice Kung fom Ma- 

lajerne kalla Raja och Orang-Buflar. Nyfiken
heten drog mi'g en gäng, förra refan, at, un
der det jag var i land pa denna 6n, beföka ho
nom, uti fina nära Monopin belågne bonin
gar, inom en liten fkogslund. Hufet på höga 
pålar flående, med mattor tâchât och klådt, 
fkilde intet i bygnads arten ifrån de andra in- 
vånarnes, fom jag gick förbi, om icke i ftorle- 
kenj upgången /kedde igenom en lös trappa, 
fom om nåtterne drogs up, at förekomma olä
genhet af vilda diur. Det hade tvånne afdel- 
ningar, det ena audience-rummet hvareft 
Herren fatt, pâ en pä golfvet utbredd matta, 
med benen under fig korsvis lagde, omgifven 
med fina Pangaraner, Befallningsmån, och 
öfriga betiening ; han hade på lnifvudet en li
ten af fint bafi flätad möffa, den öfriga kläd
naden beftod af et flycke grof chitz lindat emel
lan låren och under lifvet intil median, på 
hvilket var en två fingers bred giördel, befatt 
med blå och röda i filfver infattade ftenar, uti 
hvilken kretfen hängde, hvars handtag få vål 
fom Ikida var af utkrufadt träd, inlagt med guld ; 
klingorne på dc-(fa flags gevären äro ormflinga-

de och med et flags gift beftrukne, föm äter fig 
in uti dem, fåfom grafroft. Det andra rum
met var Seraiiien. Jag vågade at oformarkt 
emellan de förehångande mattorne titta dit in, 
och tog i en haft hela fruntimers fkaran i ögna- 
figte ; en flor del af dem voro icke få mycket 
klådde, fom fielfya Herren, fomliga af dem 
dåggiade fina på ryggen hängande barn med 
all beqvåmlighet öfver axlen, hvilken omftån* 
dighet, jemte den låderbruna hyen, det groi- 
va, hängande, och af coccos olja glånfande 
håret, med de röda och fvarta af pinangs tug
gande flora tånderne, utmärkte, at de utan 
mifstag icke borde räknas ibland de Öfterlånd- 
fka fkönheterne. Hufet var omgifvit med et' 
par dusfin tvåpundige blanka metalls canoner 
på fina blå målade laveter, och derutom et 
lågt plank, öfver hvilket var en klyfftåtta, en 
myckenhet underfamma åfkådare af bägge fla
ken voi'0 derutanföre famlade. Bredevid vo-
ö

ro tenn-grufvor, roft-och fmålt-ugnar,famt en 
Mofquee, ty folket på denna och nåflgråniande 
öarne åro Mahometaner; de åro otrogne och 
fom fina grannar rofaktige. Regeringen i Ba
tavia. håller hår i fundet beftyckade båtar, at 
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for ôfvervâîd freda de fartyg fom fora gods til 
Paiirnbang, ifrån fâdane rôfvare - ßllkapers til* 
tagfenhet, hvilka dock åro mall ifrân de utair 
före belågne öarne.

Et hardt åfkevåder med mycket regn hin. 
dradeofs at den dagen komma in i fundet, hvar- 
eft vi af lugn blefvo uppehållne til den 4:de Ja
nuarii, innan vj bunno til Lucipara och detta 
fundets andra anda.

Lucipara âr en få liten, låg, fandig hol-
ma, med bufkar och trån endaft bevåxt, at
hon aliénai! kan fynas på 18 milars afftånd,
belägen 3I grad föder om aequatorn, hon li-
kafom tilliånger fundet på denna fodra fidan,
med fina åt nord-veil vidt utlkiufande fand*
reflar, lemnandes vid den blöta Sumatra ftranden
et trångt och få grundt farvatten, at Ikeppen,
ofta fom nogal!, hafva half aln emellan kölen
och fiöbottnen; lirömarne löpa, i fynnerhet
fpringtiderne, eller vid månans lkiftningar,
der mycket häftigt, få at jag vet det flödat i
denna trångfien öfver jg fot, oefa år fåledes
detta farvatnet mycket granlaga. Men den
épningen fom år på denna holmens élira lida,
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är mycket bredare, fynes ock vara djupare, 
men få mycket mig år bekant icke förfökt, 
fördenlkul hafva Ikeppen icke velat åfventyra 
honom. Jag vågar råkna det för efterlåtenhet 
af de hår dageligen fvårmande Pattiallingarne 
at icke en enda varit hugad för en få nyttig 
granlkning, hvarföre jag ej eller bör undra, 
at många af dem, åro i delfa farvatnen, ånnu 
okunnigare, ån fremmande. Et par gånger 
har jag likväl, af lirömarne ledd, fallit få 
långt in i detta fundet at jag varit nåftan förbi 
Lucipara liolman och haft 12 famnars diup, 
hade då den få fent ledna årstiden tilfladt ; 
lä hade jag fåkert, med förut Ikickade far
tyg, letat mig igenom det återflående, fom 
knapt utgiorde 12 milar, til des jag uphunnit 
det andra farvatnet. Hår hade nu magnet - nå
len redan lankt fig emot 24 grader ifrån hori- 
zonten.

Sumatras blöta llrand begynner, utanför 
fundet, fedan den lemnat et vidllråckt flack 
af mudder, at förbyta fit lynne uti en hop 
fandiga bankar, fom följa henne åt ir.tii hoi- 
marne, två Bröder kallade, hyjlka ligga un
der den y.te latituds graden, och åro myc.
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ket ofdkra at komma för nåra; man Ikuile der- 
före tro, at med en oftligare cours fnarare fkilja- 
fig ifrån dem och löpa minda faran, men ige
nom drfarenhet har jag funnit, at då vatnet 
ifrån Lucipara med en fådan gång begynt diup- 
na, har man häftigt och oförmodat infallit på 
en mycket vidftråckt bank af 4 och 44 fam
nars diup, utom figte af land, och hvilken uti 
inga chartor eller beråttelfer finnes vara ihog- 
kommen; tör ock håndafat på honom fin
nes mera upgrundade och farligare ftålien, 
fom framdeles igenom någons olycka, lika 
fom andra i detta farvatnet, blir uptåckt. Det 
år derföre rådeiigaft, at ifrån utgången af fun- 
det, igenom en fydlig gång och flitigt lodan
de, föka en rånna af xo til 12 famnars tilta- 
.gande diup, fom ofkadt leder, til des man kan 
föka kånning af de befagde Bröder,

De åro et par holmar af vid paß tre eller 
fyra mufquet-fkotts längd hvardera, och igenom 
et lika långt ref uti SSV. och NNO. famman- 
hångande, omgifne med en hop corail dru- 
fer, fom hindra landgången, emellan hvilka 
fynes ymnigt både filkar och ikilpaddor; de

åro
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åro öfvervåxte med tamarind och andra höga 
tråd. Råtta fegel-leden år påvåftra fidan et 
par canon-flcott eller ock en liten mil ifrån 
dem, för at undvika det tre milar åt vefter, 
emot det hår mer uphöjda och fynliga Suma
tra landet, liggande Shabandars gründet, på 
hviiket et lkepp af famma namn ftannat. Far
vatnet på öftra fidan om Bröderne år icke min
dre orent ån detta, ty v) milar ON'O. ifran dem 
ligga två, med lågfta vatten haiftorra bankar, 
kallade Brouers fandär, uti granlkap med den 
den lilla ön Nordvaktaren, och föder ut en 
klippa fom flotte Franlka fkeppet Jafon en ften 
1 bogen, fom vid kölhalningen i Battavia ut- 
t0gS- at förtiga flera farligheter, ånnu obekan
te, biand hvilka jag haft orfak at mifttånka 
tvånne ftålien, igenom det öfver dem fpeland® 
vatnet, fom tiden ej tillåtit utforlka. Öfter 
om alt detta ligger en famling af Bedroe öarne, 
eljeft kallade de tufende öar. Hårifrån begyn
na de höga Bantams landen uti fyd at fÿnas, få 
vål fom en ganfka hög kulle, fom röjer den 
fydöftra uddan af Sumatra, hvilken fått namn 
af Svinuddan, under hvilken en af grus ; och 
corail famlad holma år liggande, med höga 
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fïan bevåxt, benåmd Norden; denna gifver, 
emot den gyttiefulla /handen, en träng , men 
diup igenomfart til den redd, fom ban gör 
med de trenne i SSV. liggande liolmarhe tre 
Syflrar, och år betåckt uti ve/ler af ofvannåm- 
de Sumatra högd, uti hvilken de hemgående 
/keppen förfe lig med frifkt vatten för refan, 
utur en inom flranden liggande giöhl, dit det, 
ifrån högderne, af denna årstidens tidiga regn- 
fkurar, famlar lig. Ehuruvål redden år rym
lig för flera Ikepp, kunna de dock icke för 
den låga mudder-grunden, fom alienaft håller 
fyra famnars diup, naikas flranden närmare 
ån en liten mil. Så vål utur fkogen af Suma
tra, fom Syftrarne, håmtas tilråckeligit ved 
för refan obehindradt, emedan denna tradlen år 
öde; dock har man Ikål at gi/Ta, det den i för
tiden varit bebodd, i anledning af delemnin- 
gar man finner omkring de vackra, och med 
högt grås bevåxte flåtterne, af murar, tegel
grus famt öfverlefvor af afguda biidet; höga 
gråfet och tåta fnåren hindra mycket at för- 
diupa fig in åt landet, ferdeles fom man ofta 
blifvit fpår af tigrar och riconceros varfe, ej 
mindre ån myckenhet af crocodiier vid flran

den,
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den, af hvilka en en gång kom at följa noten 
i land och blef dödad. Stranden hår nedanfö- 
re har vål en hvit fin fand, men under dem 
famma ligger en tvår hands tiock flo af en få- 
dan fvart och glånfande, fom ger tecken til 
något jern- malms ftrek, efter den dragés af 
magneten.

Det år uti hela negden, utom Banca fan
det, fom vindarne denna årstiden åro mycket 
omlkiftelige ; de fyd-och vertilge åga fit vålde 
uti Indilka hafvet, och bryta med nog ovåder 
igenom ftratet Strnda; de nord-och oftliga der- 
emotutur Chinefilka hafvet förbi Banca, och 
lemna fåledes detta intervall utftåldt för de vind
kart , fom den mårt rådande vinden kan fram
tränga; gemenligen blifver luften hårrgenom 
ifrån föder uprörd med åfkedunder, ifrån ve- 
fter med fkurar och ilningar, och ifrån nordort 
med klart våder, liten vind och ftilt; icke des 
mindre åro de utdunrtningar, fom fke utur 
de fumpiga Sumatra landen, i ftånd at mart 
hvarje afton fournera med ifriga vindrtötar,, 
öfande regn och ftark blixt utur nordveft fidan; 
fådane omfkiften hindra fkeppen mycket uti 
finrefa, och uptogo åfven för öfs öfver låtta 
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dagar, innan vi nådde tilNordön, få at våra 
efteriemnade Holländare luinno ofs up med 
en lyckeligare och frifkare vind, emedan vi 
lågo hår.

Den 16 Januarii började en upklarnad luft 
ntur nordoft, med hvilken vi och vårt Hollånd- 
fka fållfkap bcgofvo ofs ut åt ftratet Sunda, 
för at föka et rymligare farvatten.

Bantams landet på Java och Svinuddan på 
Sumatra, åro de nårmaft fammanftötande /lal
len i detta fundet, hvilket likfom öpnar en dörr 
ntur Indilka hafvet til få många rika och frukt
bärande öar, fom inom det åro beiågne ; trång- 
flen på detta /lallet år, få tilfigandes, nå/lan til- 
flångd, af en vidpafs nio milars lång ö, beftåen- 
de af en hop kraggie och ojemna bergskullar med 
trån och bulkar öfvervåxte, och bår derföre, med 
råtta, namn af Tvårts i vågen, lemnandes et par 
final a farvågar eller fund, det ena på födrafidan 
under Java, fom utgående fkeppen med tilhielp 
af fydoftliga vindarne beföka, efter de derunder 
.hafva bequåmiiga ankare grunder ; det nordliga 

. emot Sumatra lidan, befråmjar med nord-veft- 
. liga. vindar hemrefome och håller ifrån en,

en
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en liten mil sord om Tvårts i vågen, lika med 
vatnet liggande klippa, til Svinudden en knapp 
mil öf ver ; oeh fa/lån at denna trångilen år öf- 
ver 40 famnar diup, fa löpa dock ilrömarne 
med en otrolig ha/lighet hår ut och upröra 
vatten-ytån til brytande /kum och hvirfiar fom 
föra fkeppen, allena/l de hafva få mycket 
vind at de kunna ftyra, i en haft ut i ftratet

Landet gör, ifrån Svinuddan, en ftor invik 
kallad Lampoon,; fom éfverflödar af peppar, 
hvilken til de der liggande Hollåndfka Facto- 
rierne funlas, och lyder tillika med veftra an
dan af Java under Sultanen i Bantam; fram- 
manföre denna ftora viken ligga öarne Siebes, 
Sambouricu, Cracatou, Kejfers, med mänga 
flera holmar och /kår; de åro alla mycket höga 
med trån och bulkar löfkiådde, famt af några 
Javaner bebodde. Vår goda vind ökade fig 
med dagen och få fnart vi hunnit utur ftröm- 
mens ledning, få at vi om aftonen voro mit 
för Prince ön, och den följande dagen uti 7 gr. 
5 m. latitud 120 gr. 20 m, öfter om Teneriffa, 
lemnade detta landet utur figte. Vår magnet
nål hade, fom vanligen hår i negden, föga 
mifsvisning, men hennes ftupning hade tiltagit

til
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til 32:clra graden med fydpolen under horizon- 
ten. Hela fiorton dagarne tilbraktes hår i var
ma, utan någon betydelig framgång, uti Mia 
och föränderliga vindar, fa at det var den lift a 
Januarii når vi voro uti 12 gr. 39 m. fyd lati
tud, 2 gr. veil om Java och ug gr. 22 m. 
öfter om Teneriffa. Skeppet Prins GUSTAF 
kunde for fin lattleglande bygnad, båttre nyt
tja denna milda väderleken och fkildes dagett 
efter ifrån ofs. Med början af Februarii må
nad blefvo vi fågnade af den fyd - oftliga paffa- 
de-vinden, med hvilken vi genaft giorde lop
pen fydligare, at flu 1 ja ofs ifrån et climat, 
fom denna årstiden år utftåldt för de bullerfam- 
mafte orcanerinom Tropiken, hvilken vi den 
i l Februarii med mycket jemn fortgång pafTe- 
råde, uti en meridian, Ikild ifrån veftra andan 
af Java 26 gr. yy m. och öfterem Tenneriffa 
92 gr. 37 m- Milsvisningen af compalferne 
hade en målnig hörizont hindrat at förföka, 
■men inclinationen var hår 5-4 grader. Vi ha
de några dagar i flag fedt åtlkilligeikepp,utan 
'ät få veta af hvad flags nation.

Den I7:de och dagarne derömkring, ha
de vi fuåll fortgång, hunno up tvånne Engel-

Ike
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fke Ikepp, förmodeligen ifrån Bengal, vid 
meridianen af ön Diego Reis, hvilken vi 300 
miiar når pafferade, uti latitud 26 gr. 30 m. 
och 78 gr. 17 m. öfter om Tenneriffa ; hår 
hade vi 1 y graders mifsvisning N. aV. och emot 
60 graders inclination, och natten efter lemnade 
vi meridianen af ön Maurice famt våra Engels- 
månner efter ofs utur ftgte; hår hade vår in
clination den ftörfta ftupningen både i går och 
i dag.

Den 24 och 2 y löpte vi om natten för 
uddan Marie, fom år det fydjigafte af ön Ma- 
dagafear, belågen 2y gr. fO m. fyd Om asqua- 
torn och har en bank kallad Stiernebanken utom 
fig, vi hade nu 30 gr. 3 m. latitud och 62 gr, 
24 m. öfter om Tenneriffa, hår hade inclina- 
tionen aftagit til y6:te graden, men deremot 
var variationen ftörftnemligen 2 y gr. 30m. Sun
det, fom denna ön gör med Africa, plågar vara 
namnkunnigt för ovåder nåftan alla årstider, 
men vi voro få lycklige at vi med vackert vå
der faunno til at fluta det den 2:dra Martii, då 
vi kommit under betäckning af Strömuddan el
ler Cap Corientes på Africa och kullen af Sof-
fala. Vi hade då latituden af 33 gr. 33 m-0C^

voro
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voro fo grader öfter om meridianen af Tenne- 
riffa; mifsvisningarne voro fâ vål for denlkuin- 
ma horizonteris Ikull fållfynte, fom af vara fem 
fiycken uttröttade azimuth comparer, fâ vida 
ifrån hvarandra oenige, at man hade fkål mils- 
tro dem alla3 inclinationen hade låttat fig til; 
p2:dra graden.

Den 4 voro vi utanför Terra de Natal, uti 
34gr- 42 m. latitud, 46 gr. 33 m. öfier ora 
Teneriffa ; m ifs visningen var ännu, faft ofå- 
ker, 2f grader, men inclinationen tycktes 
minfka fig en grad, för hvarjelongitudsgraden.

Vi hade fåkert bordf den 6:te Mardi hafi 
va känning af den hanken fom omgifvér födra 
uddan af Africa, om intet ftrömarne, fom kom
ma utur Mofambiquifke fundct, vid annalkande 
af des oftra kant, fom gemenligen hånder, 
fört ofs uti et lopp af go milar, 31 mil utur le
den föder ät, ty rakningen fom ofelaktigt helä 
Vågen föigt obfervationerne, gaf 3^ gr. 12m., 
men obfervationen var 3 p gr. 43 m. ; en om- 
ftåndighet, fom både bekräftade rakningens 
vifshet och fom åfven kom til pafs, efter vi 
den följande dagen hade en frilk fydlig vind,

hvilken

livilken förde ofs få vål inpå fammabank, af 
hvilken vi fingo fulla marken af vattenfärgens. 
föråndring, och af de på honom villande fog- 
lar, utan at behöfva loda, fom ock middags
tiden i figte af Capet 1’Ågvillhas, hvarifrån vi 
rattade vår kofa utur Indifka i Æthiopilka haf- 
vet. Ifrån Java hade vi giordt hemvågen 900 

milar genare ån utrefan, då vi ifrån Cap fegla
de til firat Sunda ^912 milar och nu p o 12 milar.

Compalfernes mifsvisningar, fom i alla tider 
tienat vid detta Cap til en controll på longituds 
råkningen, giorde det icke nu med få erfor! 
derlig vifshet fom de borde , få at den fom in
tet förut vifie hvad mifsvisningen på detta ftåliet 
fiuiile vara, hade låtteligen kunnat råka i vill
rådighet af deras Ikiljaktigheter ; firykningen 
och tilredningen, hvaruti ojåfaktigt felet befiod, 
af detta få vigtiga inftrument, borde handhaf- 
vas af dem, fom hafva både theorie och kunlkap 
derom, och förråttas med tilbörlig accuratefle; 
men vår indinerande nål var hår i Händ göra 
punduelt beflted; efter flera anftålta förfök, 
hölt hon fig nåra 4p:te. graden och 30:de mi
nuten, och fom jag åanu var ea grad öfier

OSB
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om Bay Falls hvareft nålen pâ utrelàn hade 
en grad mindre ftupning nemligen 44!, ty tyck
tes den proportionela förändringen fom hon 
holt defta dagarne emot hvar longituds grad 
fom man kom veftligare, falla helt noga ut 
och vifa des förträfflighet; når jag tillägger, 
at man uti defta obfervationer, hvarken år hin
drad af tiock v åderlek, ikummig horizont, 
eller bunden til någon vifs tid, utan aliénai! af 
några oroliga Ikeppets rörelfer, fom en van 
obfervator låtteligen kan hielpa; få blir ingen 
tvifvel at man ju på villa ftålien lkulle hafva, 
til longitudernes råttande, få uti detta och an
dra lopp , fom göras på parallelen, en nöjaktig 
nytta.

Vi fkyndade oß, at åt vefter fkilja ofs fa 
mycket ifrån Africanifke kufterne, at vi med 
fördel kunde nyttia någon infallande veftlig 
•vind för at uphinna Tropiken, hvareft vi för
väntade vår hielpfamma fydoft palfade vind 
igen. Den if förmiddagen paflerades födra 
Tropiken 20 gr. CO m. öfter om Tenneriffa 
®ci hade inclinationen 26 gr. 30 m.

Natten emellan den ig och 20 Martii ha
de vi figteaf ©n Helena, ochkommo derför-

midda-
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middagen til ankars bredevid ikeppet Prins 
GUSTAF, fom har för ofs legat halfannät dygn-

Sedan vi in på tredie dagen förfrilkat ofs 
hår, af alt hvad fom ön kunde til ofs aflåta, 
efter den föregångna tre månaders trågna tor
kan, fom få ödelagt betet, at en ftor del af bo- 
Ikapen bortdödt, famt hindrat våxten af kahl, 
failat och andra jordfrukter, och vi förledt oß 
med nytt vatten-förråd, beredde vi oß åter 
til hemrefans fortfåttande. Skeppet Prins 
GUSTAF affeglade dagen efter vår ankomft, 
ii varefter det Danlka Ikeppet Juliana Maria 
aniånde. Den 23 om aftonen togo vi fåledes 
aflked i från ön, och vånde oß åt den i vår våg 
liggande Afcenfion. Jag hade förut mårkt nå
gon Ikilnad både uti com paß - miß visningen 
och inclinationen, emot hvad de haft förut; 
detta gaf mig anledning til at mißtro dem, 
och årnade derföre hielpa nålen til råtta igenom 
en ny ftrykning, hvarigenom balance-fkruf- 
varne hade på något flitt kommit i olag. Den
na fak fann jag icke låta på Ikeppet få lått råtta 
fig, efter det låg i vågorne oroligt, och af 
vindkalicn ieke kunde hållas på et jemt ftrek;
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jag tiltrodde mig derfôre icke at iemna de få 
följande obfervationerne det förtroende fom de 
föregående , och fåforn pålitelige upfora dem.

Den af folvårman afmattade blåften gior- 
de var refa emot förmodan längfammare, få 
at Vi fcVrft den 2Q fingo ön i figte vid middags
tiden. Vinden, fom vid landets annalkande drog 
fig ovanligen på SSV. kanten med ifriga kaft* 
vindar ifrån bergskullarne, var ofs mycket hin- 
derlig til reddens vinnande, och efter vi icke 
funno vår camerat der, utan et nyligen ifrån 
Pondicherry anlåndt Fränfkt fkepp på ganfea 
ciiupt Vatten til ankars liggande, fom förmode- 
ligen ville med o Is dela fkiJpadds fångften, 
beflöt jag, efter dagen var få mycket leden 
och i natt ingen ting kunde uträttas, at fortfåtta 
refan, och undvika den olägenheten at \id 

ankrande på få diupt vaten drifvamed fallvindar-» 
ne ifrån ön, och åfyentyra folk i land för en 
ovifs fångft, eller gifya någon hugfålt tilfålle 
at varda, en Robinfon, hvarorn min Dagbok år- 
hindrade mig för året 175-6, lemnandes fåledes 
ön i folenes nedergång utur figte. Skilpad- 
dorne plåga icke gå alla tider til lands} en få-

dart
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dan omfiåndighet måtte den väderleken vara 
orfakentil, fom varit förut, ferdeies om den 
varit regnaktig, fom för dem år fynnerligen hin- 
derligt. Jag har tilförne på en refa uti Martii 
månad, ej kunnat fånga på några natter mera, 
ån 30 til 40 flycken, borde ock tro at de, uti 
de mer ledna månaderne, icke fkulle vara fä 
benägna til Jandgåetide, efter jag fyra gånger 
uti April och Maji håmtade aliénait några få; 
men förnam annorlunda 1767 uti lifta dagarne 
af Maji, då på en natt fångades öfver ethun- 
drade ; de på öns nordra och veftra fida belåg- 
ne vikarne åro för deras upgång tienlige ; de 
åro upfylte med en diup hvit fand, fom af va- 
gornes fqualpningar blifvit få gniden och flat 
at han liknar et fint afiångt frö ; det omkring 
liggande hafvets brytningar, göra emot kiip- 
porne och defla fandflranderne, åfven på öns 
lefida, ftåndiga bränningar, fom förorfaka en 
mycket befvårlig landgång få for fkilpaddoriie, 
fom folk, och öfverfåtta många gånger båtar- 
ne och flå dem i ftycken, livilket. hånde 1749 
då fem man omkommo ; detta Acer i fynner* 
het då vindarne åro ifrån fyd och veil kanteni 
Det til fångande pofterads man&apet, böra i 
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ail tÿfthet bakom A en år vara vara förtåckte, 
och kunna i mörkret, emot den livita fanden, 
mycket våi fe de upkrypande fkilpaddorne, 
faint höra deras puffande, dâ de i vatten
brynen ftreta emot vågornes affallande; efter 
midnatt anfalla de dem, dâ de år o Hadde på 
återvägen, och vanda dem pä ryggen, mur 
hvilket Mge de fielfva icke förmå hielpa fig. 
Alla defla åro honor, fom uti denlöfa fanden 
medfenornes fparkande göra flg gropar, i hvil
ka de lågga åggert, och fedan medfenornes min
dre rörande, jemka varfamt fanden, fom hal 
och rullande, rinner emellan buken och åggen 
utan at bryta eller fkada dem, och med det- 
famtna lyfter up modren utur hålan; de åro 
i defla betåckta hålor lemiiade åt vårman af fol- 
ftrålarne, fom efter någon tid klåcker dem til 
ungar, hvilka då utur defla gömmor behåndigt 
föka vätnet, fail ån inånga varda upfnappade på 
vågen af foglar och de i myckenhet hår befiu- 
telige råttor. Aggen åro rundformige, hvita 
och vid paß af två tums diameter , med et fegt 
fkin omgifne, fom vid flötande fnarare tager en 
bula ån det bråckes. Detta flags fkilpaddor 
hålla ifrån 3go til 4^0 fkälpund i vigt med 
fikalet, öch kunna förllå i två mål för en be-

fått-
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fattning af ; ço man ; hafva et för tran fritt ock 
vålfmakande kött; uti dem kan man råkna, 
med de fullkomnade åggen, blomtnor och 
åggåmnen, ifrån tolf til femtonhundrade. Ha- 
name fångas fållan och det antingen dådé fofva 
på vatnet eller då de para hg. De fångade 
fkilpaddorne iefva fem tii fex veckor om bord, 
utan annan föda, ån at de dagelïgen våndas 
och begiutas fom oftafl med hafsvatnét. Nåra 
under klipporne vankas mycken fifk, af de rö
da Aen-abborarne eller Rothmans,, et flags 
brunflåckig torfk kallad Jacob Severs, famt 
Cangarin-ålen, hvilken, fåforn enorm, hug
ger med fina fkarpa tånder efter den fom fån
garhonom, då han updrages i båten; utom 
öfverflöd af kåringe -fifken, fom i flora Aim- 
mar löper efter utflrödda brödfmulor, och 
kan med hånderne upkaflas ; Cavallos Sapaté- 
ros Bonitos och Albicorder åro pelagi och fån
gas ute på diupet. (5n liknar i öfrigit lemningar 
efter en utflocknad Vulcan eller brinnande berg, 
af de i långa rader ligggande flagghögarne * 
émellan hvilka någon lava förmodeligen flutit; 
många af dem åro föndervittrade, andra åter 
vifa glasvandlade fly eken: fomt af detta flagget 
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ir rödt och ligger upftaplat i höga pyramidale 
kullar. Hon gifver fâledes ingen behagelig 
iitfigt, och frambringar aliénai! någon portu- 
lac, fom fådt fig på de flatare Hållen, få at 
det tyckes förunderligit hvareft de hår löpande 
gete-hiordarne taga födån, men otroliga fka- 
ror af 11 orre och mindre filkemåfar, hafva 
giordt henne til Ht hem vill 5 de fatta'fig, un- 
derfamma, på Ikeppeh, och kunna utan möda 
fångas.

Efter folen få nyligen varit öfver detta 
granfkapet, då vindarne få af henne någon 
andring uti den vidd de plåga blåfa, få hade 
den upvårmde luften ännu intet fått någon 
fiadga, få at vi ej. förrån den 4 April hunno til 
tequatorn, hvilken pafferades y gr. 12 m. ve- 
fier om Teneriffa; della fmâ och ombytelige 
Vindarne fölgde ols til den 13 April up uti 
4,rde latituds graden i nord, med regnlkurar 
och qualmigt våder til fkiftes. Vi hade deii 
tiden hunnit up med en flotta af fem Hollånd- 
fka fkepp, men lemnade dem fnart, med den 
frilka nordoll vinden fom nu med ftarka 
regnlkurar blåfte ibland mycket i fri gt, och 
giorde vara lopp fnållare.

Den
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Den 2S April hade vi hunnit up med 
Capverdes öarne ; hela fly eket hår utan före år 
upfylt med många klippor och grund uti char* 
törne, fom man med mycket bekymmer pas» 
ferar, man har för öfrigit ingen kunfkap om 
dem, och veta de fom idka den Guineelka 
farten ej eller at om dem gifva belked.

Emellan den 24 och 2f, hunno vi til 
nordra tropiken, hvilken paflferades ig grader 
vefter om Tenneriffa, och kommo uti vår 
tempererade luftkrets, fom redan var la fval, 
at man måtte lågga an fiockare klåder, hvartil 
ömtoligheten, efter den nyligen hafde vårman, 
mycket bidrog.

Den 26, blefvo vi et Franlkt fartyg var* 
fe, hemma i Martinique och kommen ifrån 
Rochelle; fedan vi igenom et par canon * Ikött 
kallat honom, fattes en båt i vattnet fom fån- 
des om bord at efterfråga tilftåndet i Europa, 
hvilken gaf ois beråttelfen om Högflfalig Hans 
Maj:ts Konungens bedröfveliga frånfålle.

Den i Maji voro vi uti 3 2 gr. 2 m. lati
tud och räknade ofs 300 milar veller om Azo
res öarne; en llåndig fucktig och kall dimba 
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bade nu inftält fig, fom mycket brydde vår 
fommarklâdda befattning. Vinden nog bôgd 
åt nordfidan och ombyteiig, hindrade vår 
fortgång.

Den i r Maji voro vi i nära granfkap med 
Corvo och Flores, men dimba och tiock luft 
tindrade figte af dem; vi räknade ols uti 13 
gr. yr m. yeftoro Teneriffa och 40 gr. 29 m, 
latitud. Den fuktiga kölden hade redan ned- 
bragt åtfkiilige af befattningen i fkörbiugg.

Vi hade dageligen ombyteliga och fmå 
vindar, få at vi icke hunno meridianen af Te
neriffa förrån den 21 Maji, då vi hade latitud 
,4? grader; af de i fkörbiugg nedlagde,. voro 
tvänne begrafne. Härifrån begynte vinden 
Hifva ofs mer benägen, få at vi den 27 om 
aftonen fingo känning af Lézard, och med vac
kert väder de följande dägarne gingo igenom 
Canalen.

... - r
Den 3 t Maji hunno vi fram til flutet af 

Canalen, med en hård vefilig Haft och regn. 
En Hollåndlk lotsbåt legdes at ifrån. Dover 
fkaffa ofs. lots och förfrifkning ; middagstiden 
.tade,vi yårrlpts och proviant om bord och be-

gofvo
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göfvo ofs in uti nordfiön. Det Engeilka fitep» 
pet, fom gick för ofs uti November ifrån Can* 
ton, hade dagen förut palferat Dover, Prins 
GUSTAF för tio dagar, och Danfka fkeppet 
Juliana Maria, en dag för ols; få olika kun- 
jaa tilfålligheterne vara fom befrämja fkepps- 
ioppcn.

Den 3 Junii fingo vi figte afNorrfka ku
llen omkring nåfet, det var nu fiorton måna
der och 2 y dagar fedan vi lertinade detta lan
det; hår funno vi för ofs det Danfka fkeppefc 
©ch tilbragte den följande dagen uti lugn Och 
vackert väder. Den y om middagen voro vi 
utan för uddan af Scager til ankars liggande? 
en nordlig vind förde ofs eftermiddagen öfver 
til våra Svenfka fkår och om aftonen efter fol- 
gången, til ankars inom Vinga, hvareft vi bief* 
vo uppehållne af lugn til den 7: de, då vi ly ekeli
gen hunno efter våi förrättad refa up uti Rivieret-

Således har jag uti mycken korthet gifvifc 
beråttelfe om denna, i förftone vidriga, men 
efteråt néjfamma refan, och får jag tillägga, at 
fedan afgången ifrån Norrige vi aldrig mötte få 
fvårt väder, at vi ju kunde föra fegei. Några 
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finå trlfålligheter ifrån förra reforne bar jag få* 
fom uplysningar på fina italien låtit inflyta, 
altfammans bygt på fanning , egen årfarenhet, 
ach fornt på fåkra beråttelfer fom jag af tro
värdige perfoner famlat. Den hår brukade 
milråkningen år af våra fiömilar fom fvaraöo 
emot en grad. Om detta vinner min Herres 
bifall fker mig få mycken fågnad, fom jag 
|gor mig förfåkrad, at de fel fom i fkrifarten, 
tor hända, på et och annat Italie, fig infmygt, 
benäget urfågtas, hvaremot jag med all hög
aktning har den åran framlefVa

Min Herres

d, 7 junii
mu

Ôdtniuke tienare 
Carl Gustav Ekeberö.

Råttelfer*
F. 7, lin. loftårhon, lås den.

II, filtar. - S.t.O. iolgr. - S.t.O.utißofgr; 
43 ■> filta rad. • 2^6 milar,-2 fö quadrat-mil. 
44’ - 2, - år befökt, - år föga befökt. 
fO, - 7, - Herantemum,-Xeranthemum» 
7S ■> ■ S ■> ’ Lantas, - Lantao.
8o, - 6 - Lanta ön', - Lantao ön.
83’ - 18 - Francis Ravièr, - Francis Xavier. 
90, - 8 - Tai-fong, - Tai-Fou.

102, - 23 - Skepp, - Skeppet.
110, filta raden, - Ättiefull, - Låttiefu 11.
118’ - 16 - Fiu, - Fuin.

- 18 - Vamhoichien, Nam-hoi-hie».
P. 38’ rad. 17, tillågges, at man igenom 

fåkra Aftronomilka obfervationer funnit, 
det fielfva Staden Caput Bonas Spei ligger 
aliénait minut i tid, eller i det når- 
malte 23 minuter af en grad, öfter ora 
Stockholms obfervatorii meridian.
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