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iloissanne vihollisenne päiväin päättymisestä?" —

»En, mieleni on surullinen." — »Alinkä vuoksi?" —

„Ka, sen vuoksi, kun meistä ei ehtinyt tulla ystäviä
ennen hänen kuolemaansa." — Alulta karhun jälkiä
emme enään tavanneet, ja otimme koirain raadot
selkäämme ja lähdimme takaisin. Alatkalla utelin
Hendrikseniltä hänen ja karhun ottelusta, miten se
oikeastaan tapahtui. „No, näes, kun minä tulin lyhdyn
kanssa, niin näimme muutamia veripilkkuja porras-
aukon luona; arvelimme, että jokukoira on loukannut
itsensä. Jäällä porrasaukon alla näimme karhun
jälkiä; silloin me länteen päin ja koko hurttajoukko
mukana laukaten edellä. Tultuamme jonkun matkaa
laivasta, niin sielläkös elämä lentää, ja suuri pedon-
ryöttä tulee suoraan meitä kohden, koko koirajoukko
ympärillään. Nähtyämme ensin, mikä kuvatus se
oli, niin lähdimme hyppyyn laivalle, minkä kintuista
lähti. Alogstadilla kun näes oli karvakengät, ja pa-
remmin tunsi tien, niin ehti pikemmin laivalle kuin
minä; enhän minä paksuilla puukengillä päässyt
niin nopeasti, ymmärräthän, ja hätäyksissäni juoksin
suurelle jääröykkiölle laivan keulan länsipuolella,
tiedäthän. Siellä vähän vedin henkeä ja valaisin
lyhdyllä taakseni, nähdäkseni oliko karhu jalessani.
Vaan en minä nähnyt karhua; sitte lähdin taas liik-
keelle, vaan keikahdin nurin röykkiöiden väliin liuk-
kailla puukengilläni. No niin, minä taas jaloilleni,
ja pääsin tasaiselle jäälle laivan kupeelle. Siellä
näen jonku tulevan kohti minua laivan oikealla
sivulla. Alinahan luulin, että se oli koira — eihän
pimeässä saa selvää, ymmärräthän. Vaan ennen kuin
ehdin malttaa mieltäni, niin se syöksähti päälleni ja
eläpäs kun alkaa purra kylkeen. Minä nostan käteni
näin, näethän, ja silloin se iskee hampaansa lonk-
kaani; se murisi ja sähisi purressaan." — »Alita
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ajattelit silloin?" — »Alitäkö ajattelin? Ajattelin:
Noo, nyt olen hukassa, ajattelin. Minulla ei ollut
asetta pahastakaan; vaan sitte lyhdyllä viiletin sitä
päähän, niin että lyhty lensi helisten pitkin jäätä.
Samassa kun karhu sai pääkalloonsa, niin se istahti

Peder Hendriksen lyö karhua lyhdyllä.
H. Egedius.

katselemaan minua. Alina taas yritin lähtemään
hyppyyn; silloin se nousi ylös, joko sillä sitte oli
mielessä taas siepata minut kynsiinsä, vai mitä lie
aikonut, en tiedä; mutta samassa tuli muuan koira
hyppien, ja kun karhu näki sen, niin lähti sen jälkeen.
Ja minä tulin laivaan." — »Huusitko sinä?" —

»Huusinkoko — huusin, mitä vain kurkusta lähti."
Ja se oli totta; sillä äänensä oli ihan painuksissa.
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— »Alutta missä Alogstad oli?" — „No. hän, näes,
oli tullut laivalle kotvasen aikaa ennen kuin minä;
vaan hän ei malta mennä alas ilmoittamaan muille,
vaan ottaa pyssyn ja arvelee, että hän yksin suorittaa
tämän asian. ATaan hän ei saa pyssyä laukeamaan,
ja karhu olisi voinut minut kopata moneenkin ker-
taan hänen nenänsä alla." Olimme jo lähellä laivaa,
ja Alogstad, joka kannelta oli kuullut loppuosan
keskustelusta, eikä ollut halukas ottamaan syykseen
tätä, kertoi, että hän oli juuri tullut porrasaukon luo,
kun kuuli Hendriksenin mylvivän. Alogstad oli kolme
kertaa hypännyt laivaan, vaan aina pudota huristanut
alas. Kun hän vihdoin pääsi ylös. niin ei ollut aikaa
muuhun kun sieppaamaan pyssyn ja lähtemään avuksi
Hendriksenille, Karhu, päästettyään Hendriksenin,
syöksyi koirien jälkeen ja sai koko joukonympärilleen.
Se syöksähti muutaman koiran päälle, jonka kaatoi
alleen; vaan silloin koko joukko ahdistamaan karhua
takaa päin, niin että sen piti jättää koira ja puolustaa
itseään. Sitte uusi hyppäys toisen koiran kimppuun,
ja taas koko koiralauma karhua ahdistamaan. Sillä
tavalla ne tanssivat edestakaisin jäällä, kunnes taas
tulivat lähemmäksi laivaa. Täällä muuan koira seisoi
lähellä porrasaukkoa ja pyrki laivaan. Karhu syök-
sähti nyt sen päälle — ja siinä peto sai surmansa.
— Laivalla tutkittaissa huomattiin, että salpakoukku
Alustin kytkyessä oli kerrassaan oijennut; A^an-
huksen kytky oli kerrassaan poikki: vaan kolmannen
koiran kytkyessä koukku oli vain vähän venähtänyt,
niin että näytti siltä kuin karhu ei olisi sitä tehnyt,
Alina sen vuoksi vähän toivoskelin, että koira vielä
voi olla hengissä: vaan vaikka haimme sitä, niin ei
löytynyt. Tämä koko juttu oli varsin ikävä. Annetaan
karhun tällä tavoin kömpiä laivaan, ja menetetään
kerrassaan kolme koiraa yhdellä kertaa! Koirillamme



TALVENYÖ. 253

ei ole menestystä, nyt meillä ei ole enään kuin ai-
noastaan 26. Muuten oli aika poika tuo karhu, niin
pieni kuin olikin. Ensiksi se kömpii laivaan porras-
aukosta, — sysäten syrjään laatikon, joka oli edessä;
sitte se sieppaa lähinnä olevan koiran ja menee
matkoihinsa sen keralla. Kun sitte on saanut vihai-
simman nälkänsä sokaistuksi, niin tulee uudestaan
noutamaan toisen koiran, ja sitä tekoaan se olisi
jatkanut, jos olisi annettu, kunnes koko kannen olisi
saanut puhtaaksi. Sitten se ehkä olisi tulla taapos-
tellut portaita alas ja iskenyt silmää Juellillekeittiöön.
On mahtanut olla Alustista kamalaa seisoa kytket-
tynä pimeässä ja nähdä karhun vääntäytyvän lai-
vaan ihan vierestään."

»Kun minä tämän karhutapauksen jälkeen menin
alas, niin Juell keittiön ovelta sanoo: »No nyt var-
maankin Kvik saa penikoita tänään; sillä niin tässä
laivassa näkyy olevan, että kaikki tapaukset tulevat
yhdellä kertaa kuin lumi jouluna." Ja elähän mitään,
kun illalla istumme salongissa, niin Alogstad, joka
mielellään oli koira vahtina, tuli alas ja ilmoitti, että
nyt oli jo yksi penikka. Pian sitte toinen; ja vielä
kolmas. No se oli vähän hyvitystä mielelle. Kvikillä
on hyvä, lämmin, nahkoilla vuorattu koppi oikean-
puoleisessa käytävässä: sillä on niin lämmin siellä,
että se hikoilee, ja meillä en hyvät toiveet, että
penikat pysyvät hengissä, vaikka onkin 30° pakkanen
ulkona. — Tänä iltana kaikki miehet näyttävät ru-
venneen arvelemaan, ettei ole hyvä mennä aseitta
jäälle. Pistinpuukkomme otetaan esille; minäkin
varustaudun sellaisella aseella. Olin pitänyt aivan
varmana, että näin kaukana pohjoisessa emme tapaa
jääkarhujasydäntalvella; olen kulkenut pitkiä matkoja
jäällä niin aseetonna, ettei edes kynäveistä taskussa
eikä mieleeni ole juolahtanut, että täällä voisi joutua
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moisiin seikkailuihin. A^aan Hendriksenin kohtauksen
jälkeen näyttää siltä, että kaikessa tapauksessa on
hyvä, kun on lyhtykään asetta, jolla kopasta karhua
päähän; pitkä pistinpuukko saa niin muodoin tästä
lähtien olla mukana,"

Sitte toiset usein härnäsivät Hendrikseniä sillä,
että hän niin jumalattomasti huusi, kun karhu puri.
„Hm — huusi!" sanoi hän: »olisipa ollut hauska nähdä,
eivätkö useimmat olisi huutaneet! Alina mittasin
niitten miesten askeleet, jotka kerran eivät hennoneet
pelotella karhua: he juoksivat niin, että oli seitse-
män syltä joka askeleen väliä!"

»Torstaina, joulukuun 14 päivänä. »No Alogstad,
montako penikkaa nyt on?" kysyin eineen aikana.
— »Nyt on viisi." Araan hetkisen kuluttaa hän tuli
alas ja sanoi, että oli vähintäin kaksitoista. Jumaliste,
vahinko korvattu täydellisesti! ATaan melkein yhtä
ilahduttava oli tieto, jonka Johansen toi, nimittäin
että hän kuuli kateissa olevan koiran ulvovan kau-
kana luoteessa. Ale menimme kannelle kuuntelemaan.
Ja kaikki kuulimmekin sen äänen. Araan kuulusti
kuin olisi se ollut yhdessä kohdin ja ulvonut epä-
toivoissaan. Ehkä se oli jonku railon luona, josta
ei päässyt yli. Blessing myöskin oli kuullut sen
äänen vahtivuoronsa aikana yöllä; vaan silloin se
kuului lounaasta. Kun Hendriksen eineen jälkeen
meni koirille antamaan ruokaa, niin karkuri oli laivan
sivulla porrasaukon luona ja pyrki laivaan; se oli
nälissään — heti se kiiruhtikin ruokakupille suoraa
päätä — vaan muuten se oli terve ja ehytnahkainen."

»Illalla Hendriksen tuli ja kertoi kuulleensa
karhun kuleksivan jäällä; hän oli ihan varma siitä;
hän ja Pettersen olivat seisoneet ja kuulleet sen
astua ratistelevan hankilumella. Alina sieppasin peskin
päälleni ja kaksipiippuisen käteeni. Kaikki miehet
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olivat laivan peräpuolella ja tähystivät yön pimeyteen.
Päästimme Ulenkan ja Panin irti ja menimme sitä
suuntaa, missä karhun piti olla. Oli pilkkoisen pimeä:
vaan totta kai koirat löytävät jälet, jos niitä oli.
Hansen arveli nähneensä karhun liikkuneen röyk-
kiöllä ihan laivan luona ja varoitti minua, \~aan
emme mitään tavanneet emmekä kuulleet mitään, ja
kun useat muutkin, jotka olivat tulleet jäälle, eivät
mitään huomanneet, niin kapusimme takaisin laivaan.
On ihmeellistä, miten paljo on kuulevinaan suuresta
hiljaisesta etäisyydestä, jonka yli tähdet salaperäisesti
vilkkuvat."

»Perjantaina, joulukuun 15 päivänä. Aamulla
Hendriksen näki ketun jäällä laivan perän takana.
Alyöhemmin Alogstadkin ollessaan koirain kanssa
ulkona, näki ketun. On kummallista, että nyt on
ilmestynyt karhuja ja kettuja, kun niin kauan on
ollut hiljaista elämää. Kun viimeksi ketun näimme,
niin olimme etäimpänä etelässä, ehkä lähellä Sanni-
kovin maata. Olisimmekohan taas tulleet maan
läheisyyteen?"

»Jälkeenpuolisten olin katsomassa Kvikin peni-
koita. Niitä oli 13. Omituinen sattuma: 13 pentua,
syntyneet 13 p:nä, 13 mieheen. Alisi niistä tapettiin:
Kvik tuskin voi ruokkia enempää kuin 8 pentua
kerralla, vaan ne se voi hengissä pitää. Emo parka
oli hädissään penikoittensa vuoksi, tahtoi koppiin
niiden luo. ottaakseen ne meiltä. Ja helposti huomaa,
että se on ylpeä niistä."

»Illalla Hendriksen tuli ja sanoi, että jäällä
kummittelee; nyt hän kuuli varmasti samaa ääntä
kuin eilisillallakin, askelia jäältä. Tämä tuntuu olevan
väkirikasta seutua."

Tiistaillisen leveysmittauksen mukaan, joka nyt
on laskettu, olimme silloin noin 79° 8' p. 1. Siis
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8 minuttia 3 päivässä sitte lauantain; alkaa parantua
parantumistaan.

»Alinkähän vuoksi ei sada lunta? Joulu lähestyy;
ja lumeton joulu, joulu ilman sankkaa lumisadetta —!

Ei kertaakaan ole lunta satanut koko ajautumisemme
aikana. Tihusade. jota on ollut silloin tällöin, ei

Yökuleksija.
H. Egedius, valokuvan mukaan.

merkitse mitään. Sinä kaunis valkoinen lumi, joka
laskeut niin pehmoisesti ja tyyneesti ja peität kaikki
syrjät sametin peittoisen puhtaasti, — ei ole mitään
niin suloista! Saadappa levätä rakkaassa pehmoi-
sessa helmassasi! Tämä lumeton jäämaa on paljas
ja alaston, siinä ei ole mitään pehmoisempaa kerrosta;
taistelujen ja puristusten jälet ovat yhtä selvä-
piirteisiä kuin syntyessäänkin, röykkelöisiä ja armot-
tomia kulkea.
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Elämän lumi on rakkaus, se tasoittaa railot ja
röykkiöt taistelun jäleltä.

Alita olisi elämä rakkaudetta? Niinkuin jää
täällä — kylmää, alastonta, röykkelöistä, tuuli-ajolla
alituisissa puristuksissa ja repeytymisissä, ei olisi
mitään peitteeksi halkeamiin, ei mitään vastustamaan
törmäyksiä, ei mitään särkyneitten telien terävien
särmien pyöristämiseksi ei muuta kuin röykke-
likkö-ajojäätä."

»Lauantaina joulukuun 16 päivänä. Jälkeen-
puolisten Hendriksen tuli salonkiin ja sanoi kuul-
leensa monenlaisia ääniä jäältä; pohjoisesta kuului
ihan kuin jään puristusta maata vasten, ja kerran
kuului ihan kuin jyrinää ilmassa, jolloin koirat
hypähtivät ylös ja rupesivat haukkumaan. Toiset
aina naureskelevat, kun Hendriksen tulee ja kertoo
monia huomioitaan; vaan kukaan muu ei olekaan
niin herkkä kuin hän."

»Keskiviikkona, joulukuun 20 päivänä. Eineellä
ollessani Hendriksen tulee ja touhussa selittää näh-
neensä karhun jäällä: »ja Pan lähti heti juoksemaan
kun irti pääsi!" Alina jäällepyssyineni. Siellä oli useita
miehiä ja kirkas kuutamo, vaan ei karhua näkynyt.
Kului pitkä aika ennenkuin Pan palasi: se oli seu-
rannut karhua kauas luoteeseen päin. Löysimme
karhun jälet; otso oli ollut hyvin lähellä laivaa."

»Sverdrup ja Lars-seppä ovat yhdessä takoneet
suuret karhunraudat. jotka tänään on viritetty jäälle.
Alinna peloitti. että tällä pyydyksellä saamme koiria
vaan ei karhuja: sen vuoksi raudat ripustettiin pyl-
väille niin korkealle, että koirat eivät yltäneet hyppää-
mään lihapalaan, joka riippuu rautojen kidassa. Nyt
illalla kaikki koirat istuvat laivan laidalla ja haukkua
luskuttavat lakkaamatta miestä, jonka näkevät kau-
kana jäällä kuutamossa."



258 POHJAN PIMEILLÄ PERILLÄ.

»Torstaina, joulukuun 21 päivänä. Ihme, miten
aika kuitenkin kuluu. Tänään siis on"lyhin päivä —

vaikka meillähän ei ole päivää ollenkaan; vaan nyt
me kulemme valoa kohti (ja kohti kesää!). — Tänään
koetettiin luojata; köyttä oli 2,100 m., vaan ei yltänyt
pohjaan. Aleilla nyt ei ole enempää köyttä — mitä

„
— haukkuivat miestä, jonka näkivät kaukana jäällä

kuutamossa."
Valokuva.

on tehtävä? Kuka olisi voinut aavistaa tällaisia
syvyyksiä tapaavamme! Koko päivän on valokaari
ollut taivaalla, kuuta vastapäätä; siis »kuunsateen-
kaari", vaan se on väritön, mikäli olen voinut
nähdä."

»Perjantaina, joulukuun 22 päivänä, Yöllä am-
muttiin karhu. Jacobsen sen ensin näki ollessaan
vahdissa. Hän ampui sitä, ja kun se lähti käpälämä-
keen, niin Jacobsen tuli alas ilmoittamaan. Mogstad
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ja Hendriksen menivät kannelle, ja vähän myöhem-
min Sverdrupkin, joka myöskin herätettiin. Heidän
kannelle tullessaan karhu oli taas laivalle päin
kulkemassa, vaan sitte se huomasi pyydyksen jäällä

Sverdrupin pettymys.
„

— se epäillen haisteli jonkun aikaa makeaa läskipalasta —".

H. Egedius.

ja lähti sinne. Se katseli tätä laitosta ja lopulta
nousi varovasti takasilleen, pidellen toisella etu-
käpälällään pyydyksen vieressä olevasta pönkästä ja
hyvin epäillen haisteli jonkun aikaa makeaa läski-
palasta, vaan ei kait ollut mielissään sen ympärillä
olevista hammasraudoista. Sverdrup seisoi kannella
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katselemassa; oli kimalteleva kuutamo. Sydämensä
löi, joka silmänräpäys hän odotti sankansa laukeavan.
Vaan karhu pudisti epäillen päätään, laskeutui varo-
vasti nelisilleen, haisteli tarkoin rautalankaköyttä,
jolla sangat olivat kiinni ja seurasi köyttä pitkin
suurelle jäälohkareelle, johon köysi oli kiinnitetty;
karhu kiersi jäälohkareen ympäri ja katseli, miten
viisaasti kaikki oli laitettu, palasi taas takaisin pyy-
dykselle, nousi takasilleen, pidellen toisella etukäpä-
lällä pönkästä, ja haisteli pitkään ja tarkoin sanka-
laitosta, pudisti taas päätään ja tuumiskeli kai: »Nuo
sen mokomat ovat rakentaneet tämän minua varten."
Ja nyt se lähti laivalle päin. Kun se oli 60 askeleen
päässä laivasta, niin Hendriksenin pyssy pamahti.
Karhu vähän lysähti kokoon, vaan nousi taas ylös
ja lähti juoksemaan. Sitte Jacobsen, Sverdrup ja
Alogstad ampuivat; ja karhu kaatui sitte jääröyk-
kiöiden väliin. Se nylettiin heti, ja taljassa ei ollut
kuin yksi luodin reikä — luoti oli mennyt kar-
hun läpi lavan takaa. Kaikki kolme, Hendriksen,
Jacobsen ja Alogstad väittävät luotia omakseen;
Sverdrup luopuu vaatimuksestaan, kun hän oli pe-
ränpuolella laivaa. A^aan kun karhu kaatui heti
Alogstadin ammuttua, niin hän huusi: »Minulta se
luodin sai!" Jacobsen vannoi, että hänellä sattui,
ja Bentsen, joka oli katselemassa tapauksen aikana,
ilmoitti olevansa valmis tekemään valan milloin
hyvänsä, että Hendriksenin luoti karhun kaatoi.
Tästä tärkeästä seikasta ei päästy yksimielisiksi
koko matkan aikana."

»Kaunis kuutamo. Puristusta monella suunnalla.
Tänään nostettiinkannelle pumpuli-, kanuna- japyssy-
ruutivarastomme. Ei ole oikein turvallista pitää sitä
ruumassa; jos tulipalo syttyisi tahi jotakin sellaista
sattuisi, niin laivan kylki räjähtäisi puhki ja me jou-
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taisimme meren pohjaan ennen kuin ehtisimme
hyppyyn. Osan ruutia panimme keulapakalle, toisen
osan komentosillalle; sieltä on helppo vyöräyttää
jäälle tarpeen tullessa."



VII.

Ensimmäinen joulu ja uusivuosi Framilla.

Lauantaina, joulukuun 23 päivänä. Joulun aaton-
aatto. Edeltäpuolisten olin pitkällä retkellä lännessä
päin ja tulin myöhään kotia. Kaikkialla oli jää
puristunutta ja välissä oli tasaisia jäätelejä. Siellä
kaukana tulin äsken syntyneelle railolle, vaan en
uskaltanut siitä yli; jää oli siinä heikkoa. —Jälkeen-
puolisten ammuttiin joululle tervehdykseksi, — teimme
jäänräjähdyttämis-kokeen pumpuliruutilla. Suurella
rautavääntiöllä, joita meillä sitä varten on mukana,
kaivettiin reikä, ja panos, johon oli kiinnitetty sähkö-
johto, upotettiin noin jalan verran jään alasyrjän
alapuolelle. Sitte kaikki miehet poistuivat. Painal-
lettiin nastaan, kumea pamahdus — ja vettä ja jäätä
purskui ilmaan. Vaikka panos oli 60 kyynärän päässä,
niin se tärähdytti laivaa, niin että kaikki tutisi ja
kuura karisi rigistä. Neljän jalan paksuun jäähän
syntyi avanto; vaan muuten emme huomanneet mitään
suurempaa vaikutusta, ainoastaan pieniä halkeamia
avannon ympärillä.

»Sunnuntaina, joulukuun 2i päivänä. Jouluaatto.
37° pakkanen. Kirkas kuutamo, ja napaseutuyön
ääretön hiljaisuus. Kuleksin yksinäni jäällä. Ensim-
mäinen jouluaatto kaukana kotoa . . . miten ikävä on!
— Leveysmittauksen tuloksena 79° 11'. Ei vähin-
täkään ajautumista. 2 minuttia etelämpänä kuin
kuusi päivää sitte."
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Aiuuta ei ole päiväkirjassa siltä illalta; vaan kun
nyt sitä ajattelen, niin muistan ihan elävästi. Sinä
iltana vallitsi omituinen juhlallinen mieliala, joka ei

Adolf Juell.
Valokuva, otettu joulukuun 11 p:nä 1893.

ollut tavallista meidän kesken. Jokaisen ajatukset
varmaankin kulkivat kotona omaisten luona; vaan
toverit eivät mitenkään saaneet sitä huomata, ei toki,
ja niin laskettiin leikkiä ja naurettiin enemmän kuin
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koskaan ennen. Kaikki lamput ja kynttilät, joita
laivassa suinkin oli, sytytettiin, ja joka soppi sa-
longissa ja hyteissä oli valaistu. Ruokapöytä sinä
päivänä oli tietysti parempi kuin milloinkaan muulloin
— mokahomma oli ainuvia, millä juhlia; Päivällinen
oli ensiarvoinen, illallinen samoin, ja sitte tuli suuret
röykkiöt juhlaleivoksia; niitä Juell oli monet viikot
valmistellut. Sitte seurasi kelpo toti ja sikarreita —

tänään tietysti oli tupakanpoltto salongissa luvallista.
Vaan juhla kohosi korkeimmilleen, kun tuotiin esiin
kaksi laatikkoa, joissa oli joululahjoja. Toinen laa-
tikko oli Hansenin äidiltä, toinen hänen morsiamel-
taan, neiti Fougner'ilta. Oli liikuttavaa nähdä lap-
sellista iloa, jolla kukin otti lahjansa, olipa se sitte
piippu, veitsi tahi joku leikkikapiiie; nehän olivat
kuin kotoisia uutisia. Sitte pidettiin puheita. Ja
»Framsjä" ilmestyi kuvallisella lisälehdellä, jonka
kuvat oli piirtänyt kuuluisa napaseudun piirtäjä
„Huttetu".

Päivän johdosta tehdyssä runossa oli:

Ja kun laivan saartavi muurina jää
Ja kun talvi on vaipassansa
Ja kun virrat ne ei voi kuljettaa,
Kukin muistavi vaan kotoansa.

Siis onnea kodille jouluksi vaan,
Ilopäiviä, terveyttä heille!
Malta hetkinen — kohta napaseutu jo on;
Kevät taas tuo kotimme meille.

Oli paljo muita runoja, m. m. muuan, jossa ku-
vattiin kaikki tärkeimmät tapaukset viime aikoina,
niin kuin:
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Karhut nähdään, koirat penikoi.
Kakut monenlaiset leivotaan.
Hendrikseniin karhu iskee, oi!
Kumoon saa ei häntä vaan.
Ei Mogstad laukeemaan saa pyssyänsä,
Ja Jacobsen hän käyttää keihästänsä.

j. n. e.

Framin miehet sotapolulla.
Kuvanavtteitä Framsjästa.

Toisessa pitkässä laulussa kuvattiin »Koiran-
ryöväystä" Framista:

Tuo keihäsmies ja vahti vaan,
Kvirre-virre-vip pom, pom,

Xe kulkee aina rinnakkaan,
Kvirre-virre-vip pom, pom.

Ja vahti vanhaan tapaansa,
Kvirre-virre-vip pom, pom.

Hän kantaa koirapiiskaansa,
Kvirre-virre-vip pom. pom.
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On keihästäjä valon mies,
Kvirre-virre-vip pom, pom,

Hän lyhdyn aina pitää ties,
Kvirre-virre-vip pom, pom.

Kun puhelevat, napamaan
Kvirre-virre.vip pom, pom,

Ne karhujahdit kerrotaan —

Kvirre-virre-vip pom, pom.

Jo valko-otso nähtiinkin,
Kvirre-virre-vip pom, pom,

Se hyökkäs ensin koirihin
Kvirre-virre-vip pom, pom.

Sai pakoon vahti minkä ties,
Kvirre-virre-vip pom, pom,

On hitaanlainen keihäsmies,
Kvirre-virre-vip pom, pom.

Framin miehet sotapolulla.
Kuvanäytteitä Framsjästa.

Ilmoitusten joukossa joulunumerossa mainitta-
koon seuraava:

Miekkailukoulu.
Koska oloni täällä jatkuu, niin otetaan vastaan rajoitettu

määrä oppilaita miekkailuun ja nyrkkitaisteluun.
Majakoff

nyrkkitaistelun opettaja,
lääkärin asunnon vieressä.
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Framin miehet rauhanteillä, Sverdrupin keksimissä saappaissa.

Ja edellen:
Tilan puutteen takia myydään käytetyitä vaatteita Pumppu-

kadun * varrella X:o 1. Kun useasti uudistetut kehoitukset nou-
tamaan ne pois ovat olleet turhat, niin olen pakoitettu tällä
tavoin toimittamaan ne käsistäni pois. Huomattakoon, että
vaatteet ovat pilaantumattomat, sillä ne ovat pitemmän aikaa
olleet suolassa.

„Sanomalehden luettaa tuli soittoa ja laulua ja
vasta myöhään yöllä menimme nukkumaan."

„Alaanantaina, joulukuun 25 päivänä. Joulupäivä,
— 38°. Olin jäällä etelässä päin mitä ihanimmalla
kuutamolla. Aluutamassa kohden oli äsken muo-
dostunutta puristusjäätä, ja nuori jää petti, niin että
putosin ja toinen jalkani kastui; vaan tällaisessa
pakkasessa se ei haittaa, vesi jäätyy heti, eikä sitte
kovin palele; melkein heti tuntuu kuivalta."

„Kotona varmaankin ajattelevat meitä ja surulli-
sesti huokailevat pahoja päiviämme täällä kylmässä
jääseudussa. A'aan jos pikimmiltäkään saisivat silmätä

■■■ Siksi sanottiin oikeanpuolista neljänmiehen hyttiä.
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tänne, kuulisivat hilpeää puhettamme ja näkisivät
nämät hyvät päivämme, niin eiköhän heidän saalinsa
haihtuisi? Tuskinpa kotonakaan parempi."

„En koskaan ole ylellisempää elämää viettänyt,
eikä ole ollut suurempaa syytä pelätä ylellisyyden
seurauksia. Kuulkaahan millainen päivällinen meillä
tänäänkin oli:

1. Häränhäntälientä.
2. Kalanvanukasta potatien ja voistaan kanssa.
3. Poronpaistia herneitten, leikkapapujen, potatien japuolukka-

hillon kanssa.
4. Lakkakiisseliä kerman kanssa.
5. Vannikkatorttua ja sokerihentusia.

(viimeksimainitut olivat retkikunnan kokin lahjoittamia; me sitä
miestä siunasimme).

Ja sitten kuuluisaa RingnesTn putelliolutta. Sel-
lainen puolinen miehillä, joiden on kärsittävä napa-
seutuyön kauhuja!"

„Illalla joka mies oli niin täpötäysi, ettei kukaan
jaksanut syödä illallista; se jätettiin sikseen. Myö-
hemmin tarjottiin kahvia ananaspaistoksen, hunaja-
kakun, vanillivenykkeen, kokosmakramien, siskokak-
kujen y. m. kanssa, joita mainio kokkimme Juell oli
jouluksi leiponut; sitte lopuksi viikunoita, rusinoita
ja manteleita."

„Alainitaampa vielä einekin, niin on koko päivän
ruokaseteli tiedossa. Kahvia, tuoretta leipää, tanska-
laista pöytävoita, joulutorttua, herkkujuustoa, kumina-
juustoa, häränkieltä, corneed-beeflä ja appelsiinimar-
melaatia. Erehdytte, jos luulette, että tämä on jotain
tavatonta, kun tänään on ensimmäinen joulupäivä.
Tällaista meillä on aina, vaikka ei olekaan torttua
ynnä muuta sellaista, jota ei saada joka päivä. Aja-
telkaa nyt näiden hyvien päiväin lisäksi hyvä ja
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turvallinen asunto, lämmin salonki valaistu suurella
kaasuöljylampulla ja useimmilla pienillä (silloin kun

Nocturne.
Valokuvan mukaan.

meillä ei ole sähkövaloa), yhtenäistä hilpeyttä, kortin-
lyöntiä, kuvateoksia, niin paljon kuin vain haluttaa,
hyvää ja virkistävää kirjallisuutta, ja sitte hyvä ja
rauhallinen mieli — mitähän vielä osaisi toivoa?"
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Alutta sinä napaseutuyö olet kuin hur-
maavan kaunis nainen. — Sinulla on antiikin jalot

Bernhard Nordahl.
Valokuva Tammikuun 11 p:nä 1893.

puhtaat piirteet, mutta myöskin niiden marmorin
kylmyys. Korkealla eeterinpuhtaalla otsallasi ei ole
sääliä halveksitun ihmiskunnan pienistä kärsimyk-
sistä; mikään tunne ei punoita kalpeaa, kaunista pos-



ENSIMMÄINEN JOULU JA UUSIVUOSI FRAMILLA. 271

keasi. Sysimustaan tukkaasi, joka leimuaa avaruu-
dessa, on pakkanen kylvänyt välkkyviä timanttejaan.

Kuutamo. Valokuva.

Uljaan kaulasi, pyöreitten olkapäittesi piirteet ovat
niin jalot, mutta sanomattoman kylmät. Valkoinen,
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puhdas rintasi on tunnoton kuin lumipeittoinen jää.
Puhtaana marmorin kauniina ja ylpeänä väikyt jäh-
mettyneen meren yli; hopean kimmeltävä, revon-
tulista kudottu harsosi peittää tumman taivaanlaen.
Ja kuitenkin — sinun suusi ympärillä huomaa joskus
tuskan-ilmeen ja syvällä mustissa silmissäsi ääret-
tömän kaihon — tunnetko sinäkin elämää, tunnetko
etelän lämmintä rakkautta? A Tai oma kaipuuniko
siinä kuvastuu? Niin minua uuvuttaa sinun kylmä
kauneutesi, minä ikävöin elämää."

~Tiistaina, joulukuun 26 päivänä. Toinen joulu-
päivä. —38° C. Kylmin päivä, mitä tähän asti on
ollut. Olin kaukana pohjoisessa päin tänään, siellä
oli suuri järvi, joka oli vasta jäätynyt ja railo kes-
kellä. Jää notkui allani ja railossa kävi aaltoja.
Omituiselta tuntui taas nähdä kuun kuvastuvan
sysimustiin aaltoihin: se herätti mieleen tuttuja
kuvia. Kulin järveä kaus pohjoiseen päin, olin nä-
kevinäni korkean maan rajaviivat valo-usvassa kuun
alla, ja kulin edelleen: vaan lopuksi huomasinkin
sen pilviseinämäksi kuun valaiseman huurun takana,
joka kohosi railosta. Korkealta jääröykkiöltä näin
railon ulottuvan pohjoiseen päin kaus kuin silmä
kantoi."

„Samaa herkuttelua: päivälliseksi neljä ruoka-
lajia. Koko päivä on suurella kiihkolla viskattu nuolia
levyllä, paperosseja voittoina. Xuolet ja levyn oli
Johansen saanut joululahjana neiti Fougnerilta.

~Keskiviikkona joulukuun 27 päivänä. Tänään
jälkeenpuolisten tuulta 6,8 m sekunnissa, tuulimylly
on ruvennut pyörimään ja kaarilamppu loistaa uudel-
leen iloksemme. Sen vuoksi Johansen ilmoitti täksi
illaksi: ~kilpa-ammuntaa sähkövalolla ja maksuton
soitto kilparadalla." A^aan parasta olisi ollut jättää
se tekemättä, sillä hänen ja useitten muittenkin kävi
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huonosti, niin että tekivät vararikon ja saivat antaa
paperossit takaisin.

„Torstaina, joulukuun 28 päivänä. Kappaleen
matkaa Framin keulapuolella on äsken muodostunut
leveä railo, johon Fram olisi mahtunut poikittain;
siinä oli yhden yön jää, joka alkoi heikosti puristua.
Kummallista on, että me olemme niin välinpitämät-
tömiä puristuksista, jotka edellisille napaseuturetkei-
lijöille olivat tuottaneet aina suurta huolta. Emme
ole panneet rikkaa ristiin mahdollisen onnettomuuden
varalta, ei ole nostettu ruokavaroja kannelle, ei telttaa,
ei minkäänlaista pukua varustettu. Tämä voi näyttää
kevytmieliseltä; vaan itse asiassa puristukset eivät
näytä voivan tuottaa meille onnettomuutta; me
olemme nähneet, minkä Fram kestää. Ylpeinä oles-
kelemme erinomaisessa, lujassa laivassamme ja kat-
selemme, kun jää vyöryy sen sivuja vasten, musertuu,
pirskoutuu ja uppoaa uusien jääjoukkojen vyöryessä
esiin pimeydestä, joilla on sama kohtalo osanaan.
Siellä täällä jäät voivat pusertua korvia särkevällä
melulla ja kohota uhkaavasti kohti, vyöryäkseen pääl-
lemme, vaan sitte yhtäkkiä ne humahtavat alas ja
uppoavat samaa tietä kuin toisetkin. Araan toisinaan,
kun kuulee ankaran puristuksen jyrinää muuten kuo-
lonhiljaisena yönä, niin voivat tunkeutua muistoon
onnettomuuden tapaukset, joita tämä armahtamaton
voima on aikaan saanut."

„Lueskelen nyt juuri Kanen retkikunnan* ker-
tomusta. Miesparka oli huonosti varustettu; minusta
tuntuu puollustamattomalta kevytmielisyydeltä lähteä
matkaan sellaisilla ajoneuvoilla. Alelkein kaikki
koirat kuolivat huonosta ruuasta ja samasta syystä
kaikilla miehillä oli keripukki, sen lisäksi lumiso-
keutta, paleltumisia ja kaikkea muuta kurjuutta, jota

* 1853-1855.
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on tarjolla. Xapaseutuyö onkin hänen suurin kau-
hunsa — jota ei voikaan ihmetellä. Sivulla 173 hän
sanoo; „I feel that we are fighting the battle of lifve
at disadvantage, and tat an Arctic night and an
Arctic day age a man morerapidly and harshly than
a year anyvvhere else in this weary World." * Ja toi-
sessa kohden hän sanoo, että sivistyneen ihmisen on
mahdoton elää tällaisissa oloissa. — Totisesti surul-
lisia kokemuksia. Eikä niitä ole hänellä yksinään.
Aluistan kun kerran puhelin muutaman englantilaisen
napaseuturetkeilijän kanssa tästä seikasta; hän oli
myöskin hyvin epätoivoisen näköinen elämästä arkti-
sissa seuduissa, ja ilmaistuani hänelle vakaumukseni,
että keripukki voidaan välttää, hän arveli, että se oli
mahdotonta ja että mikään retkikunta ei ollut päässyt
siitä vapaaksi, taudille oli annettu vain eri nimiä.
Alasentava ajatus! Kaikeksi onneksi arvelen voivani
väittää, että se ei ole oikeutettu, ja olisinpa utelias
tietämään, eivätkö muuttaisi mielipidettään, jos oli-
sivat nyt täällä. Omasta puolestani voin ainoastaan
sanoa, että en ole huomannut napaseutuyön missään
suhteessa merkiksikään vanhentaneen tai heikonta-
neen minua — päinvastoin nuorenen. Rauhallinen,
säännöllinen elämä on minulle erinomaisen sopiva,
enkä muista olleeni niin ruumiillisesti terve ja niin
täydellisesti tasallani kuin nyt. Minä pikemmin tah-
toisin suosittaa näitä seutuja erinomaisena paranto-
lana hermostuneille ja heikoille ihmisille — minä
puhun ihan täyttä totta. Minua melkein hävettää
tämä elämämme, jossa ei ole mitään synkäksi kuva-
tulta kärsimyksiä pitkänä talvenyönä, joita tulee olla

* Tunnen, että taistelemme elämän taistelua ylivaltaa vas-
taan ja että pohjoisseutujen yö ja päivä vanhettavat miehen
nopeammin ja ■armottomammin kuin vuosi muualla tässä matoi-
sessa maailmassa.
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jännittävällä naparetkellä; — meillähän ei ole mi-
tään kirjoitettavaa kotia tultuamme. Tovereistani on
samaa sanottava kuin itsestänikin; kaikki näyttävät
terveiltä, lihavilta ja hyvin toimeentulevilta; ei ai-
noatakaan kalpeaa, näivettynyttä muotoa, joita on
kertomuksissa. Eikä merkkiäkään mielen masennuk-
sesta; sopisipa teidän olla kuulemassa naurunrähäkkää
salongissa ja „miten pitää vanhat kortit paukettaan",
niinkuin sanotaan Juellin laulussa. Alutta miten
tavallinen sairaloisuus voisikaan meitä ahdistaa?
Erinomaista ruokaa, lajia mitä hyvänsä, janiin pajon
kuin kukin tahtoo, ja alituista vaihteloa muassa, niin
ettei suurinkaan herkkusuu ehdi kyllästyä, sitte hyvä
ilmanvaihto, liikuntoa ulkona mielen mukaan, ei
mitään rasitusta työssä, kaikenlaatuista virkistävää
ja hyvää lukemista, ajan kuluksi kortit, sakkipelit,
dominot, haimat, soittoa, juttuja — miten kumman
tavalla kukaan voisi sairastua? Silloin tällöin kuu-
leekin lausuntoja, jotka osoittavat, että ollaan, erit-
täin tyytyväisiä. Koko salaisuus on ainoastaan siinä,
että hankkiutaan järkevästi, ja erittäinkin siinä, että
pidetään huolta ruuasta. Sen myöskin uskon vaikut-
tavan terveellisesti meihin, että asumme samassa
huoneessa ja kaikki on yhteistä. Tietääkseni on
tämä nyt tapahtunut ensi kerran; vaan se on hyvä
ja seurattava esimerkki. Joidenkuiden olen kuullut
valittavan unettomuutta. Unettomuutta pidetäänkin
napaseutujen pimeyden välttämättömänä seurauksena.
A^aan minä puolestani en ole tuntenut unettomuutta;
minä] nukun rauhallisesti? ja hyvästi yöni. En sen
vuoksi isosti usko koko unettomuutta; vaan minä
en koskaan nukukaan päivällisunta, niinkuin useim-
milla muilla on tapana — ja kun he vetelevät unta
useita tunteja päivällä, niin tuskinpa voi odottaa-
kaan, että jaksaisivat sitte nukkua koko yön. „Täy-
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tyyhän joskus olla hereilläänkin". oli Sverdrupilla
tapana sanoa."

„Sunnuntaina, joulukuun 31 päivänä. Niin on
päästy nyt uudenvuoden aatto-iltaan. Pitkä on ollut
vuosi, ja paljon se on tuonut mukanaan niin hyvää
kuin pahaakin. Hyvä oli alku, se lahjoitti meille
pikku Livin. Alikä ääretön onni — aluksi en roh-
jennut uskoa sitä todeksikaan! Alutta toitpa sinä
vanha vuosi sitten tukaluuttakin, kun kiskoit minut
heistä irralleni; tukalampaa vuotta ei ole minulla
ollut. Ja sitten saatoit minulle kaihoa ."

Jos surutonna olla tahdot vaan,
Niin lempi mainen olkoon vieras sulle!

„Mutta kaiho — se ei ole pahinta. Kaikki kaunis
ja hyvä meissä kasvaa sen suojassa. En koskaan
tahtoisi olla ilman sitä, jos sen menettäisin, niin ei
olisi mitään jälellä . . .

."

~Xyt olet ikäkulu, sinä vanha vuosi. Et vienyt
niin kauas meitä kuin sinun ehkä olisi pitänyt. A~aan
olisihan voinut käydä huonomminkin: oikeastaan sinä
kaikessa tapauksessa olet ollut hyvä. Ovathan toiveet
ja laskut toteutuneet paremmin kuin olin voinut odot-
taakaan. Ja olimmehan ajautumassa juuri sinne,
mihin olin toivonut. Se vain siinä vastakohtaista,
että ajautumisemme on ollut niin mutkallista."

„Xiin on kaunis uudenvuoden-yö kuin koskaan
voi olla. Ihanat revontulet värikkäinä, aaltoilevina
vöinä leimuavat yli koko taivaan, kiihkelmpinä poh-
joisessa. Tähdet tuhatlukuisina tuikkivat sinisellä
taivaanlaella revontulien seassa, ja ympärillämme le-
viää ääretön, hiljainen jäätasanko. Framin kuura-
peitteiset mastot kuvastuvat selväpiirteisinä ja tum-
mina loistavaa taivasta vasten."
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„ Salongissa oli vilkas elämä, Ensiksi luettiin
sanomalehti: siinä oli vain runoja, niiden joukossa
kehoitus:

Uudelle vuodelle.
Oi kallis lapsi! sä katso vainen,
Ett' oot' tuon entisen vuoden lainen
Ja muistat sukusi suuren vielä
Ja kuljet vanhojen uurtotiellä.
Se muista aina, me ei tottuneita
Ole seilaan tyyniä väyläteitä.
Hyvin aina ennen me purjehdimme
Ja niin me vastakin tahtoisimme.
Pidä huolta siis, että murrat jäätkin.
Pidä huolta siis, poista tuulispäätkin,
Pidä huolta siis, että napamailla
Me syömme porsahan entislailla!

Tarjottiin kakkuja, viikunoita, konvehtia japuoli-
yön-aikaan Hansen] tarjoaa totia ja Xordahl sikarreja
ja paperosseja. Siinä silmänräpäyksessä kuin vanha
vuosi teki loppunsa kaikki miehet nousivat seiso-
maan, ja minun piti lausua muutamia sanoja, jotka
olivat puheentapaista; muistutin, mitä vuosi oli
meille antanut; se oli tuonut mukanaan oikeastaan
paljasta hyvää, ja tulevakin vuosi lienee samal-
lainen; minä kiitin toveruudesta ja kaikesta ilosta ja
hauskuudesta; ja toivoin varmaasti, että uusi vuosi
ei ole tässäkään suhteessa huonompi. — Ja sitte lau-
lettiin Kristianian ja Bergenin jäähyväisjuhlissa lau-
lettuja lauluja:

Alä itke äiti! suita vaan
Tuon matkamielen toimme.
Ja sitten kodin rantamaan
Me taakse jäävän soimme.
Sä viitoit kauas merellen
Sun niemekkeilläs ennen,
Ja tulta annoit kaihoilen
Ja valkopurjeet sitten.
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Sä äitivanha. juuri sä
Oot kasvatellut meitä.
Me suurina ja ylpeinä
Unelmoimme elon teitä.
Sä itket ilokyyneleet,
Sä äiti kallis vielä.
Ja soitot soitat, latilet,
Kun „Fram" on kerran siellä.

Sitten luin viimeisen tervehdyksen kotimaasta
Aioltke Aloen Tromsöhön lähettämän sähkösanoman

Onnekas matka!
Päivyt sä paista!
Kuljeta heitä
Myötäsen teitä
Aavalla aina:
Kuljeta väylillä
Selkeillä, selvillä.
Xostaa kun jäät sen.
Salli sä sitten
Tään
Murtaa sen sullovan jään.
Ruokaa ja neuvoja,
Miehuutta, keinoja.
Kuljette navalta
Kotiinne maailman matkalta.
Onnea matkaan, onnea kaikille teille!
Terveinä tulkaatte taas tuntureille!

Sen jälkeen luettiin Aunjen runoja ja laulettiin.
„Tuntuuj kummalliselta ajatella, että me täällä

nyt vietämme vuodenvaihdosta, ja kotona se on vasta
kahdeksan tunnin perästä. Alonet ajatukset sieltä
liitävät meidän luoksemme tänä iltana!"

~....
Xyt on kello -i. Olin ajatellut valvoa

niin kauan, että Xorjässäkin olisi uusivuosi tullut:
mutta sittenkin menin hyttiini nukkumaan nähdäkseni
unta kodista. — Ja niin, kiitos sinulle vanha vuosi
antamastasi hyvästä ja pahasta."
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„Alaanantaina, tammikuun 1 päivänä 1894. Vuosi
alkoi hyvästi; Juell tuli herättämään minua iloisella
äänellään, toivotti onnellista uutta vuotta, ja tarjosi
minulle sänkyyn turkkilaista kahvia, jota oli joulu-
lahjaksi saanut neiti Fougnerilta. Kaunis, kirkas
ilma, —38°. Almusta tuntuu melkein kuin sarastus
alkaisi vähän kasvaa etelässä; tänään ylin reuna oli
14 astetta horisontin yläpuolella."

„Juhlapäivällinen tänään kello 6:
1. Tomatilientä.

2. Turskan mätiä voisulan ja potatien kanssa.
3. Poronpaistia viheriäin herneitten, potatien ja puolukka-

hillon kanssa.
4. Lakkakiisseliä ja maitoa.

Ringnesin pukkiolutta."

„Joko alkaa tuntua siltä, että meillä on kärsi-
myksiä ja vaivoja. Alakoilen hytissäni, kirjoit-
telen, luen ja haaveilen. Tuntuu kummalliselta kir-
joittaa uutta vuosilukua ensi kerta. Arasta silloin
kiintyy oikein mieleen, että vanha vuosi on mennyt
ja että on valmistautuminen taisteluun uudelle vuo-
delle. Kuka tietää, mitä sen helmassa on? Kaiketi
on hyvää ja pahaa, vaikka enimmäkseen hyvää. Sen
aikana pääsemme lähemmäksi päämaalia, kotia —

toisin ei voi käydä. Xiin, kuleta meitä, jollet perille
saakka — se olisikin liian aikaista, — niin eteenpäin
kohti päämaaliamme; vahvista toiveitamme, mutta
ehkä — ei, ei mitään ehkää! Xämät reippaat pojat
ovat ansainneet päästä perille. Heidän sielussaan ei
ole hitustakaan epäilystä; pohjoiseen palaa jokaisen
halu, minä sen näen heistä, se loistaa heidän sil-
mistään. Pettymyksen huokaus kuuluu joka kerta,
kun mennään etelään päin, mutta helpoituksen huo-
kaus, kun kuletaan pohjoiseen päin, tuntemattomaan
piiriin. He varmaankin luottavat minuun ja minun
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päätelmiini. Alutta jos olenkin erehtynyt ja johtanut
heitä harhateille? Xiin, en voinut muuten tehdä
kuin olen tehnyt! Ale kaikki olemme työaseita suu-
rempien voimain käsissä. Korkeintaan olemme syn-
tyneet onnellisten tai onnettomien tähtien aikana.
Tähän asti minun tähteni on ollut onnellinen: jokohan
se nyt pimentyisi? Alina en ole taika-uskoinen, vaan
minä uskon tähteeni."

„Ja sinulle, isänmaani, mitähän vanha vuosi on
lahjoittanut ja mitä uusi vuosi tuo kädessään? Tar-
peetonta sitä ajatella: — mutta minä katselen taulu-
jamme, lahjoja AYerenskioldilta. Alunthelta. Kitty
Kjellandilta, Skredsvigilta, Hansteenilta, Eilif Peters-
seniltä, ja tauluja katsellessani minä olen kotona!"

„Keskiviikkona, tammikuun 3 päivänä. Vanha
railo, noin 400 metriä Framin keulanpuolella, on
uudestaan auvennut ja on syntynyt suuri uoma, joka
on hienossa kuurajäässä. Kun näin kylmässä syntyy
jää, niin pakkasen takia jäästä erittyy suolakerros
pinnalle ja jäätyy kauniiksi jkuuran näköisiksi kiteiksi.
On — 39° ja — 40° välillä; mutta kun tämän lisäksi
puhaltaa purevankylmä viima 3—5 m nopeudella
sekunnissa, niin täytyy sanoa, että on vähän 'viileä
varjossa'."

„Tänään Sverdrup ja minä päätimme, että joulu-
juhliminen on nyt lopetettava ja aloitettava tavallinen
elämä; liiallinen toimettomuus ei ole terveellistä.
Tämä elämä ei ole juuri vaihtelevaa eikä sisältö-
rikasta; vaan minä luulen kuitenkin, että kaikki ovat
tyytyväisiä siihen sellaisenaan."

».Konehuoneessa työskennellään vielä: mutta muu-
tamien päiväin kuluttua he saavat kattilan puhdiste-
tuksi, ja silloin siellä on kaikki tehty. A'aan sitten
on sorvi pantava kokoon ruumassa ja siihen taottava
työkaluja. Aluuten Lars-sepällä on aina jotain teh-
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tävää, ja niin puhisee ahjo laivan keulapakalla ja
heittää punaisen hehkunsa kuuraisiin mastoihin, kohti
vilkkuvia tähtiä ja kauas autiolle jäälle. Alasimen

Lars-seppä. Lars Pettersen.
Valokuva, otettu 1895.

helinä kuuluu kauas hiljaisessa yössä. Kun kuleksii
yksinänsä jäällä ja kuulee tuon tutun äänen sekä
näkee punertavan hohteen tuolta kaukaa, niin tulee
ajatelleeksi seutuja, jotka eivät ole niin autioita kuin



282 POHJAN PIMEILLÄ PERILLÄ.

nämät. Siinä seisoessani ja tuijottaessani liikkuu
lyhty kannella janousee hiljalleen mastoon. Johanssen
nousee tynnyriin merkitsemään lämpömäärää. Bles-
sing laskee nykyään veriainesten määrää ja tutkii
verisolupitoisuutta. Sitä varten hän meistä laskee
verta joka kuukausi, tuo verenjanoinen peto, joka
hirmuvaltiaan tavoin halveksii huutojamme. Hansen
apulaisineen tekee havaintoja. Meteorologisia havain-
toja on tehty joka neljäs tunti, ja ne kuuluvat eri-
tyisesti Johansenin osastolle. Ensin on merkittävä
termometri, hygrometri, termografi kannella (myö-
hemmin muutettiin ne jäälle); sitten barometri, baro-
grafl ja lämpömäärä salongissa; sitten on kiivettävä
tynnyriin merkitsemään minimi- ja maksimi-termo-
metrit siellä (ylempien ilmakerrosten lämmön mää-
räämiseksi); sitten on jäälle mentävä merkitsemään
lämpömäärän säteileminen jäänpinnasta, sitten vielä
lopuksi yhä uudelleen laivaruumaan merkitsemään
lämpömäärä siellä; joka toinen päivä tehdään tavalli-
sesti tähtihavaintoja saadaksemme määrätyksi paik-
kamme ja seurataksemme etanan vauhtia, jolla ku-
lemme eteenpäin. Xäitten havaintojen teko 30°—40°
pakkasessa ei ole juuri miellyttävää huvittelua.
Ei ole hupasta seisoa yhdessä kohdin ja käyteliä
hienorakenteisia koneita ja paljain sormin asetella
metalliruuveja. Senpä vuoksi useinkin näkee puuha-
miesten puhaltelevan nyrkkeihinsä, kopistelevan jal-
kojaan ja hyppivän kannella. Useinkin kun he tule-
vat salonkiin tanssittuaan jymisevää neekeritanssia
kannella päämme päällä, jotta koko laiva on tutissut,
toiset heiltä aivan viattomasti kyselevät, oliko kylmä
ulkona. „Ei," vastaa Hansen, „päinvastoin hyvin
leuto ilma." — „Ei tainnut jalkojakaan palella?" —

„Xo enpä voi sanoa, kynsiä vain väliin kutkuttaa."
— Hän oli juuri palelluttanut pari sormea, vaan ei
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tahdo käyttää sudennahkakäsineitä, jotka olen antanut
meteorologeille. „Xe ovat liian lämpimät vielä, ja
sitäpaitsi ei saa totuttaa itseään araksi," sanoo hän.
Eräänä aamuna, jolloin oli luullakseni — 40°, Hansen
kiiruhti kannelle ainoastaan paita ja alusvaatteet
yllään tekemään havaintoja. Hänellä ei ollut aikaa
pukeutumaan, hän arveli."

„Aläärättyjen väliaikain kuluttua he tekevät myös-
kin magnetillisia havaintoja jäällä. Näen heidän sei-
sovan lyhtyineen ja aseineen kumarruksissa koneit-
tensa yli, mutta yhtäkkiä ovat he juoksemassa jäätä
pitkin tulisella kiireellä, roiskien kupeisiinsa käsil-
lään, jotka vilisevät kuin tuulimyllyn siivet 10—12
m:n tuulessa, mutta sittekin on „leuto ilma." —Yhden
ja toisen edellisen retkikunnan kertomuksissa sano-
taan, että tällaisessa pakkasessa oli mahdoton tehdä
minkäänlaisia havaintoja. Alutta näille pojille pitäisi
olla paljon pakkasempi mieli sen olla esteenä heille.
Havaintojen teon ja laskusuoritusten väliajoilla kuu-
len melua Hansenin hytistä, ja se merkitsee, että
päällikkö on kiivastuksissaan ja opettaa apulaiselleen
vähän tähtitiedettä ja purjehdusta. — Kortit ovat
tulleet hirveästi käytäntöön iltaisin, pelihenki riehuu
myöhäiseen yöhön. Se on saanut valtoihinsa säädyl-
lisen Sverdrupinkin. He eivät tosin ole vielä saaneet
pelatuksi paitaa päältään; vaan, sanan oikeassa mer-
kityksessä, he ovat toisiltaan pelanneet leivän suusta,
ja parin kolmen miesparan piti olla kokonainen kuu-
kausi tuoreetta leivättä menetettyään osansa vasta-
pelaajille. Alutta kortit ovat täällä terveellistä ja
viatonta leikkiä ratoksi ja ajankuluksi."

Irlantilainen sananlasku sanoo: „ole onnellinen,
ja jollet voi olla onnellinen, niin ole suruton, ja
jollet voi olla suruton, niin ole niin suruton kuin
olla voit." Se on hyvää elämän viisautta, joka —
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mutta minkä vuoksi sananlaskuja? Niitä ei täällä
tarvita; elämähän on oikeastaan alusta loppuun
hyvää. Amundsen puhkesi eilen lausumaan: „Niin,

Anton Amundsen.
Valokuva 10 p. Joulukuuta 1893.

eikö ole niinkuin sanon, me olemme onnellisimpia
ihmisiä maailmassa eläessämme täällä pohjoisessa,
meidän ei tarvitse huolehtia mistään, kaikki saamme
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lahjaksi, tarvitsematta ajatella sitä, ja kaikin puolin
on meidän hyvä olla." Xiin, arveli Hansen, kieltä-
mättä surutonta elämää. Ja joku aika sitten Juell
lausui yhtä meheviä sanoja, hänestä oli varsinkin
se suloista, ettei täällä ollut mitään velkahake-
muksia eikä velkakirjoja eikä laskuja. Entä omasta
mielestään? Niin, huoletonta elämää: ei ole mitään,
joka masentaisi, ei kirjeitä, ei sanomalehtiä, ei mitään
häiritsevää. Tämä on luostari-elämää kaukana eril-
lään maailmasta, jollaista nuorempana haaveilin, että
voisi rauhassa syventyä tutkimuksiinsa. Alina olen
myöskin onnellinen. Kaipuukaan, syvä, kaihomie-
linen ikävöiminenkään ei ole onnettomuutta. Sitä-
paitsi ei ole oikeutta tuntemaan muuta kuin onnelli-
seksi itsensä, kun kohtalo on antanut minun tavottaa
ihanteitani, jotta olen päässyt hakemaan muita pää-
määriä ja laajempia näköaloja."

„Alissä työtä tehdään, siellä voitto on varma, on
muuan runoilija sanonut. Xiin, minä teen työtä niin
paljon kuin jaksan — niin tottapahan voittokin tulee,
„ajautuen laudanpalasella"; minä makailen sohvalla,
luen Kanen kurjuudesta, juon pukki-olutta, polttelen
paperosseja — sillä minun täytyy tunnustaa, että
olen langennut tähän hulluuteen, jota minä anka-
rasti tuomitsen; — vaan liha on heikko — minä pu-
haltelen savupilviä hyttiin ja haaveilen. — Se on
ankaraa työtä; vaan minun on koitettava sitä kestää."

~Torstaina, tammikuun 4 päivänä. Alinusta tuntuu
kuin päivänsarastus kohoaisi nyt huomattavasti, vaan
se lienee mielikuvitusta. Aluuten minä olen hyvin
keveällä mielellä, vaikka ajaudummekin eteläänpäin.
Alutta mitä se oikeastaan merkitsee? Ehkä hyödy-
tämme tiedettä sittenkin yhtä paljon, ja kaikki ym-
pärikäyden lieneekin enimmäkseen paljasta turha-
mielisyyttä koittaa päästä pohjoisnavalle. Kaikessa
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tapauksessahan tiedän suunnille millaista siellä on.
Suuri syvyys, mikä täällä on, on yhteydessä Atlantin
meren syvyyden kanssa ja osa siitä, sitä ei voi enään
epäillä: ja olenhan jo huomannut, että täytyy käydä
laskujeni mukaan, kunhan saamme suotuisan tuulen.
Eikö tässä ole jo kyllin aluksi? Useat ennen meitä
ovat saaneet odottaa tuulta. Ja turhamielisyys? Se
on lapsentauti, josta pääsee vanhemmuuteen ja joka
nyt pitäisi olla ohi. Kaikki laskuni ovat osoittautu-
neet oikeiksi, paitsi yhdessä suhteessa, Ale olemme
tulleet Aasian rannikkoa pitkin, pääsimme pohjoi-
semmaksi kuin rohkeimpien edellytysteni mukaan
olin uskaltanut toivoa, ja juuri sillä pituusasteella
kuin halusin; me olemme tarttuneet jäähän ihan niin-
kuin toivoin: Fram on voitollisesti kestänyt kaikki
puristukset ja kohoaa helposti, vaikka onkin ko-
vemmin lastattu ja makaa syvemmällä kuin oli las-
kettu — se on kestänyt, vaikka kokeneemmatkin
ennustivat sen varmasti joutuvan häviölle; jää ei ole
pahempaa eivätkä röykkiöt korkeampia kuin otak-
suin; ja lopuksi ja ennen kaikkea meillä on lämmin,
hyvä ja raitis-ilmainen asunto, varustukset sellaiset,
ettei mistään puutetta ja erinomainen ruoka. Bles-
singin kanssa muutamia päiviä sitten arvelimme, että
ruokko on yhtä hyvä kuin kotonakin; me emme
kaipaa mitään: eipä edes ajatellessa chateaubriandia
tahi siankyljystä ahosienien ja burgundien kanssa
tule vettä suuhumme; me emme ensinkään välitä
sellaisista, Xäihin varustuksiin on mennyt monta
vuotta kalliista elämästä: vaan nyt minua se ei ka-
duta, me olemme saavuttaneet tarkoituksemme. Ajau-
tuessamme jäässä vietämme sellaista talvi-elämää,
joka kaikessa suhteessa on parempaa kuin edellisillä
retkikunnilla, mutta sen lisäksi on kerrassaan kuin
osa Xorjaa ja Euroopaa olisi mukanamme, Kaikki
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miehet samassa huoneessa ja kaikki on yhteistä, me
olemme pieni osa isänmaasta, ja päivä päivältä lähes-
tymme yhä enemmän toisiamme. Ainoastaan yhdessä
suhteessa laskuni pettivät, mutta se olikin tärkein
kohta. Alina otaksuin napaseutumeren matalaksi,
suurin tunnettu syvyys tähän saakka näissä seuduissa
oli 150 metriä, jonka ~Jeannette" tapasi. Alinun ar-
veluni mukaan piti kaikkien virtain tässä matalassa
meressä vaikuttaa voimakkaasti, ja Aasian puolella
päätin Siperian jokien kykenevän ajamaan jäätähyvän
matkaa pohjoiseen päin. Alutta nyt jo täällä on niin
syvä, että köysillämme emme ylety pohjaan, vähintäin
1900 metrin syvyys, kukatiesi kaksi kertaa niin syvä.
Tämän vuoksi kaikki luottamus virtoihin on pöläh-
tänyt kuin tuhka tuuleen, meillä joko ei ole virtaa
tai on se varsin vähäinen: koko luottamukseni nyt
on tuuliin. Kolumbus löysi Amerikan laskuvirheellä,
joka ei ollut edes hänen omansa: Jumala tiesi, mitä
minun laskuvirheeni tuottaa. — Alutta minä sanon
vielä kerran: Siperian ajopuut Grönlannin rannalla
eivät voi valehdella, ja niitten tietä täytyy meidänkin
kulkea,"

..Alaanantaina, tammikuun 8 päivänä. Tänään
pikku Liv on vuoden vanha. Kotona varmaankin on
suuri juhla. Alita alituisinkaan nähdäkseni sinut tä-
nään! Alina kuvailen, että sinä taputtelet käsiäsi,
hymyilet, lurittelet ja konttaat, ehkäpä jo vähän kä-
veletkin. Alinut olet jo aikoja sitten unohtanut, etkä
aavistakaan, mikä kapine isä on. Saanetkohan kos-
kaan taas uudestaan oppia tuntemaan häntä?
— Jälkeenpuolisten maatessani sohvalla lukemassa,
Hendriksen pisti päänsä sisään ja käski minun tulla
katsomaan tavatonta tähteä, joka näkyi juuri hori-
sontin yläpuolella ja loisti kuin majakka, Alina mel-
kein tyrmistyin, kun kannelle tultuani näin voimak-
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kaan punaisen valon ihan jäänreunassa etelässä. Se
vilkkui ja vaihtoi väriään; näytti aivan kuin joku
olisi tullut jäätä pitkin lyhty kädessä, — luulenpa,
että hetkeksi unohutin ympäristöni siihen määrin,
että arvelin jonkun tulevan etelästä päin. Tähti oli
Arenus, jonka nyt tänään näimme ensikerran, se oli
tähän asti ollut näköpiirin alapuolella. Se on varsin
kaunis punaisine valoineen. Omituista, että se nousi
juuri tänään. Se on kait Livin tähti, niinkuin Jupiter
on kodin tähti. Kodin tähti loistaa joka päivä yhtä
viehättävästi; tänään ollessani kaukana etelässä oli
se suoraan Framin mastojen päällä ja vilkkui poh-
joiseen päin — tuo silmä, joka valvoo koko mat-
kaani. — Onnen päivä tämä Livin syntymäpäivä:
kuletaan taas pohjoiseen; olemme ainakin pohjois-
puolella 79° p. 1. Hääpäivänämme, syyskuun 6 päi-
vänä, saimme myötätuulen kulkiessamme Aasian ran-
toja pitkin; saanemmeko nyt, ajautuessamme jäässä,
myötätuulen pohjoiseen Livin syntymäpäivänä? Ehkä
nyt hänen tähtensä aikana alkaa oikea vauhti —

tähti on vielä alhaalla, vaan se kohoaa joka päivä."
„Perjantaina, tammikuun 12 päivänä. Edeltä-

puolisten noin 10 aikaan oli puristusta railossa laivan
keulapuolella; vaan kun vähän myöhemmin olin siellä,
niin en huomannut mitään liikettä. Kulin railon
sivua kappaleen matkaa pohjoiseen päin. On joten-
sakin raitis kävellä 40 asteen pakkasessa, kun vielä
tuulla puhalsi 50 m. sekunnissa. A^aan nyt mennään
täyttä vauhtia pohjoiseen päin Livin tähden aikana.
Sittenkään minusta ei ole aivan yhdentekevää kulem-
meko pohjoiseen vai etelään päin. Kun ajaudumme
pohjoiseen, niin on aivan kuin minussa syntyisi uusi
elämä, ja toivo, joka ijankaikkisesti pysyy nuorena,
nousee raittiina ja vihantana talven lumesta. Alina
näen tien avoinna edessäni, näen kotiatulon etäi-
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sessä tulevaisuudessa — liian suloista uskoa to-
deksi."

~Sunnuntaina, tammikuun 14 päivänä, Taas sun-
nuntai. Aika kuluu nfelkein liian nopeasti, ja päivät
valkenevat yhä enemmän ja enemmän. Tänään las-
kettiin eilen illalla tehty havainto, ja tulosta odotet-
tiin jännityksellä, Kaikki päättelivät, että olimme
kulkeneet kauas pohjoiseen päin; useat arvelivat,
että noin 79° 18' tahi 20'; vaan jotkut päättivät ker-
rassaan 80°. Laskun tuloksena oli 79° 19' p. 1.,
137° 31' i. p. Hyvä nytkäys eteenpäin. Eilen oli jää
levossa; vaan edeltäpuolisten oli puristusta melko-
lailla usealla taholla. Tiesi mitä se nyt puristelee;
on viikko kulunut uudesta kuusta. Olin kaukana
kaakossa päin ja jouduin siellä keskelle puristusta.
Yhtäkkiä alkoi puristua ympärilläni. Ruskui ja jyrisi
allani ja ympärilläni joka taholla. Alina vavahdin
samassa ja lähdin hyppäämään kuin jänes, aivan
kuin en ikinäni olisi nähnyt enkä kuullut moista;
puristus syntyi niin äkkiä. — Omituista, että jää on
tasaista etelässä: kuta edemmäksi menin, sen tasai-
sempaa se oli, ja oli erinomainen rekikeli. Tuollaista
jäätä voisi ajaa useita penikulmia päivässä,"

„Alaanantaina, tammikuun 15 päivänä. Aamulla
ja edeltäpuolisten oli puristusta keulanpuolella; vaan
enin jyrisi pohjoisessa päin. Sverdrup, Alogstad ja
Hendriksen olivat siellä päin kulussa ja päättyivät
suurelle avonaiselle railolle. Hendriksen ja minä
kävimme sittemmin kaukana XXE, kulimme suuren
uoman ohi, jonka luona kävin ennen joulua. Siinä
oli kimaltelevaa, tasaista jäätä ja erinomainen reki-
keli, joka yhä parantui pohjoisempana. — Kuta
enemmän kuleksin täällä jäällä ympäriinsä joka ta-
holla, sitä mukaa kypsyy minussa tuuma, jota olen
kauan mielessäni hautonut. Navalle voisi päästä
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koirilla ja kelkoilla tällaisen jään yli, kun jättää
laivan, ja kotimatkansa suuntaa Frans Josefin maan,
Huippuvuorten tahi Grönlannin länsirannan kautta.

Ivar Mogstad.
Valokuva otettu 14 päivä heinäk. 1894.

Se olisi helppo retki kahdelle miehelle
Alutta liian aikaista olisi lähteä keväällä. Ensin täytyy
odottaa, mitä kesä tuo mukanaan. Sitte saattaa minut
kahdelle päälle kysymys:"onko oikein erota toisista?
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Jos minä pääsisin kotia eivätkä he pääsisikään?
Alutta toiselta puolen: enkö ole lähtenyt tutkimaan
tuntemattomia napaseutuja? Sitä vartenhan Norjan
kansa on uhrannut rahojaan. Ja sen vuoksi on vel-
vollisuuteni tehdä mitä voin, saavuttaakseni päämaa-
lini tahi päästäkseni niin lähelle sitä kuin suinkin.
Sittenpähän nähdään; se saa olla viimeinen keino."

„Tiistaina, tammikuun 16 päivänä. Jää on le-
vossa,"

„Tylsistyttääkö ikävä, vai väsyttääkö se ja jäy-
kistyttää lopuksi? Minkä vuoksi koti on joutunut
niin kauas, ja elämä käynyt niin tyhjäksi, niin kovin
tyhjäksi? Keväinen levottomuusko alkaa tulla, halu
toimintaan, halu johonkin muuhun tästä laiskasta,
vetelästä elämästä? Vai eikö ihmismieli ole muuta
kuin sarja mieli-aloja ja tunnelmia, jotka vaihtuvat
kuin tuulet? Olen ehkä väsynyt. Yötä ja päivää
ovat ajatukseni pyörineet yksinomaan tuon kysy-
myksen ympärillä, onko mahdollista päästä navan
yli kotia; ehkä tarvitsen nyt lepoa, unta. Vai pe-
loittaako minua panna henkeni alttiiksi? Ei. Alutta
mikä minua sitten pidättää? Salainen epäilyskö
tuuman mahdottomuudesta? Alina nyt en saa selvää
mistään, kaikki sekautuu; minä olen arvoitus itsel-
leni. Minä olen väsynyt, mutta sittenkään minä tuskin
tunnen väsymystä. Vai onkohan tämä siitä, että
yöllä valvoin ja luin? Alutta kaikki ympärilläni
tuntuu niin tyhjältä, minä itsekin. Minä katselen
kotikuvia ja syntyy omituinen, tylsä kaiho. Minä
ajattelen tulevaisuutta ja minusta tuntuu yhden-
tekevältä tulemmeko kotia sinä syksynä tai jonakuna
muuna syksynä, kunhan vain tiedän, että kerran
sinne pääsemme; vuosi tahi kaksi, siinä ei eroa.
Mielentilani ei ole ennen tällainen ollut. Minulla ei
haluta lukea eikä muutakaan, ei piirustaa eikä ker-
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sanoman toisensa jälkeen; kyselen telegrafistilta, eikö
hän ole mitään kuullut kotoani, miten he voivat."

«Perjantaina, tammikuun 19 päivänä. Kelpo tuuli
4—9 m sekunnissa; nyt mennään aika vauhtia poh-
joiseen päin. Punainen hehkuva rusko on nyt puo-
lenpäivän aikaan niin voimakas, että eteläisimmillä
leveys-asteilla odottaisi auringon loistavana nousevan
horisontin yli parin minutin kuluttua; — me saamme
odottaa vielä kuukauden ajan."

«Lauantaina, tammikuun 20 päivänä. Annoin
tänään nostaa ruumasta kannelle, keulapakalle, noin
300 kiloa pemmikania ja noin 100 kiloa leipää. Tuli-
palon tahi muun onnettomuuden sattuessa olisi ker-
rassaan puollustamaton seikka, ettei mitään ole varus-
tettu kannelle."

«Sunnuntaina, tammikuun 21 päivänä. Kävimme
kaukana luoteessa päin; jää sielläkin oli jotakuinkin
tasaista. Sverdrup ja minä olimme muutamalla suu-
sella puristusselällä kappaleen matkaa täältä. Siinä
oli ollut raju puristus; vaan sittekään selkä ei ollut
kuin noin 5 m. korkea, ja se on korkeimpia, mitä
olen nähnyt. Kuusta otetun havainnon mukaan
olimme 79° 35' p. L, juuri niinkuin edeltäpäin olin
arvioinut. Olemme nyt niin tottuneet tuulen mukaan
laskemaan ajautumisemme, jotta jotenkin tarkalleen
voimme edeltäpäin sanoa, missä olemme. On tultu
hyvä taival pohjoiseen päin. Kunpa vain jatkuisi
samalla tavoin. Kuninkaan syntymäpäivää vietetään
viikunoilla, rusinoilla ja manteleilla."

«Tiistaina, tammikuun 23 päivänä. Kun tänä
aamuna tulin kannelle, niin «Kaifas" istui kaukana
jäällä oikealla puolen laivaa ja haukkui herkeämättä
itään päin. Arvelin, että siellä mahtaa jotakin olla,
ja lähdin sinne revolveri mukanani, Sverdrup tuli
vähän jalemmin, revolveri hänelläkin aseenaan. Lä-
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hestyessäni koiraa tuli se minua vastaan, pyörähti
sitte itäänpäin haukkumaan ja lähti menemään siihen
suuntaan. Ararmaan siellä oli joku elukka, ja tietysti
karhu. Täysikuu paistoi matalalla ja punaisena poh-
joisessa ja valotti heikosti röykkelikköiselle jäälle.
Alina kurkistelin joka suunnalle röykkiöiden sekaan,
jotka loivat pitkiä monenmuotoisia varjoja; vaan
tässä sekasorrossa en nähnyt mitään elävää. Ku-
limme edelleen; «Kaifas" edellä muristen ja hauk-
kuen, korvat pystyssä, minä jälessä odottaen joka
hetki, että karhu ilmestyy eteemme. Kulettiin itään
päin pitkin railon kuvetta; koira kulki yhä varo-
vammin ja yhä tarkemmin suuntasi kulkunsa. Nyt
se heitti haukkumasta ja murisi vain hiljaa, Ale siis
aloimme olla lähellä, Seisoessani muutamalla ryök-
kiöllä, katsella tuijottaessani eteeni huomasin jotakin
mustaa, joka ilmestyi jäätelien väliin ja joka näytti
lähenevän minua. «Tuolla tulee musta koira", sanoin.
— «Ei se koira ole, se on karhu", sanoi Sverdrup,
joka seisoi vähän syrjempänä ja sopi näkemään pa-
remmin. Nyt minäkin näin, että se oli suuri eläin,
olin nähnyt vain pään ja sitä luullut koiraksi. Liikkeil-
tään se hyvin näytti karhulta, vaan se oli liian musta
karhuksi. Alutta kun se ei ollut koira, niin täytyi
sen olla karhu, ja minä sieppasin revolverin kote-
losta ja syöksin kohti ampuakseni kaikki luodit sille
päähän. Kun olin parin askeleen päässä siitä ja
yritin ampumaan, niin eläin nousi pystyyn, ja silloin
huomasin, että se olikin mursu, joka nyt paiskautui
syrjään ja roiskahti railoon. Siinä me nyt seisoimme;
ampua tuollaista poikaa revolverilla oli sama kuin
kaataa vettä hanhen päälle. Pian taas tuli suuri
musta pää näkyviin juuri kuun välkkeessä, Alursu
katseli kauan aikaa meitä, katosi vähäksi aikaa, tuli
lähemmäksi, sukelteli myötäänsä, puhalteli, makasi
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pää veden alla, ui lähemmäs meitä ja nosti päänsä
taas näkyviin. Olipa tämä nyt aika juttu; jos vain
meillä olisi ollut harppuna, niin olisin hyvin hel-
posti ylettynyt pistämään sen mursun selkään. Niin,
kun vain olisi ollut! Ja me juoksimme takaisin
laivalle, noutamaan harppunan ja pyssyn. Alutta
harppuna ja köysi oli haettava kätköistä, kun
kukaan ei ollut osannut arvata, että niitä aikoinkaan
tarvittaisiin; sitte harppunankärki oli teroitettava.
Siihen meni aikaa, ja vaikka sitten kulimme itään
ja länteen päin railon kuvetta, niin mursua ei
näkynyt. Tiesi, mihin se meni; täällä ei ollut avan-
toja kovinkaan lähellä. Siitä ei ole hyötyä, että me
Sverdrupin kanssa nyt sadattelemme, kun emme heti
huomanneet, että se mahtaa olla tällainen ukko; se
meillä nyt olisi saaliina, Araan kuka osasi arvata,
että tavattaisiin mursuja täällä ahtojäässä, keskellä
autiota tuhannen sylen syvyistä merta ja pimeällä
sydäntalvella? Tällaista ei ole ennen kuultu: se on
minulle kerrassaan arvoitus. Alina ajattelin, että
olemme ehkä joutuneet matalikoille, tahi että maata
oli läheisyydessä; sen vuoksi annoin jälkeenpuolisten
luojata, vaan 240 m köysi ei ylettynyt pohjaan!"

«Eilinen havaintoni osoitti 79° 41' p. 1., 135° 29'
i. p. Hyvää vauhtia pohjoiseen; jos ajaudumme vähän
länteenkin, niin ei auta. Illalla pilvet juoksevat kii-
reesti etelätuulessa, niin että me pian saamme taas
hyvän puuskan: nyt tuulee vain sen verran, että
vähän ilman henkeä tuntuu etelästä. Mieli käy iloi-
seksi, kun tuntee sieltä tuulta ja kun ajattelee, että
pääsee pohjoiseen päin."

«Laivan peränpuolella oleva railo kulkee suun-
nille idästä länteen. Lännessä päin emme eroittaneet
sen päätä, kun olimme mursua hakemassa, ja Alog-
stad ja Hendriksen olivat puolen penikulmaa kulke-
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neet itäänpäin, vaan yhä sielläkin oli railo yhtä
suuri."

„Keskiviikkona, tammikuun 24 päivänä. Illallis-
pöydässä Hendriksen kertoi verrattomia juttujaan
Huippuvuorilta — toveristaan, Andreas Bek'istä.
«Xiin, nähkääs, oltiin Hollannin eli Amsterdamin
saarella. Alina ja Andreas olimme maissa ja kules-
kelimme hautain keskellä. Meitä halutti nähdä, mitä
niissä oli, ja me avasimme muutamia arkkuja. Siinä
ne makasivat; monella oli vielä lihaa leuvassa ja
nenässä, ja muutamilla oli lakkikin päässä. Andreas
oli sellainen hurjimus, hän liikutteli niitä niin, että
kopat vyöryivät sinne tänne, ja sitte hän otti muuta-
mia ja ampui niihin pilkkaan. Sitte hänellä johtui
mieleen, jotta katsotaanpa, onko ydintä luissa, ja
katkasi muutaman reisiluun. Ja elähän mitään, oli-
han niissä ydintä — hän kaivoi sen tikulla pois." —

«Kun ilkesi tehdä sellaista?" — «Xiin, sehän oli vain
hollantilainen. Alutta yöllä hän näki pahaa unta;
kaikki kuolleet tulivat ja tahtoivat ottaa hänet. Hän
pakeni kokkapuulle. Siinä hän istui ja huuti, kuol-
leitten seisoessa keulakannella, etummaisena se, jolta
hän oli ottanut reisiluun — se tulla toikkuroi ja
vaati, että hänen pitää panna reisiluu paikoilleen.
Araan samassa hän heräsi. Ale makasimme samassa
kopissa, minä ja Andreas, ja minä istuin ja nauroin,
kun hän huuti; vaan minä en herättänyt häntä, sillä
minusta oli hauska kuulla, kun hän kirkui!" —

„Araan sinä teit pahoin ollessasi tuollaisella hautojen
ryöstöretkellä," — „Minä en ole vainajille koskaan
mitään tehnyt; ainoastaan kerran sarin arkun kahvi-
puiksi; ja kun arkun avasin, niin ruumis luhistui
kokoon. Alutta se oli rasvaista puuta, kuin mikähän
pihkaisin kuivapuu; sillä saatiin iloinen nuotio —

sillä kahvi kiehui!" — Joku oli mietiskellyt kauan
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aikaa: «Liikutteli niin, että kopat vyöryivät, sanoit
— vaan mikä on koppa?" — «Koppa? Etkö tiedä
mikä koppa on? Koppa on koppa . . . Muuan lappa-
lainen käytti koppaa kahvikuppinaan! — Hänellä ei
ollut muuta kupikseen, ja hän löysi sitte tuollaisen
kopan." — «Usein käytetään", alkoi Jacobsen pitem-
män kertomuksen, «pääkalloja ampumatauluina. He
ampuvat silmänreijistä sisään ..." Kysyin Hendrik-
seniltä oliko Tobiesenin * arkkua koskaan avattu,
jotta olisi saatu tietoa siitä, olivatko hänen miehensä
tappaneet hänet ja hänen poikansa. «Ei, ei sitä oltu
koskaan avattu". — «Alina viime vuonna kulin siitä
ohi", alkoi Jacobsen taas, «vaan en käynyt maissa;
muuten olen muistelevinani, että se on avattu ker-
ran." — «Avattu? Elä sinä juttuja puhu; sitä ei ole
koskaan avattu." — „Xiin minäkin muistelen kuul-
leeni", sanoin minä, ja muistelen, että täällä laivalla
siitä on ollut puhetta, kun et vain sinä Hendriksen
siitä kertonutkin?" — «En ikipäivinä ole sellaista
kertonut. Alina vain kerroin, että muuan iski mursu-
keihään arkun läpi ja siinä on keihäs vielä tänäkin
päivänä!" — «Alinkä vuoksi hän siihen keihään iski?"
— „Xo, hän halusi tunnustella oliko arkussa mitään,
ja sitte hän ei halunnut kai sitä avata. Maatkoon
niinkuin makaa!"

«Torstaina, tammikuun 25 päivänä. Hendriksen
ja minä olimme edeltäpuolisten pitkällä retkellä
idässäpäin pitkin railoa, noin penikulman päässä lai-
valta; railo päättyi siellä vanhoihin puristusselkiin;
se on kaikkiaan yli penikulman pituinen. Takaisin
palatessamme jää alkoi liikkua, ja koko paluumatkan
ajan oli puristusta, usein jotenkin kovaakin. Rai-

* Tobiesen synt. Tromsössä 1821, kuoli Novaja Semljassa
1873, oli taitavimpia norjalaisia pyyntimiehiä. Talvettuessaan
Novaja Semljan länsirannalle hän sai surullisen lopun.



ENSIMMÄINEN JOULU JA UUSIVUOSI FRAMILLA. 299

lossa uusi jää taipui allamme halkeili sen mukaan
kuin kulimme ja kohosi korkeiksi seiniksi molemmin
puolin, niin että me kulimme kuin katua, jossa väliin
kuului aivan kuin koiran vonguntaa pakkasessa,
väliin jyrinää, rusketta ja kovaa kohinaa. Aionta
kertaa meidän piti nousta vanhalle jäälle; sillä väliin
oli railossa avovettä, jossa uiskenteli jäämöhkäleitä,
väliin taas railo oli puristunut kokoon ja puristus-
röykkiö edessämme oli kuin jäätynyt aalto. Näytti
kuin jää etelässä päin, jossa Fram oli, olisi kulkenut
itäänpäin, tahi kuin jää pohjoisessa vetäytynyt län-
teen päin; sillä jaatelit molemmin puolin railoa sillä
tavoin työntyivät toisiaan vasten. — Näimme pienen
karhun jälet, joka edellisenä päivänä oli kulkenut
pitkin railoa. Se oli mennyt lounaaseen päin, niin
että vähin toivoimme, sen näillä etelätuulilla saavan
vainua laivasta ja tulevan tuomaan meille vähän
liharuokaa."

«Lauantaina, tammikuun 27 päivänä. Päivänvalo
on huomattavasti lisääntynyt; keskipäivällä voi jo
lukea «A^erdens Gang"ia. Puolenpäivän aikaan Sver-
drup luuli näkevänsä maata perän puolella: se oli
tummaa ja epätasaista ja muutamin paikoin korkea-
kin; vaan se voi olla kangastustakin, arveli hän.
Kun yhden aikaan palasin retkeilyltäni, niin menin
mastoon katsomaan, vaan en nähnyt muuta kuin
kasaantunutta jäätä; ehkä hän on nähnyt sen saman,
tahi minä olin tullut liian myöhään. (Seuraavana
päivänä huomattiin, että se olikin näköhäiriö.) Tänä
iltana on alkanut puristua tuimasti. Kahdeksan
aikaan illalla se alkoi peränpuolella railossa ja sitä
kesti yhtämenoa kaksi tuntia. Kuulusti kosken kohi-
nalta, ja se tuntui tulevan vastustamattomalla voi-
malla. Suuret telit rymisivät ja murskautuivat toi-
siaan vasten; ne vyöryivät ja patoutuivat korkeaksi
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muuriksi, joka ylettyy pitkin koko railon pituutta
idästä länteen. Pitkin pituutta kuuluu jyminää;
se lähestyy lähestymistään; laiva saa ankaria iskuja;
on aivan kuin jäässä kävisi laineita — jotka tulevat
peränpuolelta ja vyöryvät edelleen. Katselen pimeään
yöhön, vaan en voi nähdä mitään, kun on pilkkoisen
pimeä. Nyt kuulen ryskettä röykkiöstä oikealta, perän
puolella, jyminä kovenee ja kulkee keulan puolelle.
Vihdoin kohina vähän heikkenee; se käy katkonai-
semmaksi; sitte jakautuu tavallisiin jaksoihinsa, joi-
den väliaika jatkuu jatkumistaan, — ja minua pale-
lee, niin että menen alas. Araan kun parahiksi olen
päässyt kirjoittamaan, niin perustus allamme alkaa
tutista ja huljua ja kuulen puristuksen ryskettä.
Karhunraudat voivat olla vaarassa, ja kolme miestä
menee niitä hakemaan; mutta puristusselkä on 50
askeleen päässä rautalankaköydestä, jollaraudat ovat
kiinni, ja miehet antavat pyydyksen jäädä paikoil-
leen. Puristusselkä oli varsin kamalan näköinen,
sanovat he, vaikka pimeässä eivät voineet tarkoin
nähdäkään. Xyt taas alkaa puristua rajusti: menen
kannelle katsomaan. Samassa kun saan oven auki,
niin kuuluu niin kova jyminä, että korvat tahtovat
lumpeeseen mennä. Xyt ryskää perän ja keulan
puolella. Varmaankin molemmissa railoissa syntyy
nyt puristusselkiä; jos ne saapuvat Framiin saakka,
niin jää ottaa Framia kiinni perästä ja keulasta ja
nostaa sen vedestä keveästi kuin impyen. Kummalla-
kaan puolen ei puristusselkä ole meistä kaukana.
Nyt ruskuu jo vanhakin röykkiö vasemmalla puolen
perässä; melu kovenee koventumistaan, ja mikäli
voin nähdä, niin röykkiö kohoaa. Poikki suuren
telin, joka on perän puolella, on auvennut railo, mikä
häämöittää mustana pimeässä. Puristus yltyy. Rys-
kyy ja kohisee ympärillämme joka suunnalla, laiva
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tutisee, ja tuntuu kuin hiljaa kohoaisin seisoessani
täällä perässä katselemassa raivostuneita jääjoukkoja.
Ovat kuin äärettömän suuria käärmeitä, jotka vierit-
televät pitkiä ruumiitaan hiljaisen tähtitaivaan alla,
jonka rauhan häiritsee ainoastaan kiemunteleva revon-
tulivyöhyke, mikä levottomana aaltoilee! koillisessa.
Ja minä uudelleen tyynnyn ajatellessani Framia ja
halveksien katselen luonnon meteliä, jota se pitää
ihan turhaan. — Vaan sitte muistan termometrini,
jonka olen asettanut avantoon jaatelilla laivan vasem-
malla puolen, ja jota nyt varmaan vaara uhkaa rai-
lon toisella puolen. Alina hyppään jäälle, tapaan rai-
lossa kohdan, josta pääsen hyppäämällä yli, ja niin
pimeässä hapuilen paikalle ja löydän jääpalasen, joka
on avannon kantena, saan käsiini nuoran ja termo-
metri on pelastettu. Hyvillä mielin riennän laivalle
ja alas lämpöiseen hyttiini pistääkseni piippuun (tämä
pahe valtaa minut valtaamistaan). Huvikseni kuun-
telen puristuksen ryskettä ulkoa, ja tunnen kuin
raivokkaan maanjäristyksen tutinan kirjoitellessani
päiväkirjaani. Hyvä ja huoleton kun on minulla 010,
niin syvällä säälillä ajattelen muita, joitten mitättö-
missä laivoissa on täytynyt jokaisen puristuksen
aikana pysytellä kannella valmiina lähtemään jäälle.
~TegetthofF"in miesparat, — heillä oli surkea 010 ja
kuitenkin heillä oli muihin verraten hyvä laiva. Nyt
kello 10,30 kuulustaa ryske ulkona asettuneen."

«On merkillistä, että nyt oli tämä kova puristus
juuri kuun viimeisen neljänneksen aikana, ja kun
on pakovesi, se ei sovi oikein tähän-astisiin kokemuk-
siimme. Eikä sekään sovi oikein hyvin, että toissa-
päivänä oli puristusta k:lo I2:sta noin k:lo 2:een jäl-
keenpuolisten, ja k:lo 2 yöllä, ja nyt se on k:lo 7,no—-
10,30 illalla. Olisikohan täällä joku maa siihen vai-
kuttamassa? — Tänään on — 41,4°; vaan ei ole tuulta,
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ja meilläpä ei ole pitkiin aikoihin ollut niin mieluista
kävely-ilmaa; kun vain täällä on tyyni, niin ilma tun-
tuu melkein lauhkealta."

«Eipä sittekään puristus vielä herennyt; nyt kun
kävin kannella neljännestä vailla 12, niin alkoi pu-
ristus uudelleen keulan puolella vasemmalla. Yht-
äkkiä alkoi kuulua jyrähdyksiä ja laiva sai töytäyk-
sen; sitte vielä oli vähän puristusta, ja taas asettui.
Heikkoja revontulia."

«Sunnuntaina, tammikuun 28 päivänä. Kummal-
lista, kun ei koko päivänä ole ollut puristusta ollen-
kaan eikä nvt illallakaan: jää näyttää olevan ihan
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levossa. Jäämuurista päättäen oli eilen ollut puris-
tus perän puolella ankaraa. Muutamin paikoin
muuri oli 5,7 ja 6m. vedenpinnan yläpuolella*; aina
2,5 m:n vahvuiset jaatelit olivat murtuneet, puristau-
tuneet nelikulmaisiksi möhkäleiksi ja jauhautuneet
muruiksi; muutamassa kohtaa oli sellainen teli kohon-
nut pystöön ja oli kuin suuren suuri hautakivi. Tä-
män jäämuurin ulkopuolella ei voinut huomata mitään
sanottavaa hävityksen jälkeä; siellä täällä oli vähän
puristusta ollut, ja vasemmalla puolen laivaa oli jää-
teli halennut 4—5 kohden; siitä syntyneitä jyräyksiä
kai illalla kuulin. Oikealla puolen laivaa oli jää
myöskin useissa kohdin halennut. Paino oli tullut
nähtävästikin X tahi XXE suunnasta. Puristus
on ollut rajua, ja puristusharjanne perän puolella on
korkeimpia, mitä tähän asti olen nähnyt. Luulen,
että jos Fram olisi ollut sillä kohtaa, niin se olisi
kohonnut ihan kuiville. Kulin hyvän matkaa koil-
liseen, vaan en huomannut siellä puristusta olleen."

«Siis sunnuntai taaskin. On ilahuttavaa, että
aika sentään näinkin nopeasti kuluu. Ararmaankin

* Tämä röykkiö sittemmin sai nimekseen „Suurröykkiö";
se seurasi Framia koko loppu matkan.
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mieleni on valoisa sen vuoksi, että ajaudumme
yhtämittaa pohjoiseen. Arviolaskun mukaan tänään
olemme 79° 50' p. 1. Pitkältä ei ole kulettu sitte
maanantain; vaan eilen ja tänään onkin ollut melkein
tyven, ja yleensä tuuli on ollut heikko, ainoastaan
pari kertaa 3 metrin nopeudessa, muuten 1 ja 2
m. Ehkä valokin vaikuttaa sen, että aika tuntuu
kuluvan nopeammin. ATalo karkoittaa kaiken saira-
loisen kaihomielisyyden, herättää uskon menestyk-
seen ja halun toimintaan — mieli kulkee kesään ja
toimeen."

«Eilen jälkeenpuolistenteimme ihmetyön: saimme
naulatuksi puitteet Alunthen tauluun «kolme prins-
sessaa". Tämä oli mielessä ollutKristianiasta saakka,
vaan emme ole jaksaneet saada aikuiseksi niin suurta
työtä, oli lyötävä neljä pientä naulaa. — Ja koko
ajan puitteet ovat roikkuneet seinällä uhaten tipahtaa
sohvassa istujan päähän."

«Tiistaina, tammikuun 30 päivänä. Jälkeenpuo-
listen laskettiin 79° 49' p. 1. 134° 57' i. p., jota vas-
toin sunnuntaina jälkeenpuolisten oli 79° 50' p. 1. ja
133° 23' i. p. Tämä kaakkoon kulku ei minua häm-
mästyttänyt, kun sitte sunnuntain oli ollut melkein
tyyntä. Alina selitän näin: Kun pitemmän aikaa on
tuullut samalta suunnalta, niin että jää on tullut pu-
ristuksiin, ja kun tuuli sitte tyyntyy, niin syntyy vai-
kutus vastakkaiseen suuntaan. Tällaisen vastavaiku-
tuksen luulen olleen syynä lauvantailliseen puristuk-
seen, joka herkesi yhtä äkkiä kuin syntyikin. Sen
jälkeen ei jäässä ole ollut mitään liikkeen merkkiä.
Puristus luultavasti osoittaa hetkeä, jolloin ajautu-
minen lakkasi. — Tänään SE ja ESE tuuli; alkoi heik-
kona ilman henkenä, vaan jälkeenpuolisten kiihtyä
«myllytuuleksi". Taas kuletaan pohjoiseen päin;
nyt vihdoin 80:nnen asteen pitänee täyttyä."
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«Keskiviikkona, tammikuun 31 päivänä. Tuulla
puhaltelee puristusselkäin yli, lumi lentää säikeinä
ilmassa, vinkuu ja vonkuu, taivas ja jää ovat yhtenä.
On pimeä; kylmä hivelee ruumista, — vaan pohjoi-
seen kuletaan tuimaa myötäistä, ja mieleni läikäh-
telee."

«Torstaina, helmikuun 1 päivänä. Samallainen
ilma kuin eilenkin, vaan on kerrassaan leuto — 22°.
Lumipyry moinen kuin sydän talvella kotona. Tuuli
on kääntynyt vähän etelämmäksi, SSE, ja on hieman
tyyntynyt. Nyt olemme luultavasti yli 80mennen
asteen ja me sen vuoksi jo etukäteen pidimme pienet
kekkerit illalla, viikunoita, rusinoita ja manteleita ja
lisäksi nuolenheittoa, jossa uudelleen sain mieluisen
lisän paperossivarastooni."

«Perjantaina, helmikuun 2 päivänä. Tänään
suuri juhla 80:lle asteelle. Se alettiin tuoreella ruis-
leivällä ja kakulla eineeksi. Pitkä kävelyretki edeltä-
puolisten ruokahalun herättämiseksi päivälliseksi.
Edeltäpuolisten laskettiin 80° 10' p. 1. ja 132° 10' i. p.
Eläköön! Hyvin purjehdittu! Olisin lyönyt vetoa,
että olemme yli 80°, vaan kukaan ei ryhtynyt siihen.
Päivälliseksi: häränhäntälientä, kalavanukasta, pota-
teja, kokkareita, viheriöitä herneitä, parsapapuja,
lakkoja maidon kanssa, ja pullo olutta mieheen.
Päivällisen jälkeen' kahvia ja paperossi mieheen.
Voiko enempää" haluta? Illalla oli päärynöitä ja
persikoita, hunaja-kakkua, kuivatutta bananeja, vii-
kunoita, rusinoita ja manteleita, Olemme ääneen
lukeneet väittelyitä, joita oli tästä retkestä ennen läh-
töämme, ja olemme saaneet kelpo lailla nauraa mo-
nellekin väitteelle. ATaan kotona olijat eivät niille
naura, jos he nyt niitä lukevat,"

«Alaanantaina, helmikuun 5 päivänä. Nyt päivälli-
seksi on viime kerta Ringnesin olutta — surujuhla."
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„Tiistaina, helmikuun 6 päivänä. Tyyni, selkeä
ilma. Vankka ruskotus etelässä; taivas sen yläpuo-
lella keltainen, sitte viheriä ja vaaleansininen, muuten
kaimosininen. Päivällä seisoin katselemassa ja tuu-
mailin, onkohan Italian taivas koskaan kauniimpi?
En usko. Omituista, että tämä väri ilmestyy tavalli-
sesti kylmän tullessa. Onkohan siihen syynä tuulen-
henki pohjoisemmista, selkeimmistä seuduista, joka
tuo kuivempaa ja kuultavampaa ilmaa korkeampiin
kerroksiin? Väri oli niin silmiinpistävä, ettei sitä
voinut olla huomaamatta, Framin punainen kajutta
oli räikeänä vastakohtana, ja niinikään valkoinen
lumi katolla ja mastoissa. Jää ja röykkiöt olivat
kokonaan sinipunertavia kaikkialla, kun ne olivat
poispäin valosta; tämä väri oli silmiinpistävä var-
sinkin lumitasangoilla kaukana jäätelillä, Lämpö-
määrä on ollut — 47° ja — 48°. Kun tulee ulos sa-
longista, jossa on -4- 22°, niin eroitus on 70"; vaan
sittenkään ei tunnu kylmältä, ohuissakaan vaatteissa.
Teräsköydet ja vatkiset ovenkääkät eivät tunnu pal-
jaaseen käteen niin kylmiltä, ettei helposti kärsisi.
Alutta pakkanen kyllä näkyy; henki jo suussa on
kuin ruutisavua, ja kun sylkee niin syntyy usva-
pilvi putoavan sylen ympärille. Framista nousee
huuru ja kulkee pitkin jäätä tuulenhengen mukana,
ja miehen tahi . koiran eroittaa kauas jäälle röykki-
öiden ja jääselkien seasta siitä usvapilvestä, joka
väikkyy ilmassa heidän kohdallaan."

«Keskiviikkona, helmikuun 7 päivänä. Omi-
tuista, miten toivo, tahi oikeammin ihmismieli on
heikko. Tänään puhalsi heikosti, ainoastaan 2 m.
sekunnissa, NNE suunnasta, ja termometri osoitti
— 49,6°, ja heti otsa rypistyy, ja minusta tuntuu yh-
dentekevältä, miten tulemme kotia, kunhan vain
pian pääsisimme; heti sijoitan pohjoiseen maan, josta
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tulevat kylmät tuulet selkeine säineen, pakkasineen
ja kirkkaan sinisine ilmoineen, ja otaksun, että tämä
maa muodostaa pakkasnavan pysyväisille ilmanpaino-
maksimineen, joka pakoittaa meidät etelään koillis-
tuulillaan. Sitten jälkeenpuolisten ilma alkaa usvet-
tua ja mieli keventyä. Tuuli varmaan kääntyy ete-
lään; vaan lämpömäärä on vielä alhainen. Sitte
sekin alkaa nousta, ja nyt on varma, että tuulta
tulee. Aivan oikein, illalla saimme SSAV tuulen, ja
puoliyön aikaan se jo oli 3,5 m. sekunnissa, jonka
ohessa lämpömäärä on kohonnut — 42":seen. Hyvät
merkit. Pian olemme 8l:llä asteella. Alaa pohjoi-
sessa on kadonnut,"

«Päivälliseksi meillä oli oluen asemesta soke-
rilla sekoitettua sitronamehua (lime-juice), tuntuvat
sitä pitävän hyvänä. Ale sanomme sitä viiniksi ja
olemme yksimielisiä siitä, että se on varempaa kuin
marjaviini. Tänä iltana toimitettiin punnitus. Aluu-
tamien paino on lisääntynyt huolestuttavassa mää-
rässä; jotkut ovat viime kuukautena lisänneet pai-
noaan 2 kilolla, esim. Swerdrup, Blessing ja Juell,
joiden ennätys on 86,2 kiloa. «En ikinä ole näin
raskas ollut", sanoo Blessing. Aluuten huomataan
lihomista pitkin koko riviä, Xiin, tämä on rasittava
retki! Xlinpähän kävi kuin odotinkin, tuuli
nyt vonkuu mastoissa; siitä syntynee meidän oloi-
himme nähden oikein ukkomyrsky."

«Lauantaina, helmikuun 10 päivänä. Eipä siitä
sittekään oikeaa toivottaa tuulta koitunut. A^aan
toivoin tulleemme kuitenkin hyvän matkaa pohjoi-
seen, ja sen vuoksi ällistyin, kun laskut eilen osoit-
tivat 79° 57' p. 1., siis 13' etelään. Oh, miten vähän
olen karaistunut pettymyksille! Kaipuuni taas palaa,
taas päämaali näyttää olevan kaukana, niin toivotto-
masti kaukana, vaikka yöt uneksin olevamme pääse-
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mässä jäästä Islannin länsipuolella. Toivo on löyhä
laiva, johon ei voi luottaa. — Tänään olen käynyt
ajelemassa koirilla pitkän taipaleen. Kävi jo varsin
hvvin."

«Sunnuntaina, helmikuun 11 päivänä. Edeltä-
puolisten olimme ajelemassa kahdella koiravaljakolla.

Punnittu eikä ole köykäiseksi löytty.

Kävi hyvin; ja reillä on paljo helpompi päästä tätä
jäätä kuin olin luullutkaan. Koirat ovat vankkoja:
neljä koiraa tasaisella jäällä vetää kaksi miestä ras-
kaalla pyrylumikelilläkin."

«Tiistaina, helmikuun 13 päivänä. Eilen ajo-
retki kauas lounaaseen valkoisilla koirilla. Tänään
hiihtoretki samalle suunnalle, kappaleen matkaa edem-
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maksi. On raitista elämää 42—44 asteen pakka-
sessa purevan pohjoistuulen puhaltaessa. Luonto on
kaunis ja puhdas, jää huikaisevan valkoinen ja si-
nisiä varjoja uudella lumella päivää vasten, kuura-
peitteiset laivan mastot kohoavat solakasti sinistä
taivasta kohden — ja ajatuksiin tulevat hiihtoretket
kotona — — —."

«Torstaina, helmikuun 15 päivänä. Eilen olin
hiihtämässä koillisessa, edempänä kuin koskaan
ennen; laivan mastot näkyivät kuitenkin vielä jää-
reunan yli. Sillä suunnalla oli hyvin tasaista jäätä,
ja suksilla pääsin hyvää vauhtia. Tänään olin koi-
rilla ajelemassa samalla suunnalla. Minä tutkistelen,
millä tavoin päästä kulkemaan kaiken yli, ja haudon
tulevaisuuden tuumia."

«Kyllä ovat yleiset, hirveät kertomukset napa-
seudun pakkasista liioiteltuja! Aleilla oli kovaa pak-
kasta Grönlannissa, eikä täälläkään ole leudompaa;
on noin — 40° ja — 42° nyt päivillä. Eilen olin
tavallisessa puvussa: alushousut, polvihousut, sukat,
sarkasäärykset, päällyssukat ja lapikkaat, sitten mi-
nulla oli tavallinen paita, turkki ja hylkeennahka-
mekko, ja minä hikosin kuin hevonen. Tänään olin
ajelemassa ja minulla ei ollut kuin ohuet liinahousut
tavallisten housujen päällä, villapaita, liivit, iislanti-
lainen villamekko, sarkamekko ja hylkeennahka-
mekko. Ilma tuntui minusta lauhkealle ja vähän
hikoilinkin. Kasvoilla oli minulla eilen ja tänään
naamari punaisesta Äänellistä. Yraan se oli liian
lämmin, niin että minun piti ottaa se pois, vaikka
kävi vihanen viima pohjoisesta. Tuuli pysyy yhä
enimmäkseen pohjoisessa, puhaltaen väliin 3 joskus
4:kin m:iä sekunnissa. Araan sittenkään emme näy
ajautuvan etelään: me olemme 80° p. 1., jopa pari
minutia pohjoisempanakin. Mikähän lie siihen syynä?



ENSIMMÄINEN JOULU JA UUSIVUOSI FRAMILLA. 309

— Nyt on joka päivä puristusta. Omituista, että on
taas puristusta kuun neljännesvaihteessa,"

«Kuu on korkealla taivaalla ja sitäpaitsi on vähän
päivänvaloakin, Pian saadaan nähdä aurinko, ja sil-
loin pidetään suuri juhla."

«Perjantaina, helmikun 16 päivänä. Eläköön!
Tänään 80° 1' p. 1., niin että me sitte viime perjantain
olemme tulleet muutamia minuuteja pohjoisemmaksi,
vaikka maanantaista saakka on ollut pohjoistuulia.
Se on varsin kummallista. Jokohan, niinkuin koko
ajan olen päätellyt pilvistä ja sumuisesta ilmasta,
etelämpänä on puhaltanut etelätuuli ja estänyt jäitten
ajautumista etelään? Arai olemmekohan vihdoinkin
päässeet vaikuttavaan merivirtaan. On kummallista
viimeinen mutka etelään etelätuulen puhaltaessa ja
nyt tämä kulku pohjoiseen pohjoistuulen puhaltaessa,
Se voi osoittaa, että on uusia voimia vaikuttamassa.
mitähän sitten lienevätkin."

«Tänään on tapahtunut kumma; puolenpäivän
aikaan näimme auringon tahi oiKeammin auringon
kuvan, sillä se oli kangastusta, Omituisen vaiku-
tuksen teki, kun näki hehkuvan tulen, syttyvän ihan
jäänreunassa. Sen mukaan kuin monet napaseutu-
retkeilijät kuvailevat tätä hetkeä, jolloin ensi kerran
talvenyön jälkeen näkyy valonjumala, olisi riemumme
pitänyt olla myrskyävää, vaan eipä se minuun sillä
tavoin vaikuttanut. Ale emme olleet odottaneet näke-
vämme aurinkoa vielä moneen päivään, ja vaikutus
sentähden oli pikemmin tuskallinen: minut valtasi
pettymyksen tunne; olemme varmaan ajautuneet
kauemmaksi etelään kuin olemme olleet tietävi-
nämme. Alita suurin oli iloni, kun pian huomasin,
että se ei ollutkaan itse aurinko. Se näytti litteältä,
tulipunaiselta viirulta horisontissa. Sitten syntyi
päällekkäin kaksi tuliviirua, joiden välissä oli tumma



POHJAN PIMEILLÄ PERILLÄ.310

viiru. Alastoon kiivettyäni näin neljä viisi saman-
laista vaakasuoraa viirua päällekkäin ja kaikki yhtä
pitkiä; kuvitelkaa himmeä, punainen, nelikulmainen
aurinko, jonka poikki vaakasuorasti kulkee tummia
viiruja. Jälkeenpuolisten tehdyn tähtitieteellisen ha-
vainnon mukaan oli aurinko puolenpäivän aikaan
2° 22' horisontin alapuolella. Alissaan tapauksessa.
Emme voi odottaa näkevämme itse aurinkoa jään yli

Auringon kangastus, kuva helmikuun 16 p:nä 1894.
(Luonnos).

ennenkuin tiistaina; se riippuu säteentaittumisesta,
joka täällä kylmässä ilmassa on hyvin suuri. —

Mutta auringon kuvan nähtyämme pidimme pienen
aurinkojuhlan illalla; tarjottiin viikunoita, bananeita,
rusinoita, manteleita ja hunajakakkua."

«Sunnuntaina, helmikuun 18 päivänä. Eilen
olin hiihtoretkellä idässä ja löysin oikein hyvän
hiihto- ja ajotien sillä suunnalla olevalle jäätasan-
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golle. Tässä lähellä on ensin hankalaa taivalta,
röykkiöitä ja jääselkiä; sitte päästään suurille, aavoille
tasangoille, jotka näyttävät ulottuvan penikulmittani
pohjoiseen, itään ja kaakkoon. Tänään ajoin sinne
kahdeksallakoiralla (nyt koiralla ajo käy varsin hyvin):
useita miehiä tali mukaani suksilla. — Yhä tuuli poh-
joisessa. Hitaasti käy ajautumisemme; vaan ilmat
ovat selkeät ja kirkkaat. Ale hiihdämme, ajelemme
koirilla, luemme niin hyvin tieteellistä kuin keveäm-
pääkin kirjallisuutta, kirjoittelemme, teemme havain-
nolta, lyömme korttia tahi pelaamme sakkia, jutte-
lemme, tupakoimme, syömme ja juomme. Alutta
kaikessa tapauksessa tämä on kirottua elämää, niin
ainakin minusta tuntuu väliin. Kun katselen kuvassa
kaunista kotiamme, ilta-auringon valossa, vaimoni
seisomassa sen edustalla puutarhassa, niin minusta
tuntuu, että tämä ei voi kestää kauan. Alutta aino-
astaan nuo säälimättömät onnettaret tietävät, milloin
taas seisomme tuolla yhdessä katselemassa hymyi-
levää vuonoa, ja nauttimassa elämän ihanuutta. —

Kaikki lukuun otettuna, on tämä itse asiassa, rehelli-
sesti tunnustaakseni, lemmon kurjaa, Olemme nyt
80° p. 1.. syyskuussa olimme 79°: on päästy yksi —-

sanon ja kirjoitan: 1 aste — viidessä kuukaudessa.
Jos samaa vauhtia ajaudumme edelleen, niin olemme
navalla 45 tahi sanokaamme 50 kuukauden kuluttua,
ja 90 tahi 100 kuukauden kuluttua pääsemme 80°:lle
p. 1. toisella puolen napaa, ja mahdollisesti on meillä
sitte toivo kahdessa kuukaudessa päästä jäästä irti;
sitte menee kuukausi tahi kaksi kotia päästessä.
Parhaimmassa tapauksessa olemme siis kotona, jos
tätä menoa menee, 8 vuoden perästä, Aiuistuu mie-
leeni, että professori Brögger kirjoitti ennen mat-
kalle lähtöäni jotakin, että minä istutin puutarhaani
pensaita ja puita tuleville sukupolville, eikä voi tietää
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miten pitkän varjon ne luovat, kun minä kotia pa-
laan. Xiin hyt nekin ovat lumen peitossa; vaan
keväällä taas tointuvat ja alkavat taas kasvaa ja
taas toisena keväänä ja -- kuinkahan monena ke-
väänä? Kunhan varjot eivät käy liian pitkiksi! —

Tämä toimettomuus masentaa — elämä tuntuu pime-
ältä kuin talvenyö, ainoastaan menneisyys ja kau-
kainen tulevaisuus ovat päiväpaisteisia. \räliin mi-
nusta tuntuu kuin pitäisi minun murtaa nämä jää-
tyneet kuolonkahleet saadakseni toiminta-alaa kai-
kille voimilleni. Eikö täällä voi mitään tapahtua?
Eikö voisi tulla maailmankaato myrsky, joka lakai-
seisi nämä jäät ja nostaisi meren kuohuille? Sama
se, jos hätä meitä ahdistelisikin. jos olisikin taistel-
tava henkemme edestä — kunhan vain pääsisimme
eteenpäin? Kurjaa on, kun pitää pysyä toimettomana
katselijana. Xäin joutilaana istuessa, luottaessa pe-
rustelmiinsa ja antaessa luonnonvoimain vallita, voi-
matta itse rikkaa ristiin panna päämääränsä saavut-
tamiseksi, tarvitaan kymmentä vertaa enemmän sie-
lun voimaa kuin omiin käsivarsiinsa luottamista —

kun kerran on kaksi vankkaa käsivartta."
«Vaan tässä istun ja ruikutan kuin vanha akka.

Tiesinhän näin olevan jo ennen kuin lähdin matkalle.
Xiin hyvinhän on käynyt kuin toivoin, vieläpä parem-
min. Missä nyt on iloinen toivosi, joka kasvoi päivän
ja valon palatessa, missä ylpeät ajatuksesi, jotka len-
sivät kuin nuoret kotkat tulevaisuuden kirkkaaseen
maahan? Xyt ne taapostelevat kuin siipeen ammutut
varekset toivottomuuden pimeihin sopukoihin. Ehkä
taas palautuvat etelätuulen mukana. Vaan siihen saakka
tarvitsen apua, ja kaivan esiin vanhoja filosofeja."

«Illalla on vähän puristusta ja tehty havainto
näyttää antavan tulokseksi, että olemme ajautuneet
3 minuuttia etelään."
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«Kello 11 yöllä. Puristusta perän puolella rai-
lossa, niin että jää rutisee laivan sivuja vasten ja
koko laiva tärisee."

«Alaanantaina, helmikuun 19 päivänä. Taas teen
sen huomion, että yö on pimeimmillään juuri ennen
päivän sarastusta. Tänään alkoi tuulla etelästä ja
se on puhallellut aina 4 m. sekunnissa. Edeltäpuo-
listen niittasimme jään paksuutta, ja oli se laivan
vasemmalla puolen 1,975 m. ja jään päällä oleva
lumikerros 4 cm. Laivan keulan puolella jää oli
2,08 m., siihen laskettuna muutaman cm vahvuinen
lumikerros. Jään vahventuminen kuukauden kulu-
essa ei ole suuri, kun ajatellaan, että on ollut — 50°
pakkasta. — Eilen ja tänään olemme taas nähneet
auringonkuvan; tänään se kohosi korkealle horisontin
yläpuolelle ja näytti pyrkivän tavottamaan pyöreän
levyn muotoa. Jotkut miehet väittivät nähneensä
itse auringon yläsyrjän, jopa Hendriksen ja Bentsen
sanovat näkneensä puoli aurinkoa; mutta entäs kun
Juell arveli koko auringon olleen näkyvissä, Almua
pelottaa, että he eivät enään muista koko aurinkoa,
millainen se on, kun on näin kauan siitä kun he
ovat sen nähneet,"

«Tiistaina, helmikuun 20 päivänä. Suuri aurinko-
juhla tänään — ilman aurinkoa. Olemme varmat
siitä, että se olisi näkyvissämme —jollei olisi pilviä
horisontissa. Araan emme haluneet laskea juhlimisen
tilaisuutta menemään käyttämättä, ja voimmehan
sitte, kun auringon ensi kerran näemme, juhlia
uudelleen. Juhla alotettiin pilkkaan ampumisella
edeltäpuolisten; sitte oli päivällinen 3—4 ruokalajilla
ja Framin viinillä (sitronamehua); sitten kahvia ja
«Framinkakkua"; illalla ananasia, viikunoita, bana-
neja ja konvehtia. Syöneinä menimme maata, hil-
jaisen kaakkoisvihurin puskiessa meitä pohjoiseen.
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Mylly on tänään pyörinyt ja vaikka oikea aurinko ei
ollutkaan juhlassa, niin on salongin aurinko pais-
tanut päivällistä ja illallista syödessämme. Ankara

Bernt Bentsen.
Valokuva 10 p. Joulukuuta 1893.

kasvojen pesu auringon ilmestymisen johdosta. —

Useat ovat ihan kuin syöttöporsaat, ja kokki, Juell,
paisuu naamaltaan ja vatsaltaan ihan huolestutta-
vassa määrässä, Xähdessäni hänen vatsansa tänään,
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ajattelin, että totisesti se olisi aika raskas taakka
kuletella jään yli, jos olisi pakko lähteä matkaan.
On syytä ruveta ajattelemaan laihduttamista."

«Keskiviikkona, helmikuun 21 päivänä. Tuuli
on edelleen etelässä. Nostin tänään haavit, jotka
laskettiin toissapäivänä. Ylimmäisessä, joka oli lä-
hellä pintaa, oli enimmäkseen amphipodeja: Alyrrayn
verkossa, joka oli noin 90 metrin syvällä, oli monen-
laisia muita pieniä krustaceita ja muuta pientä eluk-
kaa, jotka olivat niin fosforisia, jotta verkon sisusta,
kun tyhjensin sen keittiössä lampun valossa, oli kuin
hehkuva hiilos. Hämmästyksekseni köysi osoitti
luotteeseen, vaikka nyt tuuli, niin toivoimme, puski
meitä kovasti pohjoiseen. Saadakseni tästä selkoa,
laskin verkon uudelleen jälkeenpuolisten; vaan heti
kun "se pääsi vähän matkaa jään alle, niin osoitti se
taas luoteeseen ja sillä tavoin se pysyi koko ilta-
päivän. Aliten tämä on selitettävä? Olisiko sittenkin
luoteeseen kulkeva virta? Senpä vastaisuus on näyt-
tävä. Me voimme laskea kaksi komppassiviivan
(22 1/»0) poikkeusta, ja niin saamme oikeinnäyttävän
NNW virran suunnaksi."

«Jäässä näyttää olevan kovaa liikettä; väli enen-
tynyt ja railoja avautunut monelle taholle."

«Torstaina, helmikuun 22 päivänä. Arerkon"*köysi
on koko päivän osoittanut länteen, mutta nyt jälkeen-
puolisten se on pystysuorassa, niin että me mahdolli-
sesti olemme yhdessä kohden. Tuuli tänään tyyntyi.
Jälkeenpuolisten ihan tyyni, sitte kävi tuulenhenki
lounaasta ja lännestä, ja nyt illalla meillä on luode-
tuuli, jota niin kauan olemme pelänneet. Yhdeksän
aikaan XXAV puhaltelee jotenkin kovasti. Jälkeen-
puolisten Capellusta otettu havainto näyttää antavan
tulokseksi, että emme ole pohjoisempana kuin 80°
11', vaikka on ollut neljä vuorokautta etelätuulta?
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Mikä ihme tässä on kummana? Onko jää kuolleessa
vedessä, jotta ei pääse eteen- eikä taaksepäin? —

Jää oikealla puolen, vähän matkaa karhunrautojen
takana, oli halennut eilen. Yhtenäisen jäätelin vah-
vuus oli 3,45 m; vaan sen alle oli puristunut muuta
jäätä. Jään murroslaidassa näkyi selvästi eri ker-
roksia, jotka muistuttivat kerroksia jäätikössä. Oli
myöskin likaisia tahi tummempia kerroksia, punai-
senruskeain organismien värittämiä, jotka organismit
elävät vedessä ja joita olen jo ennemmin tavannut.
Kerrokset olivat useissa kohdin taipuneet tahi taittu-
neet, aivan kuin geologiset kerrokset maankuoressa
minkä luultavasti on vaikuttanut vaakasuora paino
jäässä puristuksen aikana. Näin oli varsinkin muu-
taman suuren puristusselän lähellä, joka oli muo-
dostunut viimeisen puristuksen aikana. Kerrokset
olivat melkein tämän näköisiä*:

Kerrokset ajojäässä.
a) Lumikerros, b) Jäätä. Oikealla näkyy puristusselkää, joka painaa

jäätä alas.

Kummallista oli myöskin nähdä, miten tämä yli
3 m. vahva jääteli oli taipunut notkoille murtumatta.
Tämä oli tapahtunut puristuksessa ja notkot huo-
masi selvimmin puristusselkien lähellä, jotka olivat
painaneet teliä, niin että telin pinta niiden kohdalla
oli vedessä, jota vastoin se muualla oli puoli metriä
ja enemmänkin vedenpinnan yläpuolella; näissä
kohdin oli alle puristunut jää kohottanut teliä.

• Vaikka kerrokset olivat taittuneita, niin jään ja lumen
päällimmäinen pinta oli kuitenkin tasainen.
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Jää taipunut notkoille.
a) Jää vedenpinnan yläpuolella, b) Jää veden alla. c) Puristusselkiä.

d) Jäätelin alle puristuneita jäämöhkäleitä.

Tästä näkyy, miten joustavia nämä telit ovat pak-
kasesta huolimatta, joka puristuksen aikana on ollut
ainakin — 20° tahi — 30° jäässä lähellä yläpintaa.
Useissa kohdin kohotus oli ollut liian ankaraa; sil-
loin oli syntynyt halkeamia, jotka usein olivat lumen
peitossa, ja joihin helposti voi pudota aivankuin vaa-
rallisella jäätiköllä kulkiessa."

«Lauantaina, helmikuun 24 päivänä. Jälkeen-
puolisten tehty havainto osoitti 79° 54' p, 1., 132°
57' i. p. Kummallista, että olemme sortuneet niin
kauas etelään, vaikka pohjoistuulta ei ole ollut kuin
vuorokausi."

«Sunnuntaina, helmikuun 25 päivänä. Jää nyt
näyttää ajautuvan itään päin."

«Alina näen kesäisiä kuvia, lehtipuita ja kuo-
huvia puroja! Luen paimen- ja tunturi-elämästä ja
mieli käy synkäksi! Minkä vuoksi sitä muistella?
Kuluuhan vuosia ennen kuin taas saa sitä nähdä.
Kulkumme on etanan kulkua, vaan ei niin varmaa.
Aiinkä yhtenä päivänä olemme päässeet eteenpäin,
sen toisena kulemme taaksepäin.

«Livin tähti on hylännyt meidät, vaan kodin
tähti loistaa vielä öisin. — Tänä iltana kauniit, pu-
naiset revontulet: koko eteläiseltä taivaalta lieskaa
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taivaslaelle saakka. Revontulet ovat ja pysyvät lu-
moavina."

«Alaanantaina, helmikuun 26 päivänä. Kuletaan
koillista kohden. Tupruava lumipyry; väliin on tuulen
voima kerrassaan 11 m. sekunnissa. Köydet vonkuvat
ja jäällä humisee, Xiin sakea on pyry, että tuskin
miestä erottaa vierellään. Täällä salongissa savu-
torvi ja ilmareijät tohisevat, tunnustaa aivan kuin
olisimme kotona Xorjassa. Aiylly on pyörinyt, niin
että ei ole siipiä eroittanut. Nyt illalla on pitänyt
se pysähdyttää, kun patterit olivat täynnä; ja siipipur-
jeet on koottu, ettei tuuli niitä repisi. Xäin kovaa
tuulta ei meillä tänä talvena ole ollut. Jos mikään,
niin tämä jäitä ajaa ja puskee meitä pohjoiseen.
Alutta barometri laskeutuu nopeasti; me saamme
vielä yhtä kovan pohjatuulen. Toivo on kerrankin
pettynyt, se ei enään ole niin herkkä, ja tuuli ei
minuun isosti vaikuta. Jännityksellä odotan kevättä
ja kesää, nähdäkseni mitä muutoksia ne tuovat,"

«Alutta tuo pelätty napaseutuyö on ohi; nyt on
päivän valoa. Kummallista se on tuo valo. Ennen
meistä tuntui sisällä päivältä, kun hehkulamput pa-
loivat; vaan kun nyt tulemme ulkoa päivänvalosta
salonkiin, niin tuntuu kuin tulisi kellariin, vaikka
kaikki lamput palaisivat. Ja kun kaarilamppu on
palanut, niin kuin tänäänkin, koko päivän ja se sitte
sammutetaan ja sijaan sytytetään hehkulamput, niin
vaikutus on sama."

„Tiistaina, helmikuun 27 päivänä. Ajaudumme
ESE. Huonot toiveeni toteutuivat. Alelkein koko
päivän on puhaltanut kova länsituuli; barometri on
alhaalla, vaan on alkanut nousta säännöttömästi.
Xäin lauhaa ilmaa ei vielä koko talvena ole ollut;
korkein lämpö tänään oli — 9,7°, illalla 8 aikaan oli
— 22°. Lämpömäärä nousee ja laskeutuu melkein
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säännöllisesti päinvastoin kuin barometri. Jälkeen-
puolisten tehdyn havainnon mukaan olemme noin
80° 10' p. 1."

«Keskiviikkona, helmikuun 28 päivänä, Tänään
kaunis ilma, melkein tyyni, ja ainoastaan noin — 26
ja — 30°. Etelässä on pilviä, niin että aurinkoa ei
ole isosti näkynyt; vaan päiväistä aikaa jo huomaa
olevan pitkältä. Sverdrup ja minä olimme tänään
hiihtoretkellä; nyt ensi kerran koko talvena jälkeen-
puolisten. Eilen ja tänään olemme koettaneet pum-
pata laivaa; vaan pumput eivät ottaneet vettä, vaikka
niitä on syötetty lämpöisellä vedellä ja suolalla.
Pumppujen ympäristö on ehkä jäässä, vai eikö ehkä
pohjavettä olisikaan. Konehuoneessa ei ole vettä
huomattu kuukauteen, keulamumaan sitä ei tule,
ainakaan nyt, kun keula puristuksista on kohonnut:
jos vuotoa on, niin voi olla ainoastaan suuressa ruu-
massa. Laivan pitävyyteen vaikuttaa kai pakkanen.
— Illalla alkoi taas SSAV tuulla, ja ilmapuntari laskee,
josta voinee päättää, että saadaan hyvää tuulta:
toivon puntari ei vain nouse. — Illalla kylvöin keit-
tiössä rauta-ammeessa; tuntee taas olevansa ihminen,
kun on saanut puhdistua.

«Torstaina, maaliskuun 1 päivänä. Olemme yh-
dessä kohden. Kaunis, lauhkea ilma, — 19°, taivas
pilvessä, lumisadetta ja heikko tuuli. Koetimme
tänään luojata — hamppuköyden sijaan olimme teh-
neet yksinkertaisen teräsköyden. Ensi kerralla se
katkesi painon luota: pantiin uusi paino ja laskettiin
koko 3,475 metrin pituinen köysi, vaan pohjaa ei
tuntunut, mikäli voimme huomata. Köyttä hinat-
taessa se taas katkesi. Tuloksena siis on; ei pohjaa,
ja kaksi 50 kilon painoa menossa pohjalle päin.
Tiesi ovatko vieläkään perille päässeet! Aiinä mel-
kein uskon todeksi, Bentsenin sanan, että maan-
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akselin luona on reikä, ja me olimme sitä koetta-
neet sohoa luojilla."

«Perjantaina, maaliskuun 2 päivänä. Koiran
penikat on tähän asti pidetty purjehdushytissä, jossa
ne ovat tehneet niin paljo ilkeyttä kuin suinkin mah-
dollista — jyrsineet Hansenin konelaatikot, laivan
päiväkirjat ja muut. Eilen ne olivat ensi kerran
kannella ja tänään ovat taas olleet koko aamupäivän.
Ne näyttävät hyvin tiedonhaluisilta ja tutkivat kaikkea
varsinkin kaikki koira-asunnot tässä uudessa suuressa
kaupungissa."

„Lauvantaina, maaliskuun 3 päivänä. Avaanpa
minkä kirjan tahansa, niin tapaan siitä sellaista, joka
johtaa ajatukset elämään ja kotia; kaikki tuo muis-
toja mieleen, ja nuo kotoiset kuvat ovat niin vieh-
keitä ja kauniita. Varsin viisas mies oli se, joka
sanoi, että Jos on jotakin, mikä on luontoa kau-
niimpaa kuin tiede, niin on sellainen ihminen, joka
on vastuksia voimakkaampi". Vaan kaikesta kau-
niinta on koti — —."

«Sunnuntaina, maaliskuun 4 päivänä. Ajau-
dumme yhä etelään ja aika vauhtia. Tänäänkin
meillä taas on luodetuuli, vaan ei enään niin kova.
Olin luullut tulleemme kauas etelään, vaan jälkeen-
puolisten havainnot osoittivat 79° 54' p. 1. Aieidän
on täytynyt ajautua melko kauas pohjoiseen viime
päivinä ennen tätä tuulta. Eilen ja tänään on ollut
tuima ilma, sillä kun on —37° ja —38° ja 11,5 m:n
tuuli, niin täytyy sanoa jo ilmaa kylmäksi. Kummal-
lista on, että pohjoistuuli nyt tuo aina kylmää, jota
vastoin etelätuuli lämmintä. Talvempana oli päin-
vastoin."

«Maanantaina, maaliskuun 5 päivänä. Sver-
drupin kanssa olimme pitkällä hiihtoretkellä koilli-
sessa. Oli hyvä keli; tuuli on pölyytellyt nyt lunta
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ja tasoittanut röykkelikköä, mikäli vähä lumi on
siihen riittänyt."

Johansen tuulenmittaajaa tarkastamassa.
Valokuva, maaliskuun 6 päivänä 1894.

„Tiistaina, maaliskuun 6 päivänä. Ei kuleta min-
nekäänpäin. Tänään on ollut kylmä ilma, —44° ja
— 46°, ja tuuli 5,8 m. Hyvä tilaisuus palelluttamaan
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kätensä ja kasvonsa, ja parille miehelle on niin käy-
nytkin. Tuuli edelleen XTAV. Aiinä alan olla hyvin
välinpitämätön koko tuulista. — Tänään valokuvasin
Johansenin tuulenmittaajan luona, ja Johansen palel-
lutti siinä nenänsä. — Tänä iltana on taas yleinen
punnitus. Xäitä punnituksia seurataan huomiolla;
kaikki jännitettyinä odotamme kunkin punnitusta,
onko hän laihtunut vai lihonut. Useimmat ovat nyt
vähän laihtuneet, Lieneekö syynä siihen se, että olut
on loppunut. Alutta Juell se yhä on saanut 400 gr.
lisäyksen painoonsa. Tohtorimme hyötyy myöskin;
tällä kertaa ei kuitenkaan lisäys ole kuin 300 gr.
Aluuten hän on varsin onneton — ei kukaan sairasta.
Epätoivoissaan hän itse rupesi kipuamaan päätään,
vaan ei saanut sitä kestämään yön yli. Ariime ai-
koina hän on ruvennut tutkimaan koiratauteja: ehkä
se ala on tuottavampi."

«Torstaina, maaliskuun 8 päivänä. Ajaudumme
etelään. Sverdrupin kanssa teimme hiihtoretken poh-
joiseen ja länteen. On erinomainen keli nyt tuulen
jälkeen. Ale menemme kuin höyhen tuulessa ja nyt
pääsee kulkemaan kaikkialla, pahimpien puristus-
selkienkin yli. Kaunis ilma, ainoastaan — 39°. Araan
illalla on paljon kylmempi, — 48,5 ja tuuli s—B5—8 m.
Ei ole mieluista työtä tuulimyllyn purjeiden vähen-
täminen tahi kokoaminen tällaisessa ilmassa; kynsiä
siinä kihelmöipi ja väliin poskipäät käyvät val-
keiksi; vaan työ on tehtävä ja se tehdään. Aleilla
on runsaasti myllytuulta päivillä — sähkövalo on
loistamassa nyt kolmatta viikkoa; vaan varsin
ikävää on, kun tuuli aina vain on pohjoisessa ja
luoteessa; tiesi milloin siitä loppu tulee. Olisikohan
meidän pohjoispuolella maa? Huimasti kuletaan ete-
lään päin. Araikeaa on uskoaan pystyssä pitää; vaan
— aika tuo neuvon."
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«Pitkästä kotvasta laiva sai töytäyksen nyt jäl-
keenpuolisten. Alenin kannelle. Keulan puolella
railossa oli puristusta. Kun on uusikuu, niin oli-
simme voineetkin odottaa puristusta, vaan olemme
jo tottuneet välinpitämättömiksi juoksuvedestä, kun
sen vaikutus viime aikoina on ollut niin vähäinen.
Aluuten sen vaikutuksen pitäisi lisääntyä päivän-
tasaukseen mennessä."

«Perjantaina, maaliskuun 9 päivänä. Haavin
köysi osoitti edeltäpuolisten vähän lounaaseen (sitä
vastoin näytti päinvastaista suuntaa toinen köysi,
jossa riippui juusto, noin pari syltä jään alla). Oli-
sikohan meillä nyt tuulen kera etelään menevä virta?
Hm — siinä tapauksessa on jotakin tapahtuva! Arai
kulkisiko vuorovesi sitä tietä?"

«Yhä vain pohjoistuulta. Kuletaan aina edel-
leen etelään päin. Tämän muutoksenko nyt maa-
liskuu toi päiväntasauksilleen. Xyt on meillä ollut
kaksi viikkoa pohjoistuulia. En voi enään itseltäni
salata, että alan käydä synkkämieliseksi. Hitaasti ja
levollisesti vaan säälimättömän varmasti raukeaa
toinen toive toisensa jälkeen . . . Eikö niin ollen olisi
oikeutta synkkämielisyyteen? Almulla on ääretön
koti-ikävä. Tällä tavoin kulen ehkä lähemmäksi
kotia tahi poistun siitä kauemmaksi: vaan kaikessa
tapauksessa, ei ole hauskaa nähdä suunnitelmainsa
toteutumisen tällaisessa pitkällisessä, kuollettavassa
yksitoikkoisuudessa viipyvän, ehkä kerrassaan rau-
keavan. Luonto tyyneesti kulkee vuosituhansien
vanhaa kiertokulkuaan; kesä ja talvi vaihtuvat, kevät
kuluu ja kesä tulee, ja me — niin me pysymme
näin edelleen surullisten tulevaisuussuunnitelmani ja
pettyneitten toiveitten sekasorrossa; on aivan niin-
kuin pyörivässä rattaassa väliin toinen puoli väliin
toinen päällä: — vaan väliin muistot keveällä kädel-
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lään koskettelevat hopeakicliään, jotka vuoroon soivat
kuin jymisevä koski, vuoroon hennosti ja pehmoi-
sesti kuin etäisyyteen kuoleva sävel."

«Seison katselemassa tätä kuollutta jäämaailmaa,
sen tasankoja, kukkuloita ja laaksoja: näen auringon
valavan hohdettaan teleille ja röykkiöille; keskellä
tätä maailmaa on Fram, liikkumattomaksi kahleh-
dittuna. Milloinkahan uudelleen pääset purjehtimaan
avovettä, sinä kelpo, ylevä laivani?

Sua katselen, ja kaiho
Mun valtaa mieleni.

Näiden tuntemattomia teitä ajelehtavien jää-
joukkojen kanssa muutaman ihmisolennon ajatukset
muokkasivat niin kauan, että hän sai koko kansa-
kunnan liikkeelle auttamaan yritystään tunkeutumaan
näiden jäiden sekaan — pani liikkeelle kansan, joka
olisi ehkä voinut voimiaan edullisemmin käyttää
muulla taholla .... Alita varten koko tämä melu?
— Xiin, jos laskut vain olisivat oikeat, niin nämä
jääjoukot, joita sanalla sanoen ei mikään voi vas-
tustaa, olisivat mieluisia liittolaisia. Araan jos las-
kuissa on virhe, niin ei ole mieluista olla niiden
kanssa tekemisissä. Ja monestiko lasku on oikea?
Vaan jos nyt olisin vapaudessa! Silloin aloittaisin
uudestaan samasta paikasta. Xiin kauan pitää pit-
kittää, että oppii oikein laskemaan. — Keripukille
minä nauran; täällä on sille paras parantola. Jään
voimalle nauran: me elämme kuin linnoituksessa,
jota on mahdoton valloittaa. Pakkaselle nauran
myöskin; se ei ole mitään. ATian tuulille en naura:
niissä on kaikki mahti, niille ei mitään voi."

«Vaan minkä vuoksi aina valittaa vastaisuuden
vuoksi? Alinkä vuoksi siitä huolia kerätä, kuletaanko
eteen- vai taaksepäin? Alinkä vuoksi ei anneta
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päivän juosta kuin tyynen puron? Tottakai silloin
tällöin tulee joku puuska, joka kulkua jouduttaa.
Aliten kummallista elämä on! Alituista kiirettä
edelleen — aina vain eteenpäin. Alinne? Ja sitte
tulee kuolema ja rapsahuttaa poikki langan ennen
kuin päämaali on saavutettu . . . ."

«Olin pitkällä hiihtoretkellä tänään. Kappaleen
matkaa pohjoisessa päin on joukko vastamuodostu-
neita railoja ja puristusselkiä, joiden yli pääsö on
varsin hankalaa; vaan kärsivällisyys kaikki voittaa,
ja pian pääsin aavalle sileälle tasangolle, jossa on
varsin hyvä hiihtää. Oli kylmänlainen, — 47° ja
— 48° ja XXE tuuli, 5 m. nopeudella sekunnissa;
vaan enpä kylmää kovin tuntenut: minusta oli rai-
kasta ja mieluisaa. Alinulla ei ollut kuin tavallinen
puku, melkein sama kuin kotosalla, sen päällä vain
hylkeennahkamekko ja liinaiset housut, sitte sarka-
naamari otsan, nenän ja poskien suojana."

«Tänään on ollut puristusta monella suunnalla.
Kumma kyllä, auringosta otettu puolenpäivän kor-
keus eilettäin osoitti paikaksemme 79° 45'. Ale
olemme siis ajautuneet etelään ainoastaan 8' nel-
jässä päivässä, sitten maaliskuun 4 päivän. Hyvin
omituista näin hidas kulku, vaikka on ollut kovia
tuulia. Jokohan todellakin on maata pohjoispuolel-
lamme? Rupean yhä enemmän sitä aprikoimaan.
Alaa pohjoispuolellamme vaikuttaisi juuri sen, että
emme pääse pohjoiseen ja että etelään ajautuminen
käy hitaasti. \Taan tämän seikan voi selittää niinkin,
että jää on niin lujalle puristunut, että se on jää-
tynyt vahvaksi ja raskaaksi joukoksi. Omituiselta
minusta tuntuu, että täällä tuulee niin paljon luo-
teesta, eikä paljoksi ollenkaan koillisesta, vaikka odot-
taisi juuri päinvastaisia suhteita seurauksena maan
pyörimisestä: tuuli vaihtelee vain luoteessa ja kaa-
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kossa, vaikka sen pitäisi olla lounaassa ja koillisessa.
Jos ei ole mitään maata, niin en muutakaan saa
selitykseksi, luodetuulelle kaikista vähimmän. Ulot-
tuisiko Frans Josefin maa itään tahi pohjoiseen päin,
vai jatkuisiko siitä saarisarja jompaan kumpaan
suuntaan? Alutta se ei ole mitenkään mahdollista.

Johansen Hansen

Auringon korkeuden määrääminen.
Valokuva.

Itävaltalaiset saivat, heti kun tulivat tarpeeksi kauas
pohjoiseen, koillistuulet; me saimme luodetuulet, On-
kohan näiden maiden keskusta pohjoisessa, meidän
ja heidän meridianin välillä? Minun on vaikea uskoa,
että nämä kylmät pohjoistuulet voisivat syntyä aino-
astaan jääpeitteisellä merellä. Jospa siellä olisikin
maa ja me sen äärelle päästäisiin, silloin kaikki
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huolet olisivat hukassa; vaan ei tiedä mitä tulevai-
suus tuo mukanaan — ja parasta ehkä onkin, ettei
sitä tiedä."

«Lauantaina, maaliskuun 10 päivänä. Köysi
osoittaa ajautumista pohjoiseen; nyt jälkeenpuolisten
onkin alkanut heikosti tuulla etelästä. Tavallisesti
se auttaa, kun mielenmasennukseni kirjoitan pape-
rille. Tänään on taas mieleni keveä ja minä kuvit-
telen pohjoisessa olevaksi suuren, korkean maan,
vuorineen laaksoineen, jossa voimme istua vuoren
rinteellä ja paahtautua auringon paisteessa ja odo-
tella kevään tuloa; sisämaan jäätä pitkin kulemme
sitte navalle."

«Sunnuntaina, maaliskuun 11 päivänä. Suksi-
retki pohjoiseen päin. — 50° ja XXE tuuli, yli 3m.
sekunnissa. Ei kuitenkaan tuntunut erittäin kyl-
mältä. Ainoastaan alaruumista mieli kylmä hätyyt-
tämään, kun kenelläkään meistä ei ollut talvihou-
suja, * vaan jokainen oli tavallisessa puvussa: taval-
liset housut ja villaiset alushousut, ja sitte paita,
sudennahkaturkki tahi tavallinen villapuku, jonka
päällä oli hylkeennahkamekko. Ensi kerran elä-
mässäni paleli sääriäni, erittäinkin polvia; sama oli
laita toistenkin, — olimme jo kulkeneet hyvän tai-
paleen vastatuuleen. Ale hieroimme vähän jalkoja,
jolloin ne saimme pian lämpimiksi; vaan jos oli-
simme kulkeneet edelleen huomaamatta, niin oli-
simme palelluttaneet jalkamme. Aluuten ei kylmä
meitä haitannut ollenkaan, meistä ilma tuntui mie-
luisalle, ja minä olen vakuutettu, että 10, 20 jopa
30:kin astetta kovempi pakkanen ei ole mitään sietä-
mätöntä. Omituista on, miten voi karaistua. Kotona

* Talvihousuiksi sanoimme hienosta tiheästä pumpulivaat-
teesta tehtyjä housuja, joita käytimme suojaksi lunta ja tuulta
vastaan.
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minusta jo tuntui kylmältä kun 20° pakkasella menin
ulos, vaikka ei tuullutkaan. Araan täällä minusta ei
tunnu kylmemmältä 50° pakkanen tuulellakaan.
Kun kotonaan istuu lämpöisessä huoneessa, niin lii-
oittelee pakkasen kauheutta. Se ei ole ollenkaan
kauheaa. Ale kaikki tulemme varsin hyvin toimeen;
vaikka joskus sattuu, että yksi ja toinen kovan"tuulen

Amundsen. Hendriksen. Mogstad. Blessing. Sverdrup.
Suksiparaati.

puhaltaessa ei mene niin kauas kuin muuten menisi,
ja sitten pakkasen takia kääntyy takaisin: vaan se
tapahtuu ainoastaan silloin, kun hän on hyvin ohuesti
puettu eikä ole hänellä yllään mitään talvivaatteita.
Tänä iltana on — 51,2° ja XXE tuuli 4,4 m. Aroi-
makkaat revontulet etelässä. Sydän-yön aikanakin
on nyt päivänruskotusta."

«Alaanantaina, maaliskuun 12 päivänä. Hiljal-
leen etelään päin. Kävin yksinäni hiihtämässä poh-
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joisessa päin. Tänään oli minulla talvihousut; vaan
on melkein liian lämmin niillä. Aamulla oli —51,e°
ja pohjatuuli noin 4 m.: puolenpäivän aikaan oli vähän
lauhempi. Hoo, tämä pohjatuuli vain kiihtyy, baro-
metri on taas kohonnut —- ja minä olin odottanut,
että tuuli kääntyisi!"

..Tällaista maaliskuu, minun toivoni, toi muka-
naan — nyt saan odottaa kesää. Kohta on puoli-
vuosi kulunut; se meidät kulettaa melkein samalle
paikalle, jossa se meidät tapasikin."

«Keskiviikkona, maaliskuun 14 päivänä. Illalla
koirat rupesivat yhtäkkiä haukkumaan, jame pidimme
varmana, että karhu oli mailla, Sverdrup ja minä
otimme pyssymme, laskimme irti Ulenkan ja Panin
ja lähdimme hakemaan otusta. Päivä vielä hämärti
ja sen lisäksi tuli kuutamo. Kun koirat pääsivät
jäälle, niin ne heti lähtivät kiitämään länteen päin,
ja me jälessä minkä ehdimme. Aluutaman railon yli
hypätessäni upotti toinen jalkani yli polven. Alutta
omituista kyllä, en kastunut ihoa myöten, vaikka
minulla oli vain lapikkaat ja sarkasäärykset; vaan
näin (■— 39°) pakkasessa vesi jäätyy kylmässä vaat-
teessa ennenkuin ehtii imeytyä läpi; siten muodostuu
jääpanssari, joka melkein lämmittää. Aluutaman
railon luona huomasimme lopulta, että se ei ollut-
kaan karhu, josta koirat olivat vainua saaneet, vaan
mursu tahi hyle: me näimme jäässä sen pään reikiä
monessa kohtaa. Ihmeen tarkka vainu on näillä koi-
rilla: tänne oli matkaa yli 1,000 metriä ja otuksella
oli vain kuonon pää ollut jään yli. Kävimme laivalta
harppunan, vaan emme enään nähneet otusta, vaikka
useat kerrat kulimme railoa edestakaisin. Pan in-
noissaan joutui liian lähelle avovettä, niin että putosi.
Jääreunus oli niin korkea, ettei koira omin neuvoinsa
päässyt pois, ja jos en olisi ollut lähellä auttamassa
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sitä, niin varmaan se olisi hukkunut. Nyt se makaa
täällä salongissa ja nuoleksii ja kuivaalee itseään:
vaan sekään ei kastunut ihoa myöten, vaikka oli
kauan aikaa vedessä; ihommaiset karvat vahvassa
turkissaan ovat kuivat ja lämpöiset. Aluuten koi-
rista näyttää olevan juhlahetki, kun pääsevät tänne
alas; vaan sitä ei usein suvaita. Xe käyvät joka
hytissä ja tarkastelevat, kunnes löytävät lämpöisen
sopen, johon panevat maata."

«Ihana ilma, melkein tyyni: kirkas kuutamo.
Pohjoisessa ruskotusta; etelätaivaalla revontulia, jotka
väliin lieskana leimusivat väliin hopeaharsona lie-
huivat. Xämä öiset näytelmät ovat aina uusia ja
aina lumoavia."

«Torstaina, maaliskuun 15 päivänä. Aamulla
oli —41,7°, illalla 8 aikaan on —40,7° ja päivällä oli
vähän lämpöisempi: 12 aikana —40,5° ja 4 aikana
— 39°. Tuntuu melkein siltä, että aurinko alkaa
vaikuttaa."

«Kummallisia olentoja nuo koirat. Xyt illalla
ne varmaan taas hikoilevat kopeissaan, sillä neljä
viisi niistä on käynyt maata katolle. A^aan 50° pak-
kasessa useimmat ryömivät koppiin ja makaavat
hyvin lähekkäin. Silloin ne eivät myöskään halulla
lähde retkille, vaan mieluimmin makaavat auringon
paisteessa laivan kupeella. Alutta nyt niistä on niin
leuto ilma, että mielellään ovat liikkeellä; tänään ne
lähtivät halukkaasti mukaan."

«Perjantaina, maaliskuun 16 päivänä, Sverdrup
on ommellut purjeita laivan veneisiin. Edeltäpuo-
listen hieman tuuleskeli lounaasta, ja me koettelimme
purjeita reillä, joita sidottiin kaksi vierekkäin. Tällä
tavoin on erinomaista purjehtia; ei tarvitse paljon tuulta
niitä kiidättämään, ja tällaisesta laitoksesta olisi suuri
apu meille, jos joutuisimme jäitse lähtemään kotia,"
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«Keskiviikkona, maaliskuun 21 päivänä. Jopa
viimeinkin kääntyi tuuli; se on nyt kaakossa, ja me
ajaumme kiireesti pohjoiseen. Päiväntasaus on ollut,
emmekä ole päässeet astettakaan pohjoisemmaksi
sitte viime tasauksen. Alissahan olemme seuraavan

Purjereki.
Valokuva.

tasauksen aikana? Jos olemme etelämpänä, niin
voitto on epävarma; jos pohjoisempana, niin voitto
meidän, vaikka taistelu kestäisikin kauan. Minä
asetan toivoni kesään; se tuonee muutoksen. Avo-
nainen meri, jota tänne purjehdimme ei voi syntyä
ainoastaan jäänsulautumisesta; se on tuulten ja vir-
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tain vaikutusta. A'aan jos tämän jään, jossa olemme,
täytyy ajautua niin kauas pohjoiseen, että koko tuo
meri saa tilaa auvetakseen, niin se meitä auttaa
pitkän taipaleen. Tosin voi oikeastaan otaksua, että
kesällä puhaltavat pohjoistuulet, kun pohjoisessa on
kylmä napameri ja etelässä lämmin Siperia, Tämä
minua vähän epäilyttääkin. A Taan toisakseen meillä
on lännessä lämmin meri; sillä voi olla suurempi
vaikutus, — ja sitä paitse «Jeannette" ajautui luo-
teeseen."

Kummallista on, että länsituulet eivät ole meitä
ajaneet itään. ATimeinen pituusaste oli 135° i. p.

«Torstaina, maaliskuun 22 päivänä. Yhä kovaa
etelätuulta; ajaumme komeasti pohjoiseen. Mieliala
kohoaa, Köydet mastoissa vonkuvat; se on kuin
voitonhuudon huminaa ilmassa. — Edeltäpuolisten
muuan koiranpenikka sai äkkiä kouristuksen; vahto
pursui suusta, ja se pureskeli kuin raivostunut, Sitte
se jäykistyi ja me kannoimme sen jäälle. Se hyppi
kuin sammakko, jalat suorina ja jäykkinä, pää pys-
tyssä ja selkä koukussa kuin satula. Alinua pelotti,
että sillä on vesikauhu tahi joku muu tarttuva tauti,
ja ammuin sen heti. Olin ehkä liian hätäinen; tart-
tumatautia täällä tuskin voi olla. Vaan mitä se oli?
Ehkä kaatuvaista? Muutamana päivänä toinen pe-
nikka oli minua säikäyttänyt kiertelemällä purjehdus-
hytissä ympäriinsä haukkuen kuin hullu; lopuksi se
ryömi muutaman laatikon ja seinän väliin. Muutkin
olivat sen nähneet, A Taan sitte se parantui, ja nyt
siitä ei ole mitään huomattu.

«Pitkänäperjantaina, maaliskuun 23 päivänä.
Puolenpäivän aikana havainto osoitti 80° p. 1. Nel-
jässä vuorokaudessa olemme ajautuneet yhtä pitkän
taipaleen pohjoiseen kuin kolmessa viikossa olimme
kulkeneet etelään. Tämä tieto lohduttaa. — Ihmeen
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nopeasti yöt ovat vaienneet. Voimakkaimmat tähdet
juuri näkyvät keskiyön aikana."

«Lauantaina, maaliskuun 24 päivänä, pääsiäisen
aattona. Tänään on vihdoin keväänvalo päässyt sa-
lonkiin. Se oli mahtava muutos. Koko talven on
akkunakansi ollut lumen peitossa kylmän estämiseksi
ja sen lisäksi sen ympärillä ovat olleet koirakopit.
Xyt ne vieritettiin jäälle, ja akkunat puhdistettiin."

«Maanantaina, maaliskuun 26 päivänä. Olemme
paikoillamme, ajautumatta minnekkään. Kuinkahan
kauan tätä kestää? — — — Viime päiväntasauk-
sena olin niin voitosta iloinen; koko maailma näytti
valoisalta. Alutta nyt — en ylpeile enään! Jos tätä
menoa menee, niin retkemme kestää vielä 7 1/2
vuotta."

«Aurinko nousee ja jää kylpee sen hohteessa.
Kevät tulee; vaan se ei tuo iloa. Täällä on yksi-
näistä ja kylmää niinkuin ennenkin; sielu jähmettyy.
Tätä elämää seitsemän vuotta, tahi sanotaan vain
neljä vuotta — millainen on silloin henkeni? Ja
hän —? En uskalla ajatella vastaisuutta. Mitähän
siellä kotona ajattelevat, kun vuosi vuodelta vierii
eikä kukaan saavu?"

«Tämä on sairaloisuutta, minä tiedän sen. Alutta
tämä hengetön toimettomuus rasittaa ja masentaa.
Ei mitään taistelua, eikä mitään mahdollisuutta tais-
teluun, niin tyyntä ja kuollutta, jääpeitteeseen upon-
nutta ja jähmettynyttä — sieluakin jäätää!
Alita antaisinkaan, jos saisin taistella yhdenkään päi-
vän, saisin olla edes kerrankaan vaarassa!

„
— Vielä on minun odotettava ja katsas-

teltava ajautumistamme. Araan jos ajaumme väärään
suuntaan, niin silloin kaikki sillat rikki, silloin ret-
kelle jäitse pohjoiseen. Silloin koituu toiminnan
päivä. — En parempaa keinoa tiedä. Retki on uhka-
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rohkea, elämän ja kuoleman taistelua. Araan minulla
ei ole valitsemisen varaa — ."

«Aliehen teoksi ei sovi, että hän asettaa pää-
maalin ja sitte väistyy, kun taistelun hetki lyö. Ei
ole kuin yksi ainoa tie, ja se on: eteenpäin/"

«Tiistaina, maaliskuun 27 päivänä. Taaskin ete-
lään; tuuli pohjoisessa. Puolenpäivän havainto osoitti
80° 4' p. 1. Vaan minkä vuoksi niin masennuksissa?
Tuijotan yhteen pisteeseen ja ajattelen vain navalle
pääsyä ja tunkeutumista Atlantin merelle. Ja tehtä-
vämmehän on tuntemattomien napaseutujen tutki-
minen. Emmekö näinkin hyödytä tiedettä? Suuret
määrät havaintoja tuomme kotia näistä seuduista,
jotka pian tunnemme hyvinkin tarkoin. Aluu on ja
pysyy turhamaisuutena. «Rakasta enemmän totuutta
kuin voittoa."

«Katselen Eilef Peterssenin «Kuusimetsää", ja
olen taas siellä. Se on niin lumoavan kaunis nyt
keväällä; synkkä surullinen hiljaisuus tuolla metsän
sisässä. Tunnen allani kostean sammalikon, johon
jalka uppoaa pehmoisesti ja äänettömästi, kinokset
sulaavat ja tihkuvat, keväiset, ruskeankeltaiset purot
kuohuvat ja lorisevat kursuissa ja kivien välissä,
ilma tuoksuu sammalelle ja kuusenhavulle, ja sinistä
taivasta vasten huojuvat kuusien tummat latvat lau-
lellen kevättuulessa kaihomielistä huminaansa; niiden
siimes viihdyttää sielua, joka rauhassa saa levittää
siipensä. Sinun sylissäsi, vakava kuusikko, lapsuu-
teni ainoa uskottu, minä opin tuntemaan luonnon
syviä ääniä, sen synkkyyttä, sen jylhyyttä. Sinä sie-
luuni väritit elämän .... Yksinäni kaukana met-
sässä nuotion hehkuvan hiiloksen ääressä muutaman
hiljaisen, synkän suon partaalla, päälläni synkkä
öinen taivas, — miten onnellinen olinkaan nautties-
sani luonnon suuresta harmoniasta!"
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«Torstaina, maaliskuun 29 päivänä. Miten ih-
meellisen vaikutuksen on tehnyt, kun olemme saaneet
päivänvaloa salonkiin. Kun eineelle tulemme ja
päivä paistaa akkunakannen läpi, niin tuntuu että
todellakin on aamu."

«Olemme ahkerasti työssä. Tehdään kaiken-
laista. Ommellaan purjeita veneisiin ja kelkkoihin;
tuulimyllyyn myöskin tehdään uudet suuret purjeet,
että se pyörii ilmalla millä hyvänsä. Kunpa Fram-
illekin saataisiin sellaiset siivet! Ale taomme puuk-
koja, karhunkeihäitä, joita emme koskaan käytä,
karhunrautoja, joilla emme koskaan saa karhuja,
kirveitä ja paljon muuta yhtä tarpeellista. Tätä
nykyä meillä on suuri puukenkätehdas ja vasta pe-
rustettu naulatehdas. Ainoat osakkeenomistajat tässä
yrityksessä ovat Sverdrup ja Lars-seppä eli «Myrsky-
kuningas", joksi häntä sanotaan, kun hän aina tulee
kuin tuulenpuuska. Tavara on erinomaista ja sillä
on hyvä menekki, kun kaikki pienet naulat ovat
tarkoin käytetyt rekien valmistukseen, ja meillä par-
haillaan on kovaa puuhaa reen jalasten kiskoittami-
sesta uushopeakiskoilla. Sitte täällä on suksihihna-
tehdas, puusepäntehdas ja levysepäntehdas, jossa
nykyään korjataan lamppuja. Sitte lääkäri — sai-
raitten puutteessa — on avannut kirjansitomisliik-
keen, joka saa paljon työtä Framin kirjastosta, missä
useat kirjat paljosta pidosta ovat joutuneet hyvin
huonoon asuun. Täällä on myöskin satulasepän-
tehdas ja purjetehdas, valokuva-atelieri y. m. s.
Aluuten päiväkirjanteko on laajalle levinnyt; siinä
työssä on joka mies. Sanalla sanoen, ei sitä taivaan
ja maan välillä, jota täällä ei voitaisi tehdä paitse
— hyviä tuulia. Ja kaikkia tehtaita voi huoleti suo-
sittaa : kunnollista, lujaa, ajan- ja mukavuudenvaati-
musten mukaista työtä. Aivan nykyisin olemme
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laajentaneet toimintaamme uudella alalla, firma
«Xansen & Amundsen" on perustanut nuottitehtaan.
Urkujen pahvilevyt kävivät huolestuttavan huonoiksi
kulumisen ja kosteuden takia, ja sen vuoksi soitto
koko talven on ollut surullisen laihaa. Eilen rupesin
oikein todenteolla laatimaan nuottilevyä sinkistä. Se
onnistui erinomaisesti ja nyt ryhdymme sekä uskon-
nolliseen että maailmalliseen musiikkiin; taas on
salissamme raikuva urkujen kuohuvat sävelet virkis-
tykseksemme ja «ylösrakennukseksemme". Kun
valssin säveliä alkaa kuulua, niin on kuin uuden
elämän puuska tuulluttaisi Framin väestöä."

«Minä vaikeroitsen ympäristömme kiduttavaa
yksitoikkoisuutta; vaan oikeastaan teen siinä väärin.
Viime päivinä on päivänhohde kaunistanut jääröyk-
kiöt, tänään on lumituisku ja tuulee niin, että Fram
on sankan, valkoisen lumipyryn peitossa; pian tulee
taas päiväpaiste jaj aavikko loistaa niinkuin ennenkin.
Ja useinhan ihan huomaamattani tyrmistyn illan
hurmaavan väriloiston huumaamana. Jääröykkiöt
punansinervinä haamuina kuvastavat laskeuneen au-
ringon punottamaa taivasta vasten — se on väri-
runoutta, niin kaunista, että se painuu sieluun ikipäi-
viksi. Ja miten paljon ne meille norjalaisille kerto-
vatkaan ja mitä muistoja kehittelevätkään mieliimme
nämä kauniit haaveelliset yöt! Muistuu mieleeni kun
menin teiren-ammuntaan kevät-aamuisin, taivaan hal-
jakoittuessa ja kuun sakaran valjuna kulkiessa puiden
latvoilla; ruskotus hehkuineen täällä pohjoisessa on
kuin kotona metsäkorvessa koittava kevätpäivä;
sininen utu auringon sarastuksen edessä on kuin
aamun-auer alangoilla, tummat, alaisetpilvet tumman-
punaista taivasta vasten näyttävät etäisiltä tuntureilta.
— Kirkkaalla elottomalla päivällä ei ole täällä mi-
tään viehätystä; vaan illoin ja öisin tämän jäämaa-
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ilman sydän sulaa, silloin se synkkämielisenä haa-
veilee ja on aivan kuin illan hehkussa kuulisit sen
kaihomielistä itkua. Vaan vähän ajan kuluttua
näistä illoista tulee loppu, aurinko alkaa kiertää vä-
rittömänä, yksitoikkoisena, yöt ja päivät yhtenään
ijankaikkisella vaaleansinisellä taivaalla."

Kotia auringonlaskun jälkeen.
Valokuva, Maaliskuun 31 p. 1594.

«Sunnuntaina, huhtikuun 1 päivänä. Kova ESE-
tuuli, yli 10 m. sekunnissa. Jälkeenpuolisten käy-
dessäni kannella näytti minusta tuulimylly pyö-
rivän liian kovasti. Se väliin yltyi pyörimään niin,
ettei siipiä eroittanut. Annettiin sen vuoksi määräys
vähentää purjeita. Vaan ennenkuin miehet ehtivät
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kannelle hyteistään, missä olivat päivällis-unta vetä-
mässä, pysähtyi koko rukki kuin yhdellä sanalla.
Aie kannelle, — yksi siipi oli poikki; Aluuan ruuvi
oli pettänyt, niin että siipi pääsi lyömään telineeseen,
jotta telinepölkystä lähti suuri pala ja siipi itse meni
poikki; väkipyörästäkin, johon jarru oli kiinnitetty
oli lohennut suuri palanen. Katkennut siiven osa oli
lentänyt hyvän pyssynkantaman päähän jäälle. Ei
ole helppo saada korjatuksi, vaan mylly on saatava
kuntoon ja toivomme on nyt Lars-sepässä."

«Perjantaina, huhtikuun 6 päivänä, merkillinen
tapaus, jota me kaikki olemme jännityksellä odot-
taneet: auringonpimennys. Hansen oli yön kuluessa
laskenut, että pimennys alkaa kello 12,56. Nyt oli
saatava tarkka havainto siitä, että saamme tarkiste-
tuksi kronometrimme. Varmuuden vuoksi asetimme
koneemme — suuren kiikarin ja suuren teodolitimme
— jo kauan aikaa ennen, ja aloimme heti tarkastaa
aurinkoa. Hansen, Johansen ja minä vaihdoimme
paikkoja joka viides minutti koneitten ääressä, tui-
jotimme auringon reunaan odottaen, milloin sen län-
tiseen alalaitaan ilmestyy varjo; sillä aikaa yksi seisoi
kello kädessä. Kaksi pitkää tuntia me tällä tavoin
teimme eikä tapahtunut mitään. Sitte lähestyi jän-
nittävä silmänräpäys, jolloin laskujen mukaan varjon
piti ilmestyä. Hansen oli juuri suuren kiikarin ääressä;
hänestä näytti, että auringon reunassa värisi, ja 33
sekuntia myöhemmin huusi hän, ja Johansen yht-
aikaa: «Nyt!" Kello oli silloin 12 t. 56 m. 7,5 s. Siis
7 '/s sekuntia myöhemmin kuin olimme laskeneet.
Alieluinen asia meille kaikille ja varsinkin Hansenille;
meidän kronometrimme olivat hyvässä käynnissä.
Vähitellen katosi päivän valo tuntuvasti ja me me-
nimme salonkiin päivälliselle. Kahden aikaan pi-
mennys oli enimmillään ja silloin salongissakin huo-
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masimme, miten päivän valo oli kadonnut. Jälkeen-
puolisten tarkastimme myöskin sillä hetkellä kun
pimennys loppui ja tumma, pimeä kuun levy erosi
auringon reunasta."

«Sunnuntaina, huhtikuun 8 päivänä. Eilen
aamulla kun makasin ja ajattelin juuri nousta ylös,
kuulin jonkun juoksevan välikannella; toisen heti
jälessä. Näissä askelissa oli jotain, joka ehdotto-
masti saattoi minut ajattelemaan, että karhu on
mailla, ja minä vaistomaisesti tunsin, että minun
pitäisi nousta ylös, vaan jäin kuitenkin makaamaan
ja kuuntelemaan laukausta. A:aan ei mitään kuu-
lunut ja minä jäin mietiskelemään tuumiani. Sitten
Johansen syöksyi alas salonkiin huutaen, että kaksi
karhua makasi puolikuolleena tahi kuolleena jäällä
suuiTöykkiön luona. Hän ja Alogstad olivat ampu-
neet niitä, vaan heillä ei ollut enää patrimia.
Miehet sieppasivat pyssynsä ja lähtivät ulos. Alina
kiireenkautta pukeutumaan, ja kannelle tultuani
huomasin, että karhut olivat lähteneet pakoon, ja
näin miesten jäällä ajavan niitä takaa. Kun minä
laittelin suksia jalkaani, palasivat he takaisin saa-
dakseen enemmän vaatetta ylleen ennenkuin lähtevät
ajamaan karhuja. Alina heti lähdin hiihtämään, minkä
suinkin kerkesin. Pian olinkin jälillä, näkyi verta
siellä täällä. Oli ollut emäkarhu poikineen, ja kun
luulin niitten olevan pahasti haavoitettuja — toinen
karhu oli; useita kertoja kaatunut Johansenin am-
muttua — niin arvelin, että on helppo asia saavuttaa
ne. Useita koiria juoksi edelläni jälkiä myöten.
Alentiin luoteista suuntaa, laiva painui syvemmälle
ja syvemmälle näköpiirissä, ja minä hikosin auringon
paahteessa. Aavikko välkkyi kirkkaanvalkoisena
edessäni ja huikaisi ja väsytti silmiäni, mutta kar-
huja en saavuttanut, Alinkä minulla oli toivoa päästä
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niitä lähemmäksi, sen koirat tekivät tyhjäksi par-
haansa mukaan; ne kyllä innokkaasti peloittelivat
karhuja, vaan eivät käyneet oikein kelpo tavalla
hätyyttämään niitä. Pian nousi sumua, mikä peitti
kaiken muun paitsi karhujen jälkiä, jotka kulkivat
yhä edelleen; sumu haihtui taas pian ja aurinko
paistoi kirkkaasti kuin ennenkin. Framin mastot
olivat aikoja sitten häipyneet näkymättömiin, vaan
minä jatkoin vain kulkuani. Alutta vähitellen alkoi
väsyttää ja nälkä hätyyttää — kiireessäni en ollut
joutanut einettä syömään — ja lopuksikin sain niine
hyvineni kääntyä takaisin. — Paluumatkalla kulin
omituisen näköisen jääröykkiön ohi. Se oli enempi
kuin 6 metriä korkea (en saanut sitä huippuun asti
mitatuksi); sen keskusta oli lohennut, luultavasti
puristuksessa; jäännös-osa muodosti komean riemu-
portin, joka oli kuin valkoisinta marmoria ja loisti
komeana auringon valossa. Olisikohan se rakennettu
minun kukistumiseni merkiksi? Kävin sen harjalla
katsomassa Framia; vaan vielä sain mennä hyvän
taipaaleen ennenkuin mastot alkoivat näkyä. Vasta
puolikuuden aikana illalla pääsin laivaan, väsyneenä
ja nälkäisenä, vuorokauden paastottuani ja tehtyäni
tällaisen pitkän, odottamattoman retken. Ruoka
maistui erinomaiselle! — Minun poissa ollessani olivat
useat muut lähteneet jälkeeni reki mukanaan, ampu-
miani karhuja noutamaan. Araan tuskin olivat pääs-
seet sinne saakka, missä karhut olivat haavoitetut,
kun Johansen ja Blessing, jotka kulkivat etummai-
sina, näkivät taas kaksi karhua ilmestyvän röykkiön
takaa vähän matkaa heistä. Vaan siihen kuin saivat
pyssyn selästään, karhutkin olivat poissa näkyvistä.
Alkoi uusi ajo. Johansen suksilla painoi jälestä.
Vaan hänelle kävi niinkuin minullekin: koirat juok-
sivat edellä ja pitivät karhuja niin kaukana, ettei
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Johansen päässyt pyssyn kantamalle, ja hänen
ajonsa tuloksena oli sama kuin minunkin. — Onko-
han onni kääntänyt meille selkänsä? Minä olin
ylpeillyt siitä, ettemme olleet ampuneet ainoatakaan
karhua niin, ettemme sitä myöskin saaneet, mutta
tänä päivänä —!"

«Kummallista, että nyt yhtäkkiä samana päivänä
neljä karhua käy meidän luonamme, kun niitä kol-
meen kuukauteen ei ollut näkynyt ainoatakaan. Mi-
tähän tämä merkitsee? Olemmekohan tulleet sen
maan läheisyyteen, jota olen odottanut luoteesta? On
aivan kuin ilmassa olisi joku muutos; leveysmittaus
toissa päivänä osoitti 80° 15' — pohjoisin leveys-
asteemme tähän asti."

«Tiistaina, huhtikuun 10 päivänä
Jälkeenpuolisten saimme myllytuulen koillisesta ja
sähkövalo taas loistaa meillä. Lauvantai-iltana oli
mylly täydessä kunnossa, kun oli viikkokausi sitä
korjattu. Pettersenin taidolla saatiin pyörä laite-
tuksi, katkennut siipi sidotuksi ja muut siivet vah-
vistetuiksi. Kun nyt telinekin on tarkastettu, niin
ei mikään tuuli voine meille vahinkoa tuottaa."

«Sunnuntaina, huhtikuun 15 päivänä —

Siis huhtikuu puolivälissä, Mikä iloinen, elämän-
halua herättävä sointu tässä sanassa! Aiieleen tulvaa
kevätkuvia mainitessa tätä aikaa, jolloin ikkunat ja
ovet paiskataan sepposelälleen kevät-ilmalle ja aurin-
golle, ja talven tomut tuulutetaan pois, aikaa, jolloin
kukaan ei voi enään istua huoneessaan, vaan täytyy
lähteä ulos hengittämään metsän, ketojen jatuoreen
maan tuoksua, ja katselemaan jäistä vapautunutta
vuonoa, joka leviää sulana ja kimaltelevana. Miten
valtavan luonnon riemun herättääkään tämä ainoa
sana! ATaan täällä — niin täällä sitä ei ole. Täällä
huhtikuu ei juuri houkuttele ulos talvenpesästä. Se
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ei ole täällä mullistuksen aika; jos sitä on täällä,
niin on se vasta myöhemmin, paljoa myöhemmin.
Aika kuluu yhtä yksitoikkoisesti; minä istun jaj kat-
selen tuntematta kevään rauhattomuutta, ja sulkeun
tutkimusteni koteloon. Päivä päivältä sukeltelen
mikroskopin maailmaan, unohutan ajan ja ympäris-
töni. Aina silloin tällöin pistäyn täältä sisältä hä-
märästä ylös valoon, jossa aurinko loistaa ympäril-
läni ja sieluni avautuu vähän lämmölle ja elämän-
halulle, sitten menen taas takaisin, alas hämärään
jatkamaan työtäni. Ennen maata menoa illalla täytyy
minun vielä käydä kannella. Joku aika sitten au-
rinko jo oli laskenut tähän aikaan, ja jotkut yksi-
tyiset tähdet näkyivät heikosti ja valju kuu paistoi
jäälle; vaan nyt viime päivinä aurinko ei enään ole
laskenut jääreunan alapuolelle, on loppumaton päivä.
Alina katselen kaukaiseen etäisyyteen, yli suuren
aution jääerämaan, yli kuolonhiljaisen jäämaailman,
joka on hiljaisessa liikkeessä; ei muuta ääntä kuulu
kuin tuulen humina laivan köysissä ja kaukaista
puristuksen jyrinää. Keskellä tätä valkoista, autiota
maailmaa on yksi ainoa musta täplä — Fram."

«Vaan tämän*kuoren alla, satojen syltien syvällä,
vilisee kirjava elämä moninaisine muotoineen, siellä
on maailma, jossa on samaa ainetta, jossa on samat
taipumukset, samat huolet ja samat ilot kuin meidän
maailmassamme — kaikkialla samaa elämäntaistelua.
Niin on aina; jos tunkeumme kovimpienkin kuorien
läpi, niin tunnemme samaa elämänvaltimon tyky-
tystä, vaikka kuori olisi kuin paksu."

«On aivan kuin istuisin yksinäni ja kuulisin
luonnon suuren kantelon helinää. Läpi maailman-
kaikkisuuden vuosituhansien kaikuu sen mahtavat
simfoniat häiriöittä. Väliin elämän meluavaa jys-
kettä, väliin kuolon jäätävää kylmyyttä on sen mahta-
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vissa akkordeissa niinkuin Chopinin surumarsseissa
— ja tässä ijankaikkisessa, mahtavassa, aina vaihtu-
vassa ja aina samassa kaikkisuuden soitannossa me
olemme näkymättömänpieniä kielten heilahduksia.
Äänet ovat maailmoita, joista toiset väräjävät pitem-
pään, toiset lyhempään ja kaikki katoavat uusien
tieltä .

. .
."

„ Alaailma; joka on tuleva. Tämä ajatus
tunkeutuu mieleeni yhä ja uudestaan. Ajatukseni
lentävät kauas tulevaisuuteen vuosituhansien taa .

. .

Hitaasti ja huomaamatta auringon lämpö vähenee,
ja niin myös maan oma lämpömäärä laskeutuu.
Tuhannet, sadattuhannet, miljonat vuodet vierivät,
jääkausia syntyy ja katoaa; vaan aina lämpö vähenee,
ajelehtavat jääjoukot vähitellen levenevät eteläisim-
mille leveys-asteille — ja lopulla kaikki meret ovat
yhtenä jäämerenä. Alaan pinnalta elämä on kadonnut,
sitä on enään ainoastaan merien syvyyksissä. Vaan
lämpö vähenee vähenemistään, jää vahvenee vahvene-
mistaan ja elämän valta supistuu merissäkin, vuosi-
tuhannet vyöryvät edelleen ja jää yltää pohjaan.
Elämän viimeisetkin jätteet katoavat, lumi peittää
maanpallon. Sitä, minkä vuoksi elimme, ei ole enään
olemassa, vaivojemme ja kärsimystemme tulokset
ovat jo aikoja kadonneet, jääkuoren alle hautautu-
neet. Maapallo ori vain jähmettynyt, eloton jää-
pallo, kiertäessään rataansa äärettömyydessä. Him-
meänä, punertavana levynä aurinko kiertää taivaalla;
kuu ei valota, sitä tuskin näkyy enään. Vaan revon-
tulet ehkä vielä pitävät leikkiään aution jäämaailman
päällä, ja tähdet tuikkivat rauhallisesti niinkuin
ennenkin — niistä joitakuita on kadonnut, toisia
tullut sijaan. Ja niiden ympärillä kiertää uusia pal-
loja, uusia maailmoja, joissa on elämää ja kärsi-
myksiä ilman tarkoitusta. Se on ijankaikkisuuden
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loppumatonta kiertokulkua, luonnon ijankaikkisia
rytmejä . . .

."

«Alaanantaina, huhtikuun 30 päivänä. Ajaumme
pohjoiseen päin. Eilen otettu havainto antoi tulok-
seksi 80° 44' V- Tuuli yhä pysyy etelässä ja kaa-
kossa. — On kaunis ilma, tuntee kevään tulleen,
vaikka termometri sanookin, että ei ole tullut.

Fram kevään tullessa.
Valokuva, maaliskuun lopulla 1894.

«Kevätpuhdistukseen" on ruvettu laivalla, lumi ja
jää jystetään laivan sivuista, jaFram ilmestyy talven
peitosta kun keväinen pälvi kukkineen. Lumi kan-
nelta syydetään pois, ja laivan mastot kohoavat puh-
taina ja tummina kirkkaaseen ilmaan ja kullatut
pallot mastojen latvoissa kimaltelevat auringon pais-
teessa. Ale lämmittelemme päivän paahteessa laivan



ENSIMMÄINEN JOULU JA UUSIVUOSI FRAMILLA 345

kupeilla, jossa on lämpöasteita, polttelemme kaikessa
rauhassa piippuamme ja katselemme keväisiä pilven-
hattaroita, jotka purjehtivat korkealla sinitaivaalla.
Yksi ja toinen meistä ajattelee kevättä kotipuolessa,
missä koivut lehteä tekevät."



VIII.

Kevät ja Kesä 1894.

Ja niin tuli aika, jota kotona sanomme kevääksi,
ilon ja virkoavan elämän ajaksi, jolloin luonto herää
pitkästä talvi-unestaan. A'aan siellä pohjoisessa se
ei tuottanut mitään muutosta. Samoja valkoisia elot-
tomia jäätasankoja kulimme ja näimme. Sama oli
mieli-alamme, toivoa ja mielen masennusta, kaipuuta
ja toimintahalua, aina sen mukaan kuin tuulet vaih-
tuivat ja ajausimme eteen- tahi taaksepäin.

Alinakin yhä edelleen tuumiskelin vastaista ajau-
tumistamme ja tulevaisia mahdollisuuksia, tein huo-
mioita, näin teoriani vahvistetuiksi tahi saaneen ko-
lahduksia. Usein kuitenkin päätyin siihen, että
yleensä tapaukset niitä olivat vahvistaneet. Xiinpä
huhtikuun 17 päivänä olen selvillä, että tuntemat-
toman napaseutu meren läpi täytyy virran olla kulke-
massa : «Puolenpäivän aikana otettu havainto osoitti
80° 20' p. 1.; siis 9' sitte toisenpäivän. Xeljän vuoro-
kauden pohjoistuuli ajoi meitä 3' etelään, jota vastoin
yhtenä vuorokautena tämä heikko tuuli ajaa meitä
9' pohjoiseen päin. Tämä näyttää hyvin kummalta;
on aivan kuin emme enään etelään pääsisikään. Ja
kun ajattelen, että syvällä olemme tavanneet läm-
pöistä vettä, niin minusta alkaa selvetä asia: Itäisen
Grönlannin virrassa vesi ei millään kohtaa pinnalla
ole yli nollan (keskimääräinen lämpö vuodessa) ja
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näyttää yleensä olevan — I°, aina 70°:lle p. 1.; tältä
leveysasteelta lähtien lämpömäärä laskee pinnalta
pohjaan päin: 190 metriä syvemmällä ei ole koskaan
—1° lämpöisempää, yleensä — 1,5° ja 1,7° pohjaan
saakka; lämpömäärä pohjassa, koko meressä 60:nnen
leveysasteen pohjoispuolella on alle — I°, poikkeuk-
sena ainoastaan Xorjan rannikko ja Xorjan ja Huippu-
vuorten väli. Tällä suunnalla sitä vastoin lämpömäärä
on yli — 1° pohjaan saakka 160 mm syvältä alkaen
— 250 m:n syvällä jo -f- 0,55 — ja huomattakoon, että
tämä on 80:nnen leveysasteen pohjoispuolella ja me-
ressä, joka on maan pakkasnavan luona. Itse jää-
merestä tämä vesi ei voi olla alkujaan, kun sieltä
etelään päin menevässä virrassa lämpömäärä yleensä
on —1,5°. Lämmin vesi ei voine olla muusta kuin
Golfin virrasta, joka kulkeutuu tänne ja luultavasti
korvaa sen vesimäärän, joka ylemmissä kerroksissa
juoksee pohjoiseen päin ja on itäisen Grönlannin
napaseutuvirran lähteenä. Kaikki tämä näyttää hyvin
sopivan alkuperäisiin otaksumisiini ja tukee perus-
telua, jolle koko retken suunnitelma on rakennettu.
Kun tähän lisään, että tuulet — niin kuin edeltäpäin
uskoin — täällä näyttävät olevan enimmäkseen kaak-
koistuulia ja että niin olivat kansainvälisellä asemalla
Sagastyr'issä (Lenan suulla), niin toiveemme eivät
ole niinkään epäsuotuisat."

Usein olin löytävinäni toisiakin varmoja merk-
kejä alituisesti pohjoiseen kulkevasta jään-alaisesta
virrasta ja silloin mieli kohosi yhä enemmän. A^aan
sitte toisin ajoin kun taas ajauttiin etelään, mikä
usein tapahtui, epäilykset palasivat, ja minusta näytti,
ettei ollut mitään mahdollisuutta päästä kohti-aikoihin
perille. Tuollainen ajelehtaminen jäässä panee monta
kertaa mielen kovalle koetukselle; vaan muutamaan
hyveeseen se totuttaa: kärsivällisyyteen. Koko retki
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oli todella pitkällistä yhtäjaksoista oppiaikaa tässä
hyödyllisessä suhteessa.

Keväällä jonkun aikaa edistyimme paremmin
kuin talvella; mutta yleensä oli kulkumme samaa
kiduttavaa kravunkulkua; sillä joka kerta kun olimme
päässeet pitemmältä luoteeseen, tuli pitempi taantu-
mis-aikakausi. Aluuan retkikunnan jäsen, joka meistä
oli innokkain politikan harrastaja, sanoikin, että tämä
on alituista taistelua edistyksen ja taantumisen välillä.

Fram takaapäin.

Valokuva heinäkuun 13 päivänä 1894.

Kun jonkun aikaa oli ollut vasemmiston tuulta ja
ajauttu komeasti pohjoiseen, niin sitte «radikaalinen
oikeusto" tarttui peräsimeen ja me jäimme loikomaan
kuolleessavedessä tahi ajausimme takaisin — joka
Amundsenin sai hyvin mustalle mielelle. Aluuten
oli omituista, että Framilla koko ajan oli keula ete-
lään päin; yleensä sen suunta oli S l/3 W, ja se kääntyi
ainoastaan hyvin vähän koko matkalla, Toukokuun
14 päivänä olen päiväkirjaani kirjoittanut: «Fram
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kulkee päämaaliinsa perä edellä ja nenä etelään päin.
On aivan kuin sitä arveluttaisi eritä maailmasta ja
aivan kuin se ikävöisi eteläisemmille leveys-asteille;
vaan näkymätön voima sitä kiskoo tuntemattomiin
seutuihin. Eihän vain tämä takaperin kulku napa-
seutumerelle merkinne mitään pahaa? En usko;
pääseehän krapukin viimein perille."

Paraan käsityksen ajautumisestamme saa, kun
luettelen leveys- ja pituus-asteemme eri aikoina:
Toukokuun 1 päivänä 80° 46' p. 1. — 4 päivänä 80°
50' — 6 päivänä 80° 49' — 8 päivänä 80° 55' p. 1..
129° 58' i. p. — 12 päivänä 80° 52' p. 1. — 15 päi-
vänä 129° 20' i. p. — 21 päivänä 81° 20' p. 1., 125°
45' i. p. -- 23 päivänä 81" 26' p. 1. — 27 päivänä
81° 31.7' p. 1. — Kesäkuun 2 päivänä 81° 31' p. 1.,
121° 47' i. p. — 13 päivänä 81° 46' p. 1. — 18 päi-
vänä 81° 52' p. 1.

Tähän asti oli kulettu verrattain hyvin luotee-
seen; vaan sitte tali taantuminen: Kesäkuun 24 päi-
vänä 81° 42' p. 1. — Heinäkuun 1 päivänä 81° 33'
— 10 päivänä 81° 20' — 14 päivänä 81 n 32' — 18
päivänä 81° 26' — 31 päivänä 81° 2' p. 1., 126° 5' 5"
i. p. — Elokuun 8 päivänä 81° 8' p. 1. — 14 päivänä
81° 5' p. 1., 127° 38' i. p. — 26 päivänä 81° 1' p. 1.
-- Syyskuun 5 päivänä 81° 14' p. 1., 123° 36' i. p.

Tämän jälkeen alettiin taas vähitellen kulkeutua
pohjoiseen, vaan nopeaa ei kulku ollut.

Xiin kuin eniienkin, niin nytkin tähystelimme
myötäänsä maata, ja olimme taipuvaisia milloin mis-
täkin näkemään merkkejä, että lähestymme sitä.
Vaan aina näkyikin, että se oli vain mielikuvitusta,
ja meren syvyyskin osoitti, ettemme missään tapauk-
sessa voineet olla maata lähellä. Elokuun 7 päivänä
olen päiväkirjaani kirjoittanut, kun oli mitattu 3,850
metrin syvyys: «Uskon ettei ole enään syytä puhua
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matalasta napamerestä, jossa maita on näkyvissä
kaikkialla. Voi hyvin hyvästi käydä niin, että lopuksi
ajaudumme Atlantin mereen näkemättä ainoatakaan
tunturin huippua. Totisesti vaihtelevia vuosia odo-
tettavissa!"

Jo mainitsemani tuuma kulkea jäätä myöten
reillä, ja koirilla, oli yhä mielessäni, ja aina kun

Valokuvaaja kulussa, Framin länsipuolella.
Valokuva, heinäkuun 1C p. 1594.

olin hiihtelemässä tahi koirilla ajelemassa, oli huo-
mioni kiinnitetty jään laatuun ja retkenteon mah-
dollisuuteen. Huhtikuussa jää oli erittäin hyvää
koirilla ajoon. Keli oli hyvä: nyt kun aurinko oli
nuoskeuttanut lumen pintaa, oli parempi rekikeli kuin
pyrylumella talvella, sitä paitse tuuli oli jääselkämillä
tasoitellut rosopaikat lumella kutakuinkin, eikä rai-
lojakaan ollut kovin paljo, sai kulkea penikulmittani,
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eikä niistä ollut haittaa. Toukokuussa sitten alkoi
muutos. Jo toukokuun 8 päivän seuduilla tuuli oltiin
alkanut repiä jäätä ja «nyt on railoja joka suunnalla,
jotka olivat meille tänään suurena esteenä, kun olin
koirilla ajelemassa." Arielä oli kuitenkin niin kylmä,
että railot jäätyivät umpeen ja pääsi niistä uudelleen
kulkemaan; vaan toukokuun kuluessa lämpö kohosi,

Jääröykkelikköä Framin lähellä.

Valokuva, heinäkuun 16 p. 1894.

ei enään niin helposti jäätynytkään ja railoja syntyi
yhä enemmän. Toukokuun 20 päivänä olen kirjoit-
tanut päiväkirjaani: «Olin hiihtoretkellä edeltäpuo-
listen. Jää on nyt viime viikon tuulilla rakoillut
pahasti moniin suuntiin. Railoista on paha päästä
yli, ne kun ovat täynnä pieniä jaateleja, jotka ovat
pyrylumen peitossa. On hyvin pettävää sen vuoksi;
luulee olevan siinä vankkaa jäätä, vaan kun sauvalla
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iskee, niin se suljantaakin läpi." Useat kerrat olin
joutumassa pulaan hiihtäessäni sellaiselle jäälle. Yht-
äkkiä tunsin jään vaipuvan allani ja töin tuskin
pääsin takaisin lujalle jäälle.

Kesäkuun 5 päivänä jää- ja kelisuhteet ovat mel-
kein samanlaisia. «Sverdrupin kanssa olimme hiihto-
retkellä etelässä päin: ensi kerta pitkistä ajoista. Jää-
suhteet ovat muuttuneet huonommiksi; keli on tosin
kova ja hyvä, vaan jäärintuukset ovat hankalat kulkea,
ja railoja ja röykkiöitä on joka taholla. Tällaista jäätä
ei reellä pääse pitkää taivalta päivässä." Tähän asti
oli päässyt kulkemaan jotakuinkin, vaan nyt lumi
alkoi sulaa ja kulku kävi varsin vaikeaksi.

Kesäkuun 13 päivänä olen kirjoittanut: «Jää peh-
menee pehmenemistään; suuria vesilampeja on jäällä
ympäriinsä. Sulattaa niin, että suksi upottaa jo vesi-
perään. On tosi-huono keli. Jos nyt olisi pakko lähteä
etelään tahi länteen, niin ei pääsisi pitkältä päivässä.
Ollaan aivan kuin kärpäset tervassa. Väliin minusta
tuntuu hyvin kummalliselle, kun ei kukaan miehistä
pelkää, vaikka joudumme yhä pohjoisemmaksi, yhä
edemmäksi tuntemattomalle perälle. Ei kenessäkään
pelon merkkiäkään. Kaikista on ikävää, kun ajaudu-
taan etelään tahi liiaksi länteen, ja kaikki ovat rie-
muissaan aina, kun kuletaan suoraan pohjoiseen, kuta
kauemmaksi sitä parempi. Ja kuitenkin jokainen
hyvin tietää, että on elämä kysymyksessä, jos vain
jotakin kaikesta siitä tapahtuisi, mitä melkein jo-
kainen meille ennusti. Jos laivamme puristuisi ja
uppoaisi, niin kuin «Jeannette", emmekä ehtisi pe-
lastaa tarpeeksi varustuksia ajautumista jatkaak-
semme, vaan olisi meidän pakko heti lähteä etelään
päin, niin kohtalomme olisi tietty. «Jeannetten"
miehistön kävi huonosti, vaikka laiva ei uponnut
sen etempänä kuin 77° p. 1. Aleilla on monta vertaa



valokuva
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pitempi matka lähimpään maahan puhumattakaan
matkasta ihmisten ilmoille; Kap Tsjeljuskiniin on nyt
enemmän kuin 550 kilometriä ja sieltä asutuille seu-
duille on vielä hyvä taival. Araan Fram ei petä:
jokainen pitää mahdottomana, että se voisi sortua.
Ale olemme niinkuin kajakkimies: hän tietää että
yksi ainoa huono aironveto kaataa kajakin ja soutaja

Hendriksen puristusselän luona Framin keulan puolella oikealla.
Valokuva, heinäkuun 6 p. 1894.

joutuu tuhon teille: vaan tyyneesti hän kuitenkin
kajakillaan kulkee, sillä hän tietää, ettei hän onnis-
tumatonta aironvetoa tee."

Alyöhemmin — heinäkuussa — keli yhä huononi.
Jää oli yleensä lumisohjun peitossa ja alla vesi, ja
puristusselillä ja jääröykkiöillä upotti lumihankeen
nivusia myöten. A^aan myöhemmin heinäkuulla keli
parantui sikäli kuin lumi suli jään kovalta kitei-
seltä pinnalta, joka oli hyvin hyvää kulkea.
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Suuria järviä muudostui nyt jäälle. Jo varhain
(heinäk. 8 ja 9) alkoi sulattaa laivan ympärillä, niin
että laiva oli pienessä tuorevesijärvessä, ja piti laittaa
silta, jotta pääsi kuivin jaloin jäälle. Aluutamat
näistä järvistä olivat varsin laajoja ja syviäkin.
Xiinpä oli oikealla puolen laivaa niin suuri järvi,
että me siinä heinäkuun keskivaiheilla huviksemme

Puristusselkä keulan puolella oikealla.
Valokuva, heinäkuun 6 p. 1894.

purjehdimme. Aluutamat meistä olivat tällä tavoin
huvittelemassa joka ilta — purjeveneessä oli vasi-
tuinen miehistö: kapteeni, perämies, vaan ei yhtään
matruusia; tämä oli erinomainen tilaisuus harjoitte-
lemaan raakapurjeella purjehtimista, arvelivat he.
Toisista, jotka seisoivat rannalla, oli hauska viskellä
purjehtijoita lumipalloilla ja jaateleilla. Tässä jär-
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vessa meidän oli koeteltava, kantaisivatko veneemme
meidät kaikki. Kun koirat näkivät, että me kaikki
lähdimme laivasta järvelle, niin ne seurasivat mu-
kana hyvin hämmästyneinä; ne eivät voineet ym-
märtää, mitä tämä ihmeellinen meno merkitsee.
ATaan kun me työnsimme veneet järvelle, niin
ne rupesivat hurjasti ulvomaan; varmaan luulivat,

Purjehtimassa tuorevesijärvessä.
„— toisista oli hauska viskellä purjehtijoita lumipalloilla".

Valokuva, heinäkuun 12 p. 1894.

etteivät pääse mukaan. Pari niistä lähti uimaan
jälestä, jota vastoin pari kekseliäintä — «Pan" ja
„Kvik" — lähtivät laukata vihmomaan rantaa, kier-
täen toiselle puolelle meitä vastaan-ottamaan.

Aluutamia päiviä myöhemmin suuresti hämmäs-
tyin, kun järvi oli kuivunut; pohjaan, jäähän, oli
syöpynyt reikä ja siitä oli vesi juossut mereen. Ja
niin oli tämä ilo loppunut.
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Paitse tällaisia järviä tapasimme kesällä jos-
johonkin suuntaan meneviä railoja; vaan niistä kui-
tenkin pääsi yli pieniä telejä myöten tahi kapeim-
mista kohdin hyppäämällä.

Ne eivät olleet koskaan erittäin leveitä, eikä
voinut toivoakaan, että Fram olisi niihin saatu. Araan
jos olisi saatukin, niin se ei olisi mitään merkinnyt,
sillä mikään railo ei ollut niin pitkä, että olisi mon-
takaan köyden pituutta pohjoisemmaksi päästy. Useat
kerrat tosin näytti taivaasta päättäen, että suurempia
aukkoja oli läheisyydessä, ja tynnyristä näimmekin
suuria avonaisia uomia horisontissa; vaan nekin olivat
pieniä, kun oli kysymyksessa laivalla kulku. Aluu-
tamat herkkäuskoisimmat toivoivat näistä railoista
suurtakin hyötyä. Kesäkuun 15 päivänä olen kirjoit-
tanut päiväkirjaani: «Xäkyy paljon railoja joka suun-
taan; vaan ei ole yhtään leveää ja suurta railoa.
Perämies lakkaamatta pitää puhetta, että ennen syksyä
saamme avovettä, niin että voimme päästä pohjoiseen
päin. Xäyttävät uskovan kaikki muutkin, vaan ei tie-
tysti Sverdrup. Alutta mistä he luulevat avoveden
saavansa, en ymmärrä. Aluuten tämä on ensimmäinen
retkikunta, joka ajautuu jään mukana odottamatta
kesällä meren aukeamista. Alina vain toivon, että jäät
pysyisivät koossa ja ajautuisivat pohjoiseen. Tässä
elämässä kaikki riippuu siitä, mitä itselleen toivoo.
Toinen valmistautuu purjehtimaan avovettä ehkä
navalle saakka, vaan tarttuu jäähän ja suree; toinen
toivoo tarttuvansa jäähän, vaan ei pane pahakseen,
jos tapaa avovettäkin. Aina on varminta toivoa
vähintä, niin silloin useinkin saa enin."

Uomat, railot ja halkeamat syntyvät tietysti sa-
malla tavoin kuin puristukset, vaihtelevien tuulien
ja vuoroveden vaikutuksesta, jotka panevat jään liik-
keelle, milloin suuntaan, milloin toiseen. Ja ne ehkä
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paraiten osoittavat, että napameren pinta on yhtenä
ainoana jääjoukkona, joka on alituisesi liikkeellä,
väliin repeytyen, väliin jäätyen kokoon.

Koko matkan ajan tutkin tarkkuudella tätä jäätä,
sen liikuntoja, syntyä ja kasvamista. Jo tämän
kirjan johdannossa olen lausunut, että jos jää pysyi-
sikin vuosi vuodeltaan tässä kylmässä napaseutume-
ressä, niin se ei sittenkään voi jäätymällä saavuttaa
kuin määrätyn vahvuuden. Mittaukset, joita tehtiin
säännöllisesti, osoittivat että syksyllä, loka- ja marras-
kuussa syntynyt jää vahveni koko talven ja kevään,
vaan aina sitä hitaammin kuta vahvemmaksi tuli.
Huhtikuun 10 p. se oli noin 2,31 m,; 21 p. 2,41 m.;
toukokuun 5 p. 2,45 m.; 21 p. 2,52 m.: kesäkuun 9 p.
2,58 m. Se siis yhä vahveni nyt, vaikka lumi pin-
nalla suli ja päälle muodostui suuria vesilampeja.
Kesäkuun 20 p. vahvuus oli sama, vaikka pinnalla
rallatti melkoisesti. Heinäkuun 4p. 2,57 m. Alutta
heinäkuun 10 p. ihmeekseni huomasin, että jää oli
vahvennut 2,7c. muin, vaikka pinnalla sulatti useampia
cm päivässä, Alina lävistin jään monesta kohtaa,
vaan kaikkialla oli samoin: hieno, löyhempi jääkerros
oli vanhan jäätelin alla. Ensin luulin, että alle oli
sulloutunut hieno jääteli, vaan sitten huomasin, että
se oli vanhan jään alapuolelle muodostunutta tuoreen-
veden jäätä. Se syntyi sulaneesta lumesta muodos-
tuneesta, noin 3 metrin vahvuisesta tuorevesikerrok-
sesta. Tämä lämpöisempi suolaton vesi. keveämpää
kun oli, ui suolaisen meriveden päällä, jonka lämpö-
määrä pinnalla oli — 1,5"; koskettaissaan tähän kyl-
mempään meriveteen suolaton vesi jäähtyi, ja siihen
syntyi paksu jääkuori suolaisen veden rajaa vasten.
Tämä jääkuori se siis lisäsi jään vahvuutta alapuo-
puolella. Kesällä jää hiukan oheni sulaamisen kautta
yläpinnalla. Heinäkuun 23 päivänä vanhan jään vah-
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vuus oli ainoastaan 2,2.3 m., ja alapuolella olevan
uuden jääkerroksen kanssa 2,49 m.; elokuun 10 päi-
vänä vanhan jään vahvuus oli vähentynyt 1,94 met-
riksi, ja alimmaisen kerroksen kanssa oli 2,17 m.,
elokuun 22 päivänä oli vanhan jään vahvuus I,'sg m.,
ja vahvuus yhteensä 2,0e m., syyskuun 3 päivänä oli
vahvuus yhteensä 2,02 m., ja syyskuun 20 päivänä
1,95; lokakuun 3 päivänä oli vahvuus sama, vanha
jää silloin 1,75 m.; lokakuun 12 päivänä oli vahvuus
yhteensä 2,0s m., jolloin vanha jää oli 1,8, Alarras-
kuun 10 päivänä sen vahvuus oli melkein sama, oli
vain hieman vahventunut. Marraskuun ja joulukuun
kaluessa jää vahvenee hyvin hitaasti. Joulukuun 11
päivänä oli vahvuus yhteensä 2,11 m.; tammikuun 3
päivänä (1895) 2,32 m,; tammikuun 18 päivänä 2,48
m.; helmikuun 6 päivänä 2,59 m. Tästä näkyy, että
jää jäätymisen kautta ei pääse tavattoman vahvaksi.
Puristusten vaikutuksesta voi syntyä telejä ja möh-
käleitä, joitten vahvuusmitat ovat ihan toisenlaisia.
Silloin jäätelit voivat työntyä "alekkain useampiin
kerroksiin ja sitten jäätyä yhteen, niin että ne voivat
näyttää yhtenäiseltä jäältä.

Tällä tavoin Fram oli saanut hyvän vuoteen al-
leen. Talven kuluessa Juell ja Hendriksen usein ovat
väitelleet, miten vahvalta voi jäätä olla Framin alla.
Hendriksen, joka jo ennen on nähnyt paljon jäitä,
väitti, että sitä on vähintään 6 metrin vahvuiselta, vaan
Juell ei uskonut, ja pani vetoa 20 kruunua. Huhti-
kuun 19 päivänä olen päiväkirjaani kirjoittanut:
«onnettomuudeksi meidän purausneuvomme eivät
yllä 5 metriä syvemmälle, ja Hendriksen on ottanut
jystäkseen viimeisen metrin. Tästä vedosta on ollut
puhe koko talven aika; vaan yksimielisyyttä ei ole
syntynyt. Hendriksen sanoo, että Juell voisi alkaa
purata, ja Juell sanoo, että Hendriksen saa ensin
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jystää metrinsä. Tänä iltana päättyi asia niin, että
Juell ajattelemattomuudessaan lupasi 10 kruunua

Kesä-iltana keulan puolella olevan railon luona
Valokuva, heinäkuun 14 päivänä 1594.

sille, joka puraa. Bentsen tarttui hänen sanaansa;
harvoin oli tilaisuutta ansaitsemaan 10 kruunua niin
helpolla, arveli hän, ja lähti heti työhön Amundsenin
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laadun eron kesällä ja talvella huomasi äänestäkin;
talvella puristus oli aina suurella melulla, jota vas-
toin kesällä ääntä ei paljoksi kuulunut, niin että
usein voi mitä suurimpia mullistuksia tapahtua ihan
lähellä meitä ja meillä ei ollut vähintäkään aavis-
tusta niistä.

Scott-Hansen. Johansen.

Jään lämmön mittaaminen.

Valokuva, kesällä 1894.

Ihan Framin vieressä jää koko vuoden oli aivan
levossa, niin että laiva tällä aikaa ei joutunut ker-
taakaan puristukseen. Hyvässä levossa ja rauhassa
se nyt makasi jaatelillaan, johon se oli jäätynyt ja
kohosi kohoamistaan sen mukaan kuin jään pintaa
kesäaurinko sulasi. Syksyllä se taas alkoi painua
vähän, — joko sitte jää laivan painon alla sujui
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tahi jään alapinta sulasi, niin että jään kantavuus
väheni.

Elämä kulki tavallista latuaan. Xyt päivän pa-
lattua, oli meillä tietysti kaikellaista työtä jäällä
enemmän kuin talvella. Olen pari kertaa maininnut
onnistumattomista yrityksistämme meren syvyyden
mittaamiseksi. Emme olleet arvanneet varustautua
tällaisille syvyyksille eikä meillä ollut mitään koneita
tätä varten mukana. Aleidän sen vuoksi täytyi tulla
toimeen niine hyvinemme. Ei ollut muuta neuvoa
kuin uhrata Framin teräsköysi ja siitä tehdä luojaus-
köysi. Jäällä oli tilaa köydenpunomisradalle, ja
vaikka — 30° ja — 40° pakkasessa ei hienojen teräs-
säitten käytteleminen ollut mukavaa, niin työ kui-
tenkin sujui. Köysi purettiin säihinsä ja uusi köysi
punottiin kahdesta säästä. Tällä tavoin saimme luo-
jausköyden, jonka pituus oli 4—5 tuhannen metrin
välillä, ja nyt vihdoinkin saatiin merenpohja köyden
päähän. Syvyys oli 3,300 ja 3,900 metrin välillä.
Hämmästyttävä huomio. Tähän asti on napaseutu-
merta pidetty matalana ja tuntemattomia saaria ja
maita täynnänsä. Alatalaksi sitä olin minäkin uskonut
tätä matkasuunnitelmaa perustellessani (vrt. siv. 20
ja 22), vaikka ajattelinkin kulkevaksi syvemmän
uoman, joka olisi Atlantin meren pohjoisen syvyyden
jatkona (vrt. siv. 23). Xapameren mataluuden perus-
tuksella on päätetty edelleen, että navan seudut ennen
ovat olleet laajana maa-alana, jonka jäännöksiä ny-
kyiset saaret ovat. Ja tätä laajaa napamaata ajatel-
tiin useitten eläin- ja kasvimuotojen kehdoksi, josta
nämä olisivat joutuneet meidän leveys-asteillemme.
Kaikki nämä otaksumiset nyt näyttävät olevan varsin
heikoilla perustuksilla. Tämä suuri syvyys osoittaa,
ettei täällä ole maata ollut myöhäisempänä geologi-
sena aikana; tämä syvyys varmaan on yhtä vanha
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kuin pohjoisen Atlantin meren syvyys, ja on epäile-
mättä sitä samaa syvyyttä.

Nansen. Hendriksen.

Meren lämpömäärän mittaus.
Valokuva, heinäkuun 12 p. 1894.

Avarsin tärkeänä pidin meren lämpömäärän tutki-
mista eri syvyyksillä, pinnasta pohjaan saakka. Näitä
mittauksia tehtiin niin usein kuin aika myönsi, ja
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niin kuin jo on mainittu, olivat tulokset hämmästyt-
täviä : niistä näkyi, että pinnalla olevan kylmän vesi-
kerroksen alla oli lämpöisempi kerros. Tässä ei ole
tilaa kaikkien eri tuloksien julkaisemiseen; vaan esi-
merkiksi panen tähän muutaman taulun, josta voi
saada käsityksen lämpömäärän jakautumisesta. Alla
oleva sarja on elokuun 13—17 päivien väliltä.

Nämä lämpömäärät ovat monessa suhteessa huo-
mattavia. Lämpömäärä laskee ensiksi, kuten näkyy,
pinnalta alkaen, 80 metrin syvälle; sitte se nousee
280 metrin syvälle, taas laskee 300 metrin syvällä
ja nousee taas 325 metrin syvällä; sitte se laskee
noustakseen taas 450 metrin syvällä; sen jälkeen se
laskee tasaisesti 2900 metrin syvyydelle, ja sitte
nousee hitaasti pohjaan päin. Tällaista nousua ja
laskua huomattiin kaikissa sarjoissa, ja vaihtelut eri
kuukausina olivat niin vähäiset, että vastaavilla sy-
vyyksillä on eroa ainoastaan pari sadas-osaa astetta.
Joskus kuitenkin lämpömäärä lämpöisissä vesikerrok-
sissa voi nousta korkeammaksi kuin tässä sarjassa.

Syvyys. Lämpö. I Syvyys. Lämpö. Syvyys. Lämpö.

Pinnalla 4- 1,02°

2 m. — 1,32° I
20 m. — 1,33°

240 ra. + 0,20°
260 ra. 4- 0,34°
280 ra. 4- 0,42°

1000 m. -- o,io°
1200 m. — 0,28°
1400 m. — 0,34°

■

40 m. — 1,50° I 300 ra. 4- 0,34° 1600 m. — 0,46°
60 ra. — 1,50° 325 m. -f 0,49° 1800 m. — 0,60°
80 ra. — 1,50° | 350 m. 4- 0,44° 2000 m. — 0,66°

100 m. — 1,40°
120 m. — 1,24° 1

400 m. + 0,35°
450 m. 4- 0,36°

2600 m. — 0,74°
2900 m. — 0,76°

140 m. — 0,97°
160 m. — 0,58°

500 m. 4- 0,34°
600 m. -f 0,20°

3000 m. — 0,73°
3400 m. — 0,69°

180 m. — o,3i° 700 m. 4- o,i4° 3700 ra. — 0,65°
200 m. — 0,03° \ 800 m. 4- 0,07° 3800 m. — 0,64°
220 m. + o,i9° | 900 m. 4- 0.04°
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Xiin oli lokakuun 17 päivänä 300 m:n syvällä -f o,ss°,
350 m. 4- 0,76°, 400 m. 4- 0.78° ja 500 m:n syvällä
4- 0,62°; sitte se laski tasaisesti syvemmälle ja kohosi
taas pohjempana niinkuin edellä.

Emme olleet odottaneet lintuja paljon näkevämme
näissä autioissa seuduissa. Ja hämmästyksemme-oli

Kesävieraita.

Kaksi valkealokkia (Larus eburneus). Myrskylintu (Procellaria glacialis).
Pulmunen (Plectrophanes nivalis).

Valokuva, elokuulla 1894.

suuri, kun helluntaisunnuntaina, toukokuun 13 päi-
vänä, näimme lokin. Siitä päivästä alkaen näimme
myötäänsä erilajisia lintuja läheisyydessämme ja
lopuksi lintujen näkeminen oli niin jokapäiväistä,
että emme enään siihen huomiotamme erityisemmin
kiinnittäneet. Enimmäkseen oli valkealokkeja (Larus
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eburneus), kolmivarpaisia lokkia (Larus tridactyla).
myrskylintuja (Procellaria glacialis), harmaalokkeja
(Larus argentatus), ja riskilöitä (Uria grylle), pari
kertaa näimme myöskin räiskiä (luultavasti Lestris
jjarasitica), esim. heinäkuun 14 päivänä. Heinäkuun
21 päivänä kävi luonamme pulmunenkin.

Elokuun 3 päivänä oli merkillinen tapaus —

luonamme kävi napaseutujen ruusulokki (rodosthetia
rosea). Siitä on päiväkirjassani kirjoitettu: „ Tänään
vihdoinkin on toivoni toteutunut. Olen ampunut
ruusulokkeja. kolme kappaletta samana päivänä.
Tätä tuntemattoman pohjan salaperäistä asukasta,
jota on nähty vain sattumalta jokunen kerta, josta
ei kukaan tiedä, mistä se tulee ja niihin menee,
ja joka on kotoisin haaveitten maasta, olin siitä
saakka kun tätä luontoa ensi kerran näin toivonut
tapaavani ja silmäni oli aina sitä tähystellyt näillä
yksinäisillä jää-aavikoilla. Xyt se ilmestyi kun vä-
himmin ajattelin sitä. Olin jäällä kävelemässä, lä-
hellä laivaa, ja istuessani muutamalla jääröykkiöllä
ja katseeni kulkiessa pohjoiseen, näin linnun liite-
levän pohjoisessa olevan suuren puristusselän päällä.
Arvelin ensin sitä kolmivarpaiseksi lokiksi; vaan
sitte huomasin, että se paremmin muistutti räiskää
nopealla lennollaan, pitkillä suipoilla siivillään ja sui-
polla pyrstöllään. Kun sitte tulin pyssyineni, niin
oli niitä kaksi lentelemässä laivan ympärillä. Kun
nyt näin ne lähempää, niin huomasin niiden olevan
liian valkeita räiskiksi. Xe eivät olleet arkoja, vaan
lentelivät yhä laivan läheisyydessä. Menin jäälle
niiden jälkeen ja sain pian ammutuksi toisen ja hyvin
hämmästyin, kun ottaessani sen jäältä, huomasin
pieneksi taivaanvuohen kokoiseksi linnuksi; kirjava
värikin selässä muistutti taivaanvuohta. Päivempänä
tuli vielä kolmas lintu, joka myöskin ammuttiin.
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Ottaessani sen, oli siinä vielä henkeä, ja se oksensi
samassa kaksi suurta äyriäistä, jotka se oli jostakin

Ruusulokki (Rodosthetia rosea).

Valokuva, elokuulla 1894.

avannosta pyytänyt. Kaikki kolme lintua oli poikasia,
noin 32 cm pituisia, selkä ja siipien päällystä mus-
tankirjava, rinta ja vatsan-alusta valkoiset heikolla
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punaisen vivahduksella, kaulassa tummanharmaan-
kirjava seppele." Vähän vanhempana tämä kirjava
puku katoaa, selkä muuttuu siniseksi, seppele kau-
lassa mustaksi ja rinta hienosti ruusunpunaiseksi.
Muutamia päiviä myöhemmin (elokuun 6 ja 8 p:nä)
ammuttiin vielä näitä lokkeja, niin että saimme niitä
yhteensä kahdeksan.

Koko ajan pyöri mielessäni tuuma, jota talven
aikana olin hautonut: Framin kulkuradan ulkopuolella
olevan tuntemattoman meren tutkiminen. Tarkkaa
huolta pidin koirista, ettei niille mitään turmaa tulisi
ja että ne pysyisivät hyvissä voimissa; niissähän oli
kaikki toivoni. Tosin oli useita purtu kuoliaaksi,
kaksi niistä karhu vienyt; vaan vielä oli 26 jälellä,
ja korvaukseksi olemme saaneet koiranpenikat, joista
kahdeksan on jätetty eloon. Keväällä penikat olivat
kannella, vaan toukokuun 5 päivänä niiden maailmaa
laajennettiin. Päiväkirjassani siltä päivältä on: „Jäl-
keenpuolisten päästimme koiranpenikat jäälle, jaKvik
heti lähti niiden kanssa pitemmälle retkelle, näyttä-
mään niille seutuja' ympäristössä; ensin se vei ne
meteorologin laitoksia nuuskimaan, sitten karhunrau-
toja ja sitten aina edemmäksi näyttääkseen niille
puristusselkiä. Aluksi ne olivat hyvin varovaisia,
katselivat pelokkaina ympärilleen, ja ainoastaan hyvin
hitaasti ja askelittain uskalsivat poistua laivan sivulta;
vaan pian ne sitten temmelsivät iloisina vasta auven-
neessa maailmassa. Kvik näytti olevan hyvin ylpeä
kuletellessaan lapsukaisiaan maailmaan ja juoksenteli
iloisena ja hilpeänä ympäriinsä, vaikka vasta-ikään
oli koteutunut pitkältä ja ankaralta ajoretkeltä, jolla
niinkuin tavallisestikin oli kunnostanut itseään. —

Jälkeenpuolisten yksi mustan- ja valkeankirjava
penikka sai hulluuden kohtauksen: se juoksi hurjana
ympäriinsä laivassa, haukkui ja pureksi kaikkea,
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mitä vaan hampaittensa rakoon sai. Toiset'seurasivat
sitä; lopuksi salpasimme sen keula kannelle, jossa se
raivosi jonkun aikaa; sitte se asettui ja näyttää nyt
terveeltä. Se oli neljäs, joka sai tuollaisen kohta-
uksen. Mitä hittoa se on? Vesikauhua se ei voi
olla, sillä se ilmaantuisi aikaisissakin koirissa. Ham-
paan puhkeamisen tuskia? Vai perittyä kaatuvais-
tako? Tahi mitä pahuutta lienee!"

„Mikä ("pahinta, niin useat niistä kuolivatkin
siihen. Nuo penikat olivat niin mieluisia, että meitä
kaikkia suretti kun jotakin tuollaista tapahtui. Kesä-
kuun 3 päivänä olen päiväkirjaani kirjoittanut:
»Edeltäpuolisten taas kuoli muuan penikka tähän
salaperäiseen kouristukseen, ja minkä vuoksi salaisin
sitä itseltäni: minun käy hyvin sydämelleni ja olen
hyvin allamielin. Olen niin mieltynyt näihin pieniin
napaseudun olentoihin, jotka elävät surutonta elä-
määnsä kannella, painiskellen ja leikkien aamusta
iltaan ja myöhäiseen yölläkin. Tuntikausia voin
huvikseni niitä katsella, leikkiä niiden kanssa aivan
kuin pienten lasten kanssa — esim. piilosilla akkuna-
kannen ympärillä —ja ne ovat hurjina ilosta. Se
joka nyt kuoli, oli suurin ja vankin niistä, oikein
kaunis punaisenkeltainen koira: nimeksi olin sille
pannut „Löva u (Jalopeura). Se oli niin ystävällinen,
lempeä ja nöyrä. Eilen se juoksenteli ja leikki niin
iloisena ja tuli luokseni, ja tänään se on kuolleena.
Niiden joukko harvenee. Pahinta on, että emme saa
selville, mitä tauti on. Koira oli ihan terve ja taval-
lisen iloinen eineelle saakka tänäpäivänä; sitte se
rupesi huutamaan ja juoksi ympäriinsä haukkuen
kuin hullu, aivan niinkuin toisetkin ovat tehneet.
Sitte se sai kouristuskohtauksen ja vaahto tuli suusta.
Ja tällaiseen kohtaukseen kai se sitte kuolikin parin
tunnin perästä. Xyt jälkeenpuolisten Blessingin
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kanssa olemme sen avanneet; vaan emme huoman-
neet missään mitään tavatonta. Mitään tarttumaa se
ei näyttänyt olevan. En ymmärrä ollenkaan. —

„Ulenka", meidän paras koiramme, johon meillä oli
suurin toivo ja luottamus, sairastui myöskin yhtäkkiä
joku aika sitten. Toukokuun 24 päivänä tapasimme
sen hermottomana ja avuttomana kannella. Se koetti
nousta, vaan ei pysynyt jaloillaan, aina kaatui kylel-
leen. Se oli aivan kuin mies, joka on saanut hal-
vauksen eikä voi hallita jäseniään. Se vietiin heti
maata muutamaan laatikkoon ja hoidettiin sitä huo-
lella; se näytti aivan terveeltä muuten, vaan ei voinut
kävellä." Luultavasti se oli jonkunlaista halvausta,
joka kohtasi jotakin osaa selkä-ydintä, ja on lamaut-
tanut toisen puolen ruumista. Koira parantui vähi-
tellen, vaan ei siitä koskaan tullut ihan tervej aikaista.
Se oli kuitenkin sitten meidän mukanamme reki-
matkalla.

Muuten koirat eivät näyttäneet pitävän kesästä;
jäällä oli märkää ja sitten oli lämmin. Kesäkuun 11
päivänä on päiväkirjaani merkitty: „Tänään vesilam-
mikot ympärillämme ovat suurentuneet huomatta-
vasti; ei ole hauska kulkea jäällä, kun ei ole veden-
pitävät kengät. Koirilla on aina vain kosteampi 010
päivillä, ja hikoilevat, vaikka ei vielä ole kuin silloin
tällöin joku lämpöpykälä. Muutamia päiviä sitten ne
muutettiin kannelta jäälle, jonne niille tehtiin kaksi
pitkää asuntorakennusta; ne tehtiin laatikoista, ja
niissä oikeastaan ei ollut kuin yksi seinä ja katto.
Siellä ne nyt ovat suurimman osan vuorokautta, ja
me nyt olemme päässeet kaikesta siivottomuudesta
kannella, jota siellä vielä kuitenkin pitää neljä koiran-
penikkaa, jotka siellä elävät iloista elämää, hurjis-
tellen ja leikkien kilvalla; „Ulenka" myöskin on
vielä kannella ja se näyttää hiljalleen parantuvan.
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Sama päiväjärjestys on nyt koirille kuin talvellakin.
Xe päästetään irti aamusella noin puoli yhdeksän
aikoihin. Sen ajan lähestyessä ne käyvät maltta-
mattomiksi ja pitävät metakkaa, aina kun jokumeistä
menee kannelle, niin 26 kurkkua alkaa hurjasti ulvoa
ruokaa ja vapautta. Heti kun ne on laskettu irti,
saavat ne ruokaa, puoli kuivattua kalaa tahi kolme

Koirain asuinrakennukset jäällä.
Valokuva, syyskuulla 1894.

keksiä henkeen. Sitte ne edeltäpuolispäivän viettävät
kiertelemällä rikkakasalta toiselle; ne jyrsivät ja
nuoleksivat tyhjiä laatikoita, jota ovat nuolleet jo
sataankin kertaan. Jos kokki sattuu viskaamaan
uuden laatikon jäälle, niin syntyy heti tappelu omis-
tus-oikeudesta. Usein tapahtuu, että joku pistää
päänsä korkeaan ja kapeaan tötteröön saadakseen
sen pohjalle jääneen rasvapalan, tötterö tarttuukin
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päähän, ja silloin koira lähtee pää tupessa peuhto-
maan jäälle ja tekee mitä hullunkurisimpia vinkeitä
päästäkseen siitä, ja meille on hauskuutta, jolle
nauraa. Väsyttyään rikkakasoihin paiskautuvat koirat
auringon paisteeseen maata läähöttäen, ja kun tulee
liian lämmin, niin vetäytyvät varjoon. Päivällisen

Johansen „Sultanin" kanssa.
Valokuva, kesäkuun 18 p. 1894.

aikana ne kytketään taas. Vaan „Pan" ja muutamat
muut samanmieliset hiipivät vähän ennen sitä aikaa
tiehensä ja piiloutuvat röykkiöiden taakse; näkee
vain siellä täällä vähän päätä tahi korvanhuipun
röykkiön takaa pilkistävän. Kun lähtee noutamaan,
niin murisevat, näyttävät hampaitaan ja ehkäpä toka-
sevatkin, sitten paneutuvat alas ja antavat kiskoa
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itsensä vankeuteen. Loppuosan päivää ne sitte viet-
tävät nukkuen ja läähöttäen lämpymissään, vaikka
on vielä pari astetta kylmää. Silloin tällöin ne virit-
tävät yhteis-ulvonnan, niin että varmaan se kuuluu
Siperiaan saakka, ja tappelevat niin että karvat pöli-
sevät. — Nyt kun koirat on muutettu jäälle, niin
pitää vahdin yöllä olla kannella. Se on ikävää, vaan

Koirat päiväpaisteessa,
Valokuvan mukaan.

kun karhu kävi kerran sieppaamassa kaksi kal-
lis-arvoista koiraamme, niin on varottava, ettei sitä
enään tapahdu."

»Heinäkuun 31 päivänä „Kvik" taas lisäsi seura-
kuntaamme yhdellätoista penikalla. Yksi niistä oli
epäluoma ja tapettiin heti, ja pari muuta kuoli vähän
myöhemmin; vaan toiset kasvoivat ja niistä tuli kelpo
koiria, jotka vieläkin ovat elossa.
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Näihin aikoihin ei ollut muuta merkittävää elä-
mässämme kuin muutamia päiviä, joita vietettiin
suurella juhlallisuudella. Erittäinkin vietimme kome-
asti toukokuun setsemättätoista päivää*. Seuraavan
kuvauksen siitä otan päiväkirjastani:

«Perjantaina, toukokuun 18 päivänä. Toukokuun
17 päivää vietettiin eilen juhlallisesti. Aamulla herä-
tettiin soitolla; urkujen iloiset sävelet kutsuivat meitä

Perustuslain vuosipäivä.
Toukokuun, 17 päivänä 1894.

herkulliselle eineelle, joksi oli paistettua lohta, härän-
kieltä j. n. e. Kaikki miehet saivat nauhaseppeleen
ja vannalle „Suggen" koirallekin sidottiin nauha hän-
tään. Vireä tuuli vinkui mastoissa ja Norjan lippu
kohosi liehumaan maston latvaan. Kello 11 aikaan
kokoontuivat retkikuntalaiset lippuineen jäälle laivan
sivulle perän puolella ja kulkue järjestyi. Ensim-
mäisenä oli retkikunnan johtaja „puhtaalla" Norjan

* Norjan perustuslain vuosipäivä. Suom. muist.
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lipulla, sitten Sverdrup Framin komealla viirillä, joka
oli 6 metriä pitkä ja jossa punaisella pohjalla oli
FRAM. Sitten oli koirareki, jossa oli soittokunta
(Johansen käsiharppuineen) ja Mogstad kuskina;
sitten perämies pyssyineen ja harppunoineen, Hend-
riksen pitkällä harppunalla; sitten Amundsen ja Xor-
dahl punaisella lipulla. Heidän jälessään tuli tohtori,
joka kantoi suuren riuvun nenässä Xormalityöpäivän
lippua, jona oli villapaita, minkä rintaan oli neulottu
kirjaimet N. A. (= Xormal-Arbeidsdag = Normaali-
työpäivä). Sitten seurasi kokki Juell paistinpannu
selässä: ja lopuksi meteorologit, joilla oli kummal-
linen laitos: suuri rautalevy taulu, johon oli kiinnitetty
punainen nauha kirjaimilla AL St. (= Almindelig-
Stemmeret) jotka merkitsivät yleistä äänioikeutta. *

Vihdoin kulkue lähti liikkeelle. Koirat kulkivat juh-
lallisesti aivan kuin eläissään eivät muuta olisi teh-
neetkään kuin juhlasaatoissa marssineet, ja soitto-
kunta soitti komean, tilaisuutta varten ei sävelletyn,
juhlamarssin, komea saatto kiersi kaksi kertaa Framin
ja sitte suurella juhlallisuudella kulki suurelle röyk-
kiölle; matkalla retkikunnan valokuvaaja valokuvasi
juhlasaaton. Suurella röykkiöllä huudettiin eläköön!
Framille, joka niin hyvin oli meidät kulettanut tänne,
ja joka varmaan yhtä hyvin oli kulettava meidät
kotia saakka. Kulkue lähti sitten takaisin marssien
Framin keulan editse vasemmalle puolen sivulle, ja
valokuvaaja komentosillalta piti puheen päivän mer-
kityksen johdosta. Siihen vastattiin kuudella pyssyn
laukauksella, josta oli seurauksena, että — viisi kuusi

* En vieläkään ole saanut päähäni mitä nämä mielen-osoi-
tukset merkitsivät. Helppo on ymmärtää, että lääkäri, jolla
sairaitten puutteessa oli pitkät päivät, halusi mielellään nor-
maali työpäivää; vaan miten selittää meteorologien kuuta ylei-
sestä äänioikeudesta? Tahtoivatko he kukistaa hirmuvaltaa?
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koiraa lähti hyppyyn yli jään viipyen useita tun-
teja röykkiöiden takana piilossa. Me sitävastoin
menimme lämpöiseen salonkiin, joka oli juhlallisesti
koristettu lipuilla, ja söimme siellä komean päiväl-
lisen, joka alettiin valssin soidessa. Päivälliseksi oli
hakattua kalaa hummerin kanssa, voinsulaa ja pota-
teja; soittoa. Siankyljystä viheriäin herneitten, pota-
tien, mango chutneym ja worcester-kastikkeen kanssa;
soittoa. Aprikoita ja munatorttua kerman kanssa:
paljon soittoa. Sitten pieni ettonen. Sen jälkeen
kahvia viikunakakun kanssa, ja valokuvaaja tarjosi
sikarreja. Mieliala juhlallinen. Sitten uusi ettonen.
Illallisen jälkeen esiintyi viulutaiteilija Mogstad, jonka
jälkeen tarjoiltiin virvokkeeksi viikunoita, konvehtia,
aprikoita ja hunajakakkua. Yleensä hauska ja onnis-
tunut „toukokuun seitsemästoista", varsinkin siihen
nähden, että nyt olimme kulkeneet yli 81:sen leveys-
asteen."

Yleiseksi kuvaukseksi kesäelämästämme muuten
teen muutamia otteita päiväkirjastani:

»Maanantaina, toukokuun 28 päivänä. Olen kyl-
lästynyt näihin valkoisiin tasankoihin, niin etten enään
käy hiihtoretkilläkään, jolle muuten esteenä olisivat
railotkin, joita on kaikkialla. Yöt ja päivät vietän
kannella kulkien edestakaisin tahi istuksin päiväpais-
teessa laivan kupeella, ajatuksissani pyöritellen mut-
kikkaita tieteellisiä problemeja. Viime aikoina on
varsinkin navan siirtyminen vallannut ajatukset.
Olen saanut sen arvelun päähäni, että vuorovesi
yhteisesti maan ja veden epätasaisen jakautumisen
kanssa vaikuttanee häiritsevästi maan-akselin ase-
maan. Kun kerran tuollaista saa päähänsä, niin ei
ole sitä helppo karkoittaa. Jauhettuani nyt tätä useat
päivät olen lopuksikin huomannut, että kuun vaikutus
mereen lienee niin suuri, että se voi vaikuttaa navan
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siirtymiseksi yhden minutin verran 800,000 vuo-
dessa. Europan jääkauden selittämiseksi, joka nyt
oikeastaan oli tarkoitukseni, täytyy minun saada napa
siirretyksi vähintään 10 tahi 20 astetta, siis 600 tahi
1,200 minuttia. Siitä aikakaudesta on siis koko
pitkä sarja vuosisatatuhansia, ja ihmissuku saa arvok-
kaan elämän-ijän. Tietysti tämä on lorua. Vaan
yhtä väsymättömästi kulen edestakaisin kannella,
syvissä mietteissä ja pidän itseäni suurena ajatteli-
jana — sitten yhtäkkiä huomaan, että ajatukseni kulek-
sivatkin kotona, jossa nyt on täysikaunis kesä kaik-
kialla, ja että kiihkeästi rakentelen tuulentupia siitä
ihanuudesta, joka on tuleva takaisin päästyäni. Xiin,
tuollaiseen menee tosin paljon aikaa; vaan ajautu-
minenkin on hidasta, ja hidasta kaikkivoipa tuulikin.
Kun aamulla kannelle tulen, niin katseeni heti ensim-
mäiseksi lentää messanimaston huipussa olevaan vii-
riin, että missä tuuli on: ja sinne pälyävät silmät
koko päivän, ja sinne on viimeinen silmäys illallakin.
Avaan viirillä on aina samat suuntansa: länteen tahi
lounaaseen, ja me ajaudumme milloin nopeammin,
milloin hitaammin länteen ja ainoastaan hiukan poh-
joiseen. Minua ei retken onnistuminen epäilytä, ja
laskuvirheeni ei ollut erittäin suuri. Vaan luulen,
ettemme ajaudu paljoa ylemmäksi 85°, jos sinnekään
saakka — se riippuu siitä, miten kauas pohjoiseen
ulottuu Frans Josefin maa. Jos niin käy, niin on
vaikea luopua yrittämästä navalle, vaikka itse asiassa
se on turhamaisuuden asia, ainoastaan narrinpeliä
siihen verraten, mitä teemme ja toivomme toimitta-
vamme täällä; vaan kuitenkin kaikitenkin, minun
täytyy tunnustaa, että olen siksi suuri narri, jotta
mielelläni samalla kävisin napaakin katsomassa, ja
aijon myöskin koittaa päästä sinne, jos ei vain kovin
pitkiä aikoja mene sen läheisyyteen päästessä."
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~Tämä toukokuu on lauhkea. Viime aikoina
on ollut useat kerrat nollassa; voi melkein luulla
olevansa kotona; paria kylmän pykälää alemmaksi
laskee harvoin. Alkaa auertaa ja silloin tällöin on
kuurahetuloita rigissä. Muuten taivas keveine pil-
venhattaroilleen on melkein kuin kevättaivas etelässä.
Laivassakin huomaamme, että ilma on lauhtunut;
meidän ei tarvitse enään pitää tulta uunissa lämpy-
miksemme, vaikka emme koskaan olekaan tässä suh-
teessa ylellisyyttä harjoittaneet. Ruoka varastomu-
massa kattoon ja seiniin muodostunut kuura ja jää
alkaa irtautua ja sulata, jaruumassa salongin takana
sekä suurruumassa olemme pitäneet suuren puhdis-
tusjuhlan; jää ja kuura on tarkoin raavittu ja kui-
vattu, jottei kosteus turmelisi ruokavaroja ja ruos-
tuttaisi reikiä rautalevylaatikkoihin. Suurruuman luu-
kuja on pidetty pitkät ajat auki, jotta tuuli on sinne
käynyt ja enin kuura poistunut, Muuten on kumman
vähän kosteutta laivassa. Siihen lienee syynä Framin
paksut laidat ja se, että kansi on laudoitettu alapuo-
lelta. Niinä mielistyn yhä enemmän tähän laivaan."

„Lauantaina, kesäkuun 9 päivänä. Politikoitsi-
jamme Amundsen pitää juhlaa * ja on sen vuoksi
pukeutunut valkoiseen paitaan ja kaulustaan. —

Tänään olen muuttanut työskentelemään purjehdus-
hyttiin, jossa istuessani näen akkunasta päivänvaloa
ja tunnen eläväni maailmassa, jota vastoin omassa
hytissäni olin kuin missäkin loukossa, jossa piti
polttaa tulta vuorokausi ympäriinsä. Minä koetan
olla täällä niin kauan kuin mahdollista, talveen
saakka; täällä on niin mieluista ja rauhallista olla,
yksitoikkoinen ympäristö ei minua houkuttele miten-
kään. — Minusta tuntuu, että kesä todellakin on

* Suurkäräjäin kesäkuun 9 p. 1880 tekemän päätöksen
johdosta.
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tullut. Voin tuntikausia astuskella kannella päivä-
paisteessa, tahi istua ja paahtautua auringonpais-
teessa poltellen piippuani katseen kulkiessa sekasor-
toista lumi- ja jäämaailmaa. Lumi on nuoskeaa kaik-
kialla ja lampareita alkaa muodostua sinne tänne.

Koti-ikävä,

Suolainen vesi tunkeutuu yhä enemmän jään läpi;
kun vain tekee jäähänpienenkään reijän, niin täyttyy
se heti vedellä. Syynä on tietysti se, että jäässä
olevat suolakiteet alkavat lämmön kohotessa sulata
ympäristöään, joten muodostuu siihen määrin suola-
pitoista vettä, että sen jäätymispiste on alhaisempi



KEVÄT JA KESÄ 1894. 381

kuin sen ympärillä oleva jäänlämpö. Jäänkin lämpö-
määrä on melkoisesti kohonnut: 1,2 metrin syvällä
on ainoastaan — 3,8°; 1,6 m:n syvällä on jo vähän
lämpöisempi (—3,i n)."

„Sunnuntaina kesäkuun 10 päivänä. Kumma
kyllä, meitä ei ole lumisokeus vaivannut ollenkaan,
kun ei oteta lukuun vähäistä oiretta lääkärin silmissä
eräänä iltana, kun olimme olleet päivällä jäällä pal-
lonlyönnissä, hän hetken aikaa vuodatti lakkaamatta
kyyneliä; vaan sitten kyyneltulva lakkasi. Hassua
että se juuri lääkäriin ensiksi pyrki." — Sittemmin
oli joitakin kohtauksia, niin että parin miehen piti
pitää mustia silmälaseja; vaan kohtaukset olivat
hyvin lieviä ja olivat vain seurauksia siitä, etteivät
miehet olleet viitsineet välttämättömimpiä varokei-
nuja noudattaa."

„Maanantaina, kesäkuun 11 päivänä. Tänään
tein ilahduttavan huomion. Olin luullut viimeisen
sikarrikimpun ottaneeni ja olin laskenut, että kun
poltan yhden päivässä, niin riittävät ne kuukaudeksi.
Mutta sitte ihan arvaamatta tapaan kokonaisen laa-
tikon säilöstäni. Suuri riemu. Niillä saan nyt kulu-
tetuksi vielä muutamia kuukauksia, — missähän asti
silloin olemme? .... Mies parka oletpa todella
aikalailla muuttunut! Tuskinpa koskaan ennen elä-
mässäsi olet ajatellut ajan kuluttamista. Aina olet
valittanut, että aika karkaa käsistä, ja nyt ei kulu
tarpeeksi nopeasti. Ja sen lisäksi olet ruvennut
tupakkamieheksi — peityt väikkyviin savupilviin
haaveinesi . .

. Kuule kun etelätuuli humisee mas-
toissa; sitä on mieluisa kuunnella."

Juhannuksen aattona meillä olisi tietysti pitänyt
olla tavanmukainen kokkovalkea; vaan päiväkirjas-
tani näyttää, ettei ollut sopiva ilma.

„Lauantaina, kesäkuun 23 päivänä 1894.
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Niin armahainen on suviaika,
Ja lehtoloissa on lemmen taika.
Ja Juhannus se on kuin haaveilulta,
Kun päivyt kultavi vaaran puita.

Pohjoistuuli ja lumiräntäsade. Ajaudumme ete-
lään, 81° 43' p. 1.; 9 minuttia etelään päin sitten maa-
nantain."

„Monet Juhannus-aatot olen nähnyt ja erilaisia
ilmoja; vaan en koskaan tällaista. Kaukana, kau-
kana kaikesta siitä, mitä muuten juhannus-aatto on.
Minä ajatuksissani kuvailen kotoisia iloja kokkoval-
keiden ympärillä, kuulen viulujen ääntä, naurua,
laulua, ja pyssyjen pauketta, joihin kaiku siintäviltä
tuntureilta vastaa. Ja minä sitten katselen tälle
äärettömälle valko-ulapalle, sumuun ja räntään, jota
tuuli tuiskuttaa. Täällä todellakaan ei ole Juhan-
nuksen tunnelmasta merkkiäkään. Kaikki on vain
harmajaa. Juhannus on ohi — ja päivä alkaa lyhetä
ja meitä lähestyy pitkä talvenyö, joka ei ehkä kuleta
meitä siitä edemmäksi, mihin toinen jätti."

„Kun jälkeenpuolisten tein tutkimuksia meri-
veden suolapitoisuudesta, niin Mogstad pisti päänsä
sisään ja sanoi, että karhu taitaa kuleksia täällä lähei-
syydessämme. Kun miehet jälkeenpuolisten tulivat
työstään suur-röykkiöltä, jossa he kaivavat jää-
kellaria tuoreen lihan * säilyttämiseksi, niin huoma-
sivat he karhun jälet, joita eivät olleet nähneet työhön
mennessään. Minä suksille ja jälkeen. Vaan olipa

* Viime syksystä meillä oli jälellä hylkeen-, mursun- ja
karhunlihaa, jota annettiin koirille. Talven ajan liha oli ollut
laivassa riippumassa, ja se oli yhä tuoretta, vaan nyt tästä läh-
tien säilytettiin sitä jäällä syksyyn saakka, jolloin se loppuikin.
Muuten näissä seuduissa liha säilyy ihmeen hyvin. Kesäkuun
28 päivänä meillä oli päivälliseksi syyskuussa Siperiassa am-
mutun poron lihaa.
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nyt tullut aika suksikeli. Oli lumisohjua, johon sukset
upposivat kamalasti. Karhu oli tullut lännestäpäin
suoraan Framia kohden, oli pysähtynyt ja tarkastanut
kellarinteosta, oli sitten peräytynyt vähän matkaa,

Nansen. Sverdrup.

Kesä-elämä Framin peräkannella.
Valokuva, kesäkuun 16 p. 1894.

tehnyt pitkän kierroksen ja sitte kulkenut itäänpäin
kaikessa rauhassa, kiinnittämättä huomiotaan niin
pikkuseikkaan kuin laivaan. Se oli tehnyt monia
mutkia; oli nuuskinut kaikkia reikiä, joissa oli luullut
jotakin syötävää olevan, siellä täällä tonkinut lunta,
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jossa oli koiranjätteitä tahi muuta. Railoja pitkin se
näytti mielellään kulkeneen, epäilemättä toivoen tapaa-
vansa jonkun hylkeen; ja sitte taas röykkiöiden väliin
ja yli jäätelien, joilla oli vain vettä ja lumisohjua.
Jos keli olisi ollut jonkunkaanlainen, niin karhu olisi
ollut minun; vaan tällä sohjukelillä se oli liiaksi
edellä. — Surullista, synkkää seutua. Ei muuta kuin
valkeaa ja harmajaa. Ei mitään siimestä, ainoastaan
puoleksi häämöittäviä autereeseen ja lumisohjoon
katoavia haamuja. Kaikki on rappeutumistilassa,
perustus jalan alla pettää myötäänsä. Vaikea on
päästä eteenpäin lumisohjossa ja seurata karhun-
jälkiä, jotka kulkevat milloin röykkiöiden välitse
milloin niiden yli. Sukset uppoavat syvään, vesi
usein nousee nilkkoihin asti. Raskasta on saada
suksia ylös ja vaikea niitä liikutella, vaan vielä vai-
keampi olisi päästä suksitta. Siellä täällä yksitoik-
koisen valkeanharmajan sekasorron keskelle ilmestyy
sysimusta railo, jokapujotteleikse milloin leveämpänä,
milloin kapeampana korkeiden röykkiöiden välissä.
Valkeita lumipeitteisiä jäämöhkäleitä ja telejä on
siellä täällä mustassa uomassa, aivan kuin valkoista
marmoria mustalla veralla. Siellä täällä on joku
suurempi lampi, johon tuuli sopii käymään ja ajele-
maan pieniä aaltoja, jotka liputtelevat jään reunaa
vasten — ainoa elämän merkki tässä erämaassa.
Tuo leikkivä vesi tuntuu vanhalta ystävältä. Tääl-
läkin se tunkeutuu näkyviin, syövyttää jaatelien lai-
toja ja kaivautuu niihin; voisi ajatella olevansa ete-
läisemmiltä leveysasteilla. Vaan joka suunnalta
saartaa sen jää, joka kohoaa vaihtelevan ja haaveel-
lisen muotoisina töyräinä ja on jyrkkänä vastakoh-
tana mustalle vedelle, jossa silmä on saanul hetki-
seksi lepoa. Ikuisesti ja aina tämä vaeltava jää
muovailee kuviaan tähän puhtaaseen sinivalkoiseen



KEVÄT JA KESÄ 1894. 385

marmoriin; tuhlaavasti luonto veistelee mitä iha-
nimpia kuvateoksiaan kaikkialla, hävittääkseen ne
jo ennen kuin yksikään silmä niitä on nähnyt. Se
on alituista kauneuden vaihtelevaa leikkiä. Minkä
vuoksi? Luonnon vaihtuvia oikkujako, jotka nou-
dattavat vain ijankaikkisia lakeja, mitkä eivät kysy
päämaalia eikä tarkoitusta? — Edessäni on toinen
puristusselkä toisensa takana, ja niiden välissä rai-
loja . . . Kesäkuussa „Jeannette" musertui ja upposi.
Jos Fram joutuisi jäiden väliin? Mutta jäät eivät
saisi Framia kukistetuksi. Mutta jos se nyt kui-
tenkin tapahtuisi? Minä seisoin ja katselin eteeni
ja muistin, että nyt oli juhannus-aatto. Tuolla kau-
kana näkyivät Framin mastot häämöittäen räntäsa-
teessa. Totisesti ovat rohkeita miehiä, jotka asuvat
sen kannen alla. Xiin, rohkeuttako, vaiko sokeaa
luottamusta yhden miehen sanaan? Se nyt ei ole
mitään hulluutta, että se, joka on suunnitelman
tehnyt, lähtee matkalle; joka on ajatuksissaan tuuman
synnyttänyt, hän sen myöskin tahtoo panna toimeen
ja saattaa sen perille. Mutta eihän heillä ollut mitään
toteutettavaa tuumaa, ja olisivat huoleti voineet olla
lähtemättä tällaiselle retkelle. Alinkä vuoksi mikään
ihmis-olento irtautuu elämästä täällä hävitäkseen?"

~Mutta tällaisella kelillä on ihan turhuutta ajaa
karhua! Ja minä laahustelen taas sohjussa takaisin."

„Sunnuntaina, kesäkuun 24 päivänä. Retkelle
lähtömme vuosipäivä. Pohjoistuuli; ajaumme yhä
etelään. Leveysmittaus tänään osoitti 81° 41,?' p. 1.:
niin että emme kuitenkaan kovin nopeasti sorru ete-
lään."

„Pitkä vuosi; paljo on tapahtunut — vaikka
emme olekaan niin kauas päässeet kuin olin edeltä-
päin odottanut. Istun akkunan ääressä ja katselen
satelevaa lunta, jota pohjoistuuli ajaa. Kummallinen
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juhannus! Luulisi, että olen jo tarpeekseni saanut
lunta ja jäätä: vaan kuitenkaan en juuri ikävöi kovin
viheriöitä ketoja, en ainakaan joka hetki. Päinvas-
toin voin pitkät ajat istua ja tehdä uusia suunni-
telmia jäämatkoille, lähteäkseni sitten kun olen täältä
kotia päässyt . . . Xiin, minä tiedän, mitä olen saa-
vuttanut: ja suunnille mitä on tulossa, minä voin
kyllä tehdä tulevaisuuden suunnitelmia; mutta koto-
laiset —— —? Ei, minä en ole tänä iltana kir-
joitustuulella; menen maata."

„Keskiviikkona, heinäkuun 11 päivänä. Leveys-
asteemme on 81° 18,s'. Jopa vihdoinkin taas etelätuuli,
niin että etelään ajautuminen loppuu tälle kertaa."

„Mutta nyt on minulla melkein ikävä napaseutu-
yötä, tähtien ikuista ihmemaata revontulineen ja
tummansinisellä taivaalla purjehtivine kuineen. Sil-
loin aivan kuin saa silmätä haaveiden autereiseen
maailmaan. Ei mitään muotoja, ei mitään jäykkää
todellisuutta: on ainoastaan hopealoiminen ja eetterin
sinipunervakuteinen näky, joka kohoaa maasta kei-
jumaan äärettömyydessä. Vaan tämä ikuinen päivä
rasittavine todellisuuksineen ei huvita minua enään,
ei houkuttele minua hytistäni. Elämä on levotonta
rientoa työstä toiseen: kaikki on tehtävä, mitään ei
saa laiminlyödä, niin vain viikko viikolta, päivä päi-
vältä, ja työpäivä on pitkä, se harvoin päättyy ennen
kuin vasta puoliyön jälkeen. Vaan yli kaiken tuntuu
sama kaipuun ja tyhjyyden tunne, jota ei saisi huo-
mata. Mutta joskus ei voi itseään pidättää: kädet
vaipuvat hermottomina ja väsyneinä! Elämän rauhan
hurskas löytää erämaassa: täällä todella on erämaata;
vaan rauhaa — sitä en tunne: minulla ei ole kai
hurskautta."

„Keskiviikkona, heinäkuun 18 päivänä. Edeltä-
puolisten olin Blessingin kanssa retkellä ottamassa
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näytteitä ruskeasta lumesta ja jäästä, ja kokoamassa
leviä ja diatomaceita vedestä. Jäätelit ovat ruskeapin-
taisia melkein kaikkialla, kaikessa tapauksessa sel-
laista jäätä on varmaan enite, jota vastoin puhtaan-
valkoiset telit, joissa ei ole merkiksikäänruskahtavaa
väriä pinnalla, ovat harvinaisia. Minä luulin, että
tämä ruskea väri olisi organismeista, joita tapasin
uudessa jäässä syksyllä (lokakuussa); vaan tänä päi-

Leviä keräämässä.

Valokuva, heinäkuun 16 p. 1894.

vänä otetuissa näytteissä on enimmäkseen mineraali-
tomua ja seassa diatomaceita ja muita organillisia
aine-osia. * Samaan kokemukseen tuli myöskin Bles-
sing, joka alkukesällä oli ottanut suuren joukon näyt-
teitä jäänpinnalta, Minun täytyy vielä tarkemmin
tutkia sitä nähdäkseni, onko tämä ruskea väri pää-

* Samallaista tomua, jota olen tavannut Grönlannin itä-
rannalla, ja josta on ollut puhe johdannossa (s. 32).
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asiallisesti samaa mineralista luontoa ja maalta tul-
lutta. * Railoissa tapasimme leväkimppuja, joita usein
ennenkin olemme nähneet. Niitä oli suuret määrät
melkein jokaisessa pienessä railossa, Ja railojen
kupeilla jään yläreunalta syvälle veteen levisi ruskea
kerros. Tämä väri oli muutaman, jäällä kasvavan
levälajin synnyttämä. Vedessä uiskenteli myöskin
koko joukko pienempiä limakasoja, toiset valkeita,
toiset punankellertäviä. Minä kokosin niitä joukon.
Mikroskopissa ne näyttivät olevan diatomaceryhmäk-
keitä, seassa joukko suurempia punaisia solu-orga-
nismeja, hyvin omituisen näköisiä. ** Xämä diato-
maceryhmäkkeet olivat kaikki määrätyllä syvyydellä,
noin metrin syvällä veden pinnasta; muutamissa
pienissä railoissa niitä oli suuret määrät. Mainittu
leväkin näyttää olevan enimmäkseen samassa syvyy-
dessä, vaan osa nousi veden pinnalle. Selvää on,
että nämä diatomace- ja leväryhmäkkeet uiskente-
livat juuri sillä syvyydellä, missä suolaton vesi-kerros
uipi meriveden päällä. Pinnalla vesi on ihan suola-
tonta ja diatomacekimput painuivat siinä alas, jota
vastoin ne jäivät uiskentelemaan suolaiseen veteen
tultuaan."

„Torstaina, heinäkuun 19 päivänä. Kävi niinkuin
olin odottanutkin. Minä alan nyt osata jotakuinkin

* Tämä tomu, jota kesäisin nähdään melkein kaikkialla
vanhan napaseutujään pinnalla, on varmaan suuremmaksi osaksi
ilmakehässä väikkynyttä tomua, joka tulee alas lumisateen mu-
kana ja vähitellen keräytyy kerrokseksi lumen sulaessa kesällä.
Usein tapaa jäällä myöskin mutaa, joka väriltään on hyvin
tämän tomun näköistä, vaan joka varmaan on hyvin läheistä
sukua maalle ja on joutunut jäätelille, mikä alkujaan on ollut
maan läheisyydessä. (Vrk \Vissensch. Ergebnisse von D:r F.
Nansens Durchquerung von Grönland. Engänzungsheft N:o 105
zu „Petermanns Mitteilungen". 1892, s. 101 ff)

** Minulla ei ole vielä ollut aikaa tarkemmin tutkia niitä.
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tarkoin ennustaa tuulia täällä. „Myllytuulen" puhal-
lettua nyt tänään tyyntyy illalla ja huomenna tuulee
lännestä tahi luoteesta."

„Eilen illalla meni viimeinen sikarri vanhasta
laatikosta, ja nyt menee ensimmäinen viimeisestä
laatikosta. Meidän piti päästä pitkä taival tuon kulu-
neen laatikon aikana; — vaan emme ole sanotta-
vasti edempänä kuin alottaessani sitä. Jumala tiesi
olemmeko sittenkään, kun tämä viimeinen laatikko on
kulutettu, päässeet pitemmälle! Vaan olkoon miten
on — pistä palamaan!"

„Sunnuntaina, heinäkuun 22 päivänä, Luode-
tuuli odotutti vähän aikaa; perjantaina tuuli koillinen
sen sijaan, yöllä vähitellen kääntyi XXE, ja eilen
edeltäpuolisten tuuli pohjoisesta; tänään on taas län-
nessä, tuolla vanhassa tutussa, suunnassa, josta meille
on puhaltanut kylliksi. Köysi illalla osoittaa XV eli
X ja tiukanlaisesti, niin että taas kuletaan etelään. *

„Päiväni kulutan mikroskopin ääressä, Minä
muokkaan kaikenlaisten diatomacein ja levien kanssa,
joita kasvaa jäässä meren päällimmäisessä, suolat-
toman veden kerroksessa. Kieltämättä on hyvin
mieltä kiinnittävä seikka, että kokonainen uusi orga-
nismimaailma kulkee jään mukana tunnetuilta ran-
noilta tuntemattoman napameren poikki herätäkseen
siellä joka kesä ja kehittääkseen elämäänsä ja kukois-
tustaan. Mieltä kiinnittävää se on; vaan ei ole
minulla entistä palavaa intoa tutkimuksissani, vaikka
neilikkaöljyn, kanadapalsamin ja xylolin haju herättää
vanhoja rakkaita muistoja kodin hiljaisesta laborato-
riosta, ja mikroskopi, lasit ja värit pöydällä houkut-
televat työhön joka aamu, kun astun tänne sisään.

* Meillä aina oli köysi haavineen riippumassa nähdäk-
semme mihin suuntaan ajausimme tahi oliko jotain huomattavaa
virtaa meressä.
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Vaikka uupumatta päivät päästään työskentelen yö-
myöhäiseen, niin se enimmäkseen on velvollisuus-
työtä, jonkahyvillä mielin voin yöllä lopettaa mennäk-
seni hyttiini maata ja parin tunnin ajan lukeakseni
romania, poltellen sikarrini. Kuinka suuri olisikaan
riemuni, jos saisin jättää koko työn, päästessäni

Blessing leviä keräämässä,
Valokuva, heinäkuun 18 p. 1894.

oikeaan elämään — tunkeutumaan yli jään ja meren
reillä ja veneillä. Tosi on, että „helppo on elää
taistelun elämää"; vaan täällä ei ole myrskyä eikä
taistelua, ja minulla on sellaisen jano, mieleni palaa
käyttämään jättiläisvoimia ja raivaamaan tieni —

silloin sitä elää. Mitä iloa on voimista, kun niitä
ei saa käyttää? Täällä me ajelehdimme ympäriinsä,
edes ja takaisin, nyt on oltu kaksi kuukautta samalla
pisteellä!"
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„Tätä nykyä valmistellaan kaikki kuntoon mah-
dollista retkeä varten, tahi sen tapauksen varalle,
että sattuu tulemaan pakko lähteä laivasta. Kaikki
reet sidotaan ja kiskoitetaan huolellisesti. Kuusi
koirarekeä on tekeillä. Sitäpaitse huomenna alamme
rakentaa kajakkeja joka miehelle. Xiistä tulee ke-
veitä vetää kelkalla, jos joudutaan kotimatkalle
jään yli ilman laivaa. Aluksi rakennetaan kahclen-
miehen kajakkeja. Minä teetän niistä noin 3 l/ 2 metriä
pitkiä, 3/ 4 metriä leveitä ja V8 metriä syviä. Sellaisia
rakennetaan kuusi. Xe päällystetään hylkeennahalla
tahi purjevaatteella, ja tehdään niihin umpikansi
kahdella reijällä miehiä varten. — .Minusta tuntuu,
että meillä on, tahi oikeammin voimme varustaa
itsellemme neuvoja tehdäksemme loistavan paluu-
matkan. Väliin minä melkein ihan kuin odotan
jotakin kukistumista, ratkaisua, saadaksemme tilai-
suutta koettamaan kuntoamme ja lopettamaan tämä
tylsistyttävä toimettomuus."

„Maanantaina, heinäkuun 30 päivänä. Länsituuli.
Lännessä ja sitten vähän vaihteluksi luoteessa, se on
tuulen meno viikko viikolta. En enään välitä tuuli-
viiristä mastossa enkä köydestä meressä, aamulla
kannelle tullessani. Minä tiedän edeltäpäin, että
edellinen osoittaa itään tahi etelään ja jälkimmäinen
päinvastaiseen suuntaan ja että aina vain kulemme
lounaaseen. Eilen oli 81° 7' p. 1., toissapäivänä 81° 11',
ja viime maanantaina (23 p.) 81° 26'."

„Vaan minä en mieltäni sillä vaivaa enään; minä
tiedän, että siihen kerran muutos tulee, ja että tah-
tiinkin matka kulkee vastuksien kautta. Olen löy-
tänyt uuden maailman: eläin-ja kasvimaailman, joka
on melkein jokaisessa tuorevesilampareessajaateleilla.
Vanha harrastus on taas herännyt. Aamusta iltaan
ja myöhään yöllä olen mikroskopin ääressä, enkä
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huomaa mitään ympärilläni; elän näiden pienten
omassa maailmassa, jossa he elävät ja kuolevat,
polvi polvelta, jossa ne vainoavat toisiaan elämän
taistelusssa ja elävät rakkausseikkailujaan — samoja
tunteita, jotka ovat vaikuttamassa kaikkien, niin

Blessing leviä pyydystämässä.
Valokuva heinäkuulla 1894.

näidenkin ainoastaan mikroskopilla nähtävien solujen
kuin ihmisenkin elämässä: itsensäsuojeleminen ja
suvun jatkaminen. Jos me ihmiset taistelemme kii-
vaudella raivataksemme itsellemme tietä elämän
labyrintin läpi, niin on näidenkin taistelu yhtä kat-
keraa kuin meidänkin — levotonta edestakaisin rie-
huntaa, jossa toinen sysää syrjään muut, valloit-
taakseen itselleen sen, niistä on hyötyä. Ja mitä
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rakkauteen tulee, niin katsokaa miten intohimoisesti
ne etsivät toisiaan. Kaikilla aivosoluillamme me
emme kykene tuntemaan kiihkoisemmin, emme kos-
kaan voi elää niin kokonaan yhden tunteen vallassa.
Vai mitä sitten on elämä? Ja mitä merkitsee yksi-
tyisen kärsimykset tässä suuressa taistelussa? ..."

~Ja nämä ovat yksisoluisia limoja, joita vilisee
tuhansittain, miljonittain lampareissa melkein jokai-
sella jaatelilla tässä äärettömässä meressä, jonne me
mielellämme sijoitamme kuoleman! Luonnon äidillä
on ihmeellinen kyky synnyttämään elämää kaikkialla
— tämä jääkin on sille hedelmällinen maa-ala."

»Illalla tuli vähän vaihtelua tapauksettomaan
elämäämme. Johansen oli nähnyt karhun kaakossa
laivasta päin, vaan ulompana pyssynkantamaa. Se
oli siellä kuleksinut edestakaisin pitemmän ajan sillä
aikaa kun olimme illallisella; se oli ollut hyvin lähel-
läkin meitä; vaan sitten jotakinpelästynyt ja lähtenyt
itään päin. Sverdrup ja minä lähdimme ajamaan
takaa, vaan railot olivat meille esteinä, ja kun su-
muakin nousi, niin käännyimme takaisin kulettuamme
hyvän taipaleen."

Tuo mainittu organismimaailma oli lyhyen kesän
aikana erityisen tutkimukseni esineenä, ja se oli
monessa suhteessa hyvin merkillinen. Kun aurinko
alkoi vaikuttaa jään pintaan ja sulattaa lunta, niin
että muodostui lampareita, niin heti näkyi siellä täällä
lampareitten pohjalla pieniä keltaisenruskeita täpliä,
niin pieniä että niitä vaivoin huomasi. Päivä päivältä
ne suurenivat, ja kun ne, samoin kuin kaikki mustat
esineet, imevät auringon lämpösäteet, niin ne sulau-
tuivat vähitellen jäähän ja muodostivat pyöreitä
useampia cm syviä reikiä. Xämät täplät olivat mai-
nittuja leviä ja diatomaceita, jotkakehittyivät nopeasti
kesän valossa, ja peittivät vahvoina kerroksina reikäin
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pohjat. Vaan ei ollut yksistään kasveja; oli myöskin
pikku-eläinparvia, enimmäkseen infusionieläimiä ja
flagelatteja, jotka elivät kasveista. Löysinpä bakte-
rioitakin — nämäkään seudut eivät olleet osattomia
niistä!

Vaan enhän aina voinut istua mikroskopin ääressä.
Joskus kaunis ilma houkutteli minut, ja minä menin
ulos paahtautumaan auringon paisteessa, ja kuvittelin
olevani Norjassa.

„Lauantaina, elokuun 4 päivänä. Eilen ja tänään
kaunis ilma. Valkoisia pilvenhattaroita purjehtii
taivaan sinellä — sielu haluaa väikkymään korkealla
ja vapaana niin kuin pilvet. Minä nyt illalla olin
tuuluttelemassa kannella. Oli aivan kuin kotona
vuonolla. Lauantai-illan rauha oli mielessä ja le-
vittihe seudulle."

„Tänään purjemestarimme Sverdrup jaAmundsen
ovat päällystäneet ensimmäisen kahden miehen ka-
jakinpurjevaatteella. Täydessä kunnossa se nyt painaa
30 l/2 kiloa. Toivon, että se on erinomainen kulku-
neuvo. Sverdrup ja minä teimme sillä koeretken
muutamassa lammessa; se kantoi meidät molemmat
kuin höyhensäkit ja oli niin tanakka, että voimme
kannellakin istua ja siitä pitäen sitä soutaa. Se
helposti kantaa kaksi miestä ja täydet varustukset
100 päiväksi. Mukavampaa ja näille seuduille sopi-
vampaa alusta en osaa ajatellakaan."

«Sunnuntaina, elokuun 5 päivänä, 81° 7,.;' p. 1."

„Sua vuononi muistelen kaiholla,
Kirkkovenhot kun soutavi aamulla

„Kirkas kesäpäivä. Paistelen itseäni auringossa
ja olen olevinani kotona tunturilla tahi — tiesi minkä
vuoksi — Vestlannin vuonoissa. Samat valkoiset
pilvenhattarat sinisellä, kirkkaalla kesätaivaalla, joka
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kaareutuu yhtä kokonaisena, täyteläisenä kupuna; ei
mitään, joka salpaisi sitä näkymästä, ja mieli kohoaa
vapaana sitä kohti. Mitä se tekee, jos maailma onkin
toinen, jos ei jää olekaan täällä niin kuin siellä vain
yksityisiä kimaltelevia jäätiköitä? Eikö silmä siellä
kotonakin kirkkaana kesäpäivänä etsi juuri noita
kaukaisia taivaan sinellä liiteleviä pilvenhattaroita?
Ne ovat mielikuvituksen pursia, joilla se purjehtii
kaipauksiensa maahan. Ja sitten tuolla kaukana puh-
taat kimaltelevat jäätiköt. Eikö kesäpäivä täällä ole
yhtä kaunis? Kaunis se on ja puhdas kuin haluton,
synnitön uni, kuin runo puhtaista valkoisista auringon-
säteistä, jotka heijastuvat jään kristallisineen. Miten
ihmeen ihanalta minusta onkaan tämä maailma tun-
tuva tukehduttavana kesäpäivänä kotona!"

«Olen levännyt ja pitänyt sunnuntaita. En ole
voinut olla sisällä koko päivää: tein sitten pitkän retken
jäälle. On nyt helppo päästä kulkemaan: railoja vain
vähän. — Hansen jälkeenpuolisten koetteli kajakilla
soudella lammessa, joka on laivan ympärillä, ja josta
lähtee useita kanavia jäähän. Mutta hän ei tyytynyt
ainoastaan soutelemiseen, vaan koetti myöskin kaataa
ja nostaa kohulleen kajakkinsa niinkuin eskimolai-
setkin tekevät. Mutta se päättyi niin, että hän ei
päässytkään pystöön, menetti aironsa, jäi riippumaan
päälleen, ja porskutti veden alla, niin että kajakki
tuli vettä tävteen ja hän sai kylmän kvlvvn. Xordahl,
joka seisoi jään partaalla auttaakseen Hansenia, näki
lopuksi olevan välttämätöntä kahloa veteen nosta-
maan kajakki pystöön. Ja meillä katselijoilla oli
hauska."

«Näkee, että on kesä; nyt illalla lyödään korttia
kannella paistinpannu pöytänä. On kuin elokuun
ilta kotona; ei puutu muuta kuin toti; sikarrit ja
piiput on."
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«Sunnuntaina, elokuun 12 päivänä. Edeltäpuo-
listen kilpa-ampuminen. — Ihana ilta. Minä kuleksin
jäällä röykkiöiden ja railojen välissä. Niin tyyntä
ja rauhallista. Ei kuulu muuta ääntä kuin veden
nopahteleminen jääkappaleen alla ja kaukana luhis-
tuvan röykkiön sohina. Aurinko on alaalla pohjoi-
sessa, ja taivaanlaella kultareunuksiset pilvet kuvas-
tuvat haalakan sinistä ilmaa vasten. Yksinäisyyden
syvää rauhaa. Ajatukset lentelevät vapaina ja liite-
levät kaukana. Jos voisi saada esille kaiken sen,
mitä sielussa väräjää tällaisena iltana! Miten suuri
valta onkaan ympäristöllä ihmiseen. — Minkä vuoksi
väliin valitan yksinäisyyttä? Kun on luonto ympä-
rillä ja kun on kirjoja ja tutkimista, niin eihän voi
koskaan olla ihan yksin."

«Torstaina, elokuun 16 päivänä. Illalla, kun olin
jo hytissäni makuulla ja luin, ja kun toisetkin jo
olivat menneet maata, jotta vahti vain oli ainoa jal-
keilla oleva, kuulen paukauksen kannelta juuri pääni
päältä. Luiilin, että siellä on karhu ja vetäsin meri-
saappaat jalkaani ja juoksin kannelle. Kannella oli
Johansen avojaloin pyssy kädessä.

«Ammuitteko?"
«Ammuin tuonne suurelle röykkiölle. Minusta

näytti, että siellä jotain liikkuu ja halusin nähdä,
mikä se on. Vaan ei suinkaan se mikään ollut."

Minä nousin laidalle katselemaan.
«Minä luulin, että siellä oli karhu kaivamassa

meidän lihojamme; vaan lieneekö ollut mitään."
Seisoessamme siinä, tulee koira lyyhäten jäätä

pitkin suurelta röykkiöltä. «Siinä se on, jota olette
ampunut", sanoin nauraen.

«Mutta totisesti, eikö tuo ole koira?!" Mutta
sen nimi oli «Jääkarhu". Röykkiöllä seisoessaan ja
lihoja kaivaessaan se sumussa oli näyttänyt suurelta.
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«Te tähtäsitte koiraa, vaan ammuitte ohi? Olipa
onni, että niin huonosti kävi!"

«En minä tähdännyt, laukasin vain sinne päin.
Tahdoin nähdä, mikä se oli."

Eineellä tänään Johansen tietysti sai osakseen
ivallisia kysymyksiä «säikäyttämislaukauksestaan":
vaan hän torjui hyökkäyksen vastaamalla, että se ei
ollut mikään pelotuslaukaus: hän oli «Jääkarhua"
luullut oikeaksi karhuksi ja ampunut kunniallisesti
ja rehellisesti siitä ohi".

«Tiistaina, elokuun 21 päivänä. 81° 4,2' p. 1.
Kummallista, miten vähän muutosta; me ajaudumme
väliin vähän pohjoiseen, väliin vähän etelään ja niin
pysymme melkein paikoillamme. Mutta minä uskon,
niinkuin uskoin ennen matkalle lähtöäni, että me
viivymme kolme vuotta, tahi oikeammin kolme talvea
ja neljä kesää, emme enempää emmekä vähempää,
ja tästä syksystä kahden vuoden kuluttua olemme
kotona.* Tuleva talvi meidät ajaa taas edemmäksi
vaikkakin vähitellen. Alkaa jo talvi ilmoitella tuloaan:
yöllä oli neljä astetta kylmää."

«Sunnuntaina, elokuun 26 päivänä. Onpa mel-
kein kuin talvi jo olisi tullut; keskimäärin on sitten
torstain ollut —4° ja — 6°. Lämpömäärä vaihtelee
hyvin vähän täällä pohjoisessa, niin että voinee odot-
taa lämpömäärän tasaisesti laskeutuvan tästälähtien,
vaikka onkin vielä varaista. Kaikissa lammissa ja
railoissa on jää, joka eilen kantoi miehen suksitta.
— Olin eilen hiihtämässä edeltä-ja jälkeenpuolisten.
Hyvä keli ja hyvästi pääsi kulkemaan kaikkialla.
Jotku railot olivat auvenneet, tahi oli ollut vähän
puristusta, niin että uusi jää oli hienoa ja aaltoili
pahasti suksien alla; vaan sukset kuitenkin kan-

* Juuri vuosipäivänä kaksi vuotta myöhemmin Fram saapui
Norjan rannalle Skjärvöhön.
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nattivat: sitä vastoin pari koiraa putosi. Jos näin
pysyy, niin talveksi saamme hyvän suksikelin; sillä
nyt on railoissa tuoreenveden jäätä, josta ei siis erity
suolaa, mikä tuulen mukana jäältä kulkisi lumelle
turmelemaan keliä, niin kuin oli laita viime tal-

Framin vasemmalla puolen oleva puristusselkä.
Valokuva, heinäk. 1 p. 1694.

vena. Tuollainen suolalumi on raskasta hiihtää kuin
hiekka."

«Maanantaina, elokuun 27 päivänä. Juuri kun
Blessing oli lähdössä vahdistaan yöllä, ja seisoi laivan
laidalla katselemassa jäälle, niin hän näki jotain
valkoista, joka makasi ja pyöri lumessa kappaleen
matkaa laivasta kaakossa päin. Se sitten makasi hiljaa
jonkun aikaa. Johansen, jonka vahtivuoro nyt tuli,
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saapui siihen ja he nyt Blessingin kanssa yhdessä
katselivat sitä. Otus nyt nousi ylös —ja arvattiin
mikä se oli. Molemmat sieppasivat pyssyn ja hiipivät
keulapakalle odotellen siinä karhua, joka varovasti
lähestyi laivaa, tehden pitkiä mutkia vastatuulessa.
Oli navakka tuuli ja mylly pyöri täyttä vauhtia;
vaan karhu ei sitä pelännyt; ehkä se juuri halusi
nähdä tätä laitosta. Kun se vihdoin saapui keulan
puolella olevalle railolle, niin kumpikin pyssy pau-
kahti ja karhu kellistyi siihen. Olipa hyvä asia, että
saatiin taas tuoretta lihaa; se oli ensimmäinen karhu
tälle vuodelle. Tietysti päivälliseksi oli karhunpaistia.
— Täysi talvi ja lumituisku."

«Keskiviikkona, elokuun 29 päivänä. Xavakka
tuuli, humisee ja vonkuu mastoissa. Elähyttävä
muutos. Ja lunta pölyyttää kuin sydäntalvella. On
se elokuun ilmaa! Vaan pohjoiseen kuletaan taas
ja niin pitääkin. Eilen oltiin 80° 53.-/ p. 1."

«Illalla olin ruumassa rakentamassa uutta bambu-
kajakkiani, josta on tuleva keveyden esikuva. Petter-
sen tuli sattumalta alas, ja rupesi minua auttamaan
työssäni. Me siinä sitten puhelimme. Hän arveli, että
Fram oli hyvä olinpaikka: siitä ei puuttunut mitään;
joku muu laiva olisi aikoja sitten pusertunut. Vaan
ei häntä kuitenkaan peloittaisi lähteä siitä, nähtyään
tällaiset laitokset kuin nämä kajakit ovat — sellaisia
kulkuneuvoja ei millään muulla retkikunnalla ole
ollut, ja oliko muutenkaan millään retkikunnalla ollut
kaikki mahdolliset varustukset niin kuin meillä,
Vaan kuitenkin hän haluaisi päästä kotia Framilla.
Sitten kantausi puheeksi, mitä kukin rupeaisi puuhaa-
maan kotia tultua. «Te varmaan lähdette sitten etelä-
navalle", arveli hän. — Xo entä hän? kysyin; hän
panisi nahkavyöliinan eteensä ja tarttuisi taas mou-
kariin? — Xiinpä tietysti: vaan ensiksi hän pitäisi
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kahdeksan päivän loma-ajan: sen arveli hän tarvit-
sevansa tällaisen retken jälkeen, ennen kuin taas
tarttuisi moukariin."



IX.

Toinen syksy jäässä.

Xiin oli kesä mennyt ja toinen syksy alkoi, vaan
nyt olimme paremmin tottuneet kärsivällisyyteen, jota
elämä täällä kysyy, ja aika kului nopeasti. Mitä
minuun tulee, niin hyörin uusissa tuumissa ja val-
mistuspuuhissa. Olen useat kerrat maininnut, että
me kesän kuluessa olimme varustaneet kaikki val-
miiksi sen varalle, että pitäisi lähteä kulkemaan jäitse
kotia. Oli rakennettu kuusi kahden miehen kajakkia,
reet pantu kuntoon ja kaikki mikä oli välttämätöntä,
ruokavarat, vaatteet, polttoaineet ja muut varustukset,
oli tarkoin mietitty ja laskettu. Vaan kaikessa hil-
jaisuudessa olin alkanut varustautua mietitylle mat-
kalleni pohjoiseen päin. Xiinpä olin. kuten mainittu,
jo elokuussa ruvennut rakentamaan ykdenmiehen
kajakkia, johonrungon laitin bamburuovosta. En ollut
vielä toisille puhunut mitään tuumastani, ainoastaan
Sverdrupille pari sanaa; enhän tiennyt minne asti
pohjoiseen ajaudumme: ja monia muita seikkojahan
voi tapahtua kevääseen saakka. Elämä laivalla kulki
tällä välin tavallista latuaan. Paitse tavallisia tie-
teellisiä tehtäviä oli muutakin puuhaa, milloin mi-
täkin, ja minäkään en vielä ollut niin valmistuksiini
kiintynyt, ettei olisi ollut aikaa muuhunkin. Xiinpä
näen päiväkirjastani, että elokuun lopulla ja syys-
kuun alulla olen ollut hyvin ylpeä uudesta keksin-
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nöstäni, jonka tein keittiön hyväksi. Viime vuonna
olimme keittäneet kuparitakalla, joka kuumennettiin
petrolilampuilla. Se kävi hyvin laatuun; vaan se
pahapuoli siinä oli, että kului paljon öljyä ja minua
huolestutti, että meiltä loppuu valaistus, jos viivymme
matkalla enemmän aikaa kuin oli laskettu. Olin
lakkaamatta miettinyt muutosta tähän, tuuminut eikö

Kajakinrunkoja.
Valokuva.

voisi rakentaa laitosta, jossa kivihiiliöljy palaisi; sitä
meillä oli kaksikymmentä tonnia, alkujaan höyry-
konetta varten. Ja minä sainkin rakennetuksi sellai-
sen laitoksen. Elokuun 30 päivänä olen päiväkirjaani
kirjoittanut: «Tänään olen kokeillut keksimälläni
kivihiiliöljy-keittokoneella, ja se näyttää olevan pa-
rempi kuin olin odottanutkaan. On hyvä asia, kun
saadaan kivihiiliöljyä polttaa keittiössä; meidän ei
tarvitse enään kitsastella kynttilöillämme ja lam-
puillamme. Nythän saamme 20,000 litraa enemmän
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öljyä, ja hyvää petroliamme saamme nyt käyttää
yksistään valaistukseen; meillä nyt lampunvaloa riit-
tää moniksi vuosiksi, vaikka emme visustelisikaan.
Nuo 20 tonnia kivihiiliöljyä riittää ainakin neljäksi
vuodeksi keittiössä. Kone on hyvin yksinkertainen.
Öljysäiliöstä menee putki alas tulipesään; tämän
putken päästä tippuu öljyä rautamaljaan, jossa se
imeytyy vuoripellava-levyyn tahi hiilituhkaan. Öljyn
juoksua voi järestää sulkuraanalla. Hyvän ilmavirran
syntymiseksi olen laittanut ulkoa ilmakanavan uuniin:
kannelle on laitettu suuri ilmapurje, joka ajaa ilman
suoraan rautamaljaan, missä öljy palaa vilkkaalla,
kauniilla, valkoisella liekillä. Aamulla tulta virit-
täessä oli vain katsottava, että purje katolla oli päin
tuuleen, aukaistava ilmakanava, sovitettava öljyn
juoksu ja sitten sytytettävä tuli; vesi rupesi kiehu-
maan parissakymmenessä minutissa. Mukavampaa
laitosta ei voi olla, arvelen. Mutta tietysti on tääl-
läkin, niinkuin muissakin yhteiskunnissa, uudistuksia
vaikea saadatoimeen; kaikkea uutta katsotaan karsain
silmin." Vähän myöhemmin olen kirjoittanut samasta
laitoksesta: «Olemme taas ottaneet käytäntöön kivi-
hiiliöljy-keittiön; laitos muutettiin purjehdushytistä *

toissa päivänä, ja eilen sitä jo käytettiin. Se teki
tehtävänsä erinomaisesti, yhden metrin tuuli saa
aikaan hyvän vedon. — Kun toissapäivänä jälkeen-
puolisten istuin toisten kanssa salongissa, niin kuulin
keittiöstä hiljaisen jymäyksen ja sanoin heti, että se
kuulusti räjähdykseltä. Pian sen jälkeenPettersen**
pisti ovesta päänsä, mustana kuin nokikolari, ja

:;: Kesän aikana oli purjehdushytistä tehty keittiö, se kun
oli valoisa ja kun sitä paitse varsinainen keittiö piti puhdistaa
ja maalata.

** Pettersen oli kohonnut sepästä kukiksi; hän ja Juell
vuorottelivat kokkina, kaksi viikkoa kumpikin.
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naama suuria nokitäpliä täynnänsä, ja kertoi että
takka oli räjähtänyt ja lentänyt hänen silmilleen;
hän oli vain silmännyt paloiko tuli hyvin ja silloin

Pettersen syöksyy keittiöstä salonkiin.
A. Bloch.

se lemmonlaitos syöksyi hänen päälleen. Sanoja tuli
hänen suustaan kuin säkistä herneitä kaataen, ja
höysteenä kirouksiakin. Me muut nauroimme katke-
taksemme. Keittiössä oli helppo nähdä, mitä siellä
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oli tapahtunut, sillä seinät olivat nokitäplissä ja
viiruissa yltä yleensä. Syynä räjähdykseen oli tie-
tysti huono veto, niin että oli muodostunut kaasua,
joka ei ollut voinut palaa ennen kuin Pettersen
„silmäämällä" laski enemmän ilmaa. Illalla sanoin
Pettersenille, että seuraavana päivänä olen itse kok-
kina, vaan hän ei sitä tahtonut ottaa- kuuleviin kor-
viinsa. «Elkää luulko, että minä tuollaisista pikku-
seikoista säikähdän", sanoi hän ja vakuutti, että
kyllä hän sen hoitaa, ja niin hän tekikin." Siitä
päivästä saakka en kuullut muuta kuin kiitosta
uudesta laitoksestani, jota käytettiin siihen saakka,
kuin Fram taas pääsi avoveteen.

«Torstaina, syyskuun 6 päivänä. 81° 13,7' p. 1.
Onko tänään jo viisi vuotta siitä, kun menin naimi-
siin? Viime vuonna tämä päivä oli voitonpäivä,
Jääesteet Taimyrsalmessa väistyivät. Nyt ei ole ajat-
telemistakaan voittoa. Emme ole niin kaukana poh-
joisessa, kuin olin toivonut: tuuli on taas luoteessa:
me ajaudumme etelään. — Ja kuitenkaan ei tule-
vaisuus minua nyt niin huolestuta eikä se näytä
minusta niin surulliselta, kuin joskus ennen. Tulevan
syyskuun 6 päivänä — eiköhän voisi olla mahdollista,
että silloin kaikki kahleet ovat katkenneet, että me
istumme yhdessä ja puhelemme tästä retkestä kauas
pohjoiseen ja äärettömästä ikävästä, joka minulla
siellä oli ja jota ei enään koskaan tule? Silloin on
pitkän pitkä yö kulunut, aamu sarastaa ja uusi, ihana
päivä on tulossa. Ja minkä vuoksi ei voisi niin olla
jo ensi vuonna? Eikö talvi voisi kulettaa Framia
länteen, vähän pohjoispuolelle Frans Josefin maata?.. .

Ja silloin on minun aikani tullut, silloin lähden koi-
rilla ja reillä — pohjoiseen. Jo ajatellessani sitä
mieleni riemastuu. Talven aikana laadin kaikki
valmiiksi matkaa varten."
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«Nämät viime ajat olen käyttänyt varustautumi-
seeni. Minä mietin, mitä kaikkea tarvitaan, ja miten
kaikki järestetään, ja kuta enemmän asiaa mietin
puolelta ja toiselta, sitä varmemmalta minusta näyttää,
että retki on onnistuva, jos vain Fram pääsee lähi-
maille kohti-ajoissa eikä kovin myöhään keväällä.

Ystävykset.
A. BJoch, valokuvan mukaan.

Jos laiva vain on 84° tahi 85°:lla, niin lähden helmi-
kuun lopussa tahi maaliskuun ensi päivinä, heti kun
päivänvalo palautuu, ja silloin kaikki käy keveästi
kuin tanssi. Kunhan kuluu neljä viisi kuukautta,
niin silloin toiminta alkaa. Mikä riemu! Kun nyt
katselen jäälle, niin jäsenet ihan kuin värähtelevät
halusta päästäkseni oikein todenteolla samoamaan
jään yli — ponnistukset ja vaivat ovat silloin vain
nautintoa. Voi näyttää narrimaiselta tämä haluni
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tälle retkelle; täällä laivalla on ehkä tärkeämpiä
tehtäviä, joita voi suorittaa kaikessa rauhassa. Vaan
maannapa on jo kauan houkutellut ihmisiä luokseen.
JoLTemme tee yritystä nyt, kun olemme näin kaukana
pohjoisessa, niin kuluu uuteen yritykseen taas ehkä
pitkät ajat. Täällä laivalla jokapäiväiset havaintojen-

Viholliset.
E. Werenskiold.

teot menevät vanhaa tuttua latuaan, —ja pohjoisessa-
päin on myöskin jotakin tehtävää."

«Tämän päivää olen tehnyt työtä työhytin varus-
tamiseksi talven varalle. Olen saanut tänne petroli-
uunin, jonka arvelen voivan pitää hyttiä lämpimillä
keskitalvellakin, kun hytin seinät ja katon ulkoa päin
peitän lumella. Minä saan tehdyksi työtä vähintään
kaksi vertaa enemmän täällä kuin omassa hytissäni
melun keskellä. Täällä minulla on niin erinomaisen
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mukavaa ja hiljaista, ja ajatukset saavat rauhassa
kulkea,"

«Sunnuntaina, syyskuun 9 päivänä. 81° 4' p. 1.
Sydänyön-aikana ei enää ole ollut aurinkoa pitkiin
aikoihin, ja se jo laskee luoteeseen, noin kello 10
illalla, ja taas on punainen ruskotus valkoisella jäällä.
Talvi lähestyy nopeasti."

«Taas on rauhallinen sunnuntai, lepään työstäni
ja lueskelen vähän. Hiihtoretkelläni tänään kulin
useitten jäätyneitten railojen yli; on ollut vähän
puristustakin siellä ja täällä. Lopulta tulin leveälle
railolle, joka kulki pohjoisesta etelään; se oli muu-
tamin paikoin ainakin 1,200—1,500 metriä leveä,
enkä nähnyt sen päätä etelässä enkä pohjoisessa.
Suksikeli oli erinomainen; myötätuuleen luikui it-
sestään."

«Tämä on kieltämättä yksitoikkoista elämää.
Väliin minusta tuntuu pitkältä, pimeältä yöltä . . .

„ Auringonpaiste pimenee, kesät sen mukana, kaikki
tuulet raivoavat"; lumi peittää maan, tuuli humisee
äärettömällä lumikentällä, ja kolme vuotta kestää
talvi, kunnes vihdoin suuri taistelu lähestyy, jolloin
«miehet kulkevat Helin tietä" ja elämä ja kuolema
taistelevat ankarasti. Vaan sitten tulee rauhan aika.
Taas nähdään merestä «maan perustusten nousevan
ja vihannoivan; kosket kuohuvat ja kotkat liitelevät
niiden päällä"; ja sitten tulee Valhalla, «kauniimpi
kuin aurinko" ja «onnen ikuiset päivät."

«Pettersen, joka tällä viikolla on kokkina, tuli
tänä iltana sisään saamaan, kuten tavallista, ruoka-
listaa huomispäiväksi. Hän jäi seisomaan vähäksi
aikaa ja sitten sai hän suustaan, että hän viime
yönä oli nähnyt kummallisen unen. Hän oli lähdössä
minun kanssani uudelle retkelle kokiksi; «vaan sitten
tohtori Xansen ei tahtonut ottaakaan minua. —"



TOINEN SYKSY JÄÄSSÄ. 409

«Ohhoh, no minkä vuoksi en?" — «Xiin nähkääs,
minä uneksin, että tohtori Xansen lähti navalle neljän
miehen kanssa ja minä pyysin päästä mukaan; vaan
Te vastasitte, että ette tarvitse kokkia sillä matkalla.
Minusta se tuntui hyvin kummalliselta; sillä tarvit-
settehan te ruokaa silläkin matkalla, Te olitte
päättänyt, että yhdytte laivaan toisessa paikassa tahi
ettette tule takaisin ollenkaan, vaan menette johonkin
muuhun maahan. Omituista, miten unissa voi kaikkea
hullutusta kuvitella!" — «Mutta ehkä se sittenkään
ei niin hullua ollut, Pettersen. Voihan niin tapahtua,
että teemme tuollaisen retken: mutta se on varma,
että Framiin emme takaisin palaa." — «Xo jos ret-
kelle lähdetään, niin pyytäisin minä päästä mukaan:
sillä minua kovasti haluttaa. Mikään erinomainen
hiihtäjä minä en tosin ole; vaan kyllähän minä
kestän". — «Xiin mutta sillä retkellä on vastuksia:
se ei olekaan mitään huvittelua." — «Xiinpä vain:
mutta oli mitä oli, minä haluaisin olla mukana." —

«Mutta siellä voi olla muutakin, kun vastuksia. Ehkä
henki voi joutua kysymykseen." — «Sama se, ker-
ranhan on kuitenkin kuoltava." — «Mutta elämänne
voi siten päättyä ennen aikaansa." — «Yhdentekevä.
Voihan sitä kuolla kotonakin, vaikkei ehkä niin hel-
posti kuin täällä. Jos henkeään pelkää, niin silloinhan
ei voi tehdä mitään." — «Se on tosi. Mutta kuiten-
kaan ei teidän pitäisi lähteä tälle retkelle. Tällainen
retki navalle ei ole lapsen leikkiä." — «Eipä ei!
Vaan teidän mukananne ollessa minä en pelkää.
Jos • olisi yksin selvittävä, niin se ei onnistuisi; var-
maan kävisi hullusti. Mutta aivan toista on, kun on
joku johtajana, jonka tietää ennen olleen matkassa."
— — Totta totisesti näiden ihmisten luottamusta!
Silmänräpäystäkään arvelematta he lähtisivät mukaan
napamatkalle pimeän talven suussa. Hyvä niin kauan
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kuin luottamusta kestää: mutta Jumala armahda
johtajaa, jos tämä luottamus kerran pettäisi!"

«Lauantaina, syyskuun 15 päivänä. Tänä iltana
näemme kuun ensi kerran, kaunis, täysi kuutamo:
pari tähteäkin näkyy vielä valoisalla yötaivaalla."

„Tänään naulattiin julistuksia useampiin paik-
koihin. Niissä luettiin seuraavaa:

„Kun tulipalo laivalla olisi sellainen onnettomuus,
että siitä olisi mitä arveluttavimpia seurauksia, niin
mitä suurin varovaisuus sen välttämiseksi ei ole turhaa.
Sen vuoksi jokaisen erikseen tulee tunnollisesti nou-
dattaa seuraavia sääntöjä:

1. Elköön kukaan pitäkö tulitikkuja taskussaan.
2. Tulitikkuja saa olla ainoastaan seuraavilla pai-

koilla:
1) Keittiössä, jossa kokki on vastuunalainen

niistä.
2) Neljässä yhdenmiehen hytissä, ollen kukin

hytin asukas vastuunalainen laatikostaan.
3) Työhytissä, kun siellä tehdään työtä.
4) Salongissa mastohyllyllä, josta ei missään

tapauksessa saa ottaa tulitikkulaatikkoa tai
yksinäisiä tulitikkuja.

3. Tulitikkuja ei myöskään saa käyttää muualla
kuin yllämainituissa paikoissa.

4. Näistä säännöistä voidaan tehdä poikkeus ainoas-
taan pajan ahjoa sytytettäessä.

5. Kaikki laivan ruumat tutkii joka ilta kello 8
palotarkastaja, joka tekee ilmoituksen allekirjoit-
taneelle. Tämän jälkeen ei kukaan saa mennä
ilman erityistä lupaa laivaruumaan tai kone-
huoneeseen.

6. Tupakanpoltto on luvallista ainoastaan asuin-
huoneissa ja kannella. Millään ehdolla ei saa
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näkyä sytytettyjä piippuja tai sikarreita missään
muualla.

Framilla syyskuun 15 päivänä 1894.
Fridtjof Nansen."

..Muutamat näistä määräyksistä voivat näennäi-
sesti sotia yhdenvertaisuuden periaatetta vastaan, jota

Scott-Hansen. Blessing. Sverdrup. Juell. Johansen. Pettersen.

Framin peräkannella.
Valokuva heinäkuulla 1894.

olen kaikin tavoin koittanut toteuttaa: vaan tällä
tavoin uskon parhaiten valvovani kaikkien parasta,
ja se on asetettava etusijaan."

«Perjantaina, syyskuun 21 päivänä. Viime päivinä
on ollut kaikenkauhea tuuli luoteesta ja pohjoisesta,
12—13 m:n nopeudella sekunnissa. Me ajausimme
melkolailla etelään niinä aikoina. «Radikalinen oi-
keisto oli peräsimessä", sanoi Amundsen, vaan sen
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aika oli lyhyt; sillä eilen tyyntyi. Xyt kuletaan
Pohjoiseenpäin, ja näyttää siltä, että «vasemmisto
pääsee nyt peräsimeen" parantamaan «oikeiston"
synnit."

«Tänään on rakennettu koirille asunnoita, rivi
kelpo jäähuoneita pitkin laivan vasemmanpuoleista
kylkeä; joka huoneessa asuu neljä koiraa; ne ovat
lämpimiä talvi-asunnoita. Kahdeksan pientä koiran-
pentua on laivalla: niillä on erinomainen 010 keula-
kannella, joka on katettu purjevaatteella. Siellä
niitten kuulee haukkuvan ja vinkuvan laukatessaan
höylälastujen, käsikinungin, rekien ja muun tavaran
seassa. Xe leikkivät ja vähin tappelevat, ja keula-
pakan alla höylälastuissa niillä on leirinsä lämpöi-
sessä, mukavassa loukossa, missä Kvick makaa pitkää
pituuttaan majesteetillisena kuin naarasjalopeura.
Penikat hänen ympärillään makaavat ja ryömivät
päällekkää, nukkuvat, haukottelevat, syövät ja ve-
tävät toisiaan hännästä. Se on rauhallinen perhe-
kuva täältä pohjoisesta, ja sitä saattaa katsella
tuntikausia."

«Elämä kulkee tasaista, säännöllistä kulkuaan
ilman tapahtumia, rauhallisesti niinkuin jää: vaan
kuitenkin on omituista, että aika kuluu niin nopeasti.
Päiväntasaus on tullut, yöt alkavat pimetä ja päivällä
aurinko ei ole kuin 9° horisontin yläpuolella. Päivät
päästään olen työhytissä ja usein tuntuu kuin olisin
kotona työhuoneessani, kaikki sivistyksen mukavuudet
ympärilläni. Jollemme vain olisi erillämme, niin olisi
yhtä mukava täällä kuin sielläkin. Väliin unehutan
kerrassaan. Joskus kun olen työhöni kiintynyt ja
koirat alkavat haukkua, niin nousen katsomaan ja
ajattelen: «Kukahan nyt ajoi kartanoon?" Sitten
muistan, etten olekaan kotona, vaan jäätyneellä napa-
merellä toiseen talvenvöhön menossa."
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..Tänään on ollut —17°; talvi tulee nopeasti.
Ajautuminen ei ole erinomaista; vaan kuitenkin
olemme hyvällä tuulella. Niin olimme viimeisenkin
päiväntasauksen aikana, ja miten paljon pettymystä
olemmekin kokeneet tällä välin! Kaikki laskumme
näyttivät horjuvan, kun viime syksynä ajausimme
yhtämyötään etelään. Näytti pilkkoisen pimeältä.
Mutta se aika ei palaa, Voihan nytkin tulla taka-
askeleita, vieläkin jonkun aikaa voi käydä hitaasti:
vaan tulevaisuus ei epäilytä — se sarastaa, ruskot-
taen lännessä napaseutuyön takana."

«Sunnuntaina, syyskuun 23 päivänä. Eilen oli
vuosi siitä kun kiinnitimme laivan ensi kerran jäähän.
Hansen on sen johdosta tehnyt kartan ajautumises-
tamme tähän saakka. Se ei näytä niinkään pahalle;
vaikka kulettu matka ei olekaan niin pitkä, niin on
suunta kuitenkin jotakuinkin sama, minkä olin edeltä-
päin ajatellut. Vaan siitä enemmän huomenna; nyt
on niin myöhäinen, ettei minusta ole kirjoittajaksi.
Yöt pimenevät pimenemistään ja talvi kietoo meidät
vaippaansa."

«Tiistaina, syyskuun 25 päivänä. Olen vähän
tarkemmin nyt katsellut ajautumiskarttaamme. Jos
laskemme siitä paikasta, johon laskimme kiinni syys-
kuun 22 päivänä viime vuonna, siihen paikkaan,
jossa olimme syyskuun 22 päivänä tänä vuonna,
niin on kulkemamme matka 189 meripenikulmaa
(350 km.), eli 3 leveys-astetta ja 9 minuttia. Jos
laskemme samasta paikasta pohjoisimpaan pistee-
seemme, jossa olimme kesällä (heinäkuun 16 p.) niin
on välimatka 226 meripenikulmaa (419 km.) eli 3° 46'.
Vaan kun laskemme eteläisimmästä pisteestämme,
jossa olimme viime syksynä (marraskuun 7 p.) pohjoi-
simpaan pisteeseemme, jossa olimme kesällä, niin
on ajauttu 305 meripenikulmaa (566 km.) eli 5° s'.
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Samalla tulimme 4 astetta pohjoiseen päin, 77° 43'
— 81° 53'. On vähän vaikea määritellä ajautumisen
suuntaa, kun komppassin suunta tuntuvasti vaihtuu
jokaisella pituusasteella, minkä siirtyy itään tahi
länteen: suunnanmuutos asteissa on hyvin lähellä
yli kulettujen leveysasteitten lukua. Keskimääräinen
suuntamme on noin N36° V. Ajautumisemme suunta
on tähän asti melkoista pohjoisempi kuin „Jeannette"n,
ja sitähän olimme odottaneetkin: meidän suuntamme
leikkaa sen 59° kulmalla. Kun jatketaan tämän
vuoden suunta niin se leikkaa Koillismaan Huippu-
vuorilla ja vie meidät pohjoiseen 84° 7' (75" i. p.)
noin XXE Frans Josefin maasta. Matka täältä Koillis-
maahan tätä suuntaa on 827 meripenikulmaa (1,534
km.). Jos vuodessa ajaumme vain niinkuin tähän asti
189 meripenikulmaa (350 km.), niin kuluisi meiltä
4,4 vuotta. Jos otaksumme pääsevämme 305 peni-
kulmaa, niin kuluu meiltä ainoastaan 2,: vuotta, Ja
hyvin todenmukaiselta näyttää, että me vähintään
tämän nopeuden saamme; me tuskin enään joudumme
ajautumaan siinä määrässä takaisinpäin, kuin viime
vuonna lokakuussa, jolloin meillä etelässä oli avo-
meri ja pohjoisessa koko jääjoukko. Kesä minusta
nyt näyttää täydellisesti todistavan, että jää pyrkii
palautumaan; vaan sitä vastoin se näyttää pyrkivän
luoteeseen tahi pohjoiseen heti kun vähänkään tuulee
idästä, puhumattakaan kun tuuli on etelässä. Sen
vuoksi uskon, niinkuin aina olen uskonut, että ajau-
tumisen nopeus kiihtyy sikäli kuin tulemme edem-
mäksi luoteeseen, ja että kahden vuoden kuluessa
Fram on Xorjassa ja niin retki kaikkiaan on kestänyt
3 vuotta, niin kuin olin arvioinut. Kun ajautumis-
suuntamme on paljon pohjoisempi kuin „Jeannette"n
ja kun Frans Josefin maa pakoittanee jäätä pohjoiseen
päin — jos kaikki jää, mikä tulee tästä suuresta
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säiliöstä, kulkee sen pohjoispuolitse — niin suun-
tamme muuttuu sitä pohjoisemmaksi kuta edemmäksi
tulemme, kunnes olemme Frans Josefin maan sivu,
ja että siis pääsemme korkeammille leveysasteille
kuin nykyinen suuntamme osoittaa. Minä kaikessa
tapauksessa toivon Ss°:lle. Kaikki on tähän asti
toteutunut: ajautumisemme suunta on yhtäsuuntainen

Hiihtoharj oituksia.

H. Egedius, valokuvan mukaan.

sille suunnalle, jota otaksuin «Jeannette"n tavarain
ajautuneen, ja jonka olin merkinnyt kartalle esitel-
mässäni Lontoossa*. Tämä suunta vei yli 87'/o 0 P- h
En voi toivoa, että ajautuisimme pohjoisemmaksi
tälle yhtäsuuntaista suuntaa, ja saan olla tyytyväinen
siihen. Eihän päämääränämme olekaan juuri sille
pisteelle pääsy, «missä maan-akseli päättyy", vaan,

* Katso Geographical Journal, Lontoo 1893. Katso myöskin
„Naturen" 1890, ja Det geograflske selskahs Ärbok I, 1890.
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niinkuin monet kerrat olen sanonut, kulkea tämän
tuntemattoman napaseutumeren poikki ja tutkia sitä.
Mutta sittenkin haluttaa minua päästä itse navalle, ja
toivonkin sen mahdolliseksi, kunhan maaliskuussa
pääsisimme 84° tahi 85°:lle — ja minkä vuoksi emme
pääsisi?"

«Torstaina, syyskuun 27 päivänä. Xyt olen mää-
rännyt, että huomenna on joka miehen ruvettava

Kotia hiihtoretkeltä.
Valokuva syyskuun 28 päivänä 1894.

hiihtämään kaksi tuntia, 11—1, joka päivä, niin kauan
kuin vielä päivänvaloa on. Se on välttämätöntä.
Jos jotakin tapahtuisi, ja olisi pakko lähteä koti-
matkalle, niin peloittaa minua, että useitten kanssa
olisimme pulassa, tottumattomia kun ovat. Useat
heistä ovat tosin erinomaisia hiihtäjiä; vaan viisi —

kuusi heistä pian hikeensä hiihtäisivät, jos lähtisivät
matkalle, ja suksitta olisivat mennyttä miestä."

Siitä päivästä alkaen me olimme joukolla hiihtä-
mässä. Siitä oli hyötyä ja hupia, ja kaikki näyttivät



TOINEN SYKSY JÄÄSSÄ. 417

olevan hyvin mieltyneitä retkiin. Pian totuttiin hiihtä-
mään näitä röykkelikköseutuja, vaikka usein katkot-
tiinkin suksia; vaan me paikkasimme ja naulasimme
uudelleen — ja sitten taas katkaistiin.

«Maanantaina, lokakuun 1 päivänä. Tänään
olemme koettaneet rekeä 120 kilon kuormalla. Kä-
vihän se laatuun, vaan raskas se oli vetää, kun sukset
livettivät tässä kelissä. Minä luulen, että lumikengät

Hiihtoretkeltä tultua.
Aug. Eiebakke, valokuvan mukaan.

ovat paremmat tällä kelillä ja tällaisella maa-alalla,
joka on mykyleikköä ja rinteistä. Amundsen, koet-
taessaan rekiä, arveli ensin, että sen vetää kuin ei
mitään; vaan vähän matkaa vedettyään hän vaipui
syviin ja — niinkuin näytti — surullisiin ajatuksiin
ja kulki äänetönnä kotiapäin. Perillä hän toisille
uskoi, että jos pitäisi vetää tuollaista kuormaa, niin
parasta olisi heti lyykistyä siihen, sillä niinhän kui-
tenkin lopuksi kävisi. Niin se käy harjoitellessa.
Jälkeenpuolisten koetin samaa rekeä ja kuormaa
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vedättää kolmella koiralla: ne vetivät sitä ihan
intikseen."

«Tiistaina, lokakuun 2 päivänä. Kaunis ilma,
vaan kylmä; yöllä oli 27 asteen pakkanen, paljon-
lainen lokakuuksi. Tulee kylmä talvi, jos näin menee.
Vaan mitäs me siitä välitämme, jos on 50 tahi 70
asteen pakkanen — «samaa olutta", sanoi poika
juodessaan kumpaisestakin maantien-ojasta. Erin-
omainen suksikeii tänään. Kaikista on tullut oikein
vikkelöitä suksimiehiä; vaan pian tulee pimeä ja
silloin suksiretkistäkin tulee loppu. Suuri vahinko
— meillä oli hyvin mukava näillä retkillä. Xo, sitten
saamme keksiä jotakin muuta."

..Minusta melkein tuntuu, kuin olisin nyt viime
talvea laivassa. Tuleekohan todellakin lähtöä keväällä?
Koetus rekikuorman vedossa ei ollut omiaan kiihoit-
tamaan, ja jos koirat uupuvat tahi ovat huonompia
kuin luulen, tahi jos matkallamme on huonompaa
jäätä eikä parempaa, niin silloin ei ole muuta neuvona
kuin luottaa itseemme. Vaan kunhan vain Framilla
pääsemme kohtuullisen kauas, niin velvollisuuteni
on uskaltaa, enkä voi ajatella vaikeutta, jota ei
voittaisi kun on valittava kuolema — tahi perille ja
kotia."

«Torstaina, lokakuun 4 päivänä. Muutamin pai-
koin jää on mahdotonta kulkea; vaan sellaista jäätä
näyttää olevan vain rajoitetuilla aloilla; yleensä se
on tavattoman hyvää kulkea. Keli myöskin on hyvä,
vaikka vielä liian pehmyt, niin että koiria upottaa.
Meillä ei ole ollut viime aikoina kovia tuulia, jotka
olisivat lunta ahtaneet kovemmaksi."

..Elämä menee menoaan kaikenlaista pientä työtä
näpertäessä, Eilen ruvettiin opettamaan koiranpentuja"""

* Niitä, jotka olivat syntyneet joulukuun 13 päivänä 1893,
oli jälellä neljä.
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reenvetoon — ainoastaan kolme niistä, «Barbara",
„Freia" ja «Susine" oli valjaissa; «Gulabrand" on laiha
ja hoikka, niin että se nyt saa olla vapaa harjoituk-
sista toistaiseksi. Alussa oli hyvin vaikea saada niitä
kulkemaan oikein, ne pyrkivät joka suuntaan; vaan
jonkun ajan kuluttua ne vetivät kuin aikaiset koirat
ja olivat parempia kuin olisi voinut odottaakaan.
Kvick tietysti osoitti erinomaista esimerkkiä. Mog-
stadin osalle tuli opetuksen alkaminen; nyt on hänen
koiraviikkonsa. Joka mies nimittäin nyt vuorovii-
kollaan on liikkeellä koirain kanssa edeltä- ja jälkeen-
puolisten."

«Minusta näyttää, että mieliala laivalla on niin
hilpeä kuin mahdollista nyt toisen napaseutuyön
saapuessa, joka luullakseni on pisin ja kylmin talven-
yö, mitä kukaan koskaan on viettänyt. Päivä lyhenee
huomattavasti päivä päivältä, pian aurinko häipyy;
vaan mielemme ei masennu. Minusta näyttää, että
ollaan melkein iloisempia ja rohkeammalla mielellä
kuin koskaan ennen. Mikä siihen on syynä, en tiedä;
ehkä tottumus. Mutta itse asiassa elämme täällä
kuin herran kukkarossa. Me kulemme hiljaa, vaan
varmasti eteenpäin, vietämme herkullista ja ylellistä
elämää, ympärillämme kaikkea, mitä sivistys voi
tarjota. Ja tänä talvena meillä on vielä parempi
kuin viime talvena."

„Lämmityskone keittiössä tekee tehtävänsä lois-
tavasti; itse kokinkin mielestä tämä laitos on hyvin
lähellä korkeinta ihannetta. Me siis poltamme kivi-
hiiliöljyäkeittiössä, ja siellä on varsin hyvä ja mukava
010. Suuri osa lämpöä nousee tänne työhyttiinkin,
ja minä väliin hikoilen täällä istuessani, niin että
minun täytyy vähentää vaatteita sittenkin, vaikka
akkuna on auki ja ulkona on yli 20° pakkasta.
Minä olen laskenut, että petroli nyt kestää vähintäin
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10 vuodeksi, vaikka pitäisimmekin tulta 300:na päi-
vänä vuodessa. Vaan itse asiassa emme käytä petroli-
lamppuja niin kauan; onhan meillä sähkövaloa mel-
koinen osa ajasta, ja onhan täälläkin kerran vuodessa
kesä — sanotaan nyt kesäksi sitä. Xiin että jos ei

Jäämöhkäle.
Valokuva syysk. 28 p:nä 1394.

oteta lukuun mahdollisia onnettomuuksia, esimerkiksi
että öljysäiliö sattuisi särkymään ja öljy hukkaan
juoksisi, niin ei ole mitään syytä säästää valoa, jo-
kainen saakoon sitä niin paljon kuin haluaa. Ja mitä
se merkitsee, voi ymmärtää ainoastaan se, jollakoko
vuoden on ollut paha omatunto joka kerta kun vetäysi
hyttiinsä lukeakseen ja työskennelläkseen yksinänsä
ja poltti tulta, kun se ankarimpain vaatimusten mu-
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kaan ei ollut välttämätöntä, sillä hän olisi voinut
käyttää salongin lamppua."

«Kivihiiliä ei ole vielä käytetty muuhun kuin
salongin uunin lämmittämiseen, jota nyt saadaan
lämmittää halun mukaan. Tällä tavoin kuitenkaan
ei vuoden aikana ehdi kulua paljon, verraten siihen,
että meillä on sitä 100 tonnia, jota emme voi muulla
tavoin käyttää ennenkuin Fram on päässyt jäitten
toiselle puolen — jos ei nimittäin mitään odotta-
matonta tapahdu. Paitsi näitä seikkoja, on vielä
muutenkin järestetty lämpymiksemme ja muka-
vuudeksemme. Laiva on nyt katettu teltta-katolla;:;:
ainoastaan peräkansi komantosiltaa myöten on ka-
totta, niin että voi siellä seistä ja katsella jäälle."

«Omasta puolestani on minun sanottava, että
minä viihdyn erinomaisen hyvin. Aika on erinomai-
nen opettaja: tuo kaikkisyöpä kaipuu ei enään tuima
niin kovasti. Se on ehkä tylsistymistä? Kymmenen
vuoden kuluttua en ehkä sitä tunne ollenkaan? Ei,
aika ajoin se ryntää koko voimallaan ja minusta
tuntuu, että pii*skoudun kappaleihin sisällisesti! Mitä
hyödyttää huolehtia siitä, ovatko kotona elossa vai
eivätkö —! Alutta se on vain varma, että tämä on
erinomainen kärsivällisyyskoulu. Kuitenkaan en voi
koskaan oikein perehtyä tähän elämään. Itse asias-
sahan tämä ei olekaan elämää eikä kuolemaa; tämä
on välitila: ei voi asettua lepoon mitenkään eikä
missään; alituista odotusta siitä, mitä tulee — ja
odotellessa voi ehkä mennä paras miehuuden ikä.
Tuntuu väliin niin kuin nuoresta merimiehestä, joka
lähtee ensimmäiselle retkelleen: Elämä laivalla on
hänelle vastenmielistä: hän kärsii kovasti kaikkia

* Ensi talvena ei ollut tällaista laitosta, kun arvelimme,
että olisi pimeä kulkea kannella. Vaan nyt toisena talvena
huomasimme, että teltta oli erinomainen parannus.
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meritaudin tuskia ja ahdas asunto laivassa on hänestä
kuin vankikoppi. Vaan se on välttämätön välitila:
toisella puolen on etelä, joka hymyilevällä paisteel-
laan houkuttelee hänen nuorta mieltään. Vihdoin
hän puolikuolleena pääsee perille. Tapaako hän ete-
läänsä? Useimmiten joutuukin autioon erämaahan!"

«Sunnuntaina, lokakuun 7 päivänä. Illalla ilma
selkeni. Sekeinen taivas ja revontulia. Se on vaihte-
luksi, kun viime aikoina on ollut yhtämyötään pilvi-
nen taivas ja sakea lumituisku."

«Ajatuksia tulee ja menee. En voi unohuttaa,
en voi nukkua. On niin hiljaista: kaikki nukkuvat.
Ei kuulu muuta kuin kannelta vahtimiehen askeleet,
ja tuulen tohina köysissä ja seinältä kellon naksutus,
joka silpoo aikaa. Kun menen kannelle, niin siellä
on musta yö; tähdet tuikkivat korkeudessa, revon-
tulet lieskaavat heikosti tummalla taivaslaella, ja
kaukana hämärässä näen haamuja yksitoikkoisesta
jäätasangosta — kaikki niin hiljaista, niin äärettömän
kaukana ihmisten melusta ja kaikista pyrinnöistä.
Mitä on elämä näin eristettynä? Sisällyksetöntä oloa.
Ihminen on kone, joka syö, nukkuu, herää; syö ja
nukkuu uudelleen; haaveilee, vaan ei elä. Vai eikö
elämä itse asiassa ole jotakin muuta? Vai onko
tämä vain uudistettua erakko-elämää, harhailevan
ihmissielun uudistettu erehdys, tämä itsensä tuomit-
seminen tänne epätoivon erämaahan, josta sitä har-
taammasti kaipaa elämää, minkä on taakseen jättä-
nyt? Olenko «heikko", vai pelkäänkö kuolemaa? En.
A^aan nämä yöt tuovat mieleeni sellaisen kauneuden
ikävöimisen, joka on ainoastaan yhdessä sanassa —

ja henki lentää tästä äärettömästä kohmettuneesta
jäämaailmasta —. Kun ajattelen, miten elämä on
lyhyt, ja että erosin vapaaehtoisesti, kun ajattelen,
että toinenkin kiusautuu alinomaisessa tietämättö-
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myydessä, «uskollisena, uskollisena kuolemaan" . . .!

Miten kummalliset ovat sinun tiesi, ihmissuku! Me
olemme vain vaahtokuplia, jotka avuttomasti aje-
lehdimme «kuohuvalla ulapalla."

«Keskiviikkona, syyskuun 10 päivänä. Siis olen
nyt 33 vuoden vanha. Siitä ei ole muuta sanottavaa
kuin että elämä kuluu eikä palaa konsanaan. Toverit

Hiihtoretkellä.
Valokuva lokakuulla 1894.

ovat täänään mieltä liikuttavaa huomiotaan osoitta-
neet minulle; oli suuri juhla. Aamulla hämmäs-
tyttivät minua kaunistamalla salongin norjalaisilla
lipuilla. Sverdrupin paikalle olivat ripustaneet «unio-
nin" lipun. Minun hyttini ovelta Hansenin hyttiin
päin oli ripustettu viiri, jossa suurilla kirjaimilla oli
FRAM. Näytti hyvin juhlalliselta, kun tulin salonkiin,
ja kaikki nousivat seisomaan ja toivottivat onnea.
Kannelle tullessani liehui lippuja perämastossa."



424 POHJAN PIMEILLÄ PERILLÄ.

«Edeltäpuolisten olimme hiihtoretkellä. Tuuli
ja oli kylmä ilma ja siinä määrässä ei minua ole
palellut pitkiin aikoihin. Nyt illalla oli —31°; ei
näin kylmää syntymäpäivää ole minulla vielä ollut."

«Herkullinen päivällinen: 1. Kalavanuketta. 2.
Makkaraa ja häränkieltä potatien, viheriäin papujen
ja herneitten kanssa. 3. Hyötymansikoita riisikiisselin
kanssa. Krone-maltekstraktia. Kaikkien hämmästyk-
seksi sitten lääkäri alkaa takkinsa taskusta vetää mitä
kummallisimman näköisiä ja erilaisia pieniä laseja,
lääke- ja mitta-laseja, yhden joka miehelle ja lopuksi
ilmestyi taskusta liköripullo, oikein aito Lysholmeria,
joka sai aikaan yleistä virkistystä. Kaksi ryyppyä
mieheen, paitse neljännespullo maltekstraktia! Päi-
vällisen jälkeen oli kahvea ja omenakakkua, jonka
oli leiponut erinomainen kokkimme, entinen seppä
ja koneenkäyttäjä. Sitten piti minun tuoda esiin
sikariini ja ne eivät mielialaa suinkaan masentaneet.
Jälkeenpuolisten oli yleinen vapaus työstä. Illallisella
taas odottamatonta: suuri syntymäpäivärinkilä, jonka
sama leipuri oli leiponut, ja jossa oli: «T. 1. m. d.
(Til lykke med dagen = Onnea tämän päivän johdosta)
10. 10. 94." Illempana oli ananasia, viikunoita ja
konvehteja. Totisesti sellainen syntymäpäivä, että
monella on huonommat laitokset etelämpänä kuin 81°.
Ja illalla on kaikenmoisia hauskuuksia iloksi ja
ratoksi; salongissa raikuu nauru — kuinka monta
kertaa siellä onkaan jo iloa pidetty!"

«Vaan kun olen toivottanut hyvää yötä ja nyt
istun täällä yksinäni, niin valtaa synkkyys mielen.
Ja kun menen kannelle, niin siellä tähdet vilkkuvat
korkealla sekeisellä taivaalla; etelässä aaltoileva
revontulivyöhyke, josta suikailee silloin tällöin kie-
lekkeitä taivaslaelle: se lieskaa rauhattomana
ja ajatukset karkaavat kauas pois, yli jään, meren
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ja maan .. . Joka yö olen unissani kotona; vaan
aamun tullessa täytyy minun niinkuin Helgen rat-
sastaa takaisin valkoisella hevosella punottavaa tietä,
mutta ei Valhallan iloihin, — vaan jään ikuiseen
maahan."

Häipyvä päivä.
Valokuva lokakuulla 1894.

„
— Sverdrupin kanssa olemme vähän puhelleet

retkestäni. Kun jälkeenpuolisten olimme jäällä, niin
hän yhtäkkiä sanoo: «Xiin, tulevassa lokakuussa et
enään ole ehkä laivassa?" «Xiin, jos ei talvi ole
kovin huono", täytyi minun vastata. «Mutta kuiten-
kaan en voi oikein uskoa —."

«Perjantaina, lokakuun 12 päivänä. Eilis-illasta
saakka on ollut ESE myrsky. Yöllä mylly särkyi;
muutamasta hammasrattaasta murtuivat hampaat.
On tuullut 13 m. sekunnissa edeltäpuolisten, ja nyt
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illalla tuulee niin, että en muista sellaista tuulta
olleen pitkiin aikoihin. Xyt varmaan se meitä puskee
hyvää vauhtia pohjoiseen. Ehkä lokakuu ei olekaan
niin huonoa aikaa kuin olin päättänyt viime syk-
syisen kokemuksen mukaan. Aamupäivällä olin hiih-
toretkellä. Oli ankara pyry-ilma: minulla ei ollut
vaikea työ palata takaisin laivalle, tuuli hoiti koko
asian. Kaikki on yhtenä pyrynä ja täytyy pitää lakis-
taan, ettei tuuli sitä kiskaise. Kuu on alaalla ete-
lässä ja paistaa himmeästi pyryn seasta. Oikein sel-
lainen napaseudun yö, joksi sitä voi kaikkine pahoine
puolineen kuvailla istuessaan kotona kaukana ete-
lässä. Mutta minusta on hupainen olla kannella, sillä
tiedän, että nyt kuletaan pohjoiseen päin."

«Lauantaina, lokakuun 13 päivänä. Sama tuuli
tänäänkin; 12 m. sekunnissa; vaan kuitenkin Hansen
on tänä iltana saanut havainnon. Tuo kelpo poika
on aina väsymätön. Kuletaan pohjoiseen (81° 32,5'
p. 1. 118° 28' i. p.)"

«Sunnuntaina, lokakuun 14 päivänä. Yhä samaa
myrskyä. Luen loppumattomista kärsimyksistä, joita
edellisillä retkikuntalaisilla on ollut joka asteella, joka
minutilla;] jonka ovat päässeet pohjoiseen. Minä mel-
kein alan halveksia itseämme, kun makailemme
täällä sohvalla lämpimässä ja mukavuuksia nauttien
ja kulutamme aikaamme lukemalla ja haaveilemalla
myrskyn repiessä ja kiskoessa ulkona ja koko meren
ollessa savuavassa pyryssä — meitä, jotka ilman
vähintäkään ponnistusta kulemme aste asteelta poh-
joiseen, jonne edeltäjämme pyrkivät pannen kaikki
voimansa alttiiksi ja sittenkin turhaan taistelivat."

»Nyt aurinko laskee ja saapuu yö."

«Maanantaina, lokakuun 15 päivänä. Olin edeltä-
puolisten hiihtämässä idässäpäin samaa tuulta ja
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lumipyryä vastaan. Saa pitää tarkkaa huolta suun-
nastaan; laiva ei näy pitkän matkan päähän, ja jol-
lemme osaisi siihen takaisin, niin — — . Se| . Se
auUaaisosti^unjäle^^^i^otäkuinkin auki, sillä
hanki useimmin paikoin on kovaa, niin että pyry-
lumi ei tartu. Me ajaumme pohjoiseen päin. Ja
napaseutuyö tekee hiljalleen ja majesteetillisesti tu-
loaan. Aurinko oli tänään matalalla: en nähnyt sitä
etelässä olevan pilviseinän takaa; vaan se vielä loisti
vaalealle taivaalle. Nyt täysikuu kylvettää hopeahoh-
dossaan jään ja lentelevät lumihiuteet. Miten täl-
lainen yö kohottaa ihmisen ajatuksia! Tuhansia ker-
toja sen on nähnyt, vaan aina on yhtä juhlallinen
sen vaikutus ihmisen mieleen. On aivan kuin astuisi
hiljaiseen, pyhään temppeliin, jossa luonnon henki
väikkyy välkkyvillä hopeasäteillä, ja ihmissielun
täytyy vaipua rukoilemaan kaikkisuuden äärettö-
myyttä."

«Tiistaina, lokakuun 16 päivänä. Puolenpäivän
aikaan näin koko auringon horisontin yläpuolella soi-
keana punaisena tulikuulana. Viimeisen kerran nyt
näimme hänen majesteettiaan tänä vuonna — —

hyvästi!"
«Keskiviikkona, lokakuun 17 päivänä. Mittaan

lämpömäärää meressä. Se on jkaikkea muuta kuin
ei huvittavaa työtä tähän vuodenaikaan. Milloin vesi-
astia jäätyy, niin ettei se sulkeudu vedessä, ja pitää
sen kauan aikaa riippua vedessä joka kerta; milloin
se jäätyy lämpöä mitattaessa kun astia on yläällä.
niin ettei vesi tahdo juosta koepulloon; puhumatta-
kaan siitä, että on hitonmoinen työ saada se kuntoon
laskettavaksi alas — saa olla iloissaan jos ei tarvitse
joka kerta mennä kaikki laitokset mukana sulatta-
maan niitä keittiöön. Tämän lisäksi täytyy lämpö-
määriä osaksi tarkastaa lyhdyllä; ja vesinäytteet
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eivät ole niin luotettavia, jos astia jäätyy. Hitaasti
se käy; vaan käy kuitenkin, kun panee työtä ja aikaa,"

«Yhäkin puhaltelee sama itätuuli ja me ajau-
dumme eteenpäin. Leveysaste oli noin 81° 47' nyt
illalla."

«Torstaina, lokakuun 18 päivänä. Yhä teen
veden lämpömäärän mittauksia. Kylmää työtä — 29"

Lumi-observatorien rakentaminen.

Valokuvan mukaan, lokakuun 16 päivänä 1894.

pakkasessa ja tällaisessa tuulessa. Sormet pyrkivät
jäykistymään ja tarttumaan, väliin kun on aseteltava
märkiä tahi: jäätyneitä metalliruuveja paljain hyp-
pysin, kun termometriä on katsottava suurennusla-
silla saadakseen tarkoin sadannes-osat astetta, ja
kun on vesi astiasta kaadettava pulloon, joka on
povessa rintaa vasten, jotta vesi ei jäädy siinä. On
se leikkiä!"

«Illalla 8 aikaan oli kauniit revontulet. Oli kuin
tulikäärme mutkin poikki taivaan. Häntä oli noin
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10" pohjoisesta taivaanrannasta, kohosi kiemurellen
itään päin, mutkistui takaisin 30—40° yläpuolella
horisontin; sitten se laskeusi taas länteen päin ja
kiertyi keräksi, josta lähti useampia säikeitä taivaalle.
Kaaret olivat vilkkaassa liikkeessä, sädekimput aal-
toilivat rajusti lännestä itään ja käärme lakkaa-
matta teki pieniä mutkia. Vähitellen koko ilmiö
kohosi keskitaivaalle, samalla ylimmäinen mutka eli
kaari jakautui useampiin himmeämpiin, luoteessa
kerä hehkui voimakkaasti, ja valtavia sädekimppuja
suikaili zenitiin useista kohdin kaarista, varsinkin
kerästä ja luoteisimmasta mutkasta. Valo nyt oli
voimakkaimmillaan. Valtaviiniä värinä oli keltainen,
muutamissa kohdin muuttui se punertavankeltaiseksi,
toisissa valkeaksi tahi vihertäviksi. Kun ylimmät
kaaret lähenivät zenitiä, niin koko ilmiö heikkeni,
hajosi vähitellen, kunnes enään ainoastaan eteläisellä
taivaalla oli heikkoja revontulten jälkiä. Kun myö-
hemmin illalla tulin kannelle, niin kaikki revontulet
olivat keräytyneet eteläiselle taivaalle. 5" korkea
kaari oli alimpana etelässä pimeällä taivaanrannalla.
Tämän kaaren ja zenitin välillä oli neljä aaltoilevaa
kaarta, joista ylimmäinen kulki melkein päämme
ylitse. Siellä täällä lieskasi joskus voimakkaita säde-
kimppuja, enimmäkseen alimmasta kaaresta. Poh-
joisella taivaalla ei näkynyt yhtään kaarta, vaan siellä
täällä joitakin sädekimppuja. Yleensä täällä nyt,
niin kuin aina, huomaa revontulien merkkejä melkein
yli koko taivaan; usein näkyy valo-utua tahi kielek-
keitä ja aina näkyy taivas olevan valeharson peittä-
mällä, * siellä täällä oli vain tummempia kohtia.

* Tämä valoharso, jonka peitossa oli taivas aina siellä poh-
joisessa, näkyi vähimmin suoraan pään päällä, vaan kirkastui
kirkastumistaan taivaan rannoille; aivan alas se ei kuitenkaan
yltänyt; etelässä ja pohjoisessa se usein päättyi matalaan, heik-
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Tuskin on yötä, voinpa varmasti sanoa, että ei ole
ainoatakaan yötä. jolloin ei huomaisi revontulia, kun
vain on selkeä ilma tahi kun vain pilvet sen verran
rakoutuvat. että voi nähdä, ja yleensä ne ovat voi-
makkaita valo-ilmiöitä, jotka taivaalla pitävät lakkaa-
matta rauhatonta liikettä. Enimmäkseen ne näyt-
tävät asustavan eteläisellä taivaalla."

..Perjantaina, lokakuun 19 päivänä. Kova ESE-
tuuli. Kuletaan kiireellä pohjoiseen. Pian varmaan-
kin pääsemme jo kauan odotetun 82:nnen asteen yli,
ja sitten ei ole pitkältä 82" 27':11e, ja: silloin on
Framlaiva tunkeutunut kauimmaksi pohjoiseen maan-
pallolla. Mutta barometri laskee, tuulta ei kestä
kauan ennenkuin se kääntyy länteen. Kunpa baro-
metri kerran ennustaisi väärin! Minä olen käynyt
jo herkkä-uskoiseksi. kun jo näin kauan on käynyt
hyvin ja kun lokakuusta, jota viime vuotisesta koke-
muksesta olin pelännyt, on tullut edistyksen kuu-
kausi. — älköön nyt lopullaan pilatko alkuaan!"

«Tuuli tänään vaati hengen uhrikseen. Mylly
oli pantu pyörimään — se oli taas saatu korjatuksi.
Mutta sitten jälkeenpuolisten pari koiranpenikkaa
syöksyy siihen lähelle ja rupeaa tappelemaan; toinen
niistä vyöryy myllyn hammasrattaaseen, jokasen vetää
alleen puristaen kantta vasten: tuo pieni, ruumis oli
melkein pysähyttää laitoksen. Kuulin melun ja syök-
syin kannelle: silloin penikka juuri työntyi toiselta
puolen puolikuolleena: vatsa oli repeytynyt auki, ja
penikka valitti heikolla äänellä, sen kärsimykset lope-
tettiin heti. Pieni olentoraukka! Vähän aikaa sitten
juoksit ympäriinsä ja leikit veljiesi kanssa iloisena
ja pahaa aavistamatta, ja sitten tulla lentää keittiöstä

koon kaareen jonkunlaisella tummemmalla pohjalla. Valoharso
oli niin kirkas, että en koskaan selvästi eroittanut linnunrataa.
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luu kannelle, — ja nyt makaat siinä kuolleena ja
repeytyneenä. Kohtalo on armoton!"

«Sunnuntaina, lokakuun 21 päivänä 82° 0,2' p. 1.
114° 9' i. p. On iltamyöhäinen ja minulla on pää
sekaisin aivan kuin perusteellisen hummauksen jäl-
keen : vaan hummaus oli hyvin viatonta laatua. Suuri
juhla tänään 82 asteelle. Viime-öinen havainto antoi
tulokseksi 82° 02,' ja nyt olemme varmaan ajautuneet
edemmäksi pohjoiseen. Oli tämän johdosta leivottu
hunajakakku, oikein verraton hunajakakku, ja sitten
oli hiihtoretken jälkeen juhlapäivällinen. Salonkiin
oli naulattu julistuksia, joissa vieraita vaadittiin saa-
pumaan täsmälleen päivälliselle, kokki oli pannut
kaiken parhaansa. Muutamassa julistuksessa oli seu-
raava syvämielinen, nimettömän runo:

Kun istuvi aikanaan syömähän ken,
Hän mankkahan syöpikin keitoksen:
Kalavanukas on vatsassa lyijyä vaan,
Kun ei vaaria pidä ruoka-ajastaan.
Kaikki säilykkeet, mit' on pöydällä,
Niitä tuoreina myöskään et löydä sä.
Häränpaisti ja sika, lammaskaan
Ei pehmeä 00 eikä mehussaan.
Ramornie ja Armour sekä Thorne ja Thiis
Mitä kaikkea toivat — siitä huoli nyt viis!
Vaan jos tahdot, että ne maistua voi.
Joudu syömähän kello kun yhtä soi.

Tässä runossa ilmestyvä lyyrillinen surumielisyys
on varmaan lähtöään monista katkerista pettymyk-
sistä, ja siitä saamme syvän silmäyksen nimettömän
runoilijan toiminta-alaan. Ruokavieraat saapuivatkin
täsmällisesti — minun oli välttämättä otettava valo-
kuvia ennen, päivänvalon aikana. Päivällinen oli
ylellinen: 1. Häränhäntälientä. 2. Kalavanukasta
voinsulan ja potatien kanssa. 3. Kilpikonnaa sokiui-
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herneitten ja potatien kanssa. 4. Riisiä lakkain ja
kerman kanssa. Krone-maltekstraktia. Sitten kahvia
ja hunajahakkua. Komean illallisen jälkeen oli run-
saasti soittoa useilta taiteilijoilta, jotka ahkerasti
nyökkäsivät urkujen kämpissä. Erityistä mainitse-

Johansen Blessing. Hansen. Sverdrup.
Juttelemassa päivällisen jälkeen.

Valokuva.

mistä ansaitsee Bentsen, jolla viime aikoina on ollut
hyvä tilaisuus harjoittelemaan tätä taitoa jäällä: *

ensin kävi raskaasti ja hitaasti kuin 3,000 ja 2,000 m:n
syvyydellä; sitten kävi nopeammin ja reippaammin
sikäli kun pintaa lähestyi. Lopuksi kiihtyi niin, että
Pettersenin ja minun piti lähteä tanssimaan valssia

* Luojausköysi hinattiin kinungilla.
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ja polkkaa — me todella suoritimme useita hyvin
kauniita pas de deux ahtaalla salongin lattialla. Jopa
sittenAmundsenkin innostui tanssimaan ja toiset löivät
korttia. Väli-aikoina tarjoiltiin: persikoita, bananeja,
viikunoita, hunajakakkua y. m. Niin — hupaisia
poikia, vaan miksikä emme olisi? Kuletaanhan hu-
paisesti kohti päämaaliamme. Me olemme puoli-
välissä Uussiperian saarten ja Frans-Josefin maan
välillä, eikä kukaan laivalla epäile, ettemme pääsisi
sinne, minne olemme lähteneetkin — antaa siis ilon
lentää!"

„— Vaan ulkona vallitsee napaseutuyön ääretön
hiljaisuus; puolikuu paistaa jäälle, tähdet tuikkivat
kirkkaina, eikä ole levottomia revontulia, ja etelä-
tuuli hiljaisesti ja kaihomielisesti humisee köysissä.
Kaikkialla vallitsee syvä rauha. Se on kuolon ääre-
töntä kauneutta — Nirvana."

«Maanantaina, lokakuun 22 päivänä. Alkaa kyl-
metä; yöllä oIL —,34,6°, nyt illalla —36°."

«Kauniit revontulet tänä iltana (kl. 11 V8 ). Zeni-
tissä säihkyvä kruunu sädekimppuseppeleineen, joita
oli toinen toisensa ulkopuolella, sitten suurempia ja
pienempiä sädekimppuja levisi taivaalle enimmäkseen
SV ja ESE suunnissa. Vaan kaikkien suunta oli
kruunua kohti, joka loisti kuin gioria. Silloin tällöin
näin tummemman kohdan keskustassa, kaikkien sä-
teitten kokoontumispisteessä, vähän etelään Pohjan-
lahdesta. Kehässä lieskasi lakkaamatta aivan kuin
myrsky olisi raivonnut ylemmissä ilmakerroksissa.
Sitten ilmestyi uusia säteitä pimeästä, sisimmäisen ke-
hän ulkopuolelta, niiden takaa taas uusia säteitä, ja sil-
loin keskustaan ilmestyi tumma ala; toisin ajoin se
oli taas valon peitteessä. Sitten oli aivan kuin myrsky
olisi tyyntynyt; kaikki hälveni valjuksi, ja hehkui
heikon vaaleana hetkisen aikaa, ja taas alkoi sama
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hurja leikki uudelleen. Koko valojoukko kruunussa
kulki suurina aaltoina zenetin ja mustan keskustan
yli; myrsky yltyi, sädekimput olivat ihan pyörteinä;
kaikki pyöri kruunun ympärillä ja hautasi sen ja
tumman keskustan valo-usvan peittoon. Lopuksi taas
hälveni, ja minä menin alas. Noin 12 aikaan ei enään
näkynyt rovontulia."

Revontuli-kruunu.

Luonnos, lokakuun 22 päivänä 1894.

«Perjantaina, lokakuun 26 päivänä. Eilen illalla
oltiin noin 82° 3' p. 1. Parina viime päivänä on ollut
niin pilvistä ja pimeää puolenpäivän aikaankin, jotta
luulin suksiretkistä tulevan kerrassaan lopun. Vaan
tänään aamu valkeni kirkkaalla tyynellä säällä, ja
kävin hiihtämässä lännessä päin, jossa oli ollut vähän
puristusta, vaan ei sanottavassa määrässä. Tänään
on Fram kahden vuoden vanha. Päivän kunniaksi
on meillä ollut parempi päivällinen: paistettua kam-
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pelaa, kilpikonnaa, siankyljystä viheriäin papujen
ja herneitten kanssa, luumuvanukasta muna-kastik-
keen kanssa ja lopuksi hyötymansikoita. Juomata-
varaa oli kuten tavallisesti, viiniä (s. o. sokeroitua
sitroonamehua, lime-juice) ja krone-mallasekstraktia.
Yleinen vatsanväsymys. Päivällisen jälkeen kahvia
ja hunajakakkua: sen lisäksi Nordahl tarjosi pape-
rosseja. Yleinen työttömyys."

«Nyt illalla on ruvennut tuulemaan pohjoisesta.
Toivottavasti se ei kauan kestä. Niin toivon kai-
kessa tapauksessa ja uskon, että etelätuuli taas pian
palaa. Vaan me emme toivo lämmintä sefyrtuulta,
vaan tupruavaa etelätuulta, joka puhaltaa koko napa-
seutumeren voimalla, niin että Fram peittyy lumeen,
ja ympärillä savuna pyryää — sellaista tuulta odo-
tamme, se meitä kulettaa päämaaliamme kohden.
Tänään siis olet kahden vuoden vanha, Fram! Päi-
vällispöydässä sanoin, että vuosi sitten olimme yksi-
mielisiä siitä, että Fram oli kelpo laiva, mutta nyt
meillä varmaan oli vielä enemmän syytä sitä sano-
maan; kauniisti ja varmasti se meitä kulettaa, jos ei
käykään niin kovin nopeasti. Ja sitten me tyhjen-
simme maljan päivän sankarin kunniaksi. En sanonut
liikoja. Jos olisi puhuttu sydämmestä, niin sanat
eivät olisi voineet olla hillityitä; totta puhuakseni,
me rakastamme tätä laivaa niin kuin personatonta
olentoa voi rakastaa. Ja minkä vuoksi emme rakas-
taisi? Ei mikään emo voi suojella poikiaan lämpöi-
semmin ja turvallisemmin siipiensä suojassa. Se on
koti, johon kaikki iloisina palaamme jää-aavikolta—

usein silloin nähdessäni sen mastot kohoavan jää-
reunan yli sydämmeni sykkii ihastuksesta. Tämän
laivan rakentajaa muistellaan usein kiitollisina. Hän
on siellä kotona ja olen varma, että hän meitä muis-
telee; hän vain ei ajatuksissaan voi tietää leveällä



436 POHJAN PIMEILLÄ PERILLÄ.

jäävyöhykkeellä sitä paikkaa, missä Fram on. Vaan
hän tuntee lapsensa, ja hän uskoo, että se kestää,
vaikka kaikki muut epäilisivätkin. Niin, Colin Archer,
jos nyt näkisit meidät, niin näkisit, että uskosi ei
ole pettänyt ."

„.
. . . Minä istun taas yksinäni hytissäni, ja

ajatus palaa kahden kuluneen vuoden taa. Mikä
henki se on. joka punoo elämänlankoja, joka saattaa
meidät pettämään itsemme, ja joka alati asettaa
eteemme teitä, joita emme itse ole viitoittaneet, pol-
kuja, joita emme halua kulkea? . . . Oliko se aino-
astaan velvollisuudentunto, joka minua ajoi? Ei,
minäkin olin lapsi, joka hain ihmeitä tuntemattomista
seuduista; joka olin niitä haaveillut niin kauan, että
itsekin uskoin niitä olevan. Ja minä löysinkin, jää-
maailman suuren ihmeen, joka oli syvällinen ja
puhdas kuin kaikkisuuden äärettömyys, löysin hil-
jaisen tahdikkaan napaseutuyön, itse luonnon syvyy-
dessään, elämän salaperäisyyden — kaikkisuuden
ijankaikkisen kiertokulun —, kuoleman juhlan, kär-
simyksittä ja tuskitta, joka on ijankaikkinen itsessään.
Täällä suuressa yössä seisot alastomassa yksinkertai-
suudessasi luonnon kanssa vastatusten katsomassa
kasvoista kasvoihin; sinä polvistut hartaana ijan-
kaikkisuuden jalkojen; juureen ja kuuntelet, ja sinä
tunnet Jumalan kaikkivaltiaan, kaiken keskustan.
Kaikki elämän arvoitukset näyttävät selviävän sy-
vällä aliasi, ja hymyilet itsellesi, kun olet voinut kalvaa
itseäsi mietiskelyillä; se on ollut kaikki niin vähäpä-
töistä, niin kurjan pikkumaista . . . «Joka näkee
Jehovan, hänen täytyy kuolla."

«Sunnuntaina, marraskuun 4 päivänä. Puolen-
päivän aikaan olin hiihtoretkellä idässä päin ja oli
mukanani osa koiria. Kuulin sitten, että laivalle
jääneet koirat alkoivat haukkua. Minun mukanani
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olevat koirat pörhistivät korviaan ja useita lähti
laukkaamaan takaisin, Ulenka etunenässä. Ne pysäh-
tyivät pian, kuuntelivat ja katsoivat taakseen seu-
raanko minä. Minä tuumiskelin jonkun aikaa olisi-
kohan siellä karhu; ei, ja minä jatkoin matkaani.
Vaan lopuksi en saanut uteliaisuudeltani rauhaa,
käännyin laivalle päin ja koirat lähtivät hurjassa
laukassa edellä. Lähelle laivaa tultuani näin muu-
tamia miehiä — Sverdrup, Johansen, Mogstad ja
Hendriksen — kiitämässä pyssyineen. Ne pääsivät
hyvän matkaa edelle minusta siihen suuntaan, jonne
koirat haukkuivat, ennen kuin minäkin sain pyssyn
käsiini. Sitten yhtäkkiä näin pyssyntulen välähtävän
edessäni;) pian paukahti toinen laukaus, sitten yhä
useampia — ja yhä vilkasta ampumista. Mitä hittoa
se oli? He seisoivat paikoillaan ja ampuivat ampu-
mistaan. Minkä vuoksi eivät menneet lähemmäksi?
Minä työnnälsin sukseni liikkeelle; ajattelin, että nyt
oli aika minun lähteä hiihtämään pedon jälessä, joka
varmaan oli pakoon pötkimässä. Miehetkin lähtivät
eteenpäin. Sitten paukahti taas — toisen kerran —

vielä kerran — ja nyt muuan juoksi kappaleen
matkaa ja ampui ihan eteensä — toinen oli polvil-
laan ja ampui itään päin. Koittelivatko he pyssyjään?
Mutta minkä vuoksi olisivat tällaisen ajan valinneet
ja näin paljon ampuneet, ja mitä varten koirat noin
ryhmässä juoksivat jäätä pitkin ja haukkuivat?
Vihdoin pääsin heidän luokseen: Kolme karhua ma-
kasi jäällä hajallaan toisistaan, emä jakaksi penikkaa,
joita koirat repivät ja raatoivat hurjistuneina. Ulenka
oli ihan raivoissaan; se oli tarttunut toista karhun-
penikkaa kurkkuun ja repi kuin villipeto, eikä sitä
tahtonut saada erilleenkään. Karhut olivat hyvin
hiljalleen poistuneet koirain edellä, jotka eivät uskal-
taneet lähestyä eikä rynnätä päälle, ennenkuin emä-
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karhu oli ammuttu. Oli näyttänyt siltä, että emä-
karhu ei aikonut paeta ja että sillä oli paha mie-
lessä, kunhan vain sai koirat narratuksi lähelle. Se
oli pysähtynyt yhtäkkiä, laskenut penikat edelleen,
haistellut ilmaa vähän aikaa ja sitten syössyt takaisin

„Se pysähtyi äkkiä, laski penikat edelleen —."

H. Egedius'elta, valokuvan mukaan.

koiria kohden; kuin komennon mukaan nämät sa-
massa kääntyivät oikealle ja lähtivät pakoon länteen-
päin kaikki yhdessä joukossa. Silloin paukahti ensi
kerran, emä horjui ja kaatui ja samassa joku koi-
ristakin oli sen kimpussa. Sitten kaatui toinen
penikka. Toinen, jota myöskin oli ammuttu, juoksi
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pakoon jäätä pitkin, vaan kolme koiraa lähti jälkeen;
ne saavuttivat pian karhun, kaasivat sen alleen, ja
kun Mogstad tuli sen luo, niin täytyi hänen ensin
ajaa koirat pois voidakseen ampua. Tämä saalis oli
varsin tervetullut: meillä oli juuri päivälliseksi ollut
viimeinen pala karhunlihaa, Näistä kahdesta peni-
kasta tulee herkullisia jouluporsaita."

«Näiden karhujen jälkiä me varmaan olemme
nähneet täällä. Lokakuussa Sverdrupin kanssa seu-
rasimme kolmen karhun jälkiä, jotka katosivat meiltä
NNV suunnassa laivasta. Näyttää siltä kuin ne
olisivat nyt tulleet sieltäpäin."

«Hendriksenin pyssy, kuten tavallisesti, ei nyt-
kään syttynyt; sen koneisto oli täynnä vaseliinia ja
hän huusi lakkaamatta: ..Ampukaa tuonne! Pyssyni
ei syty". Ja kun minä sitten tarkastelin pyssyä,
joka minulla oli, niin huomasin, ettei siinä ollutkaan
patronia. Olisi ollut aika juttu, jos yksin olisin jou-
tunut karhuja vastaan sellaisella aseella!"

«Maanantaina, marraskuun 5 päivänä. Työsken-
nellessäni yöllä kuulin kauheaa koiran-ulvontaa kan-
nelta. Minä juoksin ulos. Siellä oli muuan koiran-
penikka: se oli ruvennut nuoleskelemaan muuatta
rautaputkea ja oli tarttunut kielestään kiinni. Se
nyt kiskoi kieltään irti, niin että kieli oli pitkänä ja
ohuena kuin kurkusta tuleva köysi. Bentsen, joka
oli vahtina, oli tullut siihen, vaan ei tiennyt, mitä
oli tehtävä. Mutta sitten hän otti koiraa niskasta,
veti sen lähemmäksi, niin ettei kieli ollut niin pin-
gollaan, lämmitti kädellään jonkun aikaa rautaa, ja
koiran kieli irtausi itsestään. Olipa hurtta sitten
iloissaan! Kiitollisena nuoleksi se Bentsenin käsiä
verisellä kielellään eikä tiennyt oikein mitä tehdä,
Toivottavasti se penikka nyt ei vähällä aikaa tartuta
kieltään: mutta muuten tällaista tapahtuu vähänväliä."
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«Sunnuntaina, marraskuun 11 päivänä. Päivät
päästään teen tavallisia tutkimuksiani; — vaan ne
houkuttelevat minut yhä syvemmälle ratkaisematto-
maan kysymykseen, mikä on kaiken takana.
Mutta minkä vuoksi pyöriskellä tässä ajatusten tur-
hassa kiertokulussa? Mene ulos talvenyöhön. Kuu
nousee suurena, keltaisena, rauhallisena, tähdet vilk-
kuvat tuiskuvan lumipölyn läpi . . . Minkä vuoksi
et tuudittaudu talven haaveiluihin ja kesäisiin muis-
toihin?"

«Huu, tuuli vonkuu jäällä, on 33° pakkanen, kesä
kukkineen on liian kaukana .

. . antaisin vuoden elä-
mästäni saadakseni syleillä sitä; se näyttää minusta
olevan niin kaukana, että en koskaan pääse sinne."

«Alutta alinomaa vaihtelevat, kauniit revontulet
lieskaavat taivaalla yöt päivät. Katsele niitä unoh-
dukseksesi ja toivoksesi, — ne ovat aivan kuin itse
pyrkivä ihmissielu. Aivan niinkuin sielun harhaileva
levottomuus, revontuletkin pingoittuvat yli koko tai-
vaan; vaan se on ainoastaan loistavaa valoleikkiä.
Niitten synkkä leikki on kauniimpaa kuin kaikki
muu, kauniimpaa kuin aamurusko — vaan se ei
ilmoita päivän tuloa. Se on turhaa riehuntaa tyh-
jässä avaruudessa. Merimies ohjaa laivansa tähden
mukaan, kunpa tekin, revontulet, kokoontuisitte, teki-
sitte hyötyä ja ohjaisitte eksynyttä matkamiestä.
Mutta tanssikaa vain nauttiakseni teistä, jännittäkää
silta nykyisyyden ja tulevaisuuden välille haaveillak-
seni kauas tulevaisuuteen. — Salaperäinenvalo, kuka
sinä olet ja mistä sinä tulet? — Vaan minkävuoksi
kyselen? Eikö ole siinä tarpeeksi, kun saa ihmetellä
kauneutta ja pysähtyä sen ääreen? Voimmeko par-
haimmassakaan tapauksessa päästä pintaa syvem-
mälle? Mitä onnea siitä on jos voimmekin sanoa,
että se on sähkön purkausta tahi sähkövirta korke-
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ämmissä ilmakerroksissa, ja jos voisimmekin selittää
pienempiä seikkoja myöten miten se on syntynyt?
Paljaita sanoja. Emmehän tiedä enempää sähkövir-
rasta kuin revontulistakaan. Lapsi on onnellinen ...

Kaikkine tietoinemme ja teorioinemme emme ole
hiuskarvan vertaa lähempänä totuutta kuin tämä."

«Tiistaina, marraskuun 13 päivänä. — 38°. Nyt
päivällä on puristusta useilla tahoilla ja jyminäkuuluu
melkoista kovemmin nyt, kun jää on kylmää. Kaukaa
kuuluu kummallinen jyrinä, joka mahtaisi tuntua
kauhealta siitä, joka ei tiedä, mitä se on."

«Hauska retki kuutamossa. — Onko elämä surun-
laakso? Onko tuskaa ja kärsimystä, kun kiitää kuin
myrskyn vihuri, kaikki koirat hyppien ympärillä,
kiitää yli äärettömien jää-aavikkojen tällaisena raik-
kaana, säteilevänä yönä, kun sukset luikuvat sileällä
hangella, niin että tuskin tunnet koskettavasi maahan,
ja kun tähdet vilkkuvat korkealla sinisessä ilmassa.
Se on enemmän kuin elämältä oikeastaan voisi
odottaa; se on satua toisesta maailmasta, toisesta
elämästä. Ja sitten kun kääntyy takaisin lämpöiseen
työhuoneeseensa, tekee tulen kaniiniin, sytyttää kynt-
tilän, pistää piippuun ja heittäytyy sohvalle, ja savu-
pihien ympäröimänä alkaa haaveilla — onko se kärsi-
mystä? Sillä tavoin tapaan itseni istumassa ja tui-
jottamassa kaniinin lieteen haaveiltuani pitkät ajat
— sopiva tapa käyttää aikaansa hyödyllisesti! Alutta
huomaamatta vierii aika, kunnes todellisuuden jäinen
tuulahdus puhaltaa haaveet, ja minä istun yksinäisyy-
dessäni ja tartun työhöni kiihkoisesti."

«Keskiviikkona, marraskuun 14 päivänä. Miten
kummallista on hiihtää tässä hiljaisessa luonnossa.
Ympärillä leviää jää kuun hopeahohteessa, ja siellä
täällä tummia varjoja röykkiöistä, joiden sivuissa
heijastuu heikosti ruskotus; kaukana horisontissa
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puristusselät näkyvät tummana viivana, jonka päällä
välkkyy hopeinen usva ja kaiken yli leviää sininen
tähtitaivas, jossa täysikuu vaeltaa halki eeterin. Ete-
lässä on heikko päivänkajastus, alempana tumma
hehkuva punoitus, ylinnä kirkkaankeltainen ja vaa-
leanvihreä kaari, joka sulautuu taivaan sineen. Kaikki
muodostavat sopusoinnun, jota on mahdoton kuvata,
Ainoastaan sävelillä voisi kuvata tämän luonnon ole-
musta. Mitä mahtavia sointuja syntyisi! — Hiljaa,
niin hiljaa! Sinä voit kuulla omien hermojänteittesi
heilahduksen. Minusta tuntuu aivan kuin liitäisin
edemmäksi äärettömässä avaruudessa. Eikö se ole
kuva tulevaisuudesta? Täällä on ijankaikkisuus ja
rauha. Nirvana lienee selkeä kuin tällainen ijankaik-
kinen tähtiyö. Alita on kaikki tutkimuksemme ja
ymmärryksemme tämän äärettömyyden keskellä?"

«Perjantaina, marraskuun 16 päivänä, Edeltä-
puolisten olin hiihtoretkellä kuutamolla Sverdrupin
kanssa, ja puhelin toiveistamme ajautumiseemme
nähden, ja matkasta, jonka olen keväällä aikonut
jäätä myöten tehdä pohjoiseen päin. Illalla keskus-
telimme siitä enemmän hänen hytissään. Minä esitin
asian ihan avonaisesti ja hän kaikissa suhteissa oli
samaa mieltä."

„Viime aikoihin asti olen paljon mietiskellyt, mikä
on parasta tehdä, jollemme maaliskuun aikana ajaudu
niin pohjoiseen kuin olen otaksunut. Vaan kuta
enemmän minä sitä tutkin, sitä varmemmaksi tu-
len siitä, että on koeteltava, sillä jos on oikein läh-
teä 85°:ltä, niin on myöskin 83°:lta. Kummassakin
tapauksessa haluamme kulkea läpi pohjoisempien
seutujen, jonne emme muuten pääse, ja tämähän on
sitä toivottavampaa, kuta eteläisemmäksi Framin
kulku jää. Jollemme pääse navalle, niin kulemme
sivu. Pääasiana ei ole. kuten minun on aina uudel-
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leen lausuttava, päästä itse navalle, vaan tuntemat-
tomien napaseutujen tutkiminen, olkoot ne sitten
lähempänä tahi ulompana navasta. Sitä sanoin jo
ennen matkalle lähdettyäni ja sitä on minun aina vhä
muistutettava. Tosin on täällä laivalla tärkeitä ha-
vaintoja tehtävänä ajautumisen aikana, monia tutki-
muksia, joita haluaisin itse jatkaa: vaan kaikki tär-
keimmät niistä tulevat täysin tehdyiksi, vaikka kaksi
meistä lähteekin laivasta. Ja eivätköhän ne havainnot,
joita teemme pohjoisempana ole montakertaa arvok-
kaampia kuin ne, joita voin tehdä laivalla tämän
loppumatkan ajalla? Siitä tuskin voi olla epäilystä.
Siis: siinä suhteessa on varsin toivottavaa, että läh-
demme matkalle."

«Sen jälkeen on kysymys sopivimmasta ajasta.
Epäilemättä on kevät, viimeistään maaliskuu, ainoa
vuoden-aika. jolloin voi lähteä. Vaan onko lähdet-
tävä nyt ensi kevännä? Otaksukaamme, että pahim-
massa tapauksessa emme pääse edemmäksi kuin 83°
p. 1. ja 110° i. p.; silloin voi tulla kysymykseen odottaa
kevääseen 1896. Alutta minusta näyttää, että ihan
varmaan olemme silloin laskeneet oikean ajan käsis-
tämme. Ajautuminen ei voi käydä niin hitaasti,
ettemme vuoden kuluttua olisi kaukana sen kohdan
ohi, josta rekiretkelle olisi lähdettävä. Kun harpilla
mittaan sen matkan, jonka olemme ajautuneet sitten
viime vuoden marraskuusta tähän saakka, ja sen
mukaan lasken vastaisen ajautumisemme, niin tule-
vassa marraskuussa olemme Frans-Josefin maan poh-
joispuolella ja vähän ohi siitä. Voihan käydä niin,
ettemme ole sitä edempänä helmikuussakaan 1896;
vaan kaikessa tapauksessa on todennäköistä, että
ajautuminen käy nopeammin eikä hitaammin sitä
mukaa kuin tulemme lännemmäksi, ja siinä tapauk-
sessa olemme helmikuussa 1896 tulleet jo liian Kauas;
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— nyt käy laatuun kaikessa tapauksessa, vaikkapa
voisikin ajatella parempaa lähtökohtaa kuin se on,
jonka Fram nähtävästi meille tarjoo maaliskuun 1 p:nä
1595. Varminta siis on, ettei odoteta toista kevättä."

«Sitten on kysymys siitä, mitä toiveita meillä on
päästä tunkeutumaan pohjoiseen. Alatka lähtökoh-
daksi otaksumastani paikasta Kap Fligelyyn, mikä
on lähin tunnettu maa, on noin 594 km*; siis ei
isostikaan pitempi sitä taivalta, jonka kulimme Grön-
lannin poikki. Ei kukaan voisi muuta uskoa, kuin
että on helppo päästä sinne tällaista jäätä pitkin kuin
täällä on, ja vaikkapa jää maan lähellä olisi vähän
huonompaakin, ja kun kerran on päässyt rannalle, niin
jokainen järkevä ihminen voi elättää henkensä pyytä-
mällä riistaa, suurta tahi pientä, karhuja tahi hieta-
sirriäisiä. Jos alkaisi näyttää vastukselliselta, niin
voisimme mennä siis Fligelylle tahi sen pohjoispuolella
olevalle Petermannin maalle. Sitä pitemmäksi käy to-
sin matka, kuta pohjoisemmaksi tulemme; vaan ei se
niin pitkäksi veny, ettemme koirien avulla sinne voisi
päästä mistä kohtaa hyvänsä lähtöpisteen ja navan
välillä. «Paluutie" siis on varma; — vaikka tosin
on niitä, jotka voivat arvella, että autio ranta, jossa
ensin pitää haalia kokoon ruokaa ennen kuin pääsee
syömään, on huono pakopaikka nälkäisille ihmisille:
mutta itse asiassa tämä on eduksi, sillä paluumatka
ei silloin houkuttele liiaksi. Aiuuten on halpanen
keksintö tuo «paluumatka" ihmisille, jotka haluavat
eteenpäin — kun aina ja yhäti tulee katsoa taakseen,
vaikka on tarpeeksi huolta katselemisesta eteensä!"

«Alutta sitten itse retki. Retkikuntaan kuuluu kaksi
miestä, 28 koiraa sekä 1,050 kiloa ruokatavaroita ja

* Tässä lienee joku virhe, kun matka Kap Fligelyyn edelly-
tetystä paikasta, 83° p. 1., 110" i. p„ on 742 km. Luultavasti olen
otaksunut pituusasteeksi 100° i. p., 110° asemesta.



TOINEN SYKSY JÄÄSSÄ. 445

varustuksia. Matka navalle 83°:lta on 779 km. Olisi-
kohan liikaa laskea, että kulemme tämän matkan 50
päivässä! En tiedä, miten kestäviä nuo koirat ovat;
vaan vaikkapa eivät olisikaan parhaita lajiaan, niin
kohtuuttomalta ei tunnu, että ne voisivat taivaltaa
15,0 km. päivässä 37,5 kiloa kuormaa kutakin kohti
ensi päivinä, kun vielä mies on auttamassa niitä.
Tätä tuskin voitanee sanoa kevytmieliseksi laskuksi,
kun tietysti on otaksuttu, että jää on samanlaista
kuin täällä, eikähän ole mitään aihetta otaksumaan
toisin. Jää on sitä mukaa parantunut kuin olemme
tulleet pohjoiseen ja samate aina kevääseen tullessa.
Siis 50 päivän kuluttua olisimme navalla (65 päivässä
kulimme 556 km yli 2,500 m. korkealla Grönlannin
sisämaanjäällä ilman koiria ja puutteellisilla ruoka-
varoilla, ja varmaan olisimme voineet kulkea vielä
pitemmältä). Ruokavaroja olemme 50 päivässä käyt-
täneet 1 kilon miestä kohden päivässä, se on 100
kiloa; ja pemmikania koirille */ 2 kiloa päivässä kulle-
kin *), eli 700 kiloa. Yhteensä 800 kiloa. Kun poltto-
ainettakin on kulutettu tällä matkalla, niin rekikuorma
on vähentynyt alle 250 kilon. Sellainen kuorma ei
merkitse mitään 28 koiralle; ne voivat kiitää kuin
myrsky loppumatkan ja kulkea sen vähemmässä kuin
50 päivässä. Vaan otaksukaamme, että siihen on
mennyt niin pitkä aika. Jos kaikki on käynyt hyvin,
niin suuntaamme kulkumme suoraan Seitsemälle saa-
relle, pohjoispuolella Huippuvuoria. Se on 9° eli
1,002 km. Vaan jollemme ole parhaimmissa voi-
missa, niin on varminta suunnata matkamme Kap
Fligelyyn tahi sen pohjoispuolella olevaan maahan.
Otaksukaamme, että valitsemme tämän suunnan. Ale

*) Matkalla koirat saivat sitten tulla toimeen paljoa pie-
nemmillä annoksilla; tuskin saivat enempää kuin 300—500 gr.
päivässä.
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lähdemme Framista maaliskuun 1 p:nä (jos suhteet
ovat suotuisat, niin lähdemme aikaisemmin); olemme
siis navalla huhtikuun 20 p:nä, ja meillä silloin on
miesten ruokaa 100 kiloa, se on 50 päiväksi, vaan
koirille ei enää ole ollenkaan. Aleidän pitää siis
ruveta teurastamaan koiria ruuaksi toisille tahi
itsellemme, jolloin koirille annamme omia ruoka-
varojamme. Jos alimmittainkin lasken, niin voin
otaksua, että siihen kun on teurastettu 23 koiraa
kuluu ainakin 41 päivää, ja silloin meillä on vielä 5
koiraa jälellä. Aliten kauas etelään olemme tällä
aikaa päässeet? Kuormaa aluksi oli vähemmän kuin
250 kiloa, se ei ole 9-kään kiloa koiraa kohti. Tämä
kuorma on 41 päivässä vähentynyt 140 kiloksi (ruoka-
varojen ja poltto-aineen kuluttamisella ja siten, että
kaikellaista, niin kuin makuusäkit, teltta ja muuta
sellaista, joka vähitellen on käynyt tarpeettomaksi,
jätetään kuormasta). Kuormaa jää siten 28 kiloa
kutakin jälellä olevaa 5 koiraa kohti, kun itse emme
vedä mitään; ja jos niin tarve vaatii, niin varus-
tuksiamme voidaan vielä vähentää. Sellaisella kuor-
malla, jossa aluksi on 9 kiloa koiraa kohti ja vasta
vähitellen lisäytyy 28 kiloksi kutakin kohti, voine-
vat koirat tehdä taivalta keskimäärin 22,3 km päi-
vässä, vaikka keli olisi huonompikin. Se on: «me
olemme päässeet 913 km etelään eli 30 km Kap
Fligelyn ohi kesäkuun 1 p:nä, jolloin meillä on 5
koiraa ja ruokavaroja 9 päiväksi. Alutta ensiksikin on
todennäköistä, että jo aikoja ennen olemme päässeet
maihin: ja toiseksi itävaltalaiset tapasivat jo huhti-
kuun alkupuolella Kap Fligelyn luona avovettä sekä
runsaasti lintuja: — touko- ja kesäkuussa siellä siis
ei voi olla puutetta ruuasta. Kolmanneksi olisi var-
sin ihmeellistä, jollemme jo sitä ennen olisi tavan-
neet karhua tahi hylettä tahi joitakin lintuja,"
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«Nyt olemme jo varmoilla seuduilla ja voimme
valita tiemme: joko pitkin Frans-Josefin maan luo-
teista rantaa Gilisin maan ohiKoillismaahan jaHuippu-
vuorille -- jonka suunnan valitsen, jos olosuhteet näyt-
tävät suotuisilta — tahi voimme mennä etelään päin
Austrian salmen läpi Frans-Josefin maan eteläran-
nalle ja sieltä Novaja Semljaan tahi mieluumminkin
Huippuvuorille. — jollemme tapaisi englantilaisia
Frans-Josefin maassa, johon emme uskalla varmasti
luottaa."

«Xiin, tällaiselta laskuni näyttää. Onkohan tässä
nyt mitään kevytmielisyyttä ? Ei minun ymmärtääk-
seni. Se on ainoa seikka, joka näyttää epäilyttävältä,
että retkemme loppupuolella, toukokuussa, voimme
saada upottavan kelin, samallaisen kuin meillä oli
täällä toukokuun lopulla. Vaan sitä olisi ainoastaan
ihan viime aikoina, eikä se estäisi meitä kerrassaan
kulkemasta. Sitä paitse olisi kummallista, jollei voi-
taisi kulkea keskimäärin 18,5 km päivässä koko mat-
kan ajan, kun kuormaa on keskimäärin ainoastaan
15—20 kiloa koiraa kohti — enempäähän ei tule.
Aluuten, jos laskut pettäisivätkin, niin voimmehan,
kuten sanottu, kääntyä ennemmin takaisin."

..Mitä esteitä voisimme nyt edellyttää?"
«1. Jää voi olla hankalampaa kulkea kuin on

otaksuttu. 2. Voimme kohdata maata. 3. Koiriin
nähden voimme pettyä, ne voivat sairastua tahi pa-
leltua kuoliaiksi. 4. Itse voimme saada keripukin."

«1 ja 2. Tosin on mahdollista, että jää pohjoi-
sempana voi olla hankalampaa kulkea, vaan se ei
ole juuri todennäköistä: en voi mitään syytä siihen
löytää, jollei meillä vain ole tuntematon maa pohjois-
puolellamme. Vaan jos niin olisi, niin saamme sii-
hen mukautua. Alissaan tapauksessa ei jää voi olla
mahdotonta kulkea; Alarkhamkin pääsi kulkemaan
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keripukkia sairastavan väestönsä kanssa. Ja voisi-
han niin käydä, että tuollaisen maan rannikot ovat
hyviä kulkea; se riippuu vain niiden suunnasta ja
miten etäälle ulottuvat. Vaikea on edeltäpäin sanoa
mitään muuta siitä, kuin että jään ajautuminen ja
kohtaamamme syvyys osoittanevat, ettei mitään suu-
rempaa maata ole millään suunnalla lähitienoillamme;
siellä täytyy olla ainakin joku hyvä kulkuväylä jäille,
ja niinpä mekin pahimmassa tapauksessa voimme
seurata samaa reittiä."

«3. Kieltämätöntä on, että koirat mahdollisesti
voivat pettää: vaan tätä nykyä en sitä mahdollisuutta
huomaa. Kuten on nähty, en ole edellyttänyt niille
ylivoimaisia ponnistuksia, Eivätkähän kaikki voi pet-
tää, jos joku niin tekeekin. Tähän-astisella ruokin-
nalla ne ovat kestäneet talven ja pakkaset terveinä,
ja retkellä ne saavat parempaa ruokaa. Huomatta-
koon lisäksi, että koko lasku on tehty lukuun-otta-
matta sitä, mitä me itse voimme vetää; jos kaikki
koirat pettäisivät, niin voisimme ominkin voimin
kulkea hyvän taipaleen."

«4. Pahinta olisi, jos me itse saisimme keri-
pukin. Ja sitä voi ajatella, niin terveitä kuin olemme-
kin, kun muistaa, että englantilaisella pohjoisnapa-
retkellä kaikki muut miehet paitse upseerit sairastui-
vat keripukkiin heti kevään tullen ja rekiretkien al-
kaessa, vaikka laivalla ei ollut aavistuskaan ollut,
että tauti oli väijymässä. Alutta mitä meihin tulee,
niin luulen tämän mahdollisuuden olevan hyvin kau-
kana. Ensinnäkin tämä englantilainen retkikunta oli
hyvin onneton; tuskinpa on toisia, jotka olisivat
saaneet niin kovaa kokea, vaikka ovatkin tehneet
yhtä pitkiä rekiretkiä, esim. M"Clintoks: „Jeannette"-
miesten paluumatkalla ei, mikäli tiedetään, huomattu
keripukkia lainkaan; Peary ja Astrup siitä eivät mi-
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tään tienneet, ja niin edespäin. Toiseksi meidän ruoka-
varamme ovat huolellisesti valitut, ja vaihtelavampia
kuin edellisten retkikuntain; eipä minkään retkikun-
nan terveyssuhteet ole olleetkaan niin hyvät. Sen
vuoksi uskon, ettemme voi mukaamme saada keri-
pukin siementä Framista; ja mitä rekiretken ruoka-
varustuksiin tulee, niin olen pitänyt huolen siitä, että
ruuat ovat niin kaikinpuolin ravitsevia ja hyvin säily-
tettyjä, jotta on vaikea minun uskoa niistä voivan
syntyä keripukkia. Vaan jotain vaaraahan sitä on.
Minun mielestäni on täysin noudatettu kaikkia mah-
dollisia varukeinoja, ja silloinhan on velvollisuuteni
uskaltaa koetukseen."

«Vielä on muutamia seikkoja, jotka ovat otettavat
lukuun. Onko minulla oikeutta ottaa laivaan jääviltä,
ne apuneuvot, jotka tällainen retki vaatii? Se ei
merkitse mitään, että miesten luku vähenee kahdella:
Framia voidaan varsin hyvin kulettaa yhdellätoista
miehellä. Vaan pahempi on se seikka, että otamme
mukaamme kaikki koirat, ettei jää laivaan kuin seit-
semän penikkaa. Vaan laivassa on runsaasti rekiretki-
ruokavaroja ja ensiluokan rekivarustukset, niin että
on mahdotonta ajatella, etteivät he, jos Främille jota-
kin tapahtuisikin, voisi päästä Frans-Josefin maahan
tahi Huippuvuorille. Tuskin voi ajatella, että he olisi-
vat 85° pohjoisempana silloin, kun heidän pitäisi jät-
tää laiva, tuskinpa näinkään pohjoisessa. Otaksu-
kaamme nyt, että se tapahtuisi 85 asteella, jolloin
he ovat suunnille Frans-Josefin maan pohjoispuolella:
heillä silloin on 334 km Kap Fligelyyn; jos ovat
idempänä, niin on 445 km Seitsemälle saarelle. On
vaikea uskoa, etteivät he sitä matkaa pääsisi meidän
varustuksillamme. Nyt, niin kuin ennenkin uskon,
että Fram, kaiken todennäköisyyden mukaan, ajautuu
poikki napaseutumeren sen toiselle puolen esteittä ja
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tuholle joutumatta; vaan jos jotakin tapahtuisikin,
niin en voi muuta ajatella kuin että miehistö, jos
tarpeellista varovaisuutta noudatetaan, voi varmasti
saapua kotia. Sen vuoksi päätän, että voin puolus-
taa oikeutetuksi sitä, että rekiretkikunta jättää lai-
van, ja kun siitä voidaan odottaa hyviä tuloksia,
niin on se epäilemättä tehtävä.

Viimeinen kysymys on sitten; kutka kaksi sinne
lähtee? Sverdrup ja minä olemme jo ennen koke-
neita ja voisimme hyvin suoriutua matkalla; vaan
emme voi molemmat lähteä, se on heti selvä asia.
Toisen meistä pitää jäädä vastaamaan tovereista ja
viemään heidät kotia; vaan yhtä selvä asia on, että
toisen meistä pitää johtaa rekiretkeä, sillä meillähän
on siihen tarpeellinen kokemus. Sverdrupia hyvin
haluttaa lähteä. Vaan minä ajattelen, että vaaralli-
sempaa on tuolle retkelle lähtö kuin laivaan jäämi-
nen. Jos laskisin hänet menemään, niin antaisin hä-
nelle vaarallisemman tehtävän ja itselleni pidättäisin
helpomman. Jos hän joutuisi hukkaan, niin voisin-
kohan koskaan itselleni anteeksi antaa sitä, että an-
noin hänen mennä, vaikkapa se olisi tapahtunut hä-
nen omasta halustaankin? Hän on yhdeksän vuotta
vanhempi minua; ihan varmaan tuntisin siitä ikä-
vää vastuun-alaisuutta. Ja kenestä toisille on suurin
hyöty? Uskon heidän luottavan meihin kumpaankin,
ja uskon että kumpi tahansa meistä voi heidät joh-
taa kotia, olipa sitten Framia tahi ei. Vaan hänen
tehtävänsä on lähinnä huolta pitää laivasta, jota vas-
toin minun tehtäväni olisi johtaa retkikuntaa koko-
naisuudessaan ja tieteellisiä tutkimuksia. Tältä kan-
nalta katsottuna, on lähinnä minun tehtäväni tämän
retken johtaminen, jolta on odotettavana tärkeitä löy-
töjä; jälelle jäävät voivat, kuten on sanottu, tehdä
sen, mitä laivalla on tehtävää. Sen vuoksi on minun
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velvollisuuteni lähteä ja hänen velvollisuutensa jäädä.
Hänkin pitää tätä päätöstä järkevänä."

«Kumppanikseni olen ajatellut Johansenin, joka
kaikissa suhteissa soveltunee erinomaisesti. Hän on
reipas hiihtäjä, harvinaisen kestävä, ja kelpo mies.
En ole vielä häneltä kysynyt, vaan teen sen pian,
jotta hän tietää ajoissa valmistautua. Blessing ja
Hansen tietysti haluaisivat lähteä mukaan yhtä mie-
lellään kuin haluavat elää: vaan Hansenin täytyy
jäädä jatkamaan tutkimuksiaan, ja Blessing ei voi
lähteä laivan lääkäri kun on. Useita muitakin on.
jotka voisivat tulla kysymykseen, ja monet heistä
varmaan olisivat halukkaitakin."

«Toistaiseksi on siis päätetty tämä retki pohjoi-
seen. Nyt odottelen, mitä talvi tuo mukanaan. Jos
ei ole liian pimeä, niin lähden jo helmikuussa."

«Sunnuntaina, marraskuun 18 päivänä. Tuntuu
aivan kuin en oikein voisi ajatella, että todella läh-
den ja jo kolmen kuukauden kuluttua. Kuitenkin
väliin saan tuuditetuksi itseni suloisiin unelmiin
kotiintulosta vaivain ja ponnistusten perästä ja voi-
ton saavutettuani, ja silloin tuntuu keveältä ja valoi-
salta. Vaan sitten taas palaa mieleen tuo kiusoitteleva
epävarmuus tulevaisuudesta, mikä on aina pohjalla
väjymässä, ja unelmat sammuvat kuin revontulet
yöllä, valjuina ja värittöminä. — Ihr naht euch wie-
der, schwankende gestalten! Uh, nuo kylmän epäi-
lyksen ijankaikkiset puuskat tulevat aina ennen jo-
kaista ratkaisevaa päätöstä, kun on arpa heitettävä
kuolemasta. Onko liiaksi uskallettua ja onko voitto
liian pieni? Kaikissa tapauksissa on siellä enemmän
voitettavissa kuin täällä. Eikö ole silloin velvolli-
suuteni lähteä? — Ja muuten olen vastuun-alainen
ainoastaan yhdelle ihmiselle; ja sinä . . . ? Minä tu-
len takaisin. Kun ruusut kukkivat. Alina tunnen
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sen itsessäni. Ole uskollinen kuolemaan saakka,
niin minä annan sinulle elämän kruunun."

«Ale ihmiset olemme hyvin kummallisesti raken-
nettuja koneita. Toisella hetkellä pelkää päättäväi-
syyttä, toisella epäilystä. Toisella hetkellä on ym-
märryksemme ja tutkimuksemme sekä kaikki pyrin-
tömme ja harrastuksemme kurjaa romua, ei tupakka-
piipun arvoista; seuraavalla hetkellä antaudumme
samaan tutkimukseen täydellä sielulla ja miellellä,
sammuttavan tiedonjanon kiduttamana, haluten rai-
vata uusia teitä, ja olemme tyytymättömiä, kun emme
voi tehtävää ratkaista kokonaan. Sitten vajoamme
taas kyllästykseen, kaikki tuntuu ihan arvottomalta.
«Koko maailma on kuin pölyhiukkanen vaakalaudalla,
ja kuin aamukasteen pisara, joka lankee maahan."
Onko ihmisessä kaksi sielua, kumpi niistä on oikea?"

«Ei ole mitään uutta se, että tunnemme kärsi-
mystä siitä, että tietomme on puolinainen, ettemme
koskaan voi saada täyttä selkoa siitä, mitä on pe-
rimmäisenä. Alutta otaksukaamme nyt, että sen voi-
simme laskea, että kaiken sisin yhteys olisi selvillä
kuin joku lasku-esimerkki. Olisimmekohan silloin on-
nellisempia? Ehkä päinvastoin. Eiköhän onnellisuus
ole juuri taistelussa tiedon saavuttamiseksi? Minä
olen hyvin tietämätön, minulla siis on onnen osal-
lisuus."

«Pistän piippuun ja olen onnellinen.
Piippu ei sovellu. Suutupakka vielä vähemmän näin
autereisissa unelmissa. Alutta sikarri. Ollapa oikea
havannasikarri!"

«Hm! Aivan kuin tyytymättömyys, kaipuu, kärsi-
mys eivät olisi elämän ehtoja! Kaipuutta ei olisi
taistelua, eikä taistelutta elämää — se on yhtä tosi
kuin että kaksikertaa kaksi on neljä. Alutta nyt on
taistelu alkava, se jo koittaa pohjoisessa! Ah, kun saa
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nauttia taistelusta, täysin maljoin! Taistelu on elä-
mää, ja sen takana on voitto!"

«Alina sulen silmäni ja kuulen äänen, joka mi-
nulle laulaa:

Varjossa tuuhean koiviston,
Keskellä tuoksua kukkasten
Ja kaukana templissä hongikon .

»Maanantaina, marraskuun 19 päivänä. Pahan-
päiväistä hempeyttä koko tuo maailmantuska! Sinä-
hän olet vain onnellinen mies! Ja kun olet masen-
nuksissasi, niin mene vain kannelle, — et voi olla
hyvälle tuulelle tulematta, kun näet koiranpenikkain
tulevan hyppien ympärillesi niin iloisina elämän-
halusta, että tahtovat repiä sinut kappaleiksi. Niistä
elämä on paljasta päiväpaistetta, vaikka aurinkoa
ei ole aikoinkaan näkynyt. Ja sitten heidän keskel-
lään emänsä, Kvik, tyytyväisenä ja täyteläisenä lie-
huttaa häntäänsä. Eikö ole täysi syy olla yhtä iloi-
nen kuin nämäkin?"

»Muuten nekin tietävät, mitä onnettomuus on.
Toissa päivänä iltapäivällä, juuri kun olin työssäni
— tuulimylly pyöriä huristi kannella, ja kuulin Hen-
driksenin vievän ruokaa pennuille, jotka tapansa mu-
kaan tappelivat ruokakupista — tulin ajattelemaan,
että tuo tuulimylly, joka kannella pyörii ilman ai-
tausta, on koiranpenikoille vaarallinen laitos. Kym-
menen minuttia myöhemmin kuulen kamalaa koiran-
vinguntaa, joka oli tavallista tappeluääntä pahem-
paa: samassa tuulimyllyn vauhti väheni ja minä
syöksin ulos. Siellä näin muutaman koiranpennun
pyörivän akselissa, ja se huuti niin, että korvia särki.
Bentsen riippui jarrunvivussa ponnistellen kaikin voi-
min, vaan mylly pyöri yhä. Ensinnä ajattelin sie-
pata kirveen ja lopettaa pennun kurjuuden; vaan
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samassa juoksin Bentseniä auttamaan ja saimmekin
myllyn pysähytetyksi. Samassa tuli Alogstad, ja mei-
dän jarrutessa, hän sai koiranpenikan irti. Siinä
näytti vielä olevan henkeä, ja hän rupesi sitä hiero-
maan ja hyväilemään. Se oli pakkasessa tavalla tahi
toisella tarttunut karvoistaan sileään teräs-akseliin, ja
koiraparka joutui siinä pyörimään paiskautuen kan-
teen joka pyörähdyksellä. Pentu viimein nostikin
päätään ja katseli hämmästyneenä ympärilleen; monta
pyörähdystä se oli tehnyt — eipä ihme jos ei niin
pian tahtonutkaan selville päästä. Sitten se nousi
etujaloilleen; minä kannoin sen peräkannelle ja silit-
telin ja taputtelin sitä. Pian se nousi jaloilleen ja
alkoi hoippuroida ympäriinsä, vaan ei tiennyt mihin
mennä, «Olipa hyvä, että se tarttui karvoistaan",
sanoi Bentsen, «minä luulin, että se oli kiinni kie-
lestään, niinkuin se edellinenkin". Pöyristyttävää
ajatella, koiran penikka kielestä kiinni ja pyörivän
ympäriinsä! Kannoin koiran salonkiin ja hoitelin
sitä parhaani mukaan. Pian se paranikin ja nyt se
leikkii toveriensa kanssa niinkuin ennenkin. — Kum-
mallista on niiden elämä kannella kylmässä ja pi-
meässä. Vaan aina kun menee sinne lyhty kädessä,
niin syöksyvät ne vastaan, asettuvat ympärille nosta-
vat käpäläänsä, tuijottavat tuleen, ja rupeavat sitten
hyppimään ja leikkimään lyhdyn ympärillä aivan
kuin lapset joulukuusen ääressä. Sellaista on päivä
päivältä; ne eivät ole koskaan muuta nähneet kuin
tämän laivan kannen, jonka yli on purjekatto, eivät
edes sinistä kirkasta taivasta. Ja me ihmiset emme
koskaan ole muuta nähneet kuin tämän maan."

«Nyt on viimeinen askel otettu, päätös on valmis.
Edeltäpuolisten esitin asian Johansenille samaan
suuntaan kuin olen tässä edellä tehnyt. Ja sen jäl-
keen selittelin hänelle vaikeudet, joita voi ajatella
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matkalla tapaavan sekä teroitin tarkoin mieleen vaarat,
joita voi olla. Asia on vakava, hengen vaarallinen;
sitä hän ei saa salata itseltään, vaan tulee hänen
juurtajaksain punnita kaikki, ennenkuin päättää.
Jos hän haluaa lähteä, niin mielelläni otan hänet
mukaani; vaan mieluisinta minusta olisi, jos hän
päivän tahi kaksi miettisi ennenkuin antaa vastauk-
sensa. — Hän ei tarvinnut ajatus-aikaa, sanoi hän;

Johansen. Scott Hansen.

„Halma"-peli, Framin salongissa.
Valokuva 13 p. helmikuuta 1895.

mielellään hän lähtee. Sverdrup oli jo kotvan aikaa
sitten puhunut jotakin tällaisesta retkestä, ja silloin
hän oli miettinyt asiaa ja ajatellut, että jos hänet va-
litaan, niin hänestä olisi suuri suosion-osoitus päästä
mukaan. «En tiedä, oletteko tyytyväinen vastauk-
seen, vai tahdotteko, että minun kaikessa tapauk-
sessa tulee miettiä? Alutta muuhun päätökseen en
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voi päästä." — «Jos te vakavasti olette ajatellut,
mihin mahdollisuuksiin antaudutte: että kumpikaan
meistä ei enään ehkä näe ihmisiä, ja että te, jos ei
hullusti käykään, ette missään tapauksessa pääse kär-
simättä monellaisia vaivoja tällaisella retkellä, — jos
olette kaikkea tätä ajatellut, niin sitten en vaadi teitä
pitempään miettimään." — «Minä olen miettinyt
kaikki." — «No sitten on asia päätetty. Huomenna
ryhdymme valmistuksiin matkaa varten. Hansen saa
valita uuden apulaismeteorologin."

«Tiistaina, marraskuun 20 päivänä. Illalla pidin
kaikkien miesten läsnäollessa esitelmän, ilmoittaak-
seni heille päätökseni ja selittääkseni aijotun matkan
suunnitelman. Ensiksi lyhykäisesti selitin koko ret-
kemme historian alusta alkaen, ja mille perusteille
olin retkemme asettanut, nimittäin sille otaksumalle,
että laivan, joka on tarttunut kiinni Siperian pohjois-
puolella, täytyy ajautua poikki napaseutumeren At-
lantin mereen, ja kulkea jostakin kohdin Frans-Jo-
sefin maan pohjoispuolitse, sen ja navan välitse. Ret-
ken tarkoituksena oli toteuttaa tällainen ajautumi-
nen tuntemattoman meren poikki jatehdä tutkimuksia
siellä. Huomautin, että näillä tutkimuksilla on yhtä
suuri arvonsa kulkekoonpa matka itse navan yli tai
jonkun matkaa siitä, Tähän-astisten kokemustemme
nojalla ei ole vähintäkään epäilystä siitä, ettei retki-
kunta saavuttaisi päämaaliaan, kaikkihan tähän asti
oli käynyt niinkuin oli ajateltu ja toivottu, eikä
voinut muuta päättää, kuin että niin käy loppu-
matkankin. Voitiin siis toivoa, että varsinainen teh-
tävämme tulee suoritetuksi, vaan sitten on kysymys
siitä, eikö vielä enempää voida toimittaa, ja sen
jälkeen rupesin selittämään, miten se voi tapahtua
tekemällä retken pohjoiseen, josta sitten tein selkoa
samaan tapaan kuin edellä."
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«Sain sen vaikutuksen, että kaikki olivat hyvin
innostuneina retkeen ja pitivät toivottavana, että sel-
lainen retki tehtäisiin. Ainoana syynä sitä vastaan,
jos heidän mieltään olisi kysytty, olisi, luulen minä,
ollut se, etteivät he päässeet mukaan. Alina huo-
mautin, että uljasta oli tunkeutua niin kauas pohjoi-
seen kuin mahdollista, vaan yhtä uljas teko oli
kulettaa Fram ehyenä napaseutumeren poikki toiselle
puolen — tahi jollei Framia, niin ainakin heidät
itsensä ilman ihmishengen hukkaa. Kun se on tehty,
niin voimme hyvällä syyllä sanoa, että se on kelpo
retki. Alina uskon, että he tämän ymmärsivät. —

Nyt siis on arpa heitetty, ja minun on pakko uskoa,
että tästä retkestä tulee kuin tuleekin tosi."

Ja sitten ruvettiin varustuksia valmistamaan
oikein todenteolla. Olen jo maininnut, että loppu-
kesällä aloin rakentaa yhdenmiehen-kajakkia, jonka
runko tehtiin bamburuovosta, ja huolellisesti pantiin
kokoon. Se oli vaivaloista työtä, johon kului monta
viikkoa; vaan kajakistapa tulikin sitten keveä ja luja.
Täysin valmiina runko painoi 8 kiloa. Sen sitten
Sverdrup ja Blessing päällystivät purjevaatteella, ja
koko alus silloin painoi 15 kiloa. Saatuani tämän
valmiiksi olin käskenyt Alogstadin tehdä toisen samal-
laisen, ja sitä me nyt Johansenin kanssa rupesimme
päällystämään. Nämät kajakit olivat 3,7 m. pitkiä ja
noin 0,7 m. leveitä keskeltä: toinen oli 30 cm toinen
38 cm syvä. Ne olivat siis paljoa lyhemmät ja paljoa
leveämmät kuin tavalliset eskimolaisten kajakit, ei-
vätkä ne senvuoksi olleet niin nopeakulkuisia; vaan
ne olivatkin etupäässä tarkoitetut railoissa ja jään
uomissa kulkua varten, ja pitkin maan rantoja, jos
sellaisille seuduille sattuisimme. Sen vuoksi ei ollut
niin tärkeää, että alus oli nopeakulkuinen, kuin se,
että se oli luja ja kevyt kulettaa mukana ja että
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siihen mahtui ruokavaroja ja matkavarustuksia pitem-
mäksi ajaksi. Jos kajakeista olisi tehty pitempiä ja
kapeampia, niin ne olisivat raskaampia kantavuuteen
verraten ja olisivat helpommin vikautuneet kuletel-
taissa niitä jäätä pitkin. Sellaisinaan ne soveltuivat
erinomaisesti meidän tarpeeseemme. Kuormittais-
samme ne hyvin voimme niissä kulettaa matkavarus-
tuksemme ja ruokavaroja vähintäin kolmeksi kuu-
kaudeksi meille itsellemme ja aika joukon ruokaa
koirille, ja vielä kaupan päällisiksi voimme ottaa
pari koiraa kannelle. Kajakin aukko oli eskimolai-
seen tapaan reunustettu puurenkaalla: sen alle me
voimme tukkia vartavasten tehdyt hylenahkaturk-
kimme helmukset.' niin että aukko siten tuli veden
pitävästi suletuksi. Kun vielä sidoimme turkin hihan-
suut kalvosista kiinni, niin sai meri käydä ylitsemme
täydellisesti eikä kajakkiin tullut vettä tippaakaan.
Tällä tavoin meidän piti olla varustettuna siltä
varalta, että joudumme kulkemaan avonaisia meri-
taipaleita, Huippuvuorille tai, jos valitsemme toisen
tien, Frans-Josefin maan ja Novaja Semljan välillä.
Paitse tätä aukkoa keskellä, oli myöskin keulassa
ja perässä pieni käden mentävä reikä, joista voi jär-
jestää ja sijoittaa ruokavaroja kajakissa ja helposti
saada esiin, mitä kulloinkin tarvitsi, sitä varten tar-
vitsematta purkaa koko lastia keski aukon kautta,
kun piti saada jotakin, joka oli kajakin pääpuolissa.
Nämäkin reijät voitiin sulkea vedenpitävästi. Jotta
purjevaate, jolla kajakit päällystettiin, olisi tullut
oikein vedenpitävä, niin olisi ollut parasta kastaa se
Uimavedellä ja sitten maalata se ulkoapäin tavalli-
sella öljyvärillä; vaan ensinnäkin sellainen työ olisi
ollut varsin vaikea sellaisessa pakkasessa kuin meillä
oli — laivan ruumassa oli — 20° —, ja toisakseen
minua pelotti, että vaate maalista käy kovasti hau-
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raaksi, joten siihen jääkukissa helposti puhkeilee
reikiä; sen vuoksi pidin parempana voidella ainoas-
taan talilla ja parafiinillä, joka voide ei kuitenkaan
näyttänyt olevan oikein tarkoituksenmukaista. Täten
kajakkein paino vähän lisääntyi, niin että ne kaikkiaan
painoivat 18 kiloa kumpikin.

Sitten teetin erityisiä rekiä matkaa varten, siroja
ja lujia, että ne kestävät kovan koetuksen, johon ne
joutuivat tällaisia raskaita kuormia vedettäessä epä-
tasaisella jäällä. Niistä oli kaksi kajakkein pituisia,
noin 3,6 m. Vaatteilla tein myöskin monia kokeita:
varsinkin sitä oli minun tutkittava, voisimmeko
käyttää paksuja sudennahkavaatteitamme; vaan aina
tulin siihen päätökseen, että ne olivat liian lämpöiset.
Niinpä olen päiväkirjaani kirjoittanut marraskuun 29
päivänä: «olin retkellä pohjoiseen päin puettuna taas
sudennahkavaatteisiin; vaan vielä on liian leuto ilma:
— 36,c. Minä hikoilin kuin hevonen, vaikka minulla
ei ollut mitään kuormaa ja vaikka kulin hiljakseen.
Aluuten nyt on vähän raskaanlaista kulkea pimeässä,
kun ei voi hiihtää. Olisin utelias tietämään milloin
tulee niin kylmä, että tämä puku olisi parahiksi."
Joulukuun 9 päivänä olin myöskin retkellä, sillä
kertaa suksilla: ~— 41°. Olin sudennahkavaatteissa;
vaan hikoilin niin, että vesi virtana juoksi selkää
pitkin, jotta olisi myllykin pyörinyt. Liian lauhkeaa
vieläkin. Tiesi tuleeko koskaan tarpeeksi pakkanen."

«Tietysti teimme monia ja monenlaisia kokeita
teltalla ja keittolaitoksella. Joulukuun 7 p. on päivä-
kirjassani että olimme pystyttäneet silkkivaate-telt-
tamme, jota aijoimme käyttää retkellämme, ja kei-
timme keittokoneellamme siellä sisällä. Koneet osoit-
tivat, että me (35 asteen kylmästä jäästä) kiehutimme
kolme litraa vettä ja samalla saimme sulatetuksi
viisi litraa, puolessatoista tunnissa käyttämällä noin
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120 gr snowflake'a, * Seuraavana päivänä kiehutimme
puolikolmatta litraa ja sulasimme saman verran tun-
nissa, käyttäen 100 gr snow4lake'a. Eilen keitimme
pari litraa erinomaista kauranryynipuuroa ja samalla
saimme sulatetuksi jäästä vähän vettä, johon meni
vähäni enemmän kuin puoli tuntia ja 50 gr snovv-
flake'a. Ei se siis ole erittäin suuri määrä, minkä
kulutamme poltto-ainetta päivässä retkellämme."

Sitten minä tein kaikenmoisia laskuja ja vertai-
luja saadakseni selville tarkoituksen-mukaisimmat
ruokavarat; jos koskaan, niin tälle retkelle piti saada
sellaiset ruokavarustukset, niin ihmisille kuin koirille,
että ne samalla olivat ravitsevia ja terveellisiä ja
painoivat ainoastaan sen verran, mikä oli kaikkein
välttämättömintä. Tuonnempana olevasta matka-
varustuslistasta näkyy tarkemmin, mihin loppupää-
töksiin olen tullut tutkimuksissani tässä suhteessa.
Varustuspuuhiin kuuluu tietysti vielä koneitten pun-
nitseminen ja kokeileminen koneilla ja monilla muilla
pienillä esineillä, jotka tosin olivat vähäpätöisiä, vaan
kuitenkin välttämättömiä. Kaiken sopivasta kokoon-
panosta riippuu koko menestys.

Näihin valmistuksiin meni suurin osa meidän
kummankin ajasta. Tietysti useat muutkin ottivat
osaa näihin puuhiin talven kuluessa. Alogstadilla oli
myötään työtä rekien laittelemisesta, niiden kiskoit-
tamisesta, vahvistamisesta j. n. e. Sverdrup neuloi
makuusäkkejä ja paljon muita tarpeita. Juell nimi-
tettiin koirainräätäliksi, ja silloin kun hän ei ollut
keittiössä, niin oli hänellä täysi puuha ottaessaan koi-
rista mittaa, neuloessaan niille valjaita ja niitä koe-
tellessaan. Blessingin oli laitettava meille pieni ap-
teki, johon tuli valituita lääkkeitä, sidetarpeita ja

* Snowflake on muuatta lajia parasta amerikalaista poltto-
öljyä.
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muuta sellaista, jota voimme ehkä tarvita. Muuan
oli alituisessa työssä kirjoittaessaan hienolle, keveälle
paperille lyhennetyssä muodossa päiväkirjamme ja
kaikki tieteelliset havainnot ynnä muuta, jotka halusin
ottaa mukaani matkalle kaikessa tapauksessa. Han-
senin oli laitettava meille tarpeelliset taulut havain-
tojen merkitsemistä varten, viivat kroiiometriemme
kulusta ja muuta sellaista. Sitä paitse oli hänen
tehtävä kartta retkestämme ja ajautumisestamme
tähän asti.

Aluuten en tahtonut kovin anastaa häneltä kal-
lista aikaansa, sillä hänen piti saada häiritsemättä
jatkaa tieteellisten havaintojen tekoa. Tänä syksynä
hän oli isosti parantanut tilaansa rakentamalla Johan-
senin kanssa havaintojen tekoa varten lumimajan,
samaan malliin kuin eskimolaisten lumimökit. * Alie-
lestään oli hänellä siellä varsin mukava olo; katossa
olevan petrolilampun valon heijastuessa valkoisista
lumiseinistä oli siellä varsin kirkasta, ja siellä hän
voi kaikessa rauhassa puuhailla koneittensa kanssa
purevan tuulen vähääkään häiritsemättä. Hansenin
mielestä siellä oli kerrassaan lämmin, kun siellä oli
noin — 20°; niin että hän avokäsin voi käytellä
koneitaan. Täällä hän nyt päivät päästään uupu-
matta teki havaintojaan, tarkastaen magnetineulan
salaperäisiä liikkeitä, jotka usein hänelle tuottivat
paljon päänvaivaa. Kerran hän — marraskuun 24
p. — tuli kauhistuneena illallispöytään (vähän yli
kello kuuden) ja sanoi, että nyt juuri magnetineula
oli tehnyt kummallisen poikkeuksen, nimittäin 24°,
ja omituista, että pohjoiskärki kääntyi itään päin. En
muista kuulleeni puhuttavan sellaisesta poikkeuk-
sesta ennen. Hansen oli huomannut useita samal-
laisia poikkeuksia noin I5°:lla. Samassa hän oli ovi-

* Katso kuvaa sivulla 425.
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aukosta huomannut ulkona kummallisen valon; ja
hän hän eroitti laivan ja jään kaukana yhtä selvään
kuin täydellä kuutamolla, sanoi hän. Mitään revon-
tulia hän ei nähnyt, taivas kun oli paksussa pilvessä.
Näyttää siltä, että tämä kummallinen poikkeus olisi
yhteydessä revontulien kanssa, vaikka poikkeus oli
itään eikä länteen kuten tavallista. * Ei voi olla
puhettakaan siitä, että jääteli, jossa laivamme on
olisi liikkunut: on ollut ihan levollista, ja poikkeus
oli niin lyhyt-aikainen, että tällainen kahden komp-
passiviivan välin pyöräys niin vähässä ajassa olisi
ehdottomasti tuntunut laivassa. Tämä mahdollisuus
ei siis voi kysymykseen tulla, ja tapaus pysyy minulle
toistaiseksi käsittämättömänä. Blessing ja minä me-
nimme heti kannelle katselemaan taivasta. Tosin
oli niin valoisa, että eroilimme selvästi takamaston
raakapuut: vaan mitään sen tavattomampaa ei mie-
lestämme ollut, kuin mitä täällä yleensä on.

* Kristianian observatorion päiväkirjassa on merkitty revon-
tulia olleen kello kahdeksan aikaan sinä päivänä.



X

Toinen joulu ja uusivuosi.

«Perjantaina, marraskuun 30 päivänä. Tänään
tapasin karhun jälet railossa, laivan keulan puolella.
Karhu oli tullut hiljaa juosta hölkytellen pitkin railon
jäätä, kaukaa idästä päin: vaan sitten se lie jotakin
laivasta säikähtänyt, koska se oli pitkin askelin läh-
tenyt takaisin samaa tietä. Omituista kun ne kier-
televät ympäriinsä täällä erämaassa. Alita niillä on
täällä tekemistä? Ollapa tuollainen jääkarhun vatsa,
niin voisi mennä ainakin navalle asti ja sieltä takaisin
ilman eväitä. Muuten ei kauan viipyne, ennen kuin
se kiertelyä palaa tänne takaisin, jos minä näitä
otuksia oikein tunnen, niin että saamme sitä kat-
sella vähän lähempää." *

«Alina mittasin askelilla railon laivan keulan
puolella, vasemmalla. Se oli 348 askelta poikkipäin,
ja melkein samanlevyisenä se ylti hyvän matkaa
itään päin: länsi puolella oleva railo ei liene sen
kapeampi. Kun ottaa huomioon, että perän puolella
oleva railokin on aika laaja, niin itse asiassa on tyyn-
nyttävää ajatella, että jäässä on niin paljon tilaa, jotta
sellaisia aukkoja voi syntyä. Kyllähän siellä olisi
tilaa kylliksi meidän ajautua, kunhan vain saisimme
tuulta — mutta sepä vain ei tahdo tulla. Marraskuu
on yleensä ollut tavattoman huono kuukausi. Se on

* Se ei kuitenkaan tullut takaisin.
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ajanut meitä taaksepäin sen sijaan kuin olisi pitänyt
ajaa eteenpäin — ja viime vuoden marraskuu oli
niin erinomainen! Ei näy voivan luottaa vuoden-
aikoihin tässäkään hämmennetyssä meressä, Kun
kaikki käy ympäri niin ei talvi ole ehkä parempi
kuin kesä oli. Alutta ei — sen täytyy olla, en voi
muuta uskoa."

«Taivas on peitossa, jonka läpi tähdet töin tuskin
häämöittävät. On tavallista pimeämpi; ja tässä ijan-
kaikkisessa yössä hiiviskellä yksinään hyljättynä!
«Koko maailma oli valaistu loistavalla valolla ja täy-
llänsä häiritsemätöntä toimeliaisuutta. Vaan ainoas-
taan näiden yli oli painostava yö levinnyt, mustan
synkkyyden kuva, joka heidät sitten on perivä."
Tämä musta, syvä, hiljainen tila on kuin pohjaton
salaperäinen kaivo, jonne katsoa tuijotat aavistaen
siellä jotakin olevan — tuijotat omaa silmääsi. Huu.
omia kuluneita ajatuksia, niistä ei konsanaan pääse
erilleen. Eikö ole keinoa päästä pakenemaan itseään,
jotta saisi kiinni yhdestä ainoastakaan ajatuksesta,
ainoastaan yhdestä ainoastakaan, joka on ulkopuo-
lella itseämme, — eikö muuta keinoa kuin kuolema?
Alutta kuolema on varma. Se tulee jonakuna päi-
vänä suurena ja hiljaa, aukaisee Nirvanan mahtavat
portit, ja sinua huuhtoo ijankaikkisuuden meri."

«Sunnuntaina, joulukuun 2 päivänä. Sverdrup
on ollut kipeänä useita päiviä, viime päivinä vuoteen
omana, niin kuin yhä edelleenkin. Toivomme ettei
se ole mitään vaarallisempaa; itse hän arvelee, ettei
se mitään merkitse, vaan kaikessa tapauksessa se on
ikävää. Poika-raukka ei syö muuta kuin kaura-
velliä. Se on vatsakatarria, jonka hän luultavasti on
saanut vilustumisesta jäällä; hän on ollut vähän
varomaton siinä suhteessa. Nyt hän muuten on
parantumassa, niin että se menee kai pian ohi; vaan
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se on varoitukseksi, ettei saa olla liian varma. —

Olin tänään pitemmällä kävelyretkellä pitkin railoa:
se on aika suuri ja ulottuu, väliin hyvinkin leveänä,
hyvän matkaa etelään päin. Kun on jonkun aikaa
kävellyt railossa uutta jäätä, jota on helppo ja mu-
kava astua kuin kulettaa tietä, ja sitten nousee taas
lumen peittämälle vanhalle jäälle, niin silloin vasta
oikein perusteellisesti huomaa, mitä on suksitta kulku:
onpa aika ero. Vaikka minulla ei olisi ollut vähin-
täkään lämmin siihen saakka, niin alan heti hikoilla,
kun olen vain vähänkin matkaa vanhaa jäätä astellut,
Vaan mitä tehdä? Suksia ei voi käyttää. On niin
pimeä, että on vaikea hapuilla eteenpäin jaikaisinkin,
ja kuitenkin langeta tupsahtaa aavistamattaan, tahi
pudota huprahtaa joittenkin suurten jäämöhkäleitten
väliin."

«Alina luen nyt englantilaisia kertomuksia ret-
kistä, joita tehtiin Franklinin aikaan ja häntä etsiessä,
ja minun täytyy tunnustaa, että nuo miehet ja ankara
työ, jota retkien suorittamisessa vaadittiin, herätti mi-
nussa ihmettelyä. Englannin kansalla on todella
syytä olla ylpeä heistä. Aluistan kun luin näitä ker-
tomuksia poikasena, mielikuvitus pani minut jänni-
tyksiin ja syntyi halu tuohon luontoon ja näkemään
noita kuvia, jotka silloin vyöryivät silmien eteen.
Nyt miehenä, itse vähän koettuani tätä elämää, luen
näitä kertomuksia kuvien enään houkuttelematta
minua, ja vaivun ihmettelemään. Nuot miehet olivat
terästä — Parry, Franklin, James Ross, Richardson,
AfClure ja AfClintock ja nuo kaikki muut! Aliten
hyvin mietityltä ja laadituita heidän varustuksensa
olivat niihin apuneuvoihin nähden, joita heillä oli käy-
tettävänä. Totisesti ei ole mitään uutta auringon alla.
Suurimman osan siitä, mistä minä itse olin ylpeä, ja
jonka luulin olevan uutta, tapaankin heillä. Ai'Clintock



466 POHJAN PIMEILLÄ PERILLÄ.

on kaikkea sitä käyttänyt kymmenen vuotta sitten.
Heidän syynsä ei ole. että he ovat syntyneet sellai-
sessa maassa, jossa ei suksia tunneta, ja jossa ei ole
lunta tuskinpa nimeksikään koko talvena. Ja kui-
tenkin, vaikka heidän täytyi kokemuksensa lumesta
ja lumiretkistä koota ollessaan siellä pohjoisessa,
vaikka he olivat suksitta ja täytyi raivata tiensä kall-
ioillalla lumessa ja vetäen kapeajaikaisia rekiä yli
epätasaisen, lumipeittoisen ajojään — miten pitkiä
taipaleita he ovat tehneet, ja mitä otteluita kestäneet!
Kukaan ei heitä voita. Tuskinpa kukaan voi heille
vertojakaan vetää. Ehkä venäläiset Siperian ran-
nalla; mutta heillä oli se etu, että olivat maasta,
jossa lumi ei ole tavatonta."

«Perjantaina, joulukuun 14 päivänä. Eilen pi-
dimme suuren juhlan Framille, joka nyt oli päässyt
pohjoisemmaksi kuin mikään muu laiva (me olimme
toissa päivänä 82° 30' p. 1.)."

«Päivälliseksi oli: keitettyä makrillia persiljan
ja voin kanssa: siankyljystä ranskalaisten herneitten
kanssa; norjalaisia metsämansikoita riisin ja maidon
kanssa; kronmallasekstraktia. Sitten tuli kahvia.
Illaksi tuoretta leipää ja rusinakakkua, ja niin edes-
päin. Alyöhemmin illalla suuri konsertti. Konvehtia
ja päärynähilloa. Alutta loistokohtana oli, kun höy-
ryä vänlämmin ja tuoksuava kirsimarjamalja kannettiin
sisään ja jaettiin ympäriinsä suuren ilon vallitessa. Ale
olimme erinomaisella tuulella jo entuudestaan; vaan
tämä teki aivan huomattavasti ylimääräisen vaiku-
tuksen koko seuraan. Suurin arvoitus useimmille oli,
mistä ainekset oli saatu tähän kelpo maljaan, erit-
täinkin alkoholi. * Sitten tuli puheita. Ensiksi juh-
lallinen puhe Framille, joka nyt oli näyttänyt mihin se

* Me olimme siihen käyttäneet puhdasta rypälealkoholia.
Yert. muist. s 62.
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kelpaa: moni viisas mies oli puistanut päätään meidän
lähtiessämme, ja hyvästellyt meitä onnettomuutta en-
nustaen. Vaan vähemmän olisivat pudistaneet pää-
tään ja hiljaisemmalla äänellä varoittaneet, jos nyt
olisivat nähneet meidät, kun me kaikessa rauhassa
ajaudumme pohjoisemmaksi kuin mikään laiva tähän
asti on päässyt. Ja Fram ei ole nyt ainoastaan poh-
joisin laiva maanpallolla, vaan se on jo kulkenut
suurien tuntemattomien alojen läpi, monta astetta
pohjoisemmaksi sitä, mihin tähän saakka on päästy
tällä merellä, tällä puolen pohjoisnavan. Ja niin
kuin toivomme, se ei pysähdy tähän; tulevaisuuden
sumun takana on vielä monta voittoa, jotka ilmes-
tyvät näkyviin toinen toisensa jälkeen, ajan tullessa.
Vaan siitä emme nyt puhu, nyt on meidän iloittava
siitä, mitä todellisesti olemme saavuttaneet. Nyt jo
uskon sen lupauksen toteutuneen, joka on lausuttuna
Björnsonin tervehdyksessä Framille, kun se lasket-
tiin teloiltaan, ja että me nyt runoilijan kanssa
voimme huudahtaa:

Laiva, eläköön, onnea matkalle;

Nimen, kunnian luot sinä Norjalle
Siellä, minne ei konsana laivojen tie
Eikä nimikään ainoa kulkenut lie."

«Aleista tuntuu omituiselta, melkein kuin hä-
vettää, kun vertaamme edeltäjiemme, aikaisempien
retkikuntain, vaivoja ja uskomattomia kärsimyksiä
mukavaan tapaan, jolla me ajaudumme maapallon
tuntemattomien seutujen läpi ja niin laajojen seu-
tujen halki,' että harva, tuskinpa mikään edellisistä
napaseuturetkikunnista on kulkenut samalla kertaa.
Tosiaan meillä on täysi syy olla tyytyväisiä Framiin
ja matkaamme tähän asti. Uskon voivamme antaa
Norjalle jotakin korvaukseksi meille osoittamastaan
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luottamuksesta ja meille uhraamistaan rahoistaan.
Vaan elkäämme sen vuoksi unohuttako edeltäjiämme,
vaan ihmetelkäämme heidän taistelultaan ja kärsi-
myksiään, muistakaamme, että ainoastaan heidän
työnsä kautta, kaiken sen kautta, mitä he ovat toi-
mittaneet, on meidän tiemme tasoittunut. Heidän
keräilemäinsä kokemusten avulla on ihmiskunta nyt
päässyt niin pitkälle, että se voi ruveta taisteluun
jonkunlaisella menestyksellä sitä vihollista vastaan,
joka tähän asti on ollut vaarallisin ja jäykin napa-
piirin seuduissa, nimittäin ajojäätä, käyttäen niin
yksinkertaista keinoa, että kulkee vain sen mukana
eikä sitä vastaan, että antaa sen syleillä itseään, ei
vastenmielisesti, vaan ehdoin tahdoin, ja valmistautuu
siltä varalta. Tähän laivaan olemme koettaneet koota
kaikki edeltäjämme kokemukset. Siihen kului vuosia,
vaan arvelin, että ne saatuani, voimme ottaa vastaan
kaikki kohtalon vaiheet täällä tuntemattomassa seu-
dussa. Luulenpa onnistuneemmekin. Luulen kaik-
kien täällä uskovan, että sellaista vaikeutta tahi
estettä ei tule, jota emme voisi voittaa niillä apu-
neuvoilla, joita meillä on laivassa mukanamme, ja
palaamme lopuksi terveinä ja voimakkaina ja hyvillä
tuloksilla kotia Norjaan. Ja sen vuoksi juomme
Framin maljan."

«Siihen suuntaan kuului puhe. Sen jälkeen seu-
rasi soittoa, ja yleiseksi riemuksi esiintyi Lars-seppä
solo-tanssijana. Hän vakuutti meille, 1; että jos hän
Norjaan tultua saa vielä olla sellaisissa juhlissa kuin
Kristianiassa ja Bergenissä oli meidän lähtiessämme,
niin kyllä hänen koipensa saavat silloin liikkua, minkä
vain jaksavat, Sitten juotiin vielä yksi malja — niiden
malja,! jotka olivat kotona, odottaen vuosi vuodelta
tuloamme, jotka eivät tiennecc, mistä meitä ajatuk-
sillaan etsisivät, jotka kuuntelivat ja kuuntelivat saa-
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matta vastausta, vaan jotka täydellisesti luottivat
meihin ja matkamme onnistumiseen, niiden malja,
jotka antoivat meidän lähteä matkallemme ja joiden
uhraus oli suurin. — Juhlaa kesti soiton raikuessa
ja hilpeän mielialan vallitessa koko illan, eikä mie-
liala suinkaan siitä alennut, kun kelpo lääkärimme
toi esiin sikarreja, jokatavara alkaa täällä olla varsin
korkeassa hinnassa — se alkaa olla kerrassaan surul-
lisen harvinaista tavaraa. Se vain on ainoa ikävä
seikka elämässämme, että Sverdrup ei vielä ole täysin
parantunut vatsakatarristaan. Hänen täytyy paastota,
ja siihen hänestä ei oikein ole miestä; ruokanaan
on nisuleipä, maito, raaka karhunpaisti ja kauran-
ryynipuuro, vaan hänellähän haluttaa kaikkea muuta,
kakusta alkaen rullatavaroihin saakka. Vaan yläällä
hän jo on ja on ollut kävelyretkelläkin."

«Oli jo myöhäinen kun tulin hyttiini, vaan mi-
nulla ei haluttanut maata; ihana kuutamo houkutteli
minut ulos kävelemään. Kuun ympärillä oli, kuten
tavallista, kehä ja kehän päällä oli kaari, joka sivusi
sitä yläreunassa, vaan jonka molemmat päät tai-
puivat alas- eikä ylöspäin kuten tavallisesti. Se
näytti ympyrän kehältä, jonka keskipiste oli kaukana
kuun alla. Kehän alareunassa näkyi lisäkuu, tahi
oikeammin sanoen, suuri loistava täplä, jonka kirk-
kain osa oli kehään koskettava ylälaita keltaisine reu-
noineen, josta se meni alaspäin kolmion muotoisena.
Se oli kuin kaarenlohko ympyrästä, mikä oli itse kuun
kehän alapuolella, sivuten sitä. Kuun poikki ja ohitse
kulki kirkkaita cirrusjuovia. Ilmiö kokonaisuudes-
saan teki varsin haaveellisen vaikutuksen.

joulukuun 22 päivänä. Yhä vain
tuuli, kaakossa. Se on yltynyt täydeksi myrskyksi.
Mastoissa päämme päällä humisee ja ruskaa, sitä
on nautinto kuulla — pohjoiseen päin kuletaan var-
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maan aika vauhtia. Kun menee kannelle ja pistää
päänsä ulos teltan ovesta, niin vokuu korvissa ja
lumi pieksää silmiä, niin että muutamien minuttien
kuluttua koko naama on valkoisena. Ja jos menee
lumiobservatorion luo, niin ei erota laivaa. Töin-
tuskin voi pitää silmiään auki. Olisin utelias tietä-
mään, emmekö ole jo tulleet 83:nen asteen yli.
Alutta, paha kyllä, tätä iloa ei kauan kestä, baro-
metri on laskenut huolestuttavalla tavalla, ja tuulen
voima on väliin ollut aina 13 ja 15 m. Yöllä, puoli-
yhden aikaan, sai laiva yhtäkkiä kovan sysäyksen,
niin että kaikki tärisi ja huiskui; maatessani hytissä
tunsin kauan aikaa allani tutisevan. Lopuksi kuulin
puristuksen jyrinää ja kohinaa. Käskin vahdin kuun-
nella, mitä se on, ja pitää silmällä teliä, jossa lai-
vamme oli, että jos se halkeaa ja kalustomme joutuu
vaaraan. Hän vastasi, että hän kuuli puristusta sekä
keulan että perän puolelta, vaan ei ollut helppo
eroittaa ääntä myrskyn tohinalta mastoissa. Nyt
päivällä, noin puoli yhden aikaan, sai laiva taas
rajun sysäyksen, ankaramman kuin yöllä. Alyöskin
vähän myöhemmin tärisytti; arvatenkin on perän
puolella ollut puristusta, vaan myrskyltä ei ole mitään
voinut kuulla, Kummallista on tämä puristus i —

voisi ajatella, että se on tämän myrskyn synnyttämä,
vaan se on kuitenkin jotensakin säännöllisesti, vaikka
ei olekaan nyt vielä juoksuvesi, ja kun se muutamia
päiviä sitten alkoi, niin oli meillä pakoveden aika.
Paitse eilen ja viime yönnä, oli meillä puristusta
torstaina edeltäpuolisten puolikymmenen ja puoli-
kahdentoista aikoihin. Se oli niin ankaraa, että
Hendriksen, joka oli mittaus-avannolla juoksi monet
kerrat laivaan; hän luuli jään halkeavan allaan. On
kummallista: nyt kun me olemme kauan aikaa olleet
rauhassa, niin käydään melkein hermostuneiksi,



TOINEN JOULU JA UUSIVUOSI. 471

kun Fram saa sysäyksiä ja kaikki tärisee kuin anka-
rassa maanjäristyksessä."

«Sunnuntaina, joulukuun 23 päivänä. Sama tuuli.
Ja yhtä kovasti tuulee, aina 13 ja 14 m. Savuna
pyryää ulkona, niin ettei eteensä näe, ja pimeä on.
Peräkannella on paksut lumikinokset ruorirattaan
ympärillä ja laivan laitamilla, Saa todella vaiku-
tuksen kaukaisen pohjan talvesta, kun nyt tulee
kannelle. Väristen pistäytyy teltan ovesta sisään,
menee hyttiinsä ja heittäytyy vuoteeseensa hyvillä
mielin; tuntuu ihanalta, ettei tarvitse kulkea tuollai-
sessa ilmassa. — Alutta pian kai tulee aika kestää
yöt ja päivät tuollaistakin ilmaa, tahdommepa sitten
tai emme. Edeltäpuolisten Pettersen, joka tämän
viikkoa on ollut koiravahtina, tuli salonkiin ja kysyi,
lähtisikö joku hänen kanssaan jäälle pyssyineen,
siellä oli ihan varmaan karhu. Hendriksen ja minä
lähdimme. A^aan ei siellä mitään näkynyt; koirat heit-
tivät haukkumasta meidän tultua, ja rupesivat leikki-
mään keskenään. Vaan Hendriksen oli oikeassa —

oli «kauhea nöyrä-ilma". Oli kerrassaan tukehtua,
kun kääntyi vastatuuleen, ja pyrylumi tunki nenään
ja suuhun. Laivaa ei eroittanut, kun oli siitä tullut
muutamia askeleita, niin että ei ollut viisasta mennä
kovin pitkältä; ja lumikinoksiin kompastelimme myö-
täänsä, väliin lysähdimme istuallemme kinoksen har-
jalle, väliin huprahdimme johonkinkuoppaan. Baro-
metri oli tänäänkin laskenut yhtämyötään ja nopeasti,
nyt vihdoin se on alkanut taas nousta vähitellen, vaan
se on vieläkin 726 mm. Termometri, kuten taval-
lista, tekee ihan päinvastoin; se nousi niin, että jäl-
keenpuolisten osoitti — 21,3°, nyt se näyttää taas las-
keuvan hiljalleen. Vaan tuuli pysyy yhä ihan samalla
suunnalla. Se on meitä vienyt varmaan hyvän taipa-
leen pohjoiseen, varmaankin hyvän taipaleen 83:nnen
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asteen ohi. Iloiselta tuntuu, kun se kiskoo ja rai-
voaa mastoissa. Niin, kunpa vain ei tietäisi, että
kaikki maallinen onni on niin lyhyt-aikaista!"

«Nyt puoliyön aikaan tulee perämies, joka on
vahtina, ja ilmoittaa, että jää on halennut ihan ter-
mometrikopin ulommaisen kulman luota sen ja mit-
taus-avannon välillä. Sama railo, joka oli kesälläkin,
on auvennut uudelleen. Luultavasti on koko jaate-
limme halennut keulan puolella olevasta railosta
peränpuolella olevaan railoon saakka. Termografi ja
muut koneet otetaan kopista, jotta eivät sattuisi
menemään, jos syntyy puristusta. Vaan muuta tuskin
on, joka voisi joutua vaaraan. Alerenmittauskapineet
ovat kaukana railon toisella puolen. Alittaus-avannon
luona ei ole muuta kuin puupukki rautaplokineen."

«Torstaina, joulukuun 27 päivänä. Taaskin joulu
ja niin kaukana kotoa. Aliten synkkä ja harmaja
se on! Ja kuitenkaan en minä ole synkällä mielellä.
Paremminkin olen iloinen; on aivan kuin odottaisin
jotakin. Pitkän epävarmuuden jälkeen tunnen, että
pimeä yö on kerran loppuva. Ei ole epäilystäkään
ettei kaikki onnistuisi, ei epäilytä, että matka olisi
turha ja aika hukkaan mennyttä, että pettäisimme
toiveet. Tutkijan kohtalo on ehkä kova ja täynnänsä
pettymyksiä, sen kaikki sanovat; mutta elämänsä on
täynnänsä ihania hetkiä, jolloin hän katselee ihmis-
tahdon ja ihmis-Uskon voittoja, kun hänelle hää-
möittää onnen ja rauhan satama."

«Olen omituisessa mielentilassa tätä nykyä. Sulaa
levottomuutta. Ei ole ollut mitään halua kirjoitta-
maan näinä päivinä: ajatuksia tulee ja menee. Hil-
litsemätön halu eteenpäin. Ei pääse selville itsestään
vaan kuka voi mitata ihmissielun syvyyttä? Tuo
aivolaitos on mutkallinen kone. AVe are such stuff
as dreams are made of. — Onko niin? Minä melkein
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alan sitä uskoa: Pienoismaailma ijankaikkisuuden
äärettömästä haavetomusta."

«Tämä on toinen jouluyö syvässä yksinäisyy-
dessä, kuoleman valtakunnassa; kaukana, kaukana
pohjoisessa, missä kukaan ei ennen ole käynyt.
Tässä ajatuksessa on jotakin omituista. Ja sitten

Juell. Amundsen. Johansen. Petterssen.

Konehuoneessa.
Valokuva, Helmikuun 12 p:nä 1895.

tämä on viimeinen joulu Framilla. Tuntuu melkein
ikävältä ajatella sitä — Fram tuntuu kodilta, johon
on mielistynyt; ehkä toverit viettävät vielä yhden
joulun täällä, ehkä useammankin, ilman meitä, jotka
lähdemme heidän luotaan yksinäisyyteen. Tämä joulu
on mennyt rauhallisesti ja hupaisesti, ja kaikki tun-
tuvat viihtyvän hvvin. Iloon ei suinkaan vähä vai-
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kuttanut, se että tuulet toivat meille joululahjaksi
83:nnen asteen. Onni oli tällä kertaa pitempi kuin
olin odottanut, kovaa tuulta kesti yhä maanantain ja
tiistain; vaan sitten se vähitellen laantui ja kääntyi
pohjoiseen päin, kunnes jäi koilliseksi. Eilen ja tä-
nään se on ollut luoteessa. No niin, saa tyytyä siihen:
pitäähän sitä olla vähän vastatuultakin, ja sitä paitse
se ei liene pitkällinen."

«Joulu-aattoa vietettiin tietysti juhlallisesti ylen-
syömisellä. Oli mahtava runsaus joululeivoksia; jos
minkä nimellisiä, puhumatta konvehteista ja muista
sellaisista. Ja sitten Blessing ja minä olimme koko
päivän tehneet työtä otsamme hiessä ja saaneet syn-
tymään suurta kunnioitusta herättävää ~83-asteenn-
napaseutu-sampanjaa", josta ainakin me sen laatijat
arvelimme olevan syytä ylpeillä, — se oli valmistettu
napaseutujen jalosta rypäleestä, lakkamarjasta. Toiset
vetivät sitä makeaan poskeensa, ja monet maljat juo-
tiin tällä jalolla mehulla. Koko joukko kuvateoksia
oli pantu esiin, oli soittoa ja juttuja ja laulua ja ilo
ylimmillään."

«Joulupäivänä oli tietysti hieno päivällinen. Päi-
vällisen jälkeen kahvia ja curacaota, joka tällä lai-
valla on valmistettua, sitten Nordahl toi venäläisiä
sikarreja. Illalla tarjoiltiin lakkamaljaa, joka ei myös-
kään näyttänyt olevan epämieluista. Alogstad soitti
viulua, ja Pettersen joutui niin haltioihinsa, että hän
lauloi ja tanssi meille. Sillä pojalla on komikerin
lahjat ja luontaiset taipumukset balettiin. On ihan
hämmästyttävää sen pojan monipuolisuus, josta hän
osoittaa aina vaan uusia puolia: hän on koneenkäyt-
täjä, seppä, läkkiseppä, kokki, hovimestari, hoviko-
mikeri, tanssija, — niin. ja nyt1 viimeksi hän on
esiintynyt ensimmäisen luokan parturina ja kähertä-
jänä. Illalla syntyi suuret tanssiaiset. Alogstad soitti
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niin, että hiki tippui. Hansenin ja minun täytyi olla
naisina. Ja Pettersen oli uupumaton. Hän vannoi
juhlallisesti, että jos hänellä on vielä yksi pari saap-
paita, kun hän saapuu kotia, niin saavat anturan
pohjat niin kauan tanssia kuin niitä on hitunenkaan
jälellä."

«Joka päivä kun tuuli kovasti SE:stä ja sitten
ESE:stä ja E:stä, olimme käyneet yhä uteliaammiksi
siitä, miten kauas olemme tulleet, vaan aina oli pil-
vinen ilma ja aina lumipyry, että emme voineet saada
havaintoa. Siitä olimme varmoja, että olemme tulleet
hyvän matkaa pohjoiseen, vaan kuinka kauas 83:nnen
asteen sivu, sitä ei voinut päättää, Sitten joulupäi-
vänä jälkeenpuolisten huudettiin yhtäkkiä Hansenia,
että nyt näkyi tähtiä. Kaikki odottivat jännitettyinä.
Kun hän tuli alas, niin oli hän saanut ainoastaan
yhden tähden, vaan se oli niin lähellä meridiania,
että hän voi määrätä paikkamme: kaikissa tapauk-
sissa olimme pohjoisempana kuin 83° 20' p. 1., ja se
ilmoitus otettiin vastaan riemulla. Jospa emme vielä
olleetkaan pohjoisimmalla leveysasteella, missä ih-
miset ovat käyneet, niin emme kaukanakaan olleet
siitä. Tämähän oli enemmän kuin olimme odotta-
neetkaan, ja mieliala kohosi korkeimmilleen. Eilen,
toisena joulupäivänä, oli tietysti, sekä tästä syystä
että senkin vuoksi, kun oli Juellin syntymäpäivä,
valiopäivällinen: häränhäntälientä, siankyljystä, puo-
lukkahilloa, kukkakaalia, kokkareita, potaateja, hil-
lottuja viinimarjoja, leivoksia, ja erinomaisen kaunis
mantelikakku kirjoituksella: «Iloista joulua", jonka
kakun oli leiponut leipuri Hansen Kristianiasta, Emme
voi valittaa, että nälkää näemme täällä,"

«Jälkeenpuolisten, noin neljän aikaan, sai laiva
ankaran sysäyksen, niin että tärisi paikat; vaan kan-
nelle ei kuulunut mitään puristusta. Puoli kuuden
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aikana ritisi ja ruskui keulan puolella. Yöllä kuului
myöskin jotakin sellaista. Muuten on jää levossa, ja
laivan vasemmalla puolella oleva haikein on puris-
tunut lujaan kiinni."

«Perjantaina, joulukuun 28 päivänä. Olin ulkona
tänään katsomassa vasemmalla puolen olevaa hal-
keamaa, joka nyt on levennyt railoksi. Kaikki koirat
olivat tietysti mukana, enkä ollut päässyt kauas, kun
näen mustan haamun katoavan edessäni. Se oli Pan,
joka vyöryi jyrkkää jäänrinnettä myöten alas veteen.
Turhaan se koetti ponnistella päästäkseen ylös, yltä-
ympäriinsä oli vain lumisohjua, joka ei kannattanut,
vaan kuitenkaan ei kuulunut muuta ääntä kuin
heikko vingunta silloin tällöin. Alina kurotin reunan
yli saadakseni siitä kiinni: vaan rintuus oli liian
korkea, minä olin luiskahtaa pää edellä jälkeen, enkä
muuta saanut käsiini kuin jääkappaleita ja lunta.
Minä huusin laivasta tuomaan hylehaan, mutta ennen
kuin se tuotiin, oli Pan jo ponnistautunut omin voi-
minsa ylös. Se juoksi nyt edestakaisin jäätelillä
lämpymikseen. ja toiset koirat jälessä. jotka hauk-
kuivat ja leikkivät Panin kanssa aivankuin olisivat
tahtoneet osoittaa sille iloaan. Kun Pan putosi veteen.
niin juoksivat ne minun luo. katsoivat minua silmiin
ja vinkuivat, niiden nähtävästi kävi sääliksi ja tah-
toivat minua auttamaan sitä. Sitten ne olivat ääneti
ja kuleksivat pitkin jään reunaa, kunnes Pan pääsi
ylös. Jossakin toisessa tilaisuudessa ne ovat ehkä
yksimielisiä repimään tuon toverinsa kuoliaaksi, sel-
laisiahan me luontokappaleet olemme. Pan sai
maata koko jälkeenpuolisten salongissa kuivaamassa
itseään."

«Vähän ennen puolikymmentä laiva sai rajun
sysäyksen. Alenin ulos katsomaan, vaan en kuullut
mitään puristusta. Tuuli jymisi mastoissa että oli
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vaikea eroittaa mitään. Puoliyhdentoista aikaan tuli
muutamia sysäyksiä; myöhemmin huomattiin niitä
myöskin vähäväliä, ja puolikahdentoista aikaan oli
ankaranlaisia sysäyksiä, Oli selvää, että jossakin oli
puristusta lähellä meitä, ja olin juuri pukeutumassa
mennäkseni katsomaan, kun Alogstad tuli ilmoitta-
maan, että keulan puolella! oli korkea ja julman-
näköinen puristusselkä. Me menimme ulos lyhtyi-
nemme. Viisikymmentäkuusi askelta laivan keu-
lasta oli ihan pystöjyrkkä puristusselkä, joka kulki
pitkin railon kuvetta, Paraillaan oli raju puristus.
Kohisi ja jyrisi ja paukkui koko matkan; sitten
asettui ja tuli säännöllisiäkuuroja, aivan kuin tahdin
mukaan, ja alkoi taas jyristä yhtämyötään. Puristus-
selänne näytti olevan enimmäkseen uutta railojäätä;
vaan oli siinä myöskin melkolailla suuria jäitä. Se-
länne kulki hitaasti vaan varmasti laivaa kohti; jää
taipui sen alla aallolle hyvän matkaa edellä ja sitten
vähitellen joutui sen alle. Aleidän telimme on myöskin
halennut, niin että se alkaa olla pieni. Minä en mie-
lelläni haluaisi tuota puristuslännettä Framin nenän
alle, se pian voisi jotakin särkeä. Ei näytä siltä,
että se tulisi tänne asti; mutta varmuuden vuoksi
olen vahdille antanut määräyksen, että tulee pitää
silmällä selännettä, jos se lähenee tai jää allamme
murtuu, niin pitää herättää minut. Luultavasti pu-
ristus loppuu nyt pian, kun sitä on kestänyt useat
tunnit. Nyt, neljännestä vaille yksi, sai Fram taas
muutamia ankaria sysäyksiä, ja myrskyn pauhun
seasta kuulen puristuksen jyminää ulkoa maatessani
täällä hytissäni."

«Keskiviikkona, tammikuun 2 päivänä 1895. En
koskaan ole uutta vuotta ottanut vastaan niin omi-
tuisilla tunteilla kuin nyt. Olen varma, että tämä
vuosi on oleva merkillinen, ehkä merkillisin elämäs-



478 POHJAN PIMEILLÄ PERILLÄ.

säni, se tuo joko voiton tai häviön. Vuodet tulevat
ja menevät, vierivät ohitseni täällä jäämaailmassa,
tietämättä niistä; mitä nämä vuodet ovat antaneet
ihmiskunnalle, siitä meillä on yhtä vähä tietoa kuin
siitä, mitä tulevat vuodet tuovat helmassaan. Tässä
hiljaisessa luonnossa ei tapahdu mitään; kaikki on
pimeän verhossa, ei muuta nähtävänä kuin tuikkivia
tähtiä, äärettömän kaukana tuolla kylmässä yössä,
ja sitten roihuavia revontulia. Töintuskin eroittaa
Framin, joka keskellä tätä hämärää erämaata kohottaa
tumman riginsä kuumottavaa valoa kohti; tässä kuo-
leman äärettömässä valtakunnassa katoaa se näky-
mättömäksi pilkuksi. A Taan sen kannen alla on
lämpöinen ja rakas koti kolmelletoista miehelle,
jotka eivät säiky tämän vallan mahtavuutta. Siellä
alaalla on elämää, ulkona yössä kuoleman ja hil-
jaisuuden vallitessa, jonka ainoastaan silloin tällöin
pitkien väliaikain perästä keskeyttää raju puristus,
jään mahtavan jättiläisruumiin nytkähdykset. Ka-
malan uhkaavaa on tässä hiljaisuudessa; tuntuu
aivan kuin demonillisia voimia olisi lähellä, napa-
seutujen jättiläisiä, joiden kanssa voi syntyä tais-
telu millä hetkellä hyvänsä, vaan emme heitä
vapise."

«Usein johdun ajattelemaan Shakespearen Violaa,
joka istui kuolonkalpeana kaihosta, niinkuin kärsi-
vällisyys marmoripatsaassa. Emmekö me voi olla
tämä marmorinen kärsivällisyys, istuessamme täällä
jäällä ja antaessamme ajan vieriä ohitsemme ja odot-
taen aikaamme? Almulla olisi halu pystyttää täl-
lainen patsas. Se olisi yksinäinen mies pörhökar-
vaisessa sudennahka-turkissa, aivan kuuran peittä-
mällä istuu hän jääkummulla ja tuijottaa pimeään
yli näitten äärettömän raskaitten jääjoukkojen odot-
taen valoa ja kevättä."
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«Sitten kello yhden jälkeen lauantaita vasten
yöllä ei ole huomattu mitään puristusta, kunnes se
taas tali yhtäkkiä eilen illalla. Ensin kuulin jyrinää
ulkoa ja rigistä putoavan lunta kannelle. Minusta se
kuulusti puristukselta, ja samassa Fram sai niin rajun
sysäyksen, että sellaista ei ole ollut sitten viime
talven. Alina huojuin sinne tänne istuessani tässä
arkulla lukemassa. Tytinä ja jyrinä jatkui ja minä
menin ulos. Lännestä ja luoteelta kuului kova puris-
tuksen jyrinä, jota kesti yhtä menoa yli kahden
tunnin. Kai jääkin tahtoo meille lausua onnentoivo-
tuksensa uudellevuodelle."

«Uudenvuoden-aattoa vietimme hupaisesti pol-
tellen piippua ja sikarreja ja maistellen lakkamarja-
maljaa; tarpeetonta on mainita, että kakkuja ja muuta
semmoista oli ylenmäärin. Ale puheltiin vanhaa jos
uuttakin, sekä tulevista päivistä; kuuntelimme urkujen
ja viulun soittoa. Sitten tuli puoliyö. Blessing toi
pullon linie-akvavitia, loppumattomasta varastostaan,
ja tässä aito norjalaisessa likörissä me joimme vanhan
ja uuden vuoden maljat. Tietysti monet ajatukset
tunkeutuivat mieliin tänä vuodenvaihteena, joka oli
toinen ollessamme Framilla, ja luultavasti viimeinen,
jolloin kaikki olimme yhdessä; senpä vuoksi oli pai-
kallaan lausua kiitokset itsekullekin kaikesta haus-
kuudesta ja hyvästä toveruudesta — tuskinpa kukaan
meistä oli ajatellut, että aika olisi niin hyvin kulunut
täällä pohjoisessa. Sitten Sverdrup toivotti, että retki,
jolle Johansen ja minä lähdemme alkaneella vuo-
della, onnistuisi kaikissa suhteissa. Sitten oli malja-
puhe niille, jotka jäävät Framiin: Sattui niin, että
me nyt juuri vuodenvaihteessa olimme aivan uuden
maailman rajalla; tuuli, jonka kuulimme pauhaavan
päämme päällä, ei kulettanut meitä ainoastaan tunte-
mattomiin seutuihin, vaan yli leveys-asteitten, jon-
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neka saakka ei mikään ihmis-olento vielä ollut pääs-
syt. Ale tunsimme, että nyt koittavassa vuodessa oli
retken painopiste, nyt oli suurin saalis voitettavissa.
Olkoon alkava vuosi onnen vuosi niille, jotka jäävät
Framiin, kulkekoon Fram eteenpäin, täyttäköön teh-
tävänsä! niin kuin oli tähänkin asti tehnyt, silloin ei
kukaan epäile, etteivät nekin, jotka sen kannen alla
asuvat, myöskin täyttäisi omaa tehtäväänsä."

«Uuden vuoden päivänä oli sama tuuli, samat
tähdet ja sama pimeys kuin ennenkin. Ei edes puo-
lenpäivän aikaan näe mitään sarastusta etelässä.
Eilen olin huomaavinani jotakin sellaista, aivan kuin
heikko kajastus kohottihe taivaalle; vaan se oli liian
keltaisenvaalea ja ulottui liian korkealle, niin että
tulin siihen päätökseen, että se oli paremminkin
revontulien hohdetta. Tänään myöskin näytti taivas
valoisammalta samalla kohtaa; vaan se tuskin muuta
lienee kuin revontulien harso, joka leviää ympäri
taivaan, vähän sumuseinämän yläpuolella horisontissa,
ja joka on kirkkain sillä taholla. Aivan samallaisia
valotuksia näemme väliin toisissa paikoin horisonttia.
Ilma oli, varsinkin eilen, jotensakin kirkas; vaan
horisontti täällä on aina vähän utuinen. Viime yönä
oli tavattoman voimakkaat revontulet; luikertelevia
valovyöhykkeitä aaltoili nopein liikkein eteläisellä
taivaalla ja niistä singahteli säteitä keskitaivaalle
saakka; muutaman kerran oli poikki taivaan revon-
tulivyö loistavalla kruunulla — jäällä oli ihan kuin
kuutamo. Taivas on sytyttänyt soihtunsa uudenvuo-
den kunnioiksi, pannut toimeen kepeän valotanssin.
Usein minusta tämä vastakohta näyttää; itse pohjan
asukkaan kuvalta. Tässä raskaassa hiljaisessa luon-
nossa ja tässä jähmetyttävässä pakkasessa tuollainen
säihkyvien, hyppivien valosäteitten tanssi — sehän
on hänen vilkkaita hyppytanssejaan, hänen hurjia
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tunturilaulujaan, revontulien säihkettä hänen sielus-
saan, sielunvoiman hurjaa ailahtelemista syvällä jää-
peitteen alla. Se on koittavaa elämää nukkuvassa
yössä, kunhan se vaan voisi levitä yli jääaavikkojen,
yli maailman.

Niin tuli sitten 1895.

Pyörääsi pyöritä vaan, onni, ja kohtalot luo:
Meitä ei liikuta se, minkä sun tahtosi suo,
Myrskyjä, sateita lie tahi päivyen paistetta vaan.
Kirkkaatko kasvosi lie tai turmanko hahmoissaan,
Xiin ei juonesi nuo kumpaakin yhtenä lyö;
Onnelien omahan vie uuttera taisto ja työ.

«Torstaina, tammikuun 3 päivänä. Levoton päivä,
vaihtelevaa elämää, niin yksitoikkoista kuin onkin.
Eilen ainoastaan tulevaisuuden tuumia, ja tänään —

olisi helposti voinut joutua istumaan jäälle niin, ettei
olisi ollut mihin päänsä kallistaa! Aamulla puoli-
viiden aikaan alkoi puristusta railossa perän puolella
ja viiden aikana railossa laivan vasemmalla puolen.
Noin kahdeksan aikana heräsin ja kuulin rusketta
ja pauketta jäässä, aivan kuin puristuksen alussa on.
Sitten tunsin Framin heikosti tutisevan, ja kuulin
jyrinää ulkoa. Kun tulin ulos niin hämmästyin

kovasti, kun näin suuren puristusselän vasemmalla
puolen olevassa railossa, tuskin enempää kuin kolme-
kymmentä askelta Framista, ja halkeamia oli ilmes-
tynyt kahdeksantoista askeleen päähän meistä, Kaikki
irtain, mitä oli sillä puolen jäällä, pelastettiin laivaan,
lankut ja laudat, jotka kesällä olivat olleet meteoro-
logihuoneen kannattimina ja sen edessä olevat suo-
jukset hakattiin jäästä, sillä meillä ei ole varoja
menettää vähintäkään puuvaroistamme; vaan haavi
köysineen, joka riippui mittaus-avannossa, oli hau-
tautunut puristuksessa. Kun parahiksi olin päässyt
laivaan vähän ennen päivällistä, niin alkoi yhtäkkiä
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puristus uudelleen. Alenin ulos katsomaan sitä;
vasemmalla puolen olevassa railossa nytkin jyrisi,
siinä oli kova paino ja puristusselkä lähestyi hiljal-
leen. Sverdrup meni vähän myöhemmin ylös, vaan
tuli pian takaisin ja sanoi, että puristusselkä läheni
nopeasti, ja jonkun piti tulla auttamaan, että saadaan
reki mittauskapineineen Framin oikealle puolen; sillä
jää oli halennut ihan sen luona. — Hm. jos tuo
puristusselkä hyökkäisi päälle ennenkuin Fram on
päässyt irralleen jäästä, niin voisi käydä varsin ikä-
västi. — Laiva kallistui vielä enemmän vasemmalle
puolen kuin ennen."

„Jälkeenpuolisten tehtiin kaikellaisia valmis-
taksia siltä varalta, jos kävisi niin hullusti, että
pitäisi lähteä laivasta. Kaikki reet asetettiin val-
miiksi kannelle, niin ikään kajakit, kaksikymmentä-
viisi laatikkoa koirakeksiä pantiin jäälle laivan oike-
alle puolen, yhdeksäntoista laatikkoa leipää keulakan-
nelle, neljä läkkipeltikannua, jotka yhteensä vetivät
kaksisataa litraa, täytettiin petrolilla ja pantiin kan-
nelle. Sitä paitse on jo ennen kymmenen pienempää
astiaa täytetty, joissa on sata litraa snowilake"a, ja
siellä on sen lisäksi koko joukko kaasuöljyä: niin
että on polttoainetta tarpeeksi asti valmiina."

«Istuessa mme illallispöydässä kuulimme taas
saman tutun rutinan jäässä, se lähestyi lähestymis-
tään, ja vihdoin kuulimme ruskaavan allamme. Alina
juoksin ulos, puristus oli jonkun matkan päässä rai-
lossa suoraan poikki laivasta oikealle puolen. Alenin
alas ja rupesin uudelleen syömään. Vähä sen jäl-
keen tuli Hendriksen, joka oli ollut jäällä kävele-
mässä, ja tuumi hymyillen, niin kuin tapansa on,
ettei ollut ihme, jos paukkuikin kun jää oli halennut
reen pituuden verran koirakeksi-laatikoista, ja hal-
keama kulki Framin peräpuolitse. Alenin ulos kat-
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somaan, ja huomasin, että halkeama ei ollut mikään
pieni. Keksi-laatikot nyt muutettiin vähän matkaa
keulan puolelle, jotta olisivat varmemmassa turvassa.
Ale huomasimme vielä useampia pieniä halkeamia
jäässä laivan ympärillä. Sitten menin sisään, pistin
piippuun ja menin Sverdrupin hyttiin, jossa alettiin
juttuja laskea."

«Istuttuamme hyvän aikaa alkaa taas ruskua ja
puristusta kuulua. Minusta ei jyrinä kuulustanut
tavallista kovemmalta, vaan kuitenkin kysyin salon-
gissa olijoilta, jotka siellä pelasivat haimaa, että
oliko ketään kannella; jos ei ollut, niin joku olkoon
hyvä ja menköön katsomaan, missä päin nyt puris-
tusta oli. Kuulin kiireellisiä askelia kannelta, Nor-
dahl tuli alas ja ilmoitti, että puristus oli vasemmalla
puolen, ja että oli kai parasta jonkun olla kannella,
Hendriksen ja minä juoksimme ulos, useita muita
tuli jälessä, Laskeutuessani portaita laivasta jäälle
huusi Hendriksen jälkeeni: «Aleidän pitää toimittaa
koirat ulos, tuossa on jo vettä"! Tulimmepa para-
hiksi; vesi tulvasi jäälle ja oli jo täyttämässä koira-
koppeja. Hedriksen kahlasi polviaan myöten vedessä
koppien luo ja aukaisi ovet; useimmat koirista syök-
syivät ulos, ja hyppivät vedessä niin, että roiskui
heidän ympärillään, vaan muutamat peloissaan ryö-
mivät sisimpiin soppeihin, vaikka oli vatsaa myöten
vettä, ne piti sieltä tuomalla tuoda. Eläin raukoilla,
olisi mahtanut olla kamalaa seisoa sulettuina koppiin
veden yhtämyötään kohotessa; vaan sittenkään ne
eivät pitäneet tavallista suurempaa ääntä."

«Kun koirat oli saatu pelastetuiksi, niin kulin
ympäri Framin nähdäkseni, mitä muuta oli tapah-
tunut; jää oli halennut laivan suuntaan keulan koh-
dalle oikealla puolen; tästä halkeamasta vesi oli
syössyt perän puolelle pitkin vasenta puolta, niissä
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jää oli painunut puristusselän painosta, joka yhä vain
lähestyi. Halkeama oli kulkenut pajan alati, joka
siten oli vaarassa ja vietiin reellä suurröykkiön luo,
joka oli perän puolella oikealla. Ja samalle suun-
nalle vietiin pemmikania, kaikkiaan yksitoista laa-
tikkoa, koirakeksit ja yhdeksäntoista laatikkoa leipää.
Niin että meillä nyt on koko suuri varasto siellä, ja
luulen sen siellä olevan hyvässä turvassa, sillä jää
siellä on niin vahvaa, että se ei vähällä kummalla
halenne. Nyt oli pojissa henkeä, kaikki olivat toi-
messa. Ale veimme vielä neljä astiaa petrolia sinne.
Sitten nostettiin kaikellaista laivan ruumasta kan-
nelle valmiiksi: kaksikymmentä laatikkoa leipää,
koko varasto pemmikania, jauhoja, voita, suklaata
y. m. s. — kaikkiaan varustuksia kahdeksisadaksi
päiväksi. Teltat, keittokoneet ja muut tarpeelliset
laitokset pantiin järjestykseen, niin että kaikki nyt
on siellä kannella valmiina, ja me voimme nukkua
huoleti: vaan nyt onkin jo sivu puoliyön, päästyämme
juuri puuhistamme, Alina kyllä luulen ja uskon, että
tämä kaikki on turhaa hälytystä, ja ettemme tarvitse
noita tavaroita, ainakaan nyt vielä missään tapauk-
sessa, vaan onhan velvollisuus pitää kaikki järjes-
tyksessä siltä varalta, että jotakin odottamatonta sat-
tuisi. Vahti on saanut käskyn pitää huolta koirista
jäällä ja olla varuillaan, jos jää alkaisi haleta laa-
tikkojemme luona tahi puristus alkaisi uudelleen.
Jos jotakin tapahtuu, on heti herätettävä miehet;
parempi on herättää liian aikaisin kuin liian myö-
hään."

«Istuessani tässä kirjoittamassa, kuulen taas
litinää ja kohinaa ulkoa, niin että siellä on yhä puris-
tusta. Kaikki miehet ovat mitä parhaimmalla tuu-
lella; näyttää siltä kuin tämä vaihtelu yksitoikkoi-
sessa elämässämme heitä huvittaisi. — Ei, kello on
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puolikaksi, menen maata, olen väsynyt, ja tiesi mil-
loin jo tallaan herättämään."

«Perjantaina, tammikuun 4 päivänä. Jää oli
levossa yön aikana, vaan koko päivän on aina jak-
sottain ollut jyrinää ja liikettä; nyt illalla, yhdeksältä
aikain, on ollut useita puristuksia aina väliaikojen
päästä. Jonkun aikaa ovat puristukset heikkoja ja
aina määrättyjen väliaikain perästä, sitten tulee oikein
kelpo jyrähdys, jonka jälkeen vähän asettuu, ja taas
jyrisee uudelleen. Puristusselkä kohoaa kohoamis-
taan ja käy kohti meitä. Ale katselemme miten se
lähestyy meitä, ja nyt yhden aikaan yöllä siihen on
tuskin viittä jalkaa vasemmalla puolen olevasta lumi-
kinoksen reunasta, ja siitä laivaan ei ole kuin jokunen
kymmenkunta jalkaa, niin että puristusselällä ei ole
enään pitkä taival ennen kuin se saavuttaa meidät.
Jää halkeilee yhä enemmän, ja jääteli, jossa laivamme
on, pienenee pienemistään, niin hyvin oikealla kuin
vasemmalla puolen, ja useat halkeamat yltävät laivaan
saakka. \rasemmalla puolen jää vaipuu puristusselän
alle, ja Fram kallistuu yhä enemmän sille puolen,
uutta vettä tulvaa tuoreelle jäälle, joka on syntynyt
eilisestä vedestä. Tämä on vitkallista kuolemaa;
hitaasti vaan varmasti vetäytyy sianselkäkohti meitä
ja näyttää siltä kuin sillä olisi suuri halu vyöryä
laitaimme yli. Jos Fram vain pääsee onnellisesti
irti vahvasta jäästä, jossa se nyt on kiinni, niin kyllä
se sitten selviää, siitä olen varma, vaikka puristus-
selkä olisi kuinka julman näköinen tahansa; vaan
siitä syntyy ehhä aika ottelu ennenkuin laiva pääsee
irralleen, jollei se tapahdu nyt heti."

«Olen käynyt katsomassa puristusselkää, miten
se kulkee edelleen niin varmasti nytkähdellen, ja
olen katsellut halkeamia, miten ne muodostuvat ja
laajentuvat laivan ympärillä, kuunnellut kun jää
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ryskää ja paukkuu jalkojen alla, eikä minulla juuri
haluta mennä maata ennen kuin näen Framin ihan
irti jäästä. Nyt istuessani täällä, kuulen taas jyrinää
ja puristusta ulkoa, ja minä tiedän, että puristus-
selkä yhtämyötään lähestyy. Tämähän on ihmeellinen
puristus, josta ei tahdo loppuakaan tulla, — mitään
tehtävää ei mielestäni enään ole, kaikki on kunnossa,
niin että olemme valmiit lähtemään laivasta, jos tarve
vaatii, tänään on otettu esiin vaatteet ja kengät ja
pantu säkkeihin joka miehelle."

«Kello on yli yhden, ja luulen olevan viisainta
mennä hyttiinsä ja paneutua nukkumaan. Vahdit
ovat saaneet määräyksen herättää minut, kun puris-
tusselkä tulee Framin lähelle. Onpa toki hyvä, että
olemme juuri saaneet kuutamon, niin että näemme
tarkkaan koko tämän pahuuden. Eilen kuu ensi
kerran nousi yli horisontin, toissapäivänä se vähän
valotti, ja tänään se paistaa koko vuorokauden ympä-
riinsä, — siunattu luonnon järjestys. No nyt minun
pitää mennä maata, kello jo on kohta kaksi. Siellä
taas jyrisee kovemmin."

«Lauantaina, tammikuun 5 päivänä, Nukuin
sikeästi, heräsin vain yhden kerran ja kuuntelin,
kun jyrisi, ryskyi ja pakkui: nukuin siihen uudelleen,
enkä herännyt ennenkuin Sverdrup tuli puolikuuden
aikaan herättämään minua ilmoittaen, että nyt oli
puristusselkä lähellä ja tulee aika vauhtia kohti,
Framin laitojen tasalla, Se piti uskoa, sillä kun
parahiksi sain oikein silmäni auki, niin kuulin ulkoa
jyrinän semmoisen, että oli kuin viimeisen tuomion-
päivä olisi tullut. Hypähdin ylös. Ei ollut muuta
tehtävänä kuin herättää miehet ja alkaa jäälle ku-
lettaa kaikkia, mitä meillä vielä oli ruokavaroja ja
muuta sellaista, ja sitten järjestää turkkivaatteet ja
muut varustukset valmiiksi kannelle, josta ne sai
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joutuin syydetyksi jäälle. Siinä kului päivä, jään
pysyessä levollisena. Viimeksipetrolivene, jokariippui
tääverteissä laivan vasemmalla puolen, otettiin irti
ja kuletettiin suurröykkiön luo. Sitten illalla kah-
deksan aikaan, kun jo luulimme puristuksen kerras-
saan loppuneen, alkoi taas jyristä ja nyt pahemmin
kuin koskaan ennen. Juoksin ulos. Lumi- ja jää-
joukot vyöryivät korkealta yli laitojen keskilaivalle

"Kaikki miehet kannelle."
H. Egedius, valokuvan mukaan.

ja teltan yli. Hendriksen, joka myöskin tuli minun
mukanani, sai käsiinsä lapion ja juoksi keulaan teltta-
laitoksen ulkopuolelle puolikannen ulkoreunalle, ja
siinä keskellä jääkumpua hän lapiolla syytää jäätä ja
lunta, kun minä tulin katsomaan, miltä siellä näyttää.
Näin enemmän kuin halutti; oli turhaa taistella tätä
vihollista vastaan lapiolla; käskin Hendriksenin pois
ja sanoin, että meidän pitää vain koettaa pelastaa



488 POHJAN PIMEILLÄ PERILLÄ.

kaikki jäälle. Enempää en ehtinyt sanoa, kun samassa
taas tuli yhä rajumpi puuskaus; «ja se p . . . . oli
viedä minut ja lapion", kertoi siitä Hendriksen nau-
raen katketakseen. Alina juoksin takaisin kannelle,
välillä tapasin Alogstadin, joka myöskin juoksi lapio
kädessä; hänkin käskettiin takaisin. Kun minä keulan
puolessa juoksin teltan alatse päästäkseni alas-käytä-
vään, niin näin teltan katon päälläni painuavan alas
jäiden painosta, jotka vyöryivät sen päälle, ja laivan
laidat ja skanssin päällystä rutisivat niin, että joka
silmänräpäys odotin jäitten puhkaisevan ne ja sul-
kevan tien. Alas tultuani huusin, kaikki miehet kan-
nelle, ja neuvoin heitä, etteivät voi mennä vasem-
manpuoleisesta ovesta, vaan purjehdushytin läpi ja
ulos oikealta puolen. Ensin oli kaikki säkit kule-
tettavat salongista, ja sitten otamme ne, jotka ovat
kannella. Alinua nimittäin pelotti, että jos ei vasem-
manpuoleista ovea pidettäisi kiinni, niin jäät, jos ne
yhtäkkiä puhkaisevat laidat ja teltan, voisivat tulla
kannelle, läpi oven. täyttää käytävän ja rymistää alas
portaita, ja niin sulkea meidät sisään kuin hiiret
loukkuun. Tosin oli konehuoneen käytävä laitettu
selväksi tämän varalta; vaan se oli liian ahdas reikä
raskaitten säkkien kanssa kulkea, eikähän voinut
tietää kuinka kauan sekin reikä pysyi auki, jos jää
ryntää oikein toden teolla. Alina juoksin taas kan-
nelle päästämään koirat «Castlegarde"sta, joksi sa-
noimme aitausta pitkin vasemmanpuoleista laitaa;
koirat ulvoivat kauheasti luhistuvassa teltassa, jonne
heidät jäät olisivat haudanneet siinä silmänräpäyk-
sessä, kuin olisivat saaneet puhkaistuksi teltan. Alina
puukolla katkasin salvan, repäsin veräjän auki, ja
koirat lähtivät sitä kyytiä, minkä suinkin pääsivät
oikeanpuolisen portin kautta jäälle. Miehet kantoivat
ylös säkkejä. Tarpeetonta oli kehoittaa heitä kiiruhta-
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maan, sen teki jää, joka jyrisi laivan sivua vastaan,
jotta luuli sen sysäävän kaikki pois tieltään. Oli se
hurjaa sekamelskaa pilkkopimeässä, silläkaiken hyvän
päälliseksi perämies kiireessään oli sammuttanut
kaikki lamput. Minun piti taas mennä alas saadak-
seni jotakin jalkoihini; saappaani olivat keittiössä
kuivamassa. Sinne tultuani ryntäsi jää oikein paras-
taan pannen, ja puolikannen hirret rutisivat pääni
päällä niin, että luulin kaikki luhistuvan. Pian oli
säkit saatu salongista ja hyteistä ja kanneltakin, ja
me aloimme niitä kulettaa yli jään. Laivan sivua
vasten jää ryntäsi ruskuen ja paukkuen, niin että
oli melkein mahdoton kuulla toistemme ääntä; vaan
kaikki kävi reippaasti ja hyvin, eikä siihen kulunut
pitkä aikakaan ennen kuin kaikki oli korjattu suo-
jaan."

«Sillä aikaa, kun kuletimme säkkejä pois, oli
puristus vihdoin asettunut ja taas oli levollista. Vaan
sitä näkyä: Framin vasen puoli oli kokonaan jää-
selänteen peitossa, jonka yli ei näkynyt muuta kuin
vähä telttaa. Jos petrolivene olisi ollut paikoillaan,
missä se oli pari tuntia sitten, niin sitä tuskin enää
olisi olemassa, sillä täävertit olivat kerrassaan lumen
ja jään alla. Kummallinen kohtalo tuolla veneellä:
sitä ei ole saanut hävitetyksi ei vesi eikä tuli eikä
nyt edes jääkään; se makaa tuolla jäätelillä kumol-
laan: hvvin muuttelevaa elämää se on viettänyt, ja
aina on sillä onnettomuus ollut tarjona: saapa nähdä
mitä sille nyt ensi kerralla tapahtuu."

«Oli kirjava näky, kun puristus oli pahimmil-
laan, ja me arvelimme että nyt oli säkit niin joutuin
kuin mahdollista saatava pois salongista. Sverdrup
oli tahtonut käyttää aikaa hyväkseen ja ottanutkylvyn
keittiössä, hän oli juuri pesu-ammeessa apposten
alasti, kun kuuli minun käytävässä huutavan, kalkki
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miehet kannelle. Kun sitä ei ollut koskaan ennen
tapahtunut, niin ymmärsi hän, että nyt oli tosi
edessä, ja kiireimmittäin hän silpasi vaatteet päälleen.

Theodor Claudius Jacobsen.

Valokuva, 1895.

Amundsen myöskin oli saanut sen käsityksen, että
nyt oli jotakin tulossa. Hän kertoi olleensa ensim-
mäisenä säkkineen kannella; hän ei ollut ymmär-
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tänyt tai oli hämmennyksessään unohuttanut mää-
räyksen, että tali mennä oikeanpuoleisesta ovesta;
hän kapusi vasemmalta puolen ja kaatui kumoon
puolikannen reunalta. No se ei mitään, sanoi hän,
sillä siihen hän oli tottunut: vaan kun hän siitä sel-
visi ja makasi siinä selällään, niin hän ei uskaltanut
nousta ylös, sillä hänestä tuntui että teltta ja kaikki
syöksyy hänen päälleen, ja oli sellainen jyrinä ja
pauhu, jotta luuli Framin viimeiset päivät tulleen.
Silloin hänelle vasta selvisi, minkä vuoksi tuli mennä
oikean eikä vasemman puoleisesta ovesta. Kaikki,
mistä luultiin olevan jotakin hyötyä siepattiin mu-
kaan. Perämiehen nähtiin menevän selässä suuri
vaatesäkki, johon oli sidottu kimppu metallipikareita.
Alyöhemmin illalla hän kuleksi ympäriinsä kaikel-
laisia esineitä sidottuna ympärilleen vaatteiden päälle,
niinkuin vanttuita, veitsiä, pikareita, jotka kolisivat
ja kilisivät, jotta kuului pitkän matkan päähän."

«Illalla kaikki miehet rupesivat syömään kakku-,
konvehti- y. m. säästöjään, polttamaan tupakkaa ja
nauttimaan olostaan tavattoman iloisella mielellä.
He arvelivat, että oli epätietoista, miten kauan kestää
010 Framilla, ja sen vuoksi oli parasta käyttää hyvyys
hyväkseen. Ale nyt asumme sotajalalla tyhjässä pe-
sässä. Kaikki miehet vaatepäällä ja tärkeimmät tar-
peet vieressä tahi sidottuna päälle. Minä olen pannut
muistikirjat ja päiväkirjat järestettyinä läkkipeltilaa-
tikkoihin, jotka ovat lattialla, niin ettei tarvitse muuta
kuin kumartua ottamaan samassa silmänräpäyksessä
kuin juoksen ulos. Oikeanpuoleisen käytävän, jota
on tähän asti käytetty kirjastona ja sen vuoksi on
ollut sulettuna, olemme nyt avanneet, ja kaikki ovet
ovat nyt auki koko ajan, niin että voimme olla varmat
ulospääsystä, jos joku paikka pettäisikin; puristus ei
ainakaan saa meiltä tietä suletuksi, siten että oven
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pielukset puristuisivat. Alutta luja laiva tämä on, se
vain on tosi. Puristusselkä, joka on vasemmalla
puolen, on suuri ja jää jykevää, jossa puristus on.
Fram on enemmän kallellaan kuin koskaan ennen,
noin 7°, vaan viimeisen ryntäyksen jälkeen se vähän
oikaisihe; se luultavasti murtui irti jäästä, ja sen
jälkeen se on alkanut kohotakin, ja koko vaara on
aivan varmaan ohi. Pian palautunee kaikki entisel-
leen: «paljo melua ja vähä villoja."

«Sunnuntaina, tammikuun 6 päivänä. Rauhal-
linen päivä, puristusta ei ole ollut vähintäkään ympä-
rillämme sitten eilisen illan. Useimmat miehet nuk-
kuivat oikein kelpolailla edeltäpuolisten. Jälkeen-
puolisten ovat kaikki miehet olleet ahkerassa työssä
kaivaessaan Framia jäävuoresta, ja me nyt olemme
saaneet sen laidat jo jonkun verran näkyviin perästä
puolikannelle saakka; vaan oli se aika harjanne, joka
oli vyörynyt teltan päälle, Se ulottui keulamaston
vantin toista väylinkiä ylemmäksi ja kuusi jalkaa
laidan yli. Ihme, että teltta kesti. — Jälkeenpuo-
listen otti Hansen meridiani-havainnon, jonka mukaan
saatiin 83° 34' p. 1. Eläköön! Sillä lailla pohjoista
kohti, kolmetoista minuttia sitten maanantain, ja nyt
on menty yli pohjoisimman leveysasteen, jolla ihmiset
ovat käyneet. Sen tietää, että sen johdosta oli suuri
juhla tänään, maljoineen, hedelmineen, kakkuineen
ja sikarreineen, joita tarjosi tohtorimme. Eilen juok-
simme säkkeinemme henkemme edestä ja tänä iltana
juomme punssia ja juhlimme, se on kohtalon vaih-
telua. Ehkä se oli kanunan ammuntaa, jään kunnia-
tervehdys meille, saapuessamme korkeammille leveys-
asteille, parastaan se ainakin koitti. No niin, ampu-
koon, kunhan me vain menemme pohjoiseen päin.
Kyllä Fram nyt kestää, sen keula on noussut jalan
verran ja perä puolijalkaa; sitä paitse se on siir-



TOINEN JOULU JA UUSIVUOSI. 493

tynyt vähän taaksepäin. Emme voi huomata, että
mikään olisi rikkoutunut ei edes yksikään tuki ree-
lingissä. Aluuten tänäkin yönä kaikki miehet nuk-
kuvat vaatepäällä, valmiina hyppäämään jäälle."

«Maanantaina, tammikuun 7 päivänä. Päivän
kuluessa on silloin tällöin ollut vähä puristusta, vaan
lyhytjaksoisia, sitten oli taas aivan levollista. Jää ei
siis ole vielä levossa, ja meillä on ehkä lisää odo-
tettavissa ystävältämme vasemmalla puolen, jonka
mielelläni vaihtaisin siivompaan naapuriin. Aluuten
näyttää siltä, että tuulen käännyttyä kaakkoon, pu-
ristus on kääntänyt suuntaansa ja on pysynyt keulan
ja perän puolella olevissa puristusselissä, jotka ovat
poikki tuuleen, jota vastoin tämä pahankurinen naa-
puri, joka on tuulen suunnan mukaan, on ollut ihan
siivolla nyt. Kaikella on loppunsa, sanoi poika kun
piiskattiin; ehkä nyt tämä puristusselkä on saanut
loppunsa, tai ehkä ei, kumpikin voi olla yhtä mah-
dollista. Tänään on jatkettu kaivamistyötä: me tah-
domme ainakin yläreunan Framin reelingistä saada
näkyviin puristusselän yli. Varsin mahtavan vaiku-
tuksen tekee, kun katselee Framia nyt kuutamossa,
ja, niin väkeväksi kuin itsensä tunteekin, ei kuiten-
kaan voi olla syntymättä kunnioitus sellaista vihollista
kohtaan, jolla on tuollaiset voimat. Totisesti ei ole
mikään leikin asia seisoa sellaisen puskurin edessä,
vaan Fram seisoo; eipä ole toista laivaa, joka olisi kes-
tänyt sitä hyökkäystä vastaan. \rähemmässä kuin tun-
nissa tämä jää rakentaa muurin laivan kylkeen ja sen
yli sellaisen harjanteen, jonka louhimisessa me sai-
simme tehdä työtä koko kuukauden emmekä sittenkään
saisi sitä poistetuksi. Tässä on jotakin jättiläismäistä,
tuntee olevansa kuin kääpiö taistelemassa hiitehistä
vastaan, täytyy suojella itseään viekkaudella ja petok-
sella päästäkseen irti tuosta jättiläisnyrkistä, josta
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harvoin pääsee, kun se kerran on saanut kiinni, —

ja kääpiöt pannen kaiken viekkautensa ovat raken-
taneet Fram-laivan lähteäkseen taisteluun jättiläisten
kanssa, ja tässä laivassa he tekevät ahkerasti työtä
kuin muurahaiset, jota vastoin jättiläinen ei välitä
muusta kuin silloin tällöin vain käännähyttää vähän
ruumistaan; vaan joka kerta, kun se käänteleikse,
näyttää kuin tuo pähkinänkuoren kokoinen laiva
musertuisi, hautautuisi ja häviäisi; vaan niin kekse-
liäästi kääpiöt ovat rakentaneet pähkinänkuorensa,
että se aina uipi päälläpäin ja luiskahtaa jättiläisen
käsistä. Vanhat sadut ja tarinat jättiläisistä, Torin
ottelusta Jotumheimissä, kun tunturit syöksyivät alas,
kun kalliot sinkoilivat, laaksot täyttyivät soralla,
kaikki tuo tulee ajatuksiin katsellessa näitä mah-
tavia joukkoja, joita kiemurtelee tuolla kuutamossa,
niin kauas kuin silmä kantaa, toinen jyhkeä puris-
tusselkä toisensa takana: ja tänään katsellessani,
kun miehet seisoivat jääröykkiöllä jystämässä ja kai-
vamassa saadakseen siitä vähän raivatuksi pois, näyt-
tivät he minusta paljon pienemmiltä kuin kääpiöt,
pienemmiltä kuin muurahaiset; — vaan vaikka muu-
rahaisetkin vievät korren kerrallaan, niin aikain kulu-
essa ne rakentavat muurahaispesän ja asuvat siellä
omassa rauhassaan, suojassa talvelta ja myrskyltä,"

«Vaikka kaikki maailman pahuus olisi ollut
miettimässä, niin ei jää olisi voinut tehdä sen pa-
hempaa hyökkäystä Framia vastaan kuin se nyt teki.
Kaksi jopa kolmekin metriä vahva jääteli on tullut
laivaa vasten, työntyen yhdeksää metriä vahvan jään
päälle, jossa Fram on, ja painaen sen alleen. Jään
mukana Fram painui alas, ja toinen teli juoksi alus-
taansa myöten laivaa kohti ja iski siihen kun se
vielä oli kiinni jäätyneenä alustaansa. Pahempaa
ahdistusta tuskin olisi voinut olla, eikä ihme, että se
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natisi; vaan se kesti iskun, murtautui irti ja kohosi
vahingoittumattomana. Siinä se nyt on: joku viisas
sanoi, ettei se mitään merkitse, minkä muotoinen laiva
on. Jos ei Fram olisi sen muotoinen ollut kuin se
oli, niin emme nyt istuisi enään täällä. Eikä tip-
paakaan vettä huomata siinä missään. Kummallista
kyllä ei jää ole meitä sittemmin sillä tavoin pai-
nanut. Olikohan se sen «kuolonkamppausta", jota
saimme tuta lauantaina? Ei ole helppo sitä tietää;
vaan kaikissa tapauksissa se oli siksi liiaksi voima-
kasta. Edeltäpuolisten Sverdrup ja minä olimme
jäällä kuleksimassa ympäriinsä; jonkun matkaa lai-
vasta ei ollut merkkiäkään äskeisestä puristuksesta,
jää on tasaista ja ehyttä niin kuin on aina ollut.
Puristus on ollut kapealla alalla, jonka suunta on
idästä länteen, ja Fram on ollut juuri pahimmassa
puristuskeskustassa."

«Jälkeenpuolisten Hansen on täydellisesti las-
kenut toisen päiväisen havainnon; tuloksena on 83°
34,2' p. 1. ja 102° 51' i. p. Ale olemme siis ajautu-
neet pohjoiseen ja länteen, jopa kerrassaan 15 meri-
penikulmaa länteen ja ainoastaan 13,5 pohjoiseen
päin, uudenvuoden illasta saakka ja enimmäkseen
on ollut lounaistuulia. Näyttää siltä kuin jäällä olisi
nyt pysyväisempi suunta luoteeseen kuin koskaan
ennen, eikähän siis olekaan kumma, että on vähän
puristusta, kun tuuli ajaa jäätä poikki suuntaan.
Aluuten me tuskin tarvitsemme mitään erityistä seli-
tystä puristukseen; selvään näkee, että olemme taas
tulleet samallaiseen puristuspiirin halkeamineen, rai-
toineen ja puristusselkineen kuin ensi talvenakin
olimme, jossa puristusta jatkuu jonkun aikaa. Sel-
laisia puristuspiirejä olemme tavanneet useissa pai-
koin ympärillämme, jopa silloinkin kun on ollut
mitä levollisinta. Tänä iltana oli hyvin kummallinen
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valo suoraan kuun alla. Se oli kuin tavattoman
kirkkaasti loistava heinäsuova, joka kohosi horison-
tista ja jonka pää ulottui kuun ympärillä olevaan
suureen kehään. Tämän kehän ylälaidassa näkyi osa
tavallista toisinpäin kääntynyttä valokaarta."

«Seuraavana päivänä, tammikuun 8, oli puris-
tusta useat kerrat, ja kerran kun Alogstad ja minä
olimme laivan ruumassa rekityössä, rupesi ruti-
semaan sekä yllämme että allamme. Sitä uudistui
useat kerrat: vaan sitten taas asettui välillä. Alenin
useita kertoja ulos kuuntelemaan puristusta ja kat-
somaan, miten se siitä rupeaa kehittymään: vaan ei
siitä tullut sen kummempaa kuin että rutisi ja
paukkui jalkaimme alla ja puristusselässä vieres-
sämme. Onko se vain meille muistutukseksi, että
emme olisi liian varmoja? Se on ehkä tarpeeseen.
Itse asiassa on tämä ihan kuin asuisi savuavalla tuli-
vuorella. Purkaus voi talla millä hetkellä hyvänsä,
purkaus, joka on päättävä kohtalomme. Ja siitä
riippuu voitto tai häviö. Joko Fram tulee kotia
matkansa täydellisesti ja onnellisesti suoritettua, tahi
menetämme sen ja saamme tyytyä siihen, mitä
olemme saaneet tehdyksi ja sitten kotimatkalla ehkä
tutkimme osan Frans Josefin maata. Siinä kaikki;
vaan kuitenkin olisi varsin ikävää meistä menettää
Fram, ja surullista olisi nähdä sen uppoavan. Aluu-
tamat Sverdrupin johdolla raivaavat pois puristus-
selkää ja siihen on jo saatu suuri lovi. Alogstad
ja minä olemme ryhtyneet rekiä kuntoon panemaan,
saadakseni ne ihan valmiiksi, tulkoonpa sitten matka
etelään tai pohjoiseen."

«Tänään on Liv kahden vuoden vanha. Hän on
jo iso tyttö. Tuntisinkohan häntä, olisikohan ainoa-
takaan tuttua piirrettä hänessä? Kotona on suuri
juhla, kaikellaista hyvää saa hän — ja monet aja-
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tukset sieltä kulkevat pohjoiseen; vaan eivät tiedä,
mistä meitä etsiä, eivät tiedä, että me ajaudumme
täällä pohjoisimmilla leveys-asteilla; synkimmässä
napaseutu-yössä, jota kukaan ihminen ei vielä ole
kokenut, puoleksi jäähän vajonneina."

«Seuraavina päivinä jää rauhoittui rauhoittumis-
taan. Tammikuun 9 päivää vasten yöllä ruskui ja

Kuun kehät tammik. 12 p:nä 1895

paukkui ja oli vielä vähän puristusta; vaan sitten
asettui kerrassaan, ja tammikuun 10 päivältä olen
kirjoittanut: «Jää on ihan rauhassa, ja jos vain ei
olisi puristusselkää laivan vasemmalla puolen, niin
ei voisi aavistakaan, että tässä on ollut puristusta
tai jotakin, joka on häirinnyt ikuista rauhaa, niin
autiota ja rauhallista on." Osa miehistöstä jatkoi
puristusselän louhimista ja vähitellen se siitä hupeni.



498 POHJAN PIMEILLÄ PERILLÄ.

Alogstad ja minä laivaruumassa rakentelimme uusia
rekiämme. Näinä päivinä tein myöskin kokeita saa-
dakseni valokuvatuksi Framin kuutamossa eri puo-
lilta. Tein siinä työtä pari tuntia. Tulokset olivat
odottamattoman onnistuneita; vaan kun puristusselän
harjanne jo oli kaivettu, niin nämä valokuvat eivät
täydellisesti kuvaa puristusta, tahi sitä miten jää oli
vyörynyt laivan päälle. Sitten järestimme varas-
tomme suurelle jäätelille suurröykkiön luona, perän-
puolella oikealla. Kaikki makuusäkit, kengät, saap-
paat, sudennahka-vaatteet y. m. pantiin samaan
kasaan ja suureen keulapurjeeseen käärittyinä vie-
tiin kummulle länteen päin, ruokavarat pantiin kuu-
teen eri kohtaan ympäriinsä, ja kolmeen kohti kivärit
ja haulipyssyt, venepurjeisiin käärittyinä. Lähinnä
niitä oli Hansenin ja minun koneeni sekä joukko
kivärinpatronia venepurjeella suojattuna. Pajan ahjo
ja työkalut ovat yksinään erillään, ja suurröykkiöliä
on kasa rekiä ja suksia. Kaikki kajakit ovat rivis-
sään pohja päällimmäisenä, keittokoneita, lamppuja
ja muuta sellaista sisällä. Aie olemme varustuksemme
siroittaneet tällä tavoin ympäriinsä, ettei niin paljo
joutuisi hukkaan, jos yhtäkkiä jää halkeaisi. Ale
tiedämme nyt missä mitäkin on; tuulkoon ja pyryyt-
köön miten hyvänsä, niin löydämme kuitenkin tava-
ramme lumikinoksesta. Tammikuun 14 päivän illalla
olen päiväkirjaani kirjoittanut, että «laivassa kuului
kaksi kovaa paukausta, aivan kuin joku olisi reven-
nyt; luultavasti jää repeilee pakkasessa. Almusta
tuntui, että laiva samassa vähän kallistui; vaan ehkä
se on mielikuvitusta."

Sitä mukaan kuin aika kului saivat kaikki miehet
puuhaa matkavarustuksistamme rekiretkeä varten.
Tiistaina, helmikuun 15 päivänä, olen päiväkirjaani
merkinnyt: «Tänä iltana tohtorimme opetti Johan-
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senia ja minua sitomaan ja hoitamaan katkennutta
jäsentä. Koko miehistön ollessa ympärillä minä
makasin pöydällä ja jalkaani pantiin kipsi-side. Se
ei tietystikään ollut omiaan herättämään elähyttäviä
ajatuksia; ei olisi hupaista joutua tuolla lailla puos-
karoitavaksi neljän- tahi viiden-kymmenen asteen
pakkasessa, puhumattakaan siitä, että tuollainen
tapaus voisi vaatia meidän molempain hengen, —

vaikka, jumala tiesi, ehkä voisi kestää senkin. No,
sellaista ei missään tapauksessa saa antaa tapahtua,
eikä sitä myöskään tapahdu."

Alyöhemmin tammikuulla alkoi puolenpäivän ai-
kaan näkyä heikkoa päivän sarastusta — sen päivän,
jonka tullessa me lähdemme taipaleelle. Tammikuun
18 päivänä on päiväkirjassani, että jo «yhdeksän
aikaan aamulla näkyi vähän sarastuksen merkkiä, ja
puolenpäivän aikaan jo näkyi vähän valotusta; vaan
melkein uskomattomalta tuntuu, että jo kuukauden
kuluttaa olisi niin valoisa, että siitä olisi hyötyä mat-
kalla, vaan niin täytyy olla. Tosin kaikki kokeneet
sanovat, että helmikuussa on liian aikuista ja liian
kylmä lähteä matkalle; tuskinpa kukaan heistä läh-
tisi vielä maaliskuussakaan. Vaan ei auta; me emme
jouda odottamaan mukavinta aikaa, jos mieli mei-
dän päästä perille ennen kesän tuloa, jolloin on mah-
doton keli; pakkasta en pelkää, siltä me kyllä
saamme suojatuksi itsemme."

«Valmistuksia tehdään kiireellä; minä nytjäres-
telen otteita päiväkirjoista, havaintokirjoista, valo-
kuvista ynnä muista, jotka pitää saada matkalle
mukaan. Alogstad ruumassa tekee ohuvia vaah-
teraliistukoita uushopeakiskoisten reenjalasten alle.
Jacohsen on ruvennut juuri sitomaan taas muuatta
uutta rekeä. Konehuoneessa Pettersen takoo nauloja,
joilla Alogstad saa kiinnittää liistukkansa reenjalak-
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siin. Toiset miehet ovat tehneet jäälle lumesta ja
jääteleistä pajahuoneen, ja siellä Sverdrupin kanssa
minä huomenna alan tervalla ja steariinilla reen-
jalaksia paahtaa suurella nuotiolla, jonka teemme
pajan ahjoon. Vaikka ulkona onkin neljänkymmenen
asteen pakkanen, niin toivomme kuitenkin saavamme

Paja.

Valokuva, 1895.

syntymään sen verran kuumuutta, että tämä tärkeä
työ saadaan jotakuinkin hyvin tehdyksi. Amundsen
on näinä päivinä korjannut sähkökoneen tuulimyllyä,
joka taas on joutunut epäkuntoon, kun hammasrat-
taat ovat liiaksi kuluneet. Hän arvelee voivansa
saada sen kuntoon; vaan ei ole hauskinta työtä
siellä yläällä tuulessa kovertaa reikiä kovaan teräk-
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seen lyhdyn valossa ja yli neljänkymmenen asteen
pakkasessa, niin kuin viime päivinä on ollut. Kun
tänään seisahduin kannelle, niin huomasin lyhdyn
valon sieltä yläältä ja kuulin tcräspuran ääntä —

kuuli selvään, että kovaa oli teräs purattavaa — ja
sitten kuulin käsien pauketta. «Niin, niin, — arvelin
— kyllä sietää takoa kämmeniäsi; sillä ei siellä liene
liian lämmin." Pahinta on, kun ei voi pitää käsi-
neitä sellaisessa työssä, täytyy olla avokäsin, mieli
työstä jotakin tulla, ja silloin hyvin vähälle aikaa voi
palelluttaa sormensa; vaan työ pitää saada tehdyksi,
sanoo hän, eikä hellitä ennen. Hän on luotettava mies
kaikessa, mihin hän ryhtyy, ja minä vakuutan hänelle,
että ei ole monta miestä, jotka olisivat tehneet työtä
sellaisessa pakkasessa, korkealla ilmassa, kolmattayh-
deksättä leveys-astetta pohjoisempana. Useilla retkillä
on kammoksuttu ulkotyötä, kun oli niin pakkanen.
«ATai niin", sanoi hän, minä olen luullut, että muilla
retkillä ovat olleet jäykempiäkuin me: olen ajatellut,
että me olemme olleet liian paljo sisällä." Minua ei ol-
lenkaan epäilyttänyt selittää, että hän on ollut erehdyk-
sissä; tiedän, että hän sittekin hyvin tekee minkä voi."

«Oikeastaan tämä on kummallista aikaa; minusta
tuntuu aivan kuin valmistautuisin huvimatkalle ke-
säksi ■— aivan kuin kevät olisi tullut, ja kuitenkin
on vielä sydäntalvi — ja tuosta kesäisestä, huvimat-
kasta voi tulla hyvin kirjava. Jää on aivan rauhassa,
sitä niin kuin Framiakin paukuttelee vain pakkanen."

«Näinä päivinä olen taas lukenut Payerin kerto-
musta rekiretkestään pohjoiseen Austrian salmen
läpi. Se ei juuri elähyttävästi vaikuta. Sitä maata,
jota me ajattelemme pelastukseksemme, hän kuvaa
kuoleman valtakunnaksi, jossa hän ja hänen väkensä
armotta olisi joutunut surman omaksi, sanoo hän, jos
vain eivät olisi osanneet takaisin laivaan; ja sinne
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me toivomme päästäksemme, kun eväämme ovat
loppuneet. Voi tuntua kevytmieliseltä: vaan minä
en voi käsittää, että se olisi kevytmielistä. En voi
muuta ajatella, kuin että sellainen maa, jossa jo
huhtikuussa vilisee karhuja, jääkyyhkysiä ja riski-
löitä, ja jossa hylkeitä makailee jäällä, on kahdelle,
pyssyillä varustetuille ja tarkkasilmäiselle miehelle
kerrassaan «Kaanaanmaa", jossa vuotaa maito ja
hunaja; sieltähän saa ruokaa ei ainoastaan hetken
tarpeeksi vaan eväiksikin matkan jatkamiseksi Huip-
puvuorille. Väliin tosin voi tulla mieleen, että sit-
tekin ehkä tulee ruuasta puute juuri silloin, kun sitä
enin tarvitsee: vaan sellainen on ohimenevää. On
muistettava Carhiem sanat: A man shall and must
be valiant, he must march fonvard, and quit himself
like a man — trusting imperturbably in the appoint-
ment and choice of the upper Povvers. * Almulla
tosin ei ole noita „upper Powers"; hyvä niitä olisi
olla tällaisissa tapauksissa; vaan matkaan kuitenkin
lähdemme; neljä viikkoa tahi vähän enemmän, se
aika kuluu nopeasti, ja silloin: hyvästi tämä läm-
pöinen pesä, joka on ollut kotimme puolitoista vuotta
pimeässä ja pakkasessa, me lähdemme siitä vielä
tuntemattomammille perille."

„Synkkä on yöhyt,
Kulkumme käy
Yli kuuraisten kukkuloiden,
Läpi karhujen karkelo-maan;
Kaikki läpi käymme,
Taikka kaikki ottaa
Meidät kontio hallava hyinen.'

* Mies olkoon ja hänen pitää olla urhokas, hän kulkekoon
eteenpäin ja näyttäköön olevansa mies — järkähtämättömästi
luottaen korkeimpien voimien säädöksiin ja valintaan.
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Tammikuun 23 päivänä olen kirjoittanut, että
aurinko sarasti jo niin, että jäällä huomasi valotusta,
ja tänään näin ensi kerran tälle vuodelle auringon
ruskotusta syvällä taivaan rannalla. «Alitattiin myös-
kin meren syvyys ennen lähtöäni, se oli 3450 m. —

Ja sitten laittelin suksia kuntoon ruumassa; ne oli
saatavat liukkaiksi, notkeiksi ja keveiksi, niin että
niillä pääsi kulkemaan oikein kelpo tavalla, «ne ovat
hyvin hyvästi hangattavat tervalla, steariinilla jatalilla,
ja hyvä niihin vauhti tulee, jotta ei ole muuta kuin
liikutella jalkojaan, ja sitä, luulen ma, osataan tehdä."

«Tiistaina, tammikuun 29 päivänä. Eilen olimme
83° 30'. (Aluutamia päiviä sitten olimme 83° 40',
vaan olimme uudelleen ajautuneet etelään päin). —

Päivän kajastus lisääntyy myötäänsä, ja puolenpäivän
aikana on melkein kuin täysi päivä. Luulen että
voisi ulkona jo lukea suurilla ja selkeillä kirjaimilla
painetun kirjan nimen. Joka aamu käyn ulkona ter-
vehtimässä sarastavaa päivää ennen kuin sukellan
laivan ruumaan laittamaan suksiani ja muita varus-
tuksia, Omituinen tunne valtaa mielen nykyään;
siitä ei saa oikein selvää; — onko siellä pohjalla
jotakin voiton iloa? — onko se aavistusta siitä, että
kaikki unelmani ovat toteutumassa nousevan auringon
kera, joka matkaa pohjoiseen jäätyneen meren yli?
— Vaan hyöriessäni ja pyöriessäni lähtöpuuhissa
tässä tutussa ympäristössä tulee väliin kuin kaihon-
puuska mieleeni; on aivan kuin olisi erottava rak-
kaasta ystävästä ja kodista, joka kauan on tarjonnut
suojaa; vähän aikaa, niin tämä koti ja nämä toverit
jäävät taaksemme ainaiseksi; emme enään astu tälle
lumipeittoiselle kannelle, emme enään ryömi teltan
katon alle, emme enään kuule naurun raikuvan tässä
tutussa salongissa, emme koskaan enään istu täällä
iloisessa toveriseurassa. Ja sitten muistan, etten
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enään ole mukana, kun Fram vihdoin murtaa jää-
kahleensa ja kääntää keulansa Norjaa kohti. Eron-
hetki aina antaa elämälle omituisen kaihomielisyyden
hohteen, niinkuin iltarusko päivälle, olipa se sitten
ollut paha tai hyvä — kun aurinko laskee pilvisen
meren äären taakse,"

«Satoja kertoja silmä lentää kartalle, joka riippuu
seinällä, ja joka kerta tuntuu kuin kylmä tuulahdus
— tie on pitkä kulettava, ja esteet ovat ehkä suuret:
vaan sitten taas tuntuu, että kaikki käy hyvin, muusta
ei voi olla puhettakaan, kaikki on niin hyvin valmis-
tettu, että ei voi huonosti käydä — ja tällä aikaa
kaakkoinen puhaltaa, ajaudumme yhä pohjoiseen,
lähemmäksi päämaalia. — — Kun tulen kannelle ja
teltan ovesta astun pimeään yöhön, ja näen tuik-
kivan tähtitaivaan ja leimuavat revontulet, niin kaikki
ajatukset väistyvät, ja, niin kuin aina, minun täytyy
jäädä seisomaan tässä pyhätössä — pimeässä, syvässä,
hiljaisessa avaruudessa, luonnon äärettömässä temp-
pelissä, jossa sielu liiteleikse hakemaan alkulähdet-
tään .... Sinä uurastava muurahainen, mitä se
merkitsee, pääsetkö havuneuloinesi perille vai et,
kaikkihan haihtuu ijankaikkisuuden mereen, suureen
Nirvanaan. Ja nimemme unohtuu aikain kuluessa,
eikä kukaan muista tekojamme, ja elämämme katoaa
kuin pilven jälki ja haihtuu kuin sumu, jonka aurin-
gonsäteet ovat karkoittaneet ja kuumuus painanut
alas. Sillä aikamme' on kuin ohi kiitävä varjo, ja
loppumme ei peräytä askeltakaan; sillä se on pää-
tetty, eikä kukaan palaa takaisin."

«Pian olemme kulkemassa tuolla aavikolla, me
kahden, ympärillämme tuo suuri — vielä autiompi
vielä hiljaisempi yksinäisyys."

«Keskiviikkona, tammikuun 30 päivänä. Tämän
päivän merkillisenä tapauksena on, että tuulimylly
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taas pitkästä kotvasta pyörii. Pakkasesta ja pime-
ästä välittämättä Amundsen on pannut hammas-
rattaan kuntoon ja nyt mylly pyörii niin kuin ras-
vassa."

Aleilla nvt oli mvötäänsä koillistuuli ia me taas
kulimme pohjoiseen. Sunnuntaina, helmikuun 3 päi-
vänä me olimme 83° 43'. Lähtömme aika lähestyi
lähestymistään ja varustuksia tehtiin innolla. Reet
valmistuivat vähitellen ja minä tein niillä kokeita eri
tiloissa. Olen maininnut, että tehtiin niihin irtonaiset
vaahterajalakset, kiinnitettäviksi varsinaisten uusho-
peakiskoisten jalasten alle. Tarkoituksena oli siten
lujittaa rekiä ja varsinkin jalaksia, niin että ne
matkan alussa, jolloin kuorma oli raskas, eivät niin
helposti katkeaisi jysäyksissä, joita taipaleella saavat;
kuorman vähennyttyä voimme, jos niin haluamme,
helposti ottaa irtonaiset jalakset pois. Oli toinenkin
tarkoitus näillä irtonaisjalaksilla. Alina arvelin, että
sellaisella talvipakkasella kuin täällä oli, ja tankealla
pyrylumella metalli juoksee raskaammin kuin sileä
puu. Helmikuun 8 päivänä oli yksi reki- valmis irto-
nalsjalaksineen. Se oli tuntuvasti helpompi vetää kuin
samallainen reki uushopea jalaksilla, vaikka kummas-
sakin oli ihan yhtäläinen kuorma. Erotus oli niin
suuri, että arvelimme! olevan «vähintäänkin puolta
raskaamman vetää uushopeakiskoista rekeä kuin
vaahterajalaksista." Aieidän saarnipuiset rekemme
olivat nyt melkein kaikki valmiita ja painoivat vara-
jalaksitta 15 kiloa. «Kaikki miehet ovat työssä. Sver-
drup neuloo säkkejä eli alustoita rekeihin kajakkien
alle; ne tehdään kajakin pohjan mukaisiksi. Johansen
parin miehen kanssa täyttää säkit pemmikanilla, joka
on lämmitettävä, pieksettävä ja muokattava, jotta se
antautuu ja muodostuu sopivaksi vuoteeksi kallis-
arvoisille aluksillemme . . . Kun sitten nämät neli-
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kulmaiset, litteät säkit kannetaan pakkaseen, niin
jäätyvät ne koviksi kuin kivi ja pitävät erinomaisen
hyvin muotonsa. Blessing työhytissä kopioipi valo-
kuvia, joista en vielä ole saanut jäljennöksiä. Hansen
tekee karttoja tähän-astisesta matkastamme ja kir-
joittelee otteita havannoistaan j. n. e., j. n. e. Lyhy-
esti sanoen tuskin on ainoatakaan miestä, joka ei
tuntisi, että lähdön aika lähestyy: keittiössä vain
kaikki menee häiritsemätöntä menoaan Lars-seppä-
kokin isännöidessä. Eilinen havainto osoitti 83° 32,i'
p. 1. ja 102° 28' i. p., siis taas etelään: vaan mitä
siitä, kaksi peninkulmaa enemmän tai vähemmän, se
ei meille merkitse mitään."

«Sunnuntaina, helmikuun 10 päivänä. Tänään
oli sen verran päivänvaloa, että kutakuinkin voin
lukea «Verdens Gang"ia, kun asetin lehden päivän-
kajastusta vasten; vaan jos käänsin sen sitä vastoin
kuuta kohden, joka oli matalalla pohjoisessa, niin ei
nähnyt lukea. Edeltäpuolisten olin ajelemassa kol-
mella koiralla, jotka olivat: «Gulen", «Susine" —

kumpikin penikoita —ja «Kaifas". «Gulen" ei ole
vielä kertaakaan ollut valjaissa, vaan kuitenkin kävi
varsin hyvin; tietysti oli sen alussa vähän vaikea
ymmärtää asiaa, vaan pian se perehtyi, ja minä
uskon, että siitä tulee kelpo koira kunhan sitä hyvin
opetetaan. «Susine", joka jo syksyllä sai vähän ope-
tusta, käyttäysi aivan kuin vanha koira. Keli oli
kova ja hyvä koirien vetää, kun jalka hyvin otti
eikä ollut erittäin rosoista; vaan ei ole enään luikas
keli; on pyrylunta, joka on tahkeaa. Jää on
tasainen ja helppo kulkea, ja minä toivon, että
teemme hyviä päivämatkoja — kun sattuu niin
ehdimme perille varemmin kuin olemme] ajatel-
leetkaan. En voi kuitenkaan kieltää, ettei se ole
pitkä matka, ja tuskin kukaan koskaan on tarkemmin
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polttanut laivat takaansa. Jos haluaisimme kääntyä
takaisin, niin ei ole minne kääntyä, ei edes alastonta
rantaa. Laivaa on mahdoton löytää, ja edessämme
— on suuri tuntematon aavikko. Ei ole kuin yksi
tie, eteenpäin, halki tuntemattoman, olkoon sitten
maata tai merta, tasankoa ta röykkelikköä, jäätä tai
vettä; — enkä voi muuta ajatella kuin että eteenpäin
meidän täytyy päästä. Sittekin vaikka eteemme tulisi
pahinta: maa ja puristunutta jäätä."

«Keskiviikkona, helmikuun 13 päivänä. Pemmi-
kaanipatjat ja kuivatut maksapiirakkaat ovat nyt val-
miit, kajakit saavat erinomaiset alustat ja niin lihak-
kaita matrasseja harva lienee ennen nähnyt. Jokaisen
kajakin alli niitä on kolme, ne ovat sovitetut rekien
mukaan ja, kuten olen jo maininnut, on niiden päälly-
puoli kajakin pohjan mukaisesti kuopalla. Ne pai-
navat viisi- kuusikymmentä kiloa kappale. Kukin
säkki painaa puolitoista kiloa, ja liharuoka — pemmi-
kani ja kuivatut maksapiirakkaat — painaa yhteensä
näissäi*:olmessa matrassissa satakuusikymmentä kiloa.
Saatuamme kumpikin valmiiksi keveän poron-nah-
kaisen makuusäkkimme, koettelimme niitä makaa-
malla yötäj ulkona. Vaan niin Johansenista kuin
minustakin tuntui melko kylmältä, vaikka ei ollut
kuin - 37°. Aleilla ehkä oli liian vähä vaatetta
suden-nahkavaatteitten alla, tänä yönä koetamme
uudelleen."

«Lauantaina, helmikuun 16 päivänä. Varustusten
valmistamisessa edistytään, vaan vielä on kaikellaisia
pikkuseikkoja, joihin kuluu aikaa, enkä tiedä, jou-
dummeko lähtemään keskiviikkona (helmikuun 20
päivänä) niinkuin olin oikeastaan päättänyt. Päivät
ovat jo niin valoisia, että sen puolesta kyllä voisimme
lähteä, vaan] ehkä; saamme vielä lykätä lähtömme
päivän tai kaksi. Kolme rekipurjetta on nyt vai-
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miina; ne ovat keveästä pumpulivaatteesta, 2,20 m.
leveitä ja 1,30 korkeita. Niitä voi käyttää yksityisiin
rekeihin, vaan ovat niin laitetut, että ne voi kaksit-
tain liittää yhteen ja yhtenä purjeena käyttää kah-
teen rekeen, jotka on kytketty yhteen, ja minä luulen,
että tuollainen purje vetää hyvin; ne painavat noin
0,6 kiloa kukin. Sitä paitse meillä on suurin osa
ruokavaroista valmiiksi pantuna säkkeihin."

«Nyt illalla on melko ankaraa puristusta pohjoi-
sessa ja luoteessa. Loistavat revontulet."
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