
Doctor wenigs Reise

fra Trankebar til Zeylon

t et Brev til Etatsraad Müller af 15 Februari 1777;

S
 Begyndelsen af April forige Aar giorde jeg en Reise til de 

saa kaldte pattiacattiffe Bierge, som ligge tredive ftcerke 
tydffe Mile sta Madras Norden ind i Landet. I denne torre 

EgN VSPte og blomstrede Ariftolochia iémper virens, saavelsvM PÑÑ 
de leerede Riismarker Grewia falviæ folia, som vel er nye, men fin
des dog aftegnet i Hort. Malab ; den lugtede behagelig, og havde 
kun faa Blade. En Polygami ft, som havde smaa hvide Blomster 
og en Frugt/ der lignede Plumbago Zeylanica, stod i Bustene. 
Crotahria juncifolia voxte to Dages Reife fra Madras hoy ere end 
en Karl. Af denne Vccxt giores det grove Scrkke-Lerred, hvori de 
Ostindiste Vare gierne indpakkes: Froet bliver og i Nodsfald 
spiist af Indbyggerne, men er meget ufordoyeligt. Ricinus og 
Cytifus Cajan ftode iblant hverandre; Ricinus vorer endnu, naar 
Cajan bliver indhostet ; Freet af denne bliver spiist ligesom Vikker 
og er fundere. Olien af Ricinus er bekiendt under det Navn Ca
íto r Ollie.

Nu begyndte Landet at blive hoyere og steem'gt blandet med 
Bierg-Mull. De fleefte Steene vare sammensatte af en stags 
Modder-Ertz, nogle vare af en stags rod Klippesteen. Nividi og 
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Wdnni vare medicinske Trcrer, om hvilke hermed folger en Beffri- 
velft, men Exemplarer tvivler jeg om at kunde sende, da jeg lod 
dem blive tilbage i Madras. Froe (a) af det sidste vil de finde i 
Samlingen, som hermed folger. Her fandt jeg hyppigen en Car
duus, som var nye og meget smuk. Paa et Forbierg fandt jeg lige
ledes hyppigen Citrus trifoliata i Blomster, som er en Limonia. 
Aårphrrs Figur deraf i hans Amoenitat er ret smuk.

Det forste hoye Bierg, som jeg Herbesteeg, var Nagari, hvor 
alting saae ud for mig som en nye Verden. Grewia Surrattenfis 
blomstrede her i Mcengde, og utallige Ting forekom, fom jeg aldrig 
havde seet for, dem Tid og Rum nu ey tillade mig at opregne. 
Det overste af Bierget bestod af en rod Petrofilex; (Saalvandt) 
var en Schiitus ; lcengere ned var Granito Roffo, og det nedersie be
stod af en hulred Kalksteen i smaa Stykker. Disse Steenarter ere 
sendte til Herr Cappel. Nogle af Froesorterne ere og samlede her. 
Dette Bierg var ongefcer 4000 Fod hoyt, og gik fra Syd-Vest til 
Nord-Nord-Oft. To Dage derefter besteeg jeg det nok engang paa 
en anden Kant, hvor jeg iglen fandt andre Planter, iblant hvilke 
vare en fmuk Jufticia, Monarda og mange Arter af Loranthus, 
sammesteds fandt jeg og en nye Art Nerium folliculis foleo divifis, 
Nerium antidyfentericum og mangfoldige smukke Sommerfugle. 
Mcengde af Nyeheder overvceldede mig her faaledes, at jeg ikke 
vidste, hvad jeg forsi ffulle tage fat paa; over tolv Sorte havde 
jeg vel med mig, men deres Hielp var kun Bedragene. Et Tor- 
denveir af Nordvest drev mig ned paa Len sondre Side om Efter
middagen Klokken 3. Her saae jeg mange Tigerhutter i hvilke Ind
byggerne indlokke den saa kaldte Tigre royal, kaste Stene for Hul
let og derpaa drcebe den; Nedad i Dalen var det overmande begroet 
med Buske, blant hvilke fandtes et giftigt Slags, hvis Blade, naar 
de enten komme i Vandstederne, etter paa anden Maade som ex
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(a) Alt det sendte Frs« var saa fordrrvet, at intet deraf fremkom.
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traft indgives Mennester, pludseligen drccbe; Free deraf jaavelsom 
en Bestridelse folger med. Imellem Bustene ved Foden af Bier- 
get var Solens Hede overmaade ftcerk, og et Reaumurist Thermo
meter stod 33Í Grad over o; jeg faldt i Afmagt, men kom igien til 
Rette ved det man overftcenkede mig med Vand.

Det andet Bierg heder Nair-Nævram, er af samme Heyde 
som det songe, men ligger en halv Dags-Reise dybere ind i Landet, 
og har steile Sider rundt omkring; ovenpaa er det ganste fladt, og 
Opgangen dertil gaaer igiennem en Biergklyft. Den artigste 
Plante som jeg strap fandt var et Acroitichum, hvis Blad staaer 
ganste Horizontal saa lcrnge det er gront eller naar det nyligen har 
regnet; det er rundt, foldet i Furer takkede i Kanten og af graa- 
gron Farve. Jeg bragte mange hundrede Exemplarer af denne 
smukke og nye Plante med mig, men de ligge i Madras. De stal 
faae den tillige med fleere andre enten over Engeland, eller med det 
forste Skib, som gaaer herfra til Host. Paa Biergfladen traf jeg 
en smuk Bignonia med store morkeblaa Blomster, en Jufticia, som 
havde storre og tykkere Blade, end J. hyifopifolia, og en Bust- 
vmt af to Meunesters Hoyde, som prunkede med ildrode Blomster 
dog uden Blade; det var en Hanplante; Frugt eller Blade saae jeg 
flet ikke. Endeligen fandt jeg det rode Sandel-Troee, som voxer her 
meget hyppig; Bestrivelfe derover tilligemed en bestinderlig Va
rieteer fra Zeylon folger hermed; det crgte skal de faae med det an
det. Her stod og en mcengde Diadelphister visne, som vift vare 
nye, Froet var allerede affalden og fortceret af Insecter. Dm nye 
Stapelia var hyppig, og havde en stor rund umbella, og Blomster 
af en mork blodrod Farve. Man miste mig et andet Trcee, som 
skulle vcere det sorte Ibenholt; det havde nccften cirkelrunde Blade, 
og tet ved Bladet paa begge Sider af Stilken en liden Kiertel (glan
dula) Blomster og Frugt vriste, at det var en Terminalia. Stem
arterne, som indtoge hele Strcekninger af dette Bierg, hvor jeg og 
fandt en Huule med Vand, var en haard, fiin Qvartzagtig Sand- 
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f een7 snart smuk hvid, snart hoyrsd og undertiden ziret ligesom 
med Baand. Ofte fandt man Stykker, som formedelst deres Fim
hed lignede en Petrofilex. For at faae des tydeligere Begreb der
om ville De behage at eftersee den Beskrivelse, som von Lrstne i fin 
Skaanffe Reise giver over den, han fandt ved Stranden ved Am- 
brishanm, hvor jeg og har sect samme; den har fuldkommen Lig
hed med ovenmeldte i Henseende til de grovere Deele, og den hvide 
Farve. Min Ledsager var egentligen en Urtewand, fom ikke havde 
andet at leve af, end det famme; man kalder saadan en paa Ma- 
labariff Illerg. Han stak Ild hist og her pnadet torre Grecs, fom 
var ncesten af en Karls Hoyde; dermed haves en dobbelt Henfigt, 
nemlig bande at fordrive Tigerne, som ere meget bange for Aid, 
og at giodffe de i Dalene liggende Marke ved Hielp af Affen, som 
Regnen nedffyller derpaa. Man foregiver etters i Almindelighed, at 
saadan Ild kommer deraf, at Bambos-Troeerne, medens Torken 
varer, formedelst Vinden gnides paa hverandre og faaledes antæn
des; jeg tor ikke ganffe negte Mueligheden, men om faa er, skeer 
det meget fielden. Her strider og en besynderlig Art Bambos med 
omkrandsede Blomster (floribus verticillatis) fom have meget korte 
Stilke, da derimod dm anden har store Blomster-Qvaste. Jeg 
kom forst ned af Bierget ved Solens Nedgang, endffiont jeg^be- 
gyndte at stige derop om Morgenen Klokken fire. Paa et mindre 
Bierg traf jeg en nye Art Sandel-Lrcce, der var en Tetrandriñ 
ligeforn den anden, men havde ingen opretstaaende Honningkar 
(neSaria), forresten lignede den den Almindelige deri, at Blomster
ne forft vare grenne naar de begyndte at springe ud,' og bleve fiderr 
mork-blodrode, Bladene ere ganske anderledes og Trceefanget strte- 
brunt. En meget-besynderlig Convolvulum fandt jeg og, som er 
beskreven, den havde store hvide stierne-dannede Blomster-Svob 
(involucra).

Vi reiste rm til det hellige Bierg Tripudi kaldet, hvorhen alle 
Hedningene fta Bengalen og Suratte giore mange Pilegrims-Rei- 
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ser. De Chrisme, som-ere ligegyldige mod Religionen / rose dette 
Sted deraf, at det har et Slags Overeensftemmelse nled Bierget 
Sinai/ og paastaae at det er lige sira helligt. Det ftrcekker sig fra 
Norden, hvor det erhöhest og bravt, og hvor egentligen den hellige 
og store Pagode er bygt, mod Syd-Vest, hvor det esterhaanden bli
ver lavere i en Strcekning af to tydffe Mile, og afdeles ved adffil- 
lige Dale, hvoraf man kan tcelle syv, ni og elleve ligesom man ly- 
srer; thi da Biergstrcekningen er hoy og lang, kommer det an paa 
fra hvad Sted man tceller, om just de syv Bierge, ester Foregiven
de, ffulle komme ud. Ingen Religions Forvandt, uden Hednin
gerne selv, maa komme dette Bierg ncermere end paa tusinde Skridts 
uden fra den Side, hvor Opgangen er til Pagoden, der er det ban
de Christne og Mahomedaner tilladt at stige op igiennenr tre Porte 
til en Pagode. Den perpendikulaire Hoyde er ongefcer hundrede 
Skridt, men den hele Heyde fuldkommen fem hundrede. San 
hoyt kom jeg og; man gaaer op ad en bred broelagt Vei igiennenr 
mange, hvoriblant vare nogle ret prcrgtige, Forfriffnings-Huse, af 
hvilke endeel ere bygte af rige Familier, og andre af hele Nationer. 
Broesienene beftaae afovenmeldte gvartzagtige Sandfteen, som og 
falde ved dette Bierg; de ere kiodfarvede og af forffiellig Storrelse. 
Neppe finder man en Steen to Fingre bred uden den har en Malm 
bariff Paaffrift, som en eller anden Pilegrim har sat til en Erin
dring om sin Andagts Reise til dette Sted. Her feiler heller ikke 
paa Mirakler og Martyr-Legn. For ikke at falde dem besvcerlig 
vil jeg kun anfore et: Man finder en Blok af ovenmeldte Sandsteen, 
som er meget haard og fuld af ovale og en tvcerhaandbrede Indhu- 
linger, hvor om haves folgende Fortcelning: Da en besat vilde stige 
op paa Bierget imod Afgudernes Villie, magede de det saa, at 
han i Fortvivlelse ftodte diste Huller i Stenene med sit Hoved og 
saaledes dode. Saavidt jeg saae, kom det deraf, at de mange Pi- 
legrimme af et Slags Andagt gnide Stenen med deres Hander; og 
deres utallige Mcengde kan i saa lang Tid lettere have tilveiebragt 
disse Huller med deres Hander, end den besatte med sit Hoved. Det
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388_ _ _ _ _ _ _ Doctor Koenigs Reife
er ret noget forunderligt at see paa disse Pilegrimme: saasnart de 
langt borte kan begynde at syne Bierget, anraabe de Hoved-Afgu- 
defffor denne Pagode, og imedens de gaae op derafbîivè de ved med 
hsy Reft at strige paa ham allene. Paa Opgangen stal tii visse 
vcere syv Absatzer, hvor de kunne forrette deres scerdeles Andagt; 
og tre Dage maa tilbringes med at bestige dette hellige Bierg; alle
vegne er det fuldt med ForfristningsHnse og Formad af Vand, 
Enhver Pilegrim betaler i det mindste een Pagode til pagoden 
eller Templen, og derforuden noget lidet til Braminerne; de Rige 
betale, efter eget Behag, noget mere. Nabab afCarnatik har god 
Fordeel af dette Sted; han seer derfor meget paa, at disse Afguds
dyrkere ubehindret kan forrette deres Andagt. Der fortcclles me
get om de mange Herligheder, som stal vcere paa dette Bierg, ont 
Pagodens Storrelse, om Forfristnings-Husene og om de mange og 
prcegtige Vandsteder, Haver og Alleer. I Slumingen af Sep
tember helligholdes ister en aarlig Fest, da de betydeligste Pile- 
grims-Reiser foretages, eg da der tillige holdes et stort Marked, 
hvor man fornemmeligen handler nred persiste, Arabiste, veda
riste og andre Heste. Den store Afgud som her ister bliver tilbedet, 
kaldes Wengidesajrerumal. De Begivenheder, hvorfor de fleeste 
Pilegrims-Reiser foretages, ere fornemmeligen, naar enten en 
Mand selv eller de, som here ham til, have giort et Lofte i store 
Sygdomme, naar Fruentimrene ere ufmgtsommelige, og naar 
ulykkelige Tilfcelde tresse ind strar efter hverandre o. s. v. Det be
synderligste , som paa denne Fest foretages, stal voere dette, at den 
fornemmeste Bramin forestilles den store mcengde Mennester imel
lem Ild og Rog talende med Gud, og derpaa bekiendtgior hans 
Villie og Bestutninger over en eller anden, saavelsom de forventen
de Straffe og Belonninger. Paa hele Bierg-Aasen staaer Trceer 
hist og her, som er et behageligt Syn, endog for den, som ingen 
Hedning er. Et Vandfald kunde vi see, men ey komme til; det 
faldt fsrst i en Kumme, og giorde siden en god Miil derfra i en stor 
Pagode Springvand, hvori Braminerne vaste sig; dette Vand er

og
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og ypperligt at koge i. Neden ved BLerget er en bred Bcek, ftm 
nu var tor; Bunden deri bestod af hulred Kalksteen, og smaa Styk
ker sort Agat i Sandet. Jeg saae her en heel Flok Phoenicopteri 
rubri, ligesom man seer en Flok Faar paa Marken; og iblant dem 
en hvid Sneppe, som havde et langt, stcrrkt, sort Nceb og sorte 
Been, den er noget ftorre end Pholopus, ofte er dens Hoved blot, 
naar man undtager nogle affefarvede Fierre hist og her; Kanten af 
de Fierre, som bederkke Vingerne, saavelsom Enderne af de forste 
Fierre ere sortagtige, forresten er den ganske sneehvid; undertiden 
ere de og hvide overalt. Mon den ikke kunde verre de Gamles 
rette ibis.

Da vi havde opholdt os her nogle Dage fortsatte vi igien vores 
Reise og fandt, foruden ovenmeldte Terminalia, en besynderlig Art 
af Carica, som jeg har funden aftegnet i Rumph; den er meget siet- 
den. Mimofa cornigera var meget tornefuld og ligeledes sielden; 
derimod var Strychnos nux vomica den almindeligste Bustvcext 
her, og ligefaa hyppig fom Ellene ved Friderichsda!; meere siel
den fandt jeg Strychnos Tetankott, hvormed Indbyggerne afklarer 
det tykke leeredeVand og det paa denne Maade: Man tager en Nod, 
og river den paa Siderne af en ftor uglasieret Potte, hvori fsrft 
kommes lidet Vand, og siden efterhaanden noget meere, man bli
ver ved at rive, dog at fornemmeligen Nodffallen afflides, saa 
lcenge, indtil man seer, at Vandet begynder at skiltes ad og blive 
ligesom ostet, derpaa lader man det ftaae stille og synke, hertil bru
ges undertiden en halv Ned eller tre fierde Dele, meer eller mindre; 
Vandet faaer deraf ingen synderlig Smag. De umodne Frugter 
bruges til Atfthiar; de modne ere af Storrelse som en Pund-Kir- 
ffen, og have et rodt, saftigt Kiod. Nodder, Beskrivelse og Exern- 
plarer folger hermed. Rheed og Rumph have den ikke, stravidk jeg 
veed iblant deres Figurer.
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~ Vi vare nu i Kongeriget Lalaktn, forø ligger imellem endeil 

Biergstrcrkninger. Her fandt vi intet synderligt Nyt. Dalene 
'vare meeft opfyldte med Strychnos nux vomica, Calila fiftula, og 
Let uretteligen angivne Ibenholt. Stenene vare her i Grunden 
mcrsten allene grove Drypstene, og haardblevne Leerarter saavelsom 
Modder-Ertz i alle flags Figurer. Vi passerede ud af den oftlige 
Deel af denne Biergstrwkning og reiste halvanden Dag langs med 
samme, da vi maatte haste , fordi vore Reifepenge formedelst Tie
nerens Skiodesloshed vare bleven os frastiaalne; desuden begyndte 
Heden og den ftrerke Landvind at udmatte os, strå vi ey längere 
kunde giere Undersegelfer. Imidlertid forneyede de vilde H^ns 
os, og her var fleere af dem, end vi noget andet Sted har trussen, 
nemlig Honerne med deres Klukken og Hanerne med deres besynder
lige Skrigen, som havde en meget artig Lyd, og lignede noget et 
Mennesses Stemme. De ere meget vansselige at tresse, da de vide 
ret got at forstikke sig i gamle torre Blade ved Jorden , og naar de 
frygte for nogen Fare, stige de i en Hast med et Skrig op i Betret 
-og flyve temmeligen langt bort i tykke Buske, hvor de ellers bestän
digen opholde sig ; af Farve ere de meget smukkere, end de tamme ; 
Hanerne eremeest guldgule og hvide, tegnede ligesom Perlehons, 
og Henerne have i Almindelighed paa Dceksicerene og Halsen selv
samme Farve, som Perlehonsene; om Aften og Morgen flyve de 
meest ud og lade sig hore, de ere knap mindre , end de tamme; for
underligt nok, at disse sidste aldrig give saadan hoy og lokkende Lyd 
fra sig.

Neden ved et af Biergene var ingen anden Steenart end hvid 
Qvartz, og igiennem en Kikkert saae jeg en heel Biergfpidse, som 
bestod af samme Slags. For-Biergene ved denne Side bestod af 
en feed sort Klippesteen, four var sammensat af meget feed dunkel 
Qvartz, lidet Granat- og Klippe-Hornsteen. Her voxte en Gar
denia, som havde overmande megen Gummi hcengende i Draaber 
paa Bladene, Stenglerne og de nyeligen udssudte Bladknoppe.

Den
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Dm fom faldt paa Biergene Agtede meget balsamisk, men jo lé 
gere den vox te fra Biergene, destomindre Gummi havde dem og pan
det platte Land tabte den tilsidsi al sin Lugt. Bignonia indica var 
den sidste nye Plante vi faae. Denne Reife varede ongefoer live 
Dage.

I Madras maattejeg formedelst flette o économiste Omsitrn» 
digheder lade Tiden gaae unyttig bort indtil den 12 Juli, og imid
lertid opdagede jeg ncesten intet, uden dette, at Nir Vallipuliu, fom 
sindes i Rheeds Hort. rnalab. IO BiNd 23 Side Tab. 12 er M An- 
dropogon , hvis Blade og Skeder (vaginæ) vare ret besynderlige; 
knap var det migmmeligt endog i et stort Vandsted at faae 10 a 12 
Stykker med Blomster - Kvaster. , En besynderlig Bignonia med 
foliis orbiculatis fandt jeg vox ende i Sandet uden for de Osrtes 
Stadsport! Mimóla horrida- flaner langs med Muren omkring, 
Forstaden ved Madras.

Endelig reiste feg den 14 Juli fra Madras, og kom den 21 
August til Tanjarchr; af oeconomiste Aarsager gik jeg forsi til Ti- 
Mtfchinayolli/ og tiltraade derpan den 27 August Reisen til Zey- 
lsn. Det varede kun halvanden Dag inden jeg naaede Fretum Zey- 
lanicum. ' Stedet, fom jeg kom til, heder Getta-pa-Lhautettec 
Det er mcerkvcerdigt deraf, at den fornemmeste Bramin i Konge
riget Tanschauhr, der dagligen bespiftr 100 Pilegrime, som reise 
til RamamWram (en meget hellig og ftor hedenst Pagode) dog- 
maa ingen opholde sig der tomgere, end een Dag.. Her fragtede jeg 
en Band. Endskiont jeg noeften var kommen over hele Sundet, 
maatte jeg dog hver Aften formedelst Modvind tilbage til Ankers' 
under Landet. Dette var vel ikke meget behageligt, men jeg saae dog' 
endeel i Sundet. I Bunden laae en Mccngde Svampe;- de almin-- 
deligste vare deelte i mange i hverandre indvoxende Grene, som vare' 
flade. Enderne derpaastode noget op i Veiret, vare runde og voxte 
ligeledes ihverandre med Tiden; deres Overflade var jevn med store
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Hutter hist og her; Farven violet; de indtoge et Rum af nogle Fod. 
De ovrige Planter vil De finde i Beffrivelsen. En ret hoyrod 
Svamp (Spongia) vorte hyppig i Egnen ved Ramanifl'eram; neden 
ved var den halvrund, etter noget tyk, ophavet, og udvorte i mange 
fingerförmige og lidet deelre Grene, hvis Overflade var meere fim 
og glat; naar de terres, taber Faven sig lidt efter lidt, bliver ferst 
bleeg og siden ganffe hvid. Her faldt og hyppigen ben medfelgende 
Fucus, som kommer Svampene temmelig nccr, dens opretstaaenye 
Grene ligner de femkantede Euphorbia, Overfladen er glatglindsen- 
De, endskiont etters Lndhulet hist og her og ujevntakket i Kanten; ved 
Roden danner den altid forst en forhoyet kageformig bafis, hvoraf 
Grenene udspringe, og denne er dunkel guulgron, men Grenene 
gule, som det smukkeste Okker.

Et besynderligt Phoenomenon saae jeg her en Aften: da Solen 
Dar gaaet ned og det begyndte at merkne,. lagde jeg migud over Ban
den for at lcere noget af Dyrenes Oeconomie, som svommedei Van
det, nemlig Amphibiernes, Fiffenes og Bloddyrenes; i det samme 
kom en aflang Kugle opstigende afHavbunden, som her ey var over 
tre Fod dyb, den gav et ftcrrkt Skin fra sig, svoerMede meget hasti
gen hist og her omkring pan Vandets Overflade, som enVandsvcer- 
mer, og lod en ffinnende Hale ester sig-, som bestod af fine, kugel
förmige og phosphoriffe lysende Legemer; de bleve alt mindre og 
mindre, tilsidft sprang de i Stykker med en elastisk Kraft og for
svandt: jeg kaldte alle mine Folk til mig, og de forundrede sig meget 
derover. Nogle af dem sprang strax i Vandet og ffaffede mig sex 
Stykker, ligesom de kom op fra Bunden, paa en Porcellains Tal
lerken, hvor jeg betragtede dem noyere: de vare knap saaftore i sig 
selv, som et Peberkorn, men det klare blaa phosphoriffe Skin gior- 
de, at de saae ud saa store som en Ert og vare ovale; de fragaaende 
smaa Kugler kom ud af Overfladen, og dreyede sig ligeledes omkring 
forend de udfluktes; tilsidft brast en Hud, og en tiden Nereis, som 
svommede ret levende omkring, kom ud ; den var ongester en halv 
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Tomme lang, dobbelt saa tyk, (om et Hestehaar, og sortgraa^plet
tet; det var over Live i Tallet, som kom op ongefter fra et og samme 
Sted i Havbunden ; enhver af dem skinnede henved fem Minuter, 
forend den forsvandt, og ben hele Lid, indtil det fik Ende, varede 
mod tre Qvarteen thi da Le begyndte, kunde man endnu til Nod see 
at lcese, og da de alle havde holdt op, var det bleven ganffe morkt. 
Mm Forundring og Glade derover vil jeg intet Lale om, men allene 
sige dette, at jcg helder dem for modne Eg af en Nereis, og at man 
i Europa kunde give Agt paa denne Tid, om de ikke der ligeledes 
komme til Syne. Det var ongefter den 5 September.

Endelig fik vi god Vind, og satte fra Landet om Morgenen tid
lig Klokken 5; Vinden blev meere og meere ftcerk, dog var Luften 
ellers klar. Henimod Klokken 9 faae vi allerede langt borte en af 
de forreste Zcylonske Ker, efter at alle de Her og Klipper, som ud- 
giore den saa kaldede Adams Broe, var komuren os af Syne. Moh- 
rerne, som vare vore Skibsfolk, kaldte den Aatfche-Dwe, og raabte 
af fuld Hals paa deres Mahomet, det de og havde Aarsag til, thi 
Banden var kun ffrobelig og tog meget Vand ind formedelst den 
stcerke Fart imellem Bolgerne, desuden havde de intet Compas med 
sig. Vi passerede derpaa Heste-Herne, 'hvor vilde Hefte avles, og 
siden nogle andre. Havet var ret uroligt, og Grunden fuld af Klip
per bevoxne med alle flags Combler. Mod Klokken 6 kom vi til 
Forhavnen Reitz, som ligger 2 Miil fra Hovedstaden Iafnapak- 
nam, hvor vi forblev Natten over, og om Morgenen tidlig bragte 
en Lots os over en Fiord, som var 2 Mill bred, men lidet dyb, til 
Staden, hvor vi ankom om Formiddagen Klokken 11. Jeg lod mig 
og strap melde hos ben lccrde Commandeur Herr Roost, som var 
en Tydffer; han underswttede min Hensigt paa det beste, og skaffede 
mig 2 Dage derefter et smukt Fartsy til Corall-Fiffene og tillige 
tvende Dykkere, men det stormede just fra denne Side, og vi kunde 
derfor kun lidet fare ud paa Dybet. Jeg samlede imidlertid alt, 
hvad jeg kunde, men uudersogte kun nogle faa Coraller. Dyrene i 
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dem vare levende og sild frem; alle sagde, at Februarius og Martz- 
egmtligen vare de Maaneder, i hvilke de blomstrede, imidlertid saae 
jeg, at Dyrene i de ansatte Eoraller vare smuk violetblaa, og de i 
de store Madreporer havde alle den fflonneste grenue Farve; deres 
Zeller skiultes aldeles as en ffioldformig og «ersten rund kisdagtig 
Hvid. Af dens Midte udgik en kislleformig lille Stilk, hvori Ar
mene vare indfluttede, sammentrukue vare de en halv Gang längere, 
end Hudens Bredde, udbredte har jeg aldrig seet dem. Ved Roden 
af de store kugelförmige Coratter fandtes utallige Arter af Bloddyr. 
Dm store Mcengde. af nye Ting giorde mig ret forlegen hvad jeg 
fsrft skulle tage fat paa, men af Mangel paa Lid, Glas og redelige 
Medhielpere maatte jeg lade meget gane forbi; jeg tog alt, hvad jeg 
kunde, men det meeste blev fordoervet. Det stags Glas, som jeg 
vilde have, var ikke her at bekomme, og jeg undsaae mig ved derom 
at anmode Herr Commandeur Roofe, som beviste mig saa ruegen 
Godhed.

Nu kan jeg ey lamgere folge min Dagbog; Brevet maatte 
ellers blive for langt og Tiden er mig for kort. Stedet, hvor jeg 
var, laae under Gen Zeylon selv ved Overfarten fra Eallmodest. 
Den sydlige Spidse af Landet var ongefoer 6 Alen over Vandets- 
Overflade, steil, og bestod aflutter Coratter, som falde heri Havet, 
og hvoraf sendes en liden Prove. Ved Strandbredden vorte hyp- 
pigen Verbefina feandens, Bugioflum Rumph i i eller dtN beskrevne 
Tournefortia, simvelsom den bestredne Osbeckia, Ceanothus, Limo
nia nova trifoliata (ey den, som Linne allerede har anfsrt i sin Man
tilia , thi den er meget almindelig her og heder Caltor orange) og 
Corcha Sebeltena &c.

Den Zdie onr Aftenen sildig, kom jeg iglen tilbage; de to fol
gende Dage brugte jeg til at bringe alting i Orden. Derpaa drog 
jeg ind paa den nordlige Kant af Landet og fandt Melothria Hangen
de ved Palmetræerne, mange Epidendra, men kun faa i Blomster,
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mange flags af Arum i Blomster uden Blade, mange FlagelhriTi 
Gierderne, Scævola marítima i Egnen ved Galgebierget og Gerbera 
mangas & c. Nogle Dage derefter fik jeg 50 Mand af Herr Com
mandeur Roost/ og drog med Befaling til alle Uuder-Betiente til 
det Vildnis/ hvor det HolkauLske Compagnie har sin betydeligste 
Lrcechugst. Den Fsafnaparnam et*/  i det mindste paa denne Vest 
overgroet nccsten allene med Palrne-Troeer. Grunden er meest fan- 
dig, og paa mange Steder en sneehvid fim Flyvesand. Under-Sko
ven bestod af Chalcas, Prem na, Celtis orientalis, Inncphyllum, Nych- 
tanthes, Jasminum grandiflor; Myrtus Zeylan. Caryophyllæa (Cll 
meget aromatiff, men tillige dsftnde Bustvccxt af Fimonia-Slccg- 
ten, hvis Beskriv elfe jeg ferige Aar sendte til Engeland, hvoraf De 
og i Aar faae en Mængde Froe. Paulinia Rhamni fpecies Flor. 
Zeyl. &c. iblant diste vare mange Slags Convolvuli, som for noer- 
vccrende Tid havde kun faa Blomster, da det ikke havde regnet i 4 
Maaneder.

Ovenmeldte hvide Scolopax fandtes og her; Folkene sagde, at 
man kunde blive spedalst, om man spiste meget af dem. De her- 
vcerende Malabarer kaldte diste Fugle Arvelad Tsthrrdhå' De 
vilde Hsns fomsyede mig iglen med deres Krukken. Jeg var kom
men ongefter 2 Dages Reift ind i Landet, da jeg fandt disse tillige
med en Momgde meget smukke Paégle. De forste lob mod So
lens Nedgang ved Velen, dog kunde vi ikke komme dem paa Skud, 
forend de Mute sig i Bustene; de andre opholdt sig'i Nerrheden ved 
Byerne," hvor der var Rrisagre og Buste Mellem hverandre, de 
vidste saa vel at vogte sig for Menneskene, at de altid havde ongefter 
et hundrede Skridt forud, og gik alt lcengere bort, eftersom demoer
kede at Folk nærmede sig til dem, og naar de mcerkede Uroe i Bu
stene, stak de r Hsyden; iblant hundrede cg derover, som jeg sime 
paa dår Meift> kou^ jeg knap to paa-Skud ncrr; deres Farve var 

• ove mnk, og saae l srMtigere ud, end mange-tamme, 
som findes baade i Europa og her. • I December Manned bygge de 
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deres Reder L Riisagre som ere îw ved Buffe; der udligge de deres 
Unger og faa snart de ere udklekkede vide de ftrax at såle Riis og 
forstikke sig i Bustene. Det er urigtigt, at de skulle opholde sig i 
store Vildnisser, thi paa flige Steder har jeg og vceret, dog uden at 
mcerke noget Spor til dem. Men hvor de end ere, vide de ret vel at 
tage sig i Agt for Slyngekaft og Skud, som Indbyggerne endeel 
bruge, men ey saa meget som de Europceiffe Underbetimte, der giere 
sig et Slags Fordeel derved, da de fornemme Mehrer, som bruge 
Fierene til Stads, betale dem dyre, og de her få, agtes heyere, 
end de, man faner andensteds fra. Indbyggerne klagede meget over 
ben Skade, som Tigrer og Bierne giorde dem paa deres Qvceg. Her 
faae jeg forste Gang Vitex aqvatica. (paa Tamuliff: Nir-Norschi) 
ogvn nye Capparis, som havde en liden Corymbus, enhver Blom
sterstilk for sig var meget tynd og fim , og Bladene noesten hiertefor- 
mige ; den hele Buss var fuld afgienkmmmede og meget spidse Lor
ne; Frugten var et ganffe sort saftigt Boer, saa stort som et Kirß- 
boer, og indeholdt adMige F?.; ekom.

Den 19 September gik jeg over Sundet, fom stiller Zcylsn fra 
Kongeriget Jaftrapaknanr; her boer ingen andre, end Nlalaba
rer, og de eye desuden et stort Stykke af Ken Zeylon allene. Det 
Sted, hvor jeg kom over, heder Elephant Fcrrgestàk, endskiont 
der er intet Fartsy, og man maa vade derover; hvor det er dybest, 
kan Vandet gane lidt over Bcrltestedet; det er en halv Miil bredti 
Her fulgte to gamle og een halvvsren Ekephcm med os, som ffulle 
fores til VildniMrue, de fsrste for at fange andre og den sidste for 
at leere Haandvrerket. Jeg passerede derpaa mange yde Egne, som 
kun vare begroede med hsy Understå Lcrngere borte traf jeg hele 
Strikninger, hvor Skoven var afhuggen og afbrcendt paa samme 
Maade som er brugeligt i Sverrig ogLLfland, paa hvilket sidste Sted 
det kaldes Reedungen. r Om Aftenen ganske sildig kom jeg til et 
Sted, hvor der laae nogle eenlige dog beboede Huse. Her saae jeg 
om Morgenen dm Forandring af redt Sarrdet-Trsee, som jeg ey vel 
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kan antage for et nyt Scersiag, da dette havde längere og meere 
ficcrdeelte(piunata) Blade ; detderimod paa de Palliacattiste Bierge 
ikkun tre kredsrunde (orbicularia) Blade; der var den Forskicelpaa 
Stammen, at dette var hvidt i Lrceet, og gav en overfisdig red 
Saft fra sig, fom var harpixagtig baWmff, og blev anseet afInd- 
vaanerne for et ypperligt Legemiddel. Det havde ikke en eneste mo- 
den Frugt, dg de, som laae paa Jorden, vare alle ormcedte. Herfra 
kunde man formedelst Underffoven ikke komme längere fort med en 
Dnlli, vi gik derfor til Fods ganste tidligen til det store Vildnis, 
hvor vi ankom Klokken Henimod9 om Morgenen. Undervess fandt 
jeg den beskrevne Mimofa, og her var nas en ingen Underffov meere, 
men lutter hoystammede Lrceer, hvoriblant var kun faa, som jeg 
havde fest tilforn, og meget faa af dem havde enten Blomster eller 
Frugt, formedelst dm langvarige Lsrke. De tvende Arter afVitex 
vare ncesten de eneste, som blomstrede, paa et meget hoystammigt 
Lrcee med brede vingede Bladstilke, som jeg ligeledes formodede at 
vare m Vitex, havde jeg ikke den Lykke at treffe enten Blomster eller 
Frugt, da jeg dog allerede tilforn havde stet det paa De Palliacatti- 
ffe Bierge. Det, jeg her meest giorde mig Umage for, var at tiende 
Ibenhott-Troeet, og at stude dets Blomster; jeg fik de ^Aorte til at 
gaae op i adskillige af dem for at ssge derefter, og lovede tilsidst den 
2 Ruppier som kunde staffe mig nogle, men alt var forgiccves. En- 
deligen lod jeg et, saa tykt font et Menneske, omhugge, for selv at gien- 
nemlede Kronen, men jeg fandt ikke et eneste Blomster derpaa. Paa 
Frugten synes det at vare en Di ospyros, og er det ey den, kunde det 
kaldes Melanoxylon. De vil finde det i Urtesamlmgen, ogFrset der
af iblant de medsendte Froesorter. Det moLneste, som jeg fandt, 
havde gaaet igiennem en Fugt, hvorved det kisdagtige var fordoyet, 
og alkene Fwet tilligemed noget af Frugthindey bleven tilbage. 
Frugten er ikke sierre end et got stort KLrsebeer, den er meere stad, 
end rund; saa lange dm endnu er umoden, sier den morkgron ud, 
men naar den er moden bliver den sort og har en sort Saft i sig. 
Tmet faaer forsi den sorte Farve med Alderen, og begynder atter-
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ferst at sortne indmfra. Indbyggerne tcenke at faae denne Sorthed 
des snarere bragt til Fuldkommenhed ved at bore Huller af een Tom
ines Dybde hist og her i Stammen igiennem Bå§en eg neget ind i 
Lrocet, og efter deres Erfaring skal dette ikke VI et g isre dertil; og 
dette er uden Tvivl Aarsagm, hvorfor mm: finder Zbenholh som er 
plettet eller stribet; gierne er det, som kommer fra Mauritii Aeme 
af den Beffaffenhed. Et meget hsyftammigt Lrcre fandt jeg her 
ved et Vandsted, som efter Figuren i Hort. Malabar, og Rumphii 
Herbar. Amboin. stal verre en Diospyros; Blomster saae jeg ikke. 
Frugterne vare kugelrunde, storre end et Borsdorfer-Eble og over- 
klcedt med en smuk rod Uld, ' som imellem de lange grenue Blade saae 
ret ypperligt ud; siden efter Lrafjeg mangfoldige af disse Traer. 
Hrorte sime jeg her springe omkring; og et Par store sorte Heyre- 
Arter med hvide Halse og sorte Nceb og Fodder stode ved et ncrftm 
udtmret Vandsted; de vare meget stye. Da det begyndte at blive 
merkt vendte jeg tilbage fra den sterfte Skov noget nccrmere til Byen ; 
mit Natteleye var under et Troc e uden noget andet Skiul. Ved Mid
nat befogte en Blom os, og drak ved min Side af en liden Puds, siom 
var bleven af noget bortkastet Vand. Den lod os med Fred , og vi 
fornoyede os over at have feet dm,, dåden gik sira roligen bort. Mor
genen derpaa gik jeg atter tilbage til det Sted/, hvor jeg Dagen for
hen havde verret/ og famlede allene Svampe og Mosser, fem jeg forige 
Dag ey havde bekymret mig om. Jeg fandt og mange Reder med 
Thermes atrum, og lod Crt Gl'0N afhugge Cf Vitex aqvática (Tamul. 
Nir-Notfchi) jeg fteeg selv op i Lrocet fer at fege efter Dronningen 
for disse Myrer, men det var forgicrves. De sirdvanlige store Aber 
vare nysgierrige efter at fee hvad jeg forrettede, for at faae dem end
nu lidt noermere, stisd jeg efter nogle, men Trceeme vare for hoye; 
Lilsidst blev de bange for Knaldet, Lugten eller Glimtet af Skudet, 
og holdte sig loengere borte. Jeg lod adskillige Stykker af alle Slags 
Trece afhugge, og hastede iglen mod Aften til det Sted, hvor jeg hav
de noget at leve af og hvor jeg kunde komme i Huns, thi det truede 
med en Regn, fbm og virke! igen kom fercnd jeg uanede mit for 3 Dage 
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siden forladte Herberge. Det oste ret Vand ned i hele 24 Timer, og 
ueppe kunde jeg undgaae at blive aldeles gienemblsdet. Her kaldes 
den pannejars Regnen.

Dagen derefter begav jeg mig pna Hiemreisen og passerede ved 
Solens Opgang en for ncervccrende Lid udtorret, men ellers meget 
Hor og stridig Elv, hvis Bund var ffiult med grovt Gnms; jeg ledte 
yist og her, hvor der var Affald, ester store Stene, men fandt intet 
mcerkvccrdigt, uden noget glmdfende kornet Modher-Ertz og nogle 
sinaa Stykker Klippe-Spath, men for Resten ingen Slags Stem 
af haard-blevne Leerarter; Elven har sit Udspring fra de Eardr'ffe 
Bjerge. En Tiger havde nyligen gaaet samme Vel, og vi gik ikke 
desto mindre bag efter uden at maerke noget til den. Jeg beskrev Hol- 
lcendemes Mi mofa Oeyellou, og Bígnonia indica, og hastede til Sta
den iglen, saasom Regntiden ved Kysten stundede tis. To Dage ester 
min Ankomst gik jeg iglen med stimme Fartsy ud.for at opssge Co- 
rallcr, men Stormen var endnu sicerkere, og jeg fandt intet synderlig 
mcrrkvccrdigt uden den stabe Madrepora og en fmuk nye Doris ij 
Tomme tang og 4 Tomme bred; den var bugterund (convex) med 
sammenlsbende Furer, hvis forhopede Kanter vare knudrede og sinuk 
Ir fegronne, menJndhulmgerne kuldsorte og gliudsende. Hermed gik 
et Par Dage, og imidlertid steeg jeg nogle Steder i Land for at samle 
Urter og Free, derpaa lavede jeg mig paa Hiemreisen. Landet her 
er meget frugtbart, og leret med Kalk iblandet. Alle-Stenene ved 
Havbredden ere gamle Coraller uden nogle faa virkelige med For
steninger opfyldte Kalkstene, hvorafIndbyggerne her brcende Kalk. 
Ovartz og Skifer fandt jeg ikke, ey heller Sandfteen. Den sneehvide 
Flyvesand har jeg forhen talt om. Havbunden bestaaer ncrstm ikke 
af andet, end gamle Corallstene. Man har her kun maadeligt Vand, 
hvorfore de Fornemme samle det Vand, som falder i Regntiden og 
glemme deti store Harder eller Leerkrnkker. Luften er sund. Men Fi
ffene smage overmande ilde, saasom Fjordene imellem Kerne ere op
fyldte med mangfoldige Soevoexter, som man gierne kunde behove 
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hele Aar for at lcere at tiende med deres mange Forandringer; heraf 
leve utallige Blsddyr og af dem iglen Fiskene, derfor ere de ey allene 
ilde smagende, men endog ofte meget skadelige, og sikkerligen foraar- 
sage skadelige Sygdomme. Dette har jeg ligeledes erfaret i Island, 
hvormdog de almindelige 'Amdcr, som der ere vilde, af famme Aar- 
sag have den modbydeligste Smag. Desuden fpift de gemene Folk 
meget af et Slags stribet og ujevn Cardium. Ved denne Ledighed 
vil jeg korteligen fortcelle, hvorledes man fiffer her: Med Garn er 
det ikke mueligt formedelst de mange Fuci ; i det Sted antcmder Fi- 
fferen en stor tor Rnskoft om Aftenen Klokken 8 eller 9, og lober der
med ved Strandbredden; for og bag saavelfom ved Siden af ham 
gaae nogle med Knipler i Hcenderne, hvormed de drcebe Fiffene, faa- 
snart de fornemme dem ved Bredden. Hele Stranden saavelfom Ker
ne ere hver Aften opfyldte med mange hundrede saadanne brcendende 
Blus, fom fare fra et Sted til et andet. En Fremmed anfeer det 
strar for et Slags Fyrvcerkerie, da 20,30 lebe efter hverandre med 
deres Blus paa alle de Steder, hvor Fiskene fege Landet. Stadm 
ligger ved Strandbredden og har Gader saa lige som en Snor; fom 
en Indianff Stad er den temmelig stor; Husene ere gode, og beqvemt 
bygte, men have ffraa opstaaende Tage, og ere ikke saa hoye, som de 
Engelsmcendene her have begyndtat bygge; imidlertid ere de dog ret 
kislige, hvortil For-Tagene, som her kaldes Banantcr, og ere lige 
saa lange, som Husene, biedrage meget. Her savnede jeg de mange 
Malerier paa Vcrggene, som paa Eap ere sim almindelige.

Norben for Staden var en smuk og temmelig stcerk Fcestning, 
sontbaglig bliver forbedret ; der boer ncesten ingen andre, end Befcet- 
ningen, som bliver regnet for 600 Mand Europceer, fra hvilke nogle 
smaa Commandoer hist og her blive udffikkede; nogle faa Toppas 
saae jeg og, mm sorte à-pays holdes her ikke. Artillerie-Choret er 
for sig felv, og har ncesten lutter Franske Officerer, sont forben have 
staaet i Kongl. Franff Tieneste. Chefen for dette Chor er en Cap
tain, den nu vcerende heder Gujard, og er en meget brav Mand.

Com-
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Commandantm i Fcestmngen havde Titel af Major, han dsde me
dens jeg var der. Den fornemmeste i dette hele Kongerige har Titel 
af Commandeur og ftaaer under Gouverneuren af Columbo; han 
har meget at sige og er den fornemmeste i Raadet der. Raadet er 
deelt i adskillige Classer, som alle staae under Commandmren, hvis 
Indkomster ere anseelige. Den da varende hedde Christian Roost, en 
Lydsker, fodt i Anppin; han var en meget lcerd Mand, og forrettede 
selv alle Sager, som udkrcevede nogen sterdeles Flid og Arbeidsomhed. 
Landets Producter ere fornemmeligenr Store saa kaldede Aippev 
som her i Landet ere meget nodvendige til Bygning, Sukker, Elephan
ter, Tobak, adffillige Slags meget gode Breder og Tommer, saavel- 
som Hefte, de svrige Producter ers af ingen Betydenhed. Salt og 
Riis have de Mangel paa ; men de svrige Levnets-Midler ere ret gode 
og faaes for got Kisb. Veirligets Forandringer ere her de samme, 
font paa Kysten Coromandel, ikkun at Landvinden er paa nogle Ste
der svag, og paa andre fita stcrrk, fornemmeligen der, hvor Sundet 
gaaer imellem Smaa-Keme og dm store §>e Zeylon; at alle Troee- 
Toppe ere nedtrykte og vende fra Sonden til Norden, endog de, som 
knap ere en Karl hoye. Dette kan ansees som noget besynderligt 
her, og maa i mine Tanker have en egen naturlig Aarsag, thi den 
hele Egn er stad og siet ikke biergig. Vare de hoye Palme-Tmer 
Aarstlg deri, nemlig saaledes, at Vinden forst stedte an paa dem, 
og derpaa tog sin Fart til et andet Sted, hvor dm kunde fordoble sin 
Magt, da er dette ogsaa et Beviis paa, at Landvinden allene stry
ger ved Jorden, thi de hoyeste Palme-Trceer kan ikke vcere meget 
over 40 Alen, thi deres kugelförmige Krone vil ikke giore dm meget 
hsyere. Det Fortrin have Indbyggerne paa Zeylott i Henseende 
til Landvinden, at dm hverken er strå tor eller medforer saa megen 
Hede, som paa andre Steder, og disse Egenffaber taber den ved at 
fare over detZeylonffe Sund. Herafkom det altsaa at de indsam
lede Naturaliers Torkning var meget langsommere og besvoerligere, 
end paa Kysten Coromandel, ister i denne Maaned.
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Min Tilbage-Reift varede to Dage, som jeg tilbragte i en 

ganffe Mådelig Baad med temmelig Fare formedelst indfaldende 
Storm. Jeg besaae endnu lidet samme Strandbred, hvorfra jeg 
for tre Uger og nogle Dage siden havde kiltraadt Reifen ; jeg igientog 
mine forhen giorde Beffrivelser, og fandt , endnu noget rnerkvar- 
digt, som jeg ey havde ftet for, nemlig den lille Arum, Jufticia hys- 
fopifolia, Cleome trifolia, Orchis Am Loi neniis Rum pli i i, som er (N 
Liliaceum, der af Indvaaneme bliver brugt som et kraftigt Aphro- 
difiacum. Det meget slette stinkende Vand drev mig herfra; jeg 
giorde atter iglen den Iagttagelse at iblant De haardblevne Leerar- 
ter, der deels vare so;u grovt Gruus, deAs som sinaa Kaftestcne, 
fandtes Lag af hnlreb Kalksteen. Den hele Strcekmng fta det 
Zeylonffe Sund ril i Ncerheden af Tanschauhr er fuld afOaå 
javanica, som her ikkun er en Buffere,rt, men falder destomeere i 
Dynene, saafom den bestandig er prydet med orange- og roftnred- 
siribede Blomster, fom radviis hange i smaa Umbeller paa de 
spade Grene. Jeg endte denne Reift i Begyndelsen af October, 
og ftgte, saa meget mueligt, at bringe de indsamlede Sager i Orden.
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