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j^ÖRORD,

JL det arbete, som härmed offcntliggöres, har jag, jemte

skildringen af Vegas färd kring tAsien och %uropa, af natur-

beskaffenheten vid Sibiriens nordkust, af det der rådande djur- och

växtlifvet samt af de folk, med hvilka vi under resan kommit i

beröring, sökt lemna en så fullständig öfversigt, som utrymmet med-

gifvit, af föregående upptäcktsfärder till polarhaf. tAllt

för otacksamt vore det nämligen att vid beskrifningen af Ve-

cjas resa ej med några ord omnämna de föregångare, som un-

der otaliga mödor och svårigheter och oftast med offrande af lif
och hélsa banat den väg, der vi framgått, möjliggjort den seger
vi vunnit. därigenom har för öfrigt sjelfva arbetet erhållit en

väl behöflig omvexling. oZ,ästan alla berättelser om äldre nordost-

färder innehålla nämligen i rikt mått, hvad en skildring af vara

■egna afvenfyr ej har att bjuda på, men hvad mången läsare kan-
ske väntar att finna i en bok sådan som denna, berättelser om

faror och olyckshändelser till lands och sjös af tusen slag. {Måtte



den motsats, som sålunda framträder mellan de svårigheter, våra

föregångare haft att bekämpa, och de, som Vega mött under sin

nordostfärd, mana till nya forskningsresor på de haf, som nu för
första gången plöjts af kölen på ett sjögående fartyg, och bidraga
att skingra en fordom, som under århundraden hållit jordens vid-

sträcktaste odlingsmarker afstängda från vcrldshafven.
zArbetet är frikostigt utstvrdt med kartor och träsnitt samt

fbrsedt med omsorgsfulla hänvisningar till geografiska källskrifter.
har jag att tacka dels det storslagna sätt, på hvilket min

förläggare, fHerr Frans Beijer, fattat sin uppgift, dels det bi-

träde jag under arbetets redaktion och tryckning haft af 'Ama-
nuensen i H(ongl. £. IV. Dahlgren. J)et är för mig

en kär pligt att till dem offentligen frambära min tacksägelse
härför.

Stockholm den iO oktober iSS/.

A. E. NORDENSKIÖLD.

»•;■<
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INLEDNING.

Den sjöfärd, som jag i denna bok skall skildra, före-
gicks och föranleddes af tvenne andra från Sverige utgångna
sjöresor till vestra delen af det sibiriska Ishafvet, under
hvilka jag, första gången år 1875 med en fångstskuta
»Proven» och andra gången år 1876 med ett ångfartyg
»Ymer», nådde Jenisejs mynning.

Efter hemkomsten från den sistnämnda färden trodde
jag mig, på grund af den derigenom förvärfvade erfaren-
heten ocli på grund af de lärdomar, som man under belys-
ning af denna erfarenhet kan hemta från äldre, i synner-
het ryska undersökningar af Asiens nordkust, kunna för-
klara, att det öppna farvatten, hvilket två år å rad fört mig
öfver det förut så illa beryktade Kara-hafvet till Jenisejs
mynning, enligt all sannolikhet sträckte sig ända bort till
Beringssund, och att en kringsegling af den gamla verlden
således vore möjlig.

Naturligt var, att jag skulle söka fullfölja det uppslag
till nya vigtiga upptäckter, som här yppade sig. Det gälde
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ju lösandet af en geografisk uppgift, framträngandet nord-
östra vägen till Kina och Japan, hvilken sedan mer än trenne
århundraden utgjort föremål för täflan bland verldens första
handelsstater och djerfväste sjöfarare, och hvars utförande,
om man uppfattar den som en kringsegling af den gamla
verlden, redan för årtusenden tillbaka varit ett önsknings-
mål för geograferna. Jag beslöt derföre till en början att
för ändamålet använda de penningemedel, som herr A. Si-
biriakoff efter mm återkomst från 1876 års färd stält till
mitt förfogande för fortsättning af undersökningarna i det
sibiriska Ishafvet. För en färd af den utsträckning, hvarom
nu var fråga, var dock derma summa alldeles otillräcklig.
Mcd anledning häraf vände jag mig till Hans Maj:t Ko-
nungen mcd förfrågan, huruvida den påtänkta sjöfärden
kunde i afseende å sin utrustning räkna på något under-
stöd från allmänna medel. Konung Oscar, som redan så-
som arffurste lemnat ett rikligt bidrag till den Torellska
expeditionen 1861, omfattade genast mitt förslag mcd syn-
nerlig värma och lofvade att mom kort för rådplägning i
ämnet till sig sammankalla de svenska Jenisej-fararne och
andra för våra forskningsfärder i norden intresserade man
samt uppmanade mig att till dess vara beredd att fullstän-
digt framlägga de skäl, hvarpå jag grundade mm från den
allmänna uppfattningen så afvikande mening rörande isför-
hållandet i hafvet vid Sibiriens nordkust.

Denna sammankomst, hvilken kan betraktas som Yega-
expeditionens födelsedag, egde rum på Stockholms slott
den 26 januari 1877 och inleddes med en middag, till
hvilken en mängd personer voro inbjudna, bland dem de i
Stockholm för tillfället befintliga medlemmarne af svenska
konungahuset, prins Hans af Gtlucksburg, grosshandlaren d:r
Oscar Dickson, statsrådet och chefen för sjöförsvarsdeparte-
mentet friherre F. W. von Otter, bekant för sjöresor i de
arktiska farvattnen 186 Soch 1871, docenten F. R. Kjell-
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man, d:r A. Stuxberg, den förre deltagare i öfvervintringen
vid Mosseibay 187.2—78 och Jenisej-färden 1875, den se-
nare i Jenisej-resorna 1875 och 1876, samt docenterna Hj.
Theel och A. N. Lundström, båda deltagare i 1875 års
Jenisej-färd.

Efter middagen framlades programmet för den tilltänkta
resan, ungefär i den form, i hvilken detsamma sedermera
blifvit på flere språk i tiyck offentliggjordt. Härefter upp-
stod en liflig rådplägning, hvarunder skäl anfördes för och
mot planens utförbarhet. I synnerhet gaf frågan om isför-
hållandena och hafsströmmarne vid Kap Tscheljuskin an-
ledning till ett utförligt meningsutbyte. Slutet på detta
blef, att Hans Majestät först af alla förklarade sig öfver-
tygad om reseplanens utförbarhet och beredd att ej alle-
nast såsom konung utan äfven som enskild man kraftigt
understödja företaget. Grosshandlaren d:r Oscar Dickson
delade Hans Maj:t Konungens åsigt och lofvade bidraga till
de betydliga omkostnader, som den nya upptäcktsfärden er-
fordrade. Det blef den sjette resa till de högnordiska far-
vattnen, hvilken d:r O. Dickson till större eller mindre del
bekostat. l D:r O. Dickson blef sedermera Yega-färdens ban-
kir, i det han till betydlig del förskotterade omkostnaderna
för densamma, men efter återkomsten blefvo dessa jemnt
fördelade emellan Hans Maj:t Konungen, d:r Dickson och
herr Sibiriakoff.

Jag hade genast den tillfredsställelsen att vid denna
nya ishafsfärd kunna såsom föreståndare för expeditionens
botaniska och zoologiska arbeten fästa mina gamla bepröf-
vade vänner från föregående resor, de i den arktiska littera-
turen så väl kända forskarne, docenten d:r Kjellman och
d:r Stuxberg. Längre fram på året erbjöd sig äfven en
annan deltagare i 187.2—73 års öfvervintring på Spetsbergen,

1 Resorna till Spetsbergen 1868, till Grönland 1870, till Spetsbergen 1872
—1873, till Jenisej 1875 och till Jenisej 1876.
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löjtnanten, numera kaptenen vid svenska flottan L. Palan-
der, att medfölja den nya expeditionen såsom fartygsbefäl-
hafvare, ett erbjudande som jag med glädje antog, väl be-
kant som jag under föregående resor blifvit med kapten
Palanders utmärkta duglighet som sjöman och arktiker.
Ytterligare anslöto sig till expeditionen löjtnanten vid itali-
enska flottan Giacomo Bove, löjtnanten vid danska flottan
A. Hovgaard, läkaren med. kand. E. Almqvist, ryske gar-
deslöjtnanten O. Nordqvist och löjtnanten vid svenska flot-
tan E. Brusewitz, hvartill kommo 21 man underbefäl och
manskap enligt förteckning, som längre fram skall meddelas.

En expedition med den omfattning som den här före-
slagna, afsedd att möjligen vara tvenne år, med eget fartyg
och en talrik, väl aflönad bemanning samt en betydande
vetenskaplig stab, måste naturligtvis blifva ganska dyr. För
att något minska utgifterna inlemnade jag den .2 5 augusti 1877
en ansökan till Kongl. Maj:t med anhållan, att den ångbåt,
Vega, som emellertid inköpts för expeditionen, måtte få vid
örlogsvarfvet i Karlskrona försättas i fullt sjodugligt skick,
äfvensom att, i likhet med hvad som varit fallet vid nord-
hafs-färderna 1868 och 187.2—73, vissa förmåner af all-
männa medel måtte beredas det befäl och det manskap från
Kongl. Maj:ts flotta, som kunde komma att såsom fmul-
liga deltaga i den föreslagna resan. Med anledning af denna
ansökan behagade Kongl. Maj:t, enligt skrifvelse af stats-
rådet och chefen för sjöförsvarsdepartementet den 31 dcc.
1877, dels medgifva sjöaflöning m. m. tiU den officer och
18 man af kongl. flottan, som kunde komma att frivilligt
deltaga i den ifrågavarande färden, dels besluta en fram-
ställning till riksdagen, i hvilken åtskilliga anslag och ytter-

ligare förmåner för densamma begärdes.
Framställningen till 1878 års riksdag blef med den

frikostighet, som alltid utmärkt svenska folkets ombud, då
fråga varit om anslag till vetenskapliga ändamål, bifallen,

IXL EDXING
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hvilket äfven var händelsen med en till samma riksdag in-
lemnad enskild motion af ledamoten i vetenskapsakademien
presidenten C. Fr. W.em, hvarigenom afsågs att bereda
företaget några ytterligare fördelar.

Det kan ej komma i fråga att här utförligt anföra
riksdagens beslut och de skrifvelser, som med anledning
deraf vexlades med myndigheterna. Men en skyldig tack-
samhetsgärd är det att nämna det utmärkt förekommande
sätt, på hvilket jag under dessa förhandlingar öfver allt
bemöttes af tjenstemän i alla grader, äfvensom att korteli-
gen redogöra för de förmåner, som expeditionen slutligen
kom att åtnjuta, hufvudsakligast enligt Kongl. Maj:ts bref
till marinförvaltningen af den 14 juni 1878.

Sedan tvenne officerare och 17 man af Kongl. Maj:ts
flotta erhåUit tillstånd att som frivilliga deltaga i expeditionen,
bemyndigades jag att från flottans kassa i Karlskrona, mot
skyldighet att återbära den del af medlen, som ej skulle
komma att för ändamålet erfordras, och mot afgifvande af
godkänd säkerhet, för expeditionens räkning uppbära dels
full sjöaflöning för de i densamma deltagande officerare, un-

derbefäl och manskap under tvenne år, dels aflöning för ex-
peditionens läkare under samma tid efter 3,500 kronor för
år, dels portionspenningar för flottans manskap efter 1 kr.
50 öre pr man och dag. Den summa, hvarmed proviant-
kostnaden öfverskred det belopp den bort utgöra efter
nämnda beräkning, betäcktes deremot af expeditionen, som
likaledes betalade en betydlig fyllnadsaflöning till det flot-
tan tillhörande sjöfolket. Vidatre erhöll jag tillstånd att
för expeditionens räkning från flottans förråd i Karlskrona
utbekomma proviant, medikamenter, kol, olja och annan
behöflig utredning, mot ersättningsskyldighet för hvad af
det sålunda utlemnade kunde komma att i kostnad öfver-
skrida 10,000 kronor; och slutligen medgafs, att expedi-
tionens fartyg finge utrustas och försättas i fullt sjödugligt

OFFEXTLIGT UXDERSTOD ÅT EXPEDITIONEN
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skick på Karlskronas örlogsvarf, dock med vilkor att expe-
ditionen skulle betala det belopp, hvarmed dessa reparations-
kostnader kunde komma att öfverskrida .25,000 kronor.

Deremot blef min anhållan, att på det för sjöfärden
inköpta ångfartyget Vega föra örlogsflagg, af sjöministern
afslagen i ett bref af den 2 februari 1878. Vega inskrefs
med anledning häraf påföljande mars månad i Svenska segel-
sällskapet. Det var således under detta sällskaps flagga,
svenska örlogsflaggan med ett krönt O i midten, som den
första kringseglingen af Asien och Europa verkstäldes.

Vega var, såsom af den längre fram lemnade beskrif-
ningen synes, ett temligen stort fartyg, hvilket under bör-
jan af färden skulle blifva tungt lastadt med lifsmedel och
kol. Det kunde derför blifva temligen svårt att taga det-
samma af grund, om det under framseghngen längs kusten
i ett nytt, oförsökt farvatten oförmodadt skulle stöta på en
ler- eller sandbank. Jag begagnade derför med begärlighet
herr Sibiriakoffs anbud att under första hälften af resan

bereda expeditionen en större säkerhet genom att till mitt
förfogande ställa medel för byggande af en annan mindre
ångbåt, Lena, som skulle hafva Lena-floden till hufvud-
mål, men som under början af resan skulle bilda ett ten-
der-fartyg för Vega, hvilket kunde, när så pröfvades nyt-
tigt, sändas förut för att undersöka isförhållanden och far-
vatten. Jag lät b}Tgga Lena vid Motala, af svenskt besse-
merstål, hufvudsakligast efter en ritning af ingeniör R.
Runeberg i Finland. Båten motsvarade synnerligen väl det
med densamma afsedda ändamålet.

Ett oväntadt tillfälle att under resan förse ångbåtarne
med kol erbjöd sig dessutom derigenom, att jag, samtidigt
med förberedelserna till Vegas färd, erhöll i uppdrag att,
äfvenledes för herr Sibiriakoffs räkning, utrusta tvenne andra
fartyg, ångbåten Fraser och segelfartyget Express, hvilka
skulle till Europa afhemta en i Jenisejs mynning upplagd
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sä deslast och dit införa en del europeiska varor. Dessa se-

nare fylde dock ingalunda Express' rymliga lastrum, hvilket
i stället kunde användas för medtagande af kol för de trenne
ångbåtarnes räkning. Detta var så mycket fördelaktigare,
som Vega och Lena enligt reseplanen skulle skiljas från Ex-
press och Fraser först vid Jenisejs mynning. De förstnämnda
fartygen sattes således i tillfälle att ännu på detta ställe
taga om bord så mycket kol, som utrymmet medgaf.

Jag kommer längre fram att redogöra för de öfriga
trenne fartygens färder, hvilka hvar för sig förtjena en plats
i sjöfartens historia. Till en lättare öfversigt vill jag här
blott nämna, att vid början af den sjöfärd, som här skall
beskrifvas, följande fyra fartyg stodo till mitt förfogande:

1. Vega, förd af löjtnanten vid svenska flottan L.
Palander; kringseglade Asien och Europa;

2. Lena, förd af fångstkaptenen Christian Johannessen;
det första fartyg som från Atlanten nådde Lena-floden;

3. Fraser, förd af kofferdikaptenen Emil Nilsson, och
4. Express, förd af kofferdikaptenen Gundersen; de

första som från Jenisej hemförde sädeslaster till Europa. *

Då Vega inköptes för expeditionens räkning, beskrefs
det af säljarne på följande sätt:

»Ängaren Vega är byggd i Bremerhaven åren 1872
till 1873 af bästa ekmaterialier för aktiebolaget 'Ishafvets'
räkning och under särskild uppsigt. Den har 12 års första
klass 3/ 8 I- I- Aeritas, mäter brutto 357 registertons eller
299 netto. Den är byggd och använd till fångstfart på
norra Ishafvet samt försedd med alla dertill nödvändiga och
brukliga förstärkningar. Förutom den vanliga bordlägg-
ningen af ek, har fartyget ishud af greenheart öfverallt

1 Den första last af varor från Europa till Jenisej ditförde jag med Ymer
år 1876. Det första fartyg,, som frän Jenisej seglade till Atlantiska hafvet, var den
i Jenisejsk byggda slupen Morgonroänaden, förd af ryske kofferdikaptenen Sciiwa-
nkxkf.rg (år 1877).
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VEGA.

Genomskärning langskepps.

Plan af inredning under däck.

1. Skåp, användt till krutdurk.
2. Instrumentskåp.
3. Soffa i gunrummet.
4 Hytt för löjtn. Brusewitz.
5. Hyttför löjtnant:ne Bove och

Hovgaard.
G. Penteri under vintern.
7. Korridor.
8. Hytt för dokt. Stuxberg och

löjtn. Nordqvist.
9. Gunrum.

10. Bord i gunrummet.
11. Hytt för doktor Almqvist.
12. Hytt för doktor Kjellman.
13. Kamin.
14. Hytt för kapten Falander.

15. Hytt för prof. Nordenskiöld.
IG. Korridor (nedgång till gun-

rummet..
17. Kolboxar. 18. Ångpanna.
19. Förrådsrum å mellandäck.
20. Lotshytt. \

21. Hytt f. löjtn.'byggda i Japan.
Bove.

22. Hytt för två underofficerare.
23. "Underofficersmess.
24. Hyttf.timmer-j

manseffekter I byggda i Ja-
-25. Hytt för sam- I pan.

lingar
2G. Bibliotekshytt.
27. Gunrumspenteri.

Plan af öfre däck

28. Lucka till proviantrum.
29. Luckor till kettingslårarne.
30. Lucka till rum, afsedt för ve-

tenskapliga behof.
31. Kabyss.
32. Kojplatser för besättningen

dubbla rader.
33. Kettingslårar o. förrådsrum
34. Lucka till kommissförrådet.
35. Lucka till dagl. utgiftsboden
36. Lucka till tågrummet.
37. Segelkoj.
38. Förrådsrum för vatten ocl

kol.
39. Maskinrum.
40. Källare.

a. Termometerbur.
b. Rodret.
c. Nakterhus med kompass.

} Skylight till gunrummet.

f. Mesanmast.
g. Nedgång till gunrummet j tf emens . kapp .
ii. » » maskin J
?'. Kommandobrygga.
k. Skorsten.
/. Båtar liggande på galgar.
m. Stormast

n. Kobrygga (för reservstänger m. fl. rundhult
o. Storlucka.
p. Ängslup.
q. Förlucka
r. Hönshock.
t. "VYatercloset.
t. Fockmast.
u. Rökhatt.
v. Nedgång till trossbottnen (kapp).
x. Brottspel.
y. Gångspel på backen.

Kranbalkar.
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LENA.

Genomskärning långskepps.

Plan af inredning under däck.

Plan af öfre däck.

A. Maskinrum.
B. B. Lastrum.
C. Kettingslår.
I). Vattenballastdurk.
E. Skans
F. F. Kolboxar.
G. Eldarens hytt.
H. Maskinisthytt.
K. Proviantrum.
L. Kaptens hytt.
M. Styrmans hytt.
N. Kök.
O. Penteri.
P. Salong.
Q. Q. Skåp.
R. Maskinkapp.
S. Kommandobrygga.
T. Lucka till lastrummen.
IT. Nedgång till proviantrummet.
V. Winch.
X. Nedgång till maskinrummet.
Y. » » skans och maskinisthytt.
Z. » » kaptens hytt, salong m. m.
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der is kan anses komma åt fartyget. Islmden sträcker
sig från närheten af undra rösfbnltarna till 1,2 å 1,5 me-
ter från kölen.

Dimensionerna äro:

Ångmaskinen om 60 hästkrafter är af Wolfska syste-
met med ytkondensor af utmärkt beskaffenhet. Den for-
drar omkring 10 kub.-fot kol i timmen. Fartyget har
fullständig barkskeppsrigg samt pitchpine-master, jerntråds-
rigg och patentrefvancle marssegel. Det seglar och manöv-
rerar ovanligt väl, går för blott segel intill 9 å 10 knop.
Under profturen gjorde ångaren 7y3 knop, men kunna 0 a
7 knop anses vara den fart maskinen åstadkommer. Vidare
finnes kraftig ångwinch, reservroder och reservpropeller.
Fartyget är dessutom uti hela undre rummet försedt med
jerncisterner, så byggda att de jemnt passa efter fartygets
botten och sida, hvadan dessa cisterner utgöra en icke rinfifa
motståndskraft vid händelse af istryck. De äro äfven särde-
les tjenliga för bevarandet af proviant, vatten och stenkol.» ]

Vi hade ej skäl att jäfva beskrifningen 2, men i alla
fall var det nödigt för ett nordhafsfälttåg, sådant som det
här ifrågavarande, att ytterligare öfverse fartyget, öfvertvga
sig om att alla dess olika delar voro i fullgodt skick, göra
de förändringar i rigg m. m., som cle förändrade anspråken
kunde betinga, och slutligen att inreda fartyget så, att det

1 För beredande af tillräckligt utrymme för kol och proviant uttogos de
flesta af dessa cisterner i Karlskrona.

2 Kolåtgången beräknade dock kapten Palander vid 7 knops fart till 12
kub.-fot eller 0,3 kub.-meter i timmen.

tyLEDVIS

jängd i kölen 37,6 me' er
d:o öfver däck 43,4

Fögsta bredd 8,4
Jummets djup 4,6
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kunde hysa en vetenskaplig stab, som jemte officerarne be-
löpte sig till 9 personer. Dessa arbeten utfördes å Karls-
kronas varf under inseende af kapten Palander. Samtidigt
ombesörjdes den vetenskapliga utrustningen, hufvudsakligast
i Stockholm, hvarvid en mängd redskap för fysikaliska,
astronomiska och geologiska undersökningar erhöllos till låns
från kongl. vetenskapsakademien.

Spisordningen under expeditionen faststäldes dels på
grund af vår erfarenhet från 1872—78 års öfvervintring,
dels med ledning af ett särskildt utlåtande i ämnet af den
utmärkte läkaren vid nämnda ishafsfärd, d:r A. Envall.
Konserver 1, smör, mjöl m. m. uppköptes dels i Karlskrona,
dels i Stockholm och Kjöbenhavn; en del pemmikan för-
färdigades i Stockholm (af Z. Wikström), en annan del in-
köptes från England; färsk mogen potatis 2 anskaffades från
Medelhafvet, en större mängd tranbärssaft från Finland, in-
lagda hjortron, kläder af renskinn m. m. från Norge (ge-
nom sakföraren Ebeltoft) o. s. v. — med ett ord intet för-
summades att göra fartyget så väl utrustadt som möjligt
för fyllande af dess stora uppgift.

Denna framgår af nedanstående:

R eseplan,
inlemnad till Hans Majestät Konungen i juli 1877

De forskningsfärder, som under de senare årtiondena från Sve-
rige afgått mot norden, hafva redan länge sedan erhållit en verklig
nationel betydelse genom det lifliga intresse, med hvilket de omfat-
tats öfverallt så väl inom som utom fosterlandet, genom de bety-
dande summor, som på dem offrats af staten och framför allt enskilda

1 Konserverna inköptes dels af Z. Wikström i Stockholm, dels af J. D.
Beauvois i Kjöbenhavn.

2 Potatisen skulle levereras i Göteborg den l:sta juli. Den måste för att
hålla sig vara nyupptagen och dock mogen. Den anskaffades derför från södern
genom herr Carl W. Boman i Stockholm. Af detta, helt säkert ett bland de främsta af
alla antiskorbutiska medel, hade vi ännu något i behåll vid vår ankomst till Japan.
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personer, genom den praktiska skola de utgjort för öfver tretio sven-
ska naturforskare, genom de vigtiga vetenskapliga och geografiska
resultat de lenmat och genom det material till vetenskaplig forskning,
som genom dem hembragts till Sveriges Riksmuseum och som gjort
detta i afseende å arktiska naturföremål till det rikaste i verlden.
Härtill komma upptäckter och undersökningar, som redan blifvit
eller lofva att i en framtid blifva af praktisk betydelse, t. ex. expe-
ditionernas meteorologiska och hydrografiska arbeten, deras omfat-
tande undersökning af sal- och hvalrossfångsten i polarhafven, på-
visandet af den förut ej anade riskrikedomen vid Spetsbergens
kuster, upptäckter på Beeren Island och Spetsbergen af betydande
kol- och fosfatlager, hvilka i en framtid böra blifva af stor ekono-
misk betydelse för närliggande länder, och framför allt de tvenne
sista expeditionernas lyckliga framträngande till mynningen af de
stora, till gränserna mot Kina segelbara sibiriska floderna Obi och
Jenisej, hvarigenom ett månghundraårigt sjöfartsproblem ändtligen
vunnit sin lösning.

Men just de resultat, som redan vunnits, mana till fortsätt-
ning, i synnerhet som de tvenne sista expeditionerna öppnat ett
nytt, i vetenskapligt och jag vågar äfven säga praktiskt hänseende
utomordentligt lofvande forskningsfält, nämligen den öster om Jeni-
sejs mynning belägna delen af Ishafvet. Ännu i våra dagar, i tele-
grafens och ångans tidehvarf, möter man här ett i vetenskapligt
hänseende nytt, förut oberördt forskningsområde. Ja, hela den ofant-
liga ocean, som utbreder sig öfver 90 längdgrader från Jenisejs myn-
ning, förbi Kap Tscheljuskin, de gamle geografernas Promontorium
Tabin, till Wrangelsland, har, om man undantager färder med större
eller mindre båtar längs stränderna, aldrig ännu plöjts af någon
fartygsköl och aldrig skådat en ångares rökpelare.

Det är dessa förhållanden, som föranledt mig att söka åstad-
komma medel till en i vetenskapligt och nautiskt hänseende så
fullständigt som möjligt utrustad expedition, hvilken skulle hafva
till uppgift att i geografiskt, hydrografiskt och naturhistoriskt hän-
seende undersöka norra Ishafvet bortom Jenisejs mynning, om möj-
ligt till Beringssund. Man kan, utan fara att säga för mycket, på-
stå, att ett mer lofvande forskningsområde sedan Cooks berömda
resor i Stilla oceanen ej förelegat någon forskningsexpedition, om
blott isförhällandena medgifva att med en dertill lämplig ångare
framtränga i detta haf. För att kunna döma härom torde det
vara af nöden att kasta en kort återblick öfver de försök, som gjorts
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att framtränga a den väg. som den ifråga .sätta expeditonen skulle
iä till uppgift att beträda.

Den svenska hamn, från hvilken expeditionen skall utgå, kom-
mer förmodligen att blifva Göteborg. Afgångstiden är bestämd till
början af juli 1878. Vägen tages till en början längs med Norges
vestkust förbi Nordkap och mynningen af Hvita hafvet till Ma-
totsehkin-sundet vid Novaja Semlja.

Öppnandet af en sjöförbindelse mellan det öfriga Europa och
dessa trakter genom sir Hugh Willoughby och Richard Chancelor
1553 var frukten af den första från England för upptäckter utsända
sjöexpedition. Deras färd utgör derjemte det första försök till fin-
nande af en nordostlig förbindelse med Kina. Målet nåddes visser-
ligen icke, men deremot öppnade den ifrågavarande resan sjöför-
bindelsen mellan England och Hvita hafvet och bildar derigenom
en vändpunkt ej allenast i Englands och Rysslands sjöfart, utan

äfven i verldshandeln. Den kräfde ock sina offer, i det sir Hugh
Willoughby sjelf med hela besättningen på det fartyg, som stod
under hans befäl, omkom under öfvervintring på Kola-halfön. I
våra dagar färdas tusentals fartyg tryggt och säkert på denna stråt.

Med den kännedom man numera eger om isförhållandet i det
Murmanska hafvet — så kallas på äldre kartor hafvet mellan Kola
och Novaja Semlja — kan man under senare delen af sommaren
segla frän Hvita hafvet till Matotsehkin-sundet utan att behöfva be-
fara det ringaste hinder af is. För några årtionden tillbaka var

dock, till följd af bristande kunskap om den rätta tiden och rätta
vägen, förhållandet helt annorlunda, såsom nogsamt synes af be-
rättelsen om de svårigheter och faror den berömde ryske sjöfaranden
grefve Llitke mötte under sina, fyra somrar å rad (1821 —1824)
upprepade resor längs med Novaja Semljas vestkust. En duglig
fångstman kan numera med ett vanligt fångstfartyg på en enda
sommar segla mer vidt omkring på dessa haf än förut en med
alla ett örlogsvarfs tillgångar utrustad expedition på fyra gånger så
läng tid.

Från Murmanska hafvet kan man komma in i det Kariska på
fyra olika vägar, nämligen a) Jugor-sundet, de gamle Holländarnes
Fretum Nassovieum mellan Waigatsch-ön och fasta landet; b) Kari-
ska porten mellan Novaja Semlja och "Waigatsch-ön; c) Matotsch-
Tiin-sundet, som mellan 73° och 74° n. br. tudelar Novaja Semlja,
och slutligen d) vägen norr om denna dubbel-ö. Vägen förbi No-
vaja Semljas nordspets blir vanligen isfri först i början af septem-
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ber månad och torde derför ej böra väljas vid en expedition, som
har till uppgift att framtränga långt öster ut i dessa haf. Jugor-
sundet och Kariska porten blifva tidigt fria från fast is, men be-
sväras i stället länge af betydande drifismassor, som af de här med
ebb och flod vexlande hafsströmmarne föras af och an i bugtema
på ömse sidor om sunden. Dessutom saknas åtminstone vid Jugor-
sundet goda hamnar, till följd hvaraf de kringdrifvande ismassorna
kunna blifva af stor olägenhet för de fartyg, hvilka söka pä dessa
vägar tränga in i det Kariska hafvet. Matotsehkin-sundet äter bil-
dar en nära hundra kilometer lång, trång, men djup och, med
undantag af ett par till läget kända grund, ren kanal, som visser-
ligen först i senare hälften af juli plägar blifva fri frän fast is, men
som å andra sidan, till följd af hafskustens gestalt, är mindre be-
svärad af drifis än de södra sunden. Goda hamnar finnas vid
sundets östra mynning. Aren 1875 och 1876 voro så väl sun-
det som cle utanför liggande hafven fullkomligt isfria i slutet af
augusti, men långt tidigare var isen så skingrad äfven på östra
sidan, att ett fartyg utan fara kunde leta sig en väg mellan de
spridda drifisstyckena. Den del af Novaja Semlja, som af fångst-
mannen först angöres om våren, plägar ofta vara just vestkusten
utanför Matotschkin.

I fall ej mindre vanliga väderleksförhållanden inträffa i de här
ifrågavarande trakterna under loppet af för- och högsommaren 1878,
t. ex. mycket ihållande sydliga vindar, som tidigt skulle föra drif-
isen bort frän kusten af fasta landet, anser jag det, med anledning
af hvad jag har antydt, vara för expeditionen tryggast att välja
vägen genom Matotsehkin-sundet.

Man kan dock icke påräkna att redan i början af augusti här-
ifrån hafva ett öppet farvatten rakt mot Dicksons hamn vid Jeni-
sej-mynningen, utan måste man göra sig beredd på en betydlig om-
väg mot söder för att undvika de i Kariska hafvet ända till början
af september kringdrifvande ismassorna. Det uppehåll af några
dagar, som isförhållandena här kunna föranleda, lemnar för öfrigt
expeditionen tillfälle till värderika naturhistoriska och hydrografiska
arbeten i den ända till 200 famnar djupakanal, som framgår längs
med Novaja Semljas östkust. För öfrigt är Kariska hafvet icke
djupt, utan jemngrundt (10—30 famnar), dock utan att vara be-
svärad! af unclervattensbankar eller klippor. Det rikaste djurlifvet
träffas i förutnämnda djupa ränna längs med östkusten, och det
är äfven härifrån våra tvenne föregående expeditioner hemfört flere
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i systematiskt hänseende synnerligen egendomliga och intressanta
djurformer. Äfven alglifvet är här närmast kusten rikt och yppigt.
Nästa års expedition bör derför söka komma till Matotschkin så
tidigt, att åtminstone några dagars vetenskapligt arbete medhinnes
i dessa trakter.

Sjelfva färden från Kariska hafvet till Dicksons hamn möter,
enligt den erfarenhet man numera har vunnit, icke någon svårighet.
Dock kan man ej påräkna att komma till Dicksons hamn förr än
den 10 till den 15 augusti. År 1875 nådde jag denna hamn den
15 augusti med en segelskuta efter att i Kariska hafvet hafva varit
mycket fördröjd af stiltje. Med en ångbåt hade hamnen nämnda
år kunnat nås redan första dagarne af månaden. År 1876 voro
isförhållandena mindre gynsamma till följd af en kall sommar och
ihållande nordostvindar. Men äfven detta är kom jag till Jenisejs
mynning den 15 augusti.

Vid Dicksons hamn är det min afsigt att lägga till åtminstone
för några timmar för att å någon af de kringliggande holmarne
nedlägga post, i fall jag ej, såsom sannolikt är,'blir i tillfälle att
här möta något frän Jenisejsk utsändt fartyg, med hvilket under-
rättelser om expeditionen kunna hemsändas.

Verkliga iakttagelser rörande de hydrografiska förhållandena
mellan Jenisejs mynning och Kap Tscheljuskin saknas för det när-

varande nästan helt och hållet, enär, såsom jag redan omnämnt,
något större fartyg aldrig seglat fram härstädes. Äfven om ryska
båtfärder längs med kusten känner man ytterst litet, och af deras
misslyckade försök att framtränga här kan man ingalunda draga
någon ogjuisam slutsats om hafvets segelbarhet under vissa tider
af året. Om man med kännedom om de tillgångar tor utrustning
af sjöexpeditioner Sibirien för det närvarande eger, söker göra sig
begrepp om utrustningen af de på skilda vägar med utomordentlig
ihärdighet till Sibiriens nordkust åren 1734—1743 utsända ryska
expeditionerna1, så bör man lätt inse det berättigade i detta utta-
lande. Med skäl kan man vänta, att en väl utrustad ångbåt skall
kunna framtränga vida bortom det ställe, der dessa nödgats vända
med sina små, men med en talrik bemanning försedda, för is allt

lEn omsorgsfull redogörelse för dessa resor träffas i: Reise des kaiserlich-
russischen Flotten-Lieutenants Ferdinand v. Wbaxgel längs der Xordktiste von
Sibirien und auf dem Eismeere 1820—1824. Bearbeitet von G. Exgelhardt.

Berlin 1839; och G. P. Muller, Voyages et découvertes faites par les Russes le
long des cötes de la Mer Glaciale etc. Amsterdam 1760.
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för bräckliga och för öppen sjö odugliga, oftast med vidjor samman-
hållna farkoster.

För öfrigt äro endast tre sjöfärder eller kanske rättare kust-
färder i denna del af det Kariska hafvet kända, alla under ledning
af styrmännen Mmm och Sterlegoff. Det första försöket verkstäl-
des år' 1738 i en »dubbelslup» af 70 fots längd, 17 fots bredd och
7 1/, fots djup, byggd i Tobolsk och derifrån förd till Jenisej af löjt-
nant Owzyn. Med detta fartyg framträngde Mmm utför Jenisej
till 72° 53' n. br. Härifrån utsändes en jolle vidare mot norden,
men äfven den nödgades till följd af proviantbrist vända, innan
man nätt det ställe vid Jenisejs mynning, som af mig benämnts
Dicksons hamn. Följande året gjordes ett nytt försök, hvarvid man

dock ej heller hann längre än sommaren förut. Ändtligen lyckades
man 1740 att med förut nämnda dubbelslup nå 75° 15' n. br., efter
att hafva utstått stora faror under en svår sjögång i flodmynningen.
Den 2 september, just då den fördelaktigaste tiden för seglatsen i
dessa farvatten inträdt, vände man, hufvudsakligast med anledning
af den sena årstiden.

Ytterligare finnas ett par pä verkliga iakttagelser grundade med-
delanden rörande isförhållandena vid denna kust att tillgå. Aka-
demikern Middendorff nådde nämligen under sin berömda forsk-
ningsresa i norra Sibirien den 25 augusti 1843 från land hafskusten
vid Tajmur-viken (75° 40' n. br.) och fann hafvet isfritt, så långt
ögat från höjdsträckningen vid kusten kunde nå. 1 Dessutom anför
Middendorff, att jakuten Fomin, den ende som tillbragt en vinter
vid Tajmur-viken, förklarat, att isen lossnar i det utanför liggande
hafvet i första hälften af augusti, och att den af sydlig vind drifves
bort frän stranden, dock ej längre än att drifiskanten kan ses från
strandhöjderna.

Landet mellan Tajmur och Kap Tscheljuskin har blifvit kart-
lagdt genom färder i slädar längs med kusten af styrman Tschel-
juskin år 1742. Det är numera fullkomligt afgjordt, att Asiens
nordligaste udde af honom upptäcktes i maj månad nämnda är.
och då var naturligtvis hafvet utanför isbelagdt. Någon iakttagelse
om isförhållandena under sommaren eller hösten i hafvet närmast
vester om Kap Tscheljuskin finnes deremot icke, men dä fråga är
om farbarheten af detta haf, är det på sin plats att redan här fram-

1 Tu. v. Middexdorff, Reise in dem änssersten Norden und Osten Sibiriens.
B. IT. I, s. 21 o. 508 (1867).

INLEDNING
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hälla, att Prontsehischew den 1 september 1736 i öppet haf med
kustfarkoster öster ifrån i det allra närmaste nådde Asiens nordspets,
som antages vara belägen vid 77° 34' n. lat., och 105° ost. long.,
och att norske fångstmän under senhösten upprepade gånger seglat
långt öster ut från Novaja Semljas nordspets (77° n. lat. och 68°
ost. long.) utan att möta någon is.

Af hvad ofvan anförts är tydligt, att man för det när-
varande icke eger någon fullständig, pä verkliga iakttagelser grun-
dad kunskap om de hydrografiska förhållandena på kuststräckan
mellan Jenisej och Kap Tscheljuskin. Jag anser dock, att man
under september och möjligen senare delen af augusti månad bör
kunna med full säkerhet påräkna att här erhålla ett isfritt vatten,
eller åtminstone en bred isfri ränna längs med kusten, på grund
af de ofantliga massor varmt vatten, som de i Högasiens stepper
upprinnande floderna Obi, Irtisch och Jenisej här utgjuta i hafvet
efter att hafva upptagit vatten från ett under augusti månad öfver
allt starkt uppvärmdt flodområde, större än sammanlagdt alla de
floders, som utfalla i Medelhafvet och Svarta hafvet.

Mellan Dicksons hamn och Beli-ön framgår derför en väldig
sötvattenström, till en början mot norden. Det inflytande, som
jordens rotation utöfvar i dessa höga breddgrader på strömmar, som
framlöpa ungefär i meridianens riktning, är dock mycket betydligt
och ger åt söder ifrån kommande strömmar en östlig aflänkning.
Till följd häraf måste Obi-Jenisejs flodvatten till en början hållas
liksom instängdt i en egen strömfåra längs med Tajmur-landets kust,
ända tills strömmen bortom Kap Tscheljuskin obehindradt kan fram-
löpa mot nordost eller öster. Nära utloppet af de större floderna
har jag under lugnt väder i denna ström ungefär vid 74° n. lat.
iakttagit en värmegrad, uppgående utanför Jenisej till + 9°, 4 (den
17 augusti 1875), utanför Obi till + B°, 0 (den 10 augusti samma

år). Såsom vanligt åstadkommer denna söder ifrån kommande ström
dels en kall undervattenström, som vid storm lätt blandar sig med
ytvattnet och afkyler detsamma, dels på ytan en nordlig, kall, isbe-
strödd motström, hvilken till följd af jordens omlopp får en vestlig
aflänkning och som tydligen framgår från öppningen mellan Kap
Tscheljuskin och Novaja Semljas nordspets mot östra sidan af denna
ö och torde vara orsaken till de stora drif-ismassor, som om som-
maren äro pressade mot Novaja Semljas ostkust. Enligt min egen
erfarenhet och enligt enstämmig utsaga af fångstmännen bortsmälter
denna, is om hösten nästan fullständigt.
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För att bedöma det afstånd, på hvilket den från Obi-Jenisej
kommande strömmen kan undanskjuta drifisen, bör man erinra
sig, att äfven en mycket svag ström utöfvar inflytande på isens
läge, och att t. ex. strömmen från Plata-floden, hvars vattenmängd
dock icke torde uppgå till Obi-Jenisejs, ännu är tydligt märkbar
på ett afstånd af 1,500 kilometer från flodmynningen, d. v. s. på
ungefär 3 gånger så långt håll som afståndet från Dicksons hamn
till Kap Tscheljuskin. Den enda hafsvik, hvilken kan jemföras med
Kariska hafvet i afseende å storleken af det område, som genom-
korsas af de i viken mynnande floderna, är Mexikanska viken. 1

Flodströmmarne härifrän anses mäktigt bidraga till Golfströmmen.
Äfven vindarne, hvilka under höstmånaderna i dessa trakter

ofta blåsa från nordost, torde i sin mån bidraga att hålla en bred,
något så när isfri ränna längs med den här ifrågavarande kust-
sträckan.

Den erfarenhet vi ega rörande farvattnet frän Kap Tschelju-
skin öster ut emot Lena grundar sig hufvudsakligast på iakttagelser
af cle expeditioner, som före medlet af förra århundradet af ryska
regeringen utsändes att kartlägga Asiens nordligaste del. För ett
riktigt bedömande af de resultat, som vunnits, måste man med
fullt erkännande af det stora mod, den utomordentliga ihärdighet
och den motståndskraft mot mödor och besvärligheter af alla slag,
som alltid utmärkt den ryske polarfararen, fortfarande hafva i minnet,
att sjöfärderna utfördes med små segelfartyg af ett byggnadssätt,
som efter nutidens fordringar är alldeles oanvändbart för farkoster,
bestämda för segling i öppet haf, och allt för svagt för att kunna
tåla möte med is. De saknade vidare ej allenast nutidens mäktiga
hjelpmedel ångan, utan äfven en ordentlig, för verklig manövrering
lämpad segelrigg samt voro till hufvudsaklig del bemannade med
en besättning från Sibiriens flodstränder, hvilken aldrig förut sett
oceanens vatten, erfarit verklig sjögång eller pröfvat seglats bland
hafsis. Med behörigt, afseende på dessa förhållanden synas mig
nedan anförda resor ovilkorligen tala derför, att man äfven här
under hösten bör kunna påräkna ett farbart haf.

Resorna utmed kusten öster om Kap Tscheljuskin utgingo från
staden Jakutsk, belägen vid Lenas strand, vid 62° n. lat., 140 sven-
ska mil (omkr. 1,500 kilometer) frän flodmynningen. Här bygg-
des äfven de farkoster, som användes till dessa färder.

1 Jemför v. Middexdorff, Reise im Norden u. Osten Sibiriens (1818).. del.
I s. 50; en uppsats af v. Baer, Über das Klima des Tajmurlandes.
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Den första afgick år 1735 under befäl af marinlöjtnant Pront-
schischew. Efter att hafva seglat ned för floden och den 14 augusti
hafva passerat Lenas östra mynningsann, kringseglades flodens be-
tydliga deltaland. Den 7 september hade man ännu ej nätt längre
än till Oloneks mynningsvik. Trenne veckor hade således åtgått
att segla fram en sträcka, som en vanlig ångbåt skulle kunnat till-
ryggalägga på en enda dag. Man såg is, men hindrades ej deraf.
Deremot fördröjdes framfärden af motvind och förmodligen pälands-
vind, af hvilken Prontschischews fartyg, om det oförsigtigt gifvit sig
ut, lätt kunnat kastas mot stranden. Den sena årstiden förmådde
Prontschischew att här lägga upp fartyget för vintern vid några
af pelsjägare uppbyggda sommarjurter, belägna 72° 54' n. lat. Vin-
tern förflöt lyckligt, och det följande året (1736) bröt Prontschischew
äter upp, så snart isförhållandena i Olonek-viken det medgåfvo,
hvilket dock först inträffade den 15 augusti. Kursen stäldes längs
med kusten mot nordost. Här och der möttes drifis, men det gick
dock hastigt framåt, så att han den 1 september nådde 77° 29' n.
lat., efter hvad man numera vet i det omedelbara granskapet af
Kap Tscheljuskin. Täta ismassor nödgade honom här att vända,
och man seglade åter till mynningen af Olonek, som nåddes den
15 september. Kort förut hade fartygets utmärkte befälhafvare dött
i skörbjugg, och några dagar derpå dog äfven hans unga hustru,
som följt honom på den besvärliga färden. Då dessa skörbjuggs-
fall ej inträffade under vintern, utan strax efter sommarens slut,
så bilda de ett ganska märkligt bidrag till bedömande af det sätt,
på hvilket den tidens arktiska expeditioner voro utrustade.

En ny expedition framgick 1739 under marinlöjtnant Chari-
ton Laptew längs med samma kuststräcka. Man lemnade Lena den
1 augusti och nådde Kap Thaddeus vid 76° 47' den 2 september
efter en seglats, som endast utanför Chatanga-bugten var besvärad
af drifis. Kap Thaddeus är beläget endast 8 till 9 svenska mil
från Kap Tscheljuskin. Man vände här dels med anledning af
drif-ismassor, som spärrade vägen vidare, dels med anledning af den
sena årstiden och öfvervintrade innerst i Chatanga-bugten, som nåd-
des den 8 september. Följande året sökte Laptew återvända längs
med kusten till Lena, men fartyget krossades utanför Oloneks myn-
ning af drifis. Efter många besvärligheter och faror lyckades alla
man rädda sig till förra arets vinterqvarter. Dels härifrån, dels
från Jenisej verkstälde Laptew sjelf och hans underbefälhafvare..
styrman Tscheljuskin, samt geodeten Tschekin de följande åren em
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mängd slädfärder för kartläggningen af den halfö, som längst i
nordvest skjuter ut frän Asiens fasta land.

Härmed afslutades sjöresorna vester om Lena. Asiens nord-
vestligaste udde, som 1742 nåddes från land af Tscheljuskin, en
af de mest energiske deltagarne i en stor del af förut anförda resor,

kunde ej från sjösidan uppnås, och än mindre hade man lyckats
att med fartyg tränga frän Lena till Jenisej. Prontschischew hade
dock den 1 september 1736 vändt endast några få minuter, och
Laptew den 2 september 1739 endast omkring 50' från nämnda
udde efter färder i fartyg, hvilka tydligen voro alldeles olämpliga
för ändamålet. Bland de vidrigheter och motgångar, som de mött
under dessa resor, tyckes ej allenast is, utan äfven ogynsamma
och hårda vindar spelat en betydande rol. Af fruktan för att icke
kunna na någon lämplig af infödingar besökt vinterstation, vände
man dessutom oftast just vid den tid af året, dä polarhafven blifva
mest isfria. Med behörigt afseende på dessa förhållanden kan man

tryggt påstå, att något allvarligt hinder för Kap Tscheljuskins kring-
segling nämnda är sannolikt icke skulle hafva förefunnits för ett

ångfartyg behörigen utrustadt för seglats bland is.
Från hafvet mellan Lena och Beringssund har man vida talrikare

och fullständigare iakttagelser än från föregående sträcka. Hoppet
om erhållande af skatt och handelsvinst från de vid kusten boende
vilda folkslagen lockade äfventyrslystne ryske fångstmän (Promysch-
lenis) redan före medlet af 1600-talet att företaga en mängd sjö-
färder längs med kusterna. På en karta, som är bifogad förut an-
förda, på forskningar i de sibiriska arkiven grundade arbete af Mul-
ler, finnes längs med kusten en sjöväg utprickad med påskrift Route
■anciennement fort fréquentée, Voyage fait par mer en 1648 par
trois vaisseaux russes, dont un est parvemi jusqu'ä la Kamschatka. 1

Beklagligen hafva de närmare omständigheterna vid de flesta
af dessa färder blifvit helt och hållet bortglömda, och att vi om
en eller annan erhållit några torftiga underrättelser, har nästan all-
tid berott på någon anmärkningsvärd olyckshändelse, på rättstvister
eller andra förhållanden, som föranledt myndigheternas ingripande.
Detta är till och med fallet med den berömdaste af dessa färder,
kosacken Deschnews, rörande hvilken några underrättelser blifvit

1 Kartan bär titeln: »Nouvelle carte des découvertes faites par des vais-
seaux russiens etc, dressée sur des mémoires authentiques de ceux qui ont assisté
& ees découvertes, et sur d'autres connaissances donton rend raispn dans un mé-
moire séparé. S:t Pétersbourg a I'Académie Impériale des Sciences 1758.»
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räddade endast derigenom, att tvist uppstod mellan Deschnew och
en af hans kamrater om upptäcktsrätten till en hvalrossbank pä
Kamschatkas ostkust. Denna färd utgjorde dock en verklig upp-
täcktsresa, företagen med regeringens bifall, dels för uppsökande af
några stora öar i Ishafvet, rörande hvilka en mängd berättelser voro
gängse bland fångstmännen och infödingarne, dels för utvidgandet
af rvssarnes skatteområde öfver de ännu okända trakterna i nordost.

Deschnew afreste den 1 juli 1648 frän Kolyma som befäl -

hafvare för en af de sju, med tretio man bemannade kotscher 1, af
hvilka expeditionen utgjordes. Hörande fyra af fartygen saknar man
hvarje underrättelse. Antagligt är, att de snart vände äter, ej att

de förolyckats, såsom åtskilliga författare förmodat. Trenne under-
befäl af kosackerna Deschnew och Ankudinow samt pelsj ägaren Kol-
mogorzow kommo lyckligen till Tschuktskojnos, efter hvad det tyckes,
i isfritt vatten. Här gjorde Ankudinows farkost skeppsbrott, hvar-
vid dock manskapet räddades och fördelades på de tvenne andra,

som snart blefvo skilda ät. Deschnew fortsatte färden längs Tschuk-
tseher-halföns ostkust till Anadir, som uppnåddes i oktober. Anku-
dinow tyckes till och med halva uppnätt Kamschatka-flodens myn-
ning, hvarest han slog sig ned bland infödingarne och slutligen dog
af skörbjugg.

Följande året (1649) seglade Staduchin åter igen under sju dygn
öster ut från Kolyma till granskapet af Tschuktskojnos i ett, så vidt
man af den bristfälliga berättelsen kan sluta, isfritt haf. Desch-
news egen uppfattning af hafvets segelbarhet kan inses deraf, att

han vid Anadir lät insamla virke för att, sedan hans eget fartyg
förlist, bygga sig nya kotscher. Med dessa ville han sända till Ja-
kutsk den skatt af pelsvaror, som uppburits af infödingarne. Han
måste dock af en lätt förklarlig brist på material till nya farkosters
byggande afstå från sin föresats, hvarvid han tillika anmärker, att
hafvet kring Tschuktskojnos ej alla år är isfritt.

En mängd resor från de sibiriska floderna norr ut hafva vidare
efter Nischni Kolymsks anläggning genom Michael Staduchin 1644
utförts med anledning af de rykten, som voro gängse bland infödin-
garne vid kusten om tillvaran af stora bebodda, på skog, pels-
varor, hvalrosständer och mammutben rika öar i det sibiriska Is-
hafvet. Ofta bestridda, men dock åter af folk- eller jägartron ihär-

1 Temligen breda, 12 famnar långa, platta fartyg utan köl. Vanligen fram-
drefvos de genom rodd. Endast vid förlig vind begagnades segel. (Weaxgels
Reise s. 4.)
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digt upptagna, hafva dessa rykten slutligen i hufvudsaken besan-
nats genom upptäckten af de Ny-Sibiriska öarna, af Wrangelsland
och af den öster om Beringssund belägna delen af Norra Amerika,
hvars naturbeskaffenhet gifvit anledning till det gyllene sagoskim-
mer, hvarmed folktron med orätt utsmyckade de kala, skoglösa
öarna i Ishafvet.

Samtliga dessa försök att från den sibiriska kusten tränga i
öppet haf norr ut hafva misslyckats af det enkla skäl, att ett öppet
haf redan vid en frisk segelbris var lika förderfligt för de fartyg,
som stodo den djerfve. men illa utrustade sibiriske polarfararen till
buds, som ett isfyldt haf, ja farligare, ty i det senare fallet kunde
man, om fartyget krossades, oftast rädda sig på isen och hade clå
blott att kämpa mot nunger, snö, köld och andra svårigheter, vid
hvilka de fleste frän barndomen varit vane, men i det öppna hafvet
krängde det illa byggda, svaga, med lerblandad mossa diktade och
med vidjor hopfästa fartyget läck redan vid en obetydlig sjögång
och var vid en starkare hjelplöst förloradt, i fall ej nödhamn snart

kunde nås.
Man föredrog snart att söka nå öarna genom slädfärder på

isen och upptäckte sålunda slutligen hela den betydliga ögrupp,
som benämnes Nya Sibirien. Öarna blefvo ofta besökta af fångst-
män, hufvuclsakligast för insamlande af mammutbetar, af hvilka
stora massor jemte ben af mammut, noshörning, får, oxe, häst
m. m. finnas inbäddade i dervarande ler- och sandlager. Seder-
mera hafva de blifvit fullständigt kartlagda under de Hedenströmska
expeditionerna, utrustade af ryska rikets kansler grefve Rumänzow
1809—1811, och under löjtnant Anjous expedition 1823. Heden-
ströms expeditioner verkstäldes sålunda, att man, innan islossning-
inträffat, öfverreste med slädar dragna af hundar på isen till öarna,
tillbragte sommaren derstädes och om hösten, då hafvet blifvit is-
belagdt, återvände. Dä fråga är om hafvets segelbarhet, skulle
dessa på ett särdeles förtjenstfullt sätt utförda expeditioner hafva
stort intresse i synnerhet genom iakttagelser från land rörande isens
beskaffenhet om hösten, men i den korta berättelsen om Heden-
ströms färder, som finnes intagen i "Wrangels »Reise» s. 99—119,
den enda källa som i detta afseende varit mig tillgänglig, beröres
denna fråga ej med ett enda ord. * Deremot hafva genom hr Si-

1 "Wrangels egna resor utfördes om vintern med hundslädar j)ä isen och
lemna, sä intressanta de än äro i många andra hänseenden, icke något omedel-
bart bidrag till kännedomen om isförhållandena under sommaren och hösten.

INLEDNING
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biriakoffs försorg upplysningar rörande denna för vår expedition
vigtiga fråga blifvit lemnade af inbyggare i norra Sibirien, hvilka
hafva till födkrok insamlandet af mammutbetar å den ifrågavarande
ögruppen. Enligt dessa berättelser blir hafvet mellan norra Asiens
kust och Nya Sibiriens öar årligen temligen isfritt.

En särdeles märkvärdig upptäckt gjordes år 1811 af Heden-
ströms följeslagare, jakutske borgaren Sannikow. Han fann näm-
ligen på vestkusten af ön Kotelnoj lemningar af en groft upptim-
rad vinterboning i granskapet af vraket efter ett fartyg af helt
olika byggnadssätt mot det, som brukas i Sibirien. Dels häraf, dels
af en mängd redskap, som lago kringströdda på stranden, drog
Sannikow den slutsatsen, att en fångstman från Spetsbergen eller
Novaja Semlja blifvit vinddrifven hit och jemte sitt manskap uppe-
hållit sig härstädes en tid. Inskriften på ett i granskapet af stu-
gan befintligt grafkors uttolkades beklagligen icke.

Under den stora nordiska expeditionen 1 gjordes äfven några
försök att frän Lena tränga öster ut. Det första stod under befäl
af löjtnant Lassinius 1735. Han lemnade den 21 augusti Lenas
östligaste mynningsann, framseglade 120 verst mot öster och mötte
här drifis, som nödgade honom att söka en hamn vid kusten. Här
tillbringades vintern med den olyckliga påföljd, att chefen sjelf och
större delen af expeditionens 52 man omkommo af skörbjugg.

Följande året 1736 utsändes ät samma håll en ny expedition
under löjtnant Dmitri Laptew. Med Lassinii fartyg försökte han i
medlet af augusti segla öster ut, men mötte snart mycket drifis.
Redan i slutet af månaden, den tid då sjöfärden egentligen bort
börjas, vände han derför äter till Lena.

År 1739 företog Laptew sin tredje resa. Han framträngde till
Indigirkas mynning, hvilken tillfrös den 21 september, och öfver-
vintrade der. Följande året fortsattes färden något bortom Kolymas
mynning, till Stora Kap Baranow, hvarest framfärden mot öster
den 26 september hindrades af drifis. Efter att hafva återvänd!
till Kolyma och öfvervintrat vid Nischni Kolymsk sökte han året
derpå ytterligare att i några under vintern nybyggda stora båtar
tränga öster ut — dock till följd af dimma, motvind och is utan
framgång. Vid bedömande af det resultat, dessa resor lemnat, måste
man taga i betraktande de ytterst olämpliga fartyg, med hvilka

1 Så benämnas med ett gemensamt namn de många ryska expeditioner, som
under åren 1731—1713 utsändes frän Dvina, Obi, Jenisej, Lena och Kamschatka
mot Norra Ishafvet.
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färderna företogos, i början med en dubbelslup byggd i Jakutsk
(1735), sedermera med tvenne i Nischni Kolymsk byggda hatar. I
fall man får sluta sig till dessa fartygs beskaffenhet af dem, som
nu användas pä de sibiriska floderna, så måste man snarare för-
våna sig öfver, att någon på dem kunde våga sig ut på ett verkligt
haf, än anse de nu omnämnda mindre lyckliga färderna som bevis
derpå, att utsigt här ej förefinnes att framtränga med ett efter nu-
tidens fordringar bygdt och med ångkraft försedt fartyg.

Det återstår mig slutligen att omtala de få försök, som gjorts
att från Beringssund tränga mot vester.

Deschnews färd frän Lena genom Beringssund till Anadirs myn-
ning år 1648 förblef under loppet af omkring ett århundrade all-
deles okänd, ända till dess Muller ur de sibiriska arkiven framle-
tade enskildheterna af så väl denna som åtskilliga andra färder längs
med Sibiriens nordkust. Att minnet af dessa märkliga färder blifvit
bevaradt åt efterverlden beror, såsom nämndt är, dock uteslutande
på tillfälliga omständigheter, rättstvister och dylikt, hvilka föranledt
skrifveri till och från myndigheterna. Om andra likartade företag
hafva vi helt säkert icke någon kunskap, oaktadt man då och da
finner antydningar, att det nordliga hafvet fordom ofta varit be-
faret. Vid redogörelse för de af myndigheterna anordnade expedi-
tionerna händer det t. ex. ofta, att man omtalar möten med fångst-
eller handelsmän, som färdades längs med kusten för enskild räk-
ning. Dessa resor beaktades dock föga, och ännu 81 år efter
Deschnews färd var tillvaran af ett sund mellan Asiens nordöstra
och Amerikas nordvestra udde alldeles okänd eller åtminstone be-
tviflad. Ändtligen genomseglade Bering 1729 å nyo sundet och fäste
vid detsamma sitt namn. Han framseglade dock ej synnerligen
långt (till 172 gr. vestlig longit.) längs med Asiens nordkust, oak-
tadt han icke tyckes hafva mött något ishinder. Nära femtio år
derefter afslutade Cook i dessa farvatten den följd af glänsande upp-
täckter, hvarmed han riktat den geografiska vetenskapen. Efter att
1778 hafva seglat ett godt stycke öster ut längs med Amerikas nord-
kust vände han mot vester och uppnådde der 180:de longitudsgraden
den 29 augusti. Möte med is afskräckte honom att härifrån söka
framtränga vidare mot vester. och för någon egentlig seglats bland
is lär hans fortyg knappast varit utrustadt eller lämpadt.

Sedan Cooks tid känner man trenne expeditioner, som från
Beringssund seglat vester ut. Den första var en amerikansk expe-
dition under kaptenen Rodgers 1855. Han uppnådde, efter hvad det
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tyckes i öppet vatten, Kap Jakans longitud (176° ö. long. från Greenw.).
Den andra var den engelske hvalfångaren Long, som 1867, letande
efter en ny gifvande hvalfångstplats, seglade från Beringssund längre
mot vester än någon före honom. Redan den 10 augusti nåddes
Tschaunbays longitud (170° ö. long. från Greenw.). Han var ute

på hvalfångst, ej på upptäcktsresor, och vände här, men uttalar i
den korta berättelse han lemnat om sin resa den bestämda öfver-

tygelsen, att en sjöresa från Beringssund till Atlantiska oceanen
hör till möjligheternas område, och tillägger att, om ock denna sjö-
förbindelse icke kommer att hafva någon kommersiel betydelse, så
bör dock en sjöförbindelse mellan Lena och Bering blifva af nytta
för tillgodogörande af nordliga Sibiriens produkter. l Slutligen har
under sistlidna år en rysk expedition blifvit utsänd för att från
Beringssund nå Wrangelsland. Enligt meddelande i tidningarna
hindrades hon af is så väl derifrån som från att segla långt mot
vester.

Genom hr Sibiriakoff hafva upplysningar infordrats från nord-
liga Sibirien rörande isförhållandena i det utanför liggande hafvet.
Numera tyckes dock fångsten i dessa trakter aftagit så betydligt,
att endast fä personer funnits, som kunnat lemna något besked på
de uppstälda frågorna.

I Jakutsk fans sålunda endast en enda man (en prest), som

varit vid Ishafvets kust. Han berättar, att hafvet vid frånlands-
vind blir isfritt, men att isen åter vid pålandsvind kommer till-
baka och derigenom utsätter de fartyg, som ej hinna någon säker
hamn, för stor fara-

En annan af brefskrifvarne meddelar pä grund af iakttagelser
under Tschikanowskis expedition, att hafvet år 1875 utanför Olonek
var helt och hållet isfritt, men tillägger tillika, att året i detta
hänseende var ett undantagsår. Ej allenast om sommaren men
äfven om vintern är den nordliga oceanen stundom, isfri, och på
ett afstånd af 200 verst från kusten är hafvet öppet äfven om vin-
tern, ovisst dock i hvilken utsträckning. Det senare förhållandet
bekräftas äfven genom Wrangels resor med hundslädar pä isen åren
1821—1823.

En tredje person säger: »Enligt de underrättelser jag erhållit,
är den norra kusten frän Lenas till Indigirkas mynning fri från is
från juli till september. Nordlig vind för is mot kusten, men icke

1 Petermann, Mittheilungen 1868 s. 1, och 1869 s. 32.
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i stora massor. Enligt deras iakttagelser, som söka mammutbetar,
är hafvet isfritt ända till södra delen af de Ny-Sibiriska öarna.
Det är sannolikt, att just dessa öar bilda ett skydd mot isen i det
Werchnojanska distriktet. Annorlunda förhåller det sig pä den Ko-
lvmska kuststräckan, och kan man blott från Beringssund komma
till Kolyma, så nog kan man komma från Kolyma till Lena.»

Förhållandet, att isen om sommaren vid sydliga vindar drifves
bort från kusten, men ej längre än att den i större eller mindre
mängd återkommer vid nordlig vind, bekräftas ytterligare af andra
brcfskrifvare och synes mig visa, att de Ny-Sibiriska öarna och
AVrangelslancl endast utgöra länkar i en vidsträckt, parallelt med
Sibiriens nordkust fortlöpande ögrupp, som å ena sidan hindrar
isen från det mellanliggande hafvet att fullständigt drifva bort och
gynnar isbildningen om vintern, men å andra sidan sk}'ddar
kusten för den norr om öarna bildade egentliga polarisen. De be-
rättelser jag har anfört gälla för öfrigt hufvudsakligast sommarmå-
naderna. Likasom i det förut ännu sämre beryktade Kariska hafvet,
torde isen äfven här om hösten för det mesta smälta bort, så att
man vid denna årstid kan påräkna ett temligen öppet haf.

De fleste af de brefskrifvare, som lemnat underrättelser om is-
förhållandena i det sibiriska polarhafvet, sysselsätta sig ytterligare
med de rykten, som spridt sig i Sibirien, att amerikanska hval-
fångare skulle frän kusten varit sedda långt vester ut. Riktigheten
häraf förnekas alltid på det bestämdaste. Dessa rykten hvila dock
åtminstone till en del på verklig grund. Jag har nämligen person-
ligen träffat en hvalfångare, som i trenne år från ett hvalfengare-
fartyg clrifvit handel med kustinvånarne mellan Kap Jakan och
Beringssund. Han var fullt öfVertygad, att man åtminstone vissa
år skulle kunna segla från Beringssund till Atlantiska oceanen. En
gång hade han ätervändt genom Beringssund först den 17 oktober.

Af hvad jag sålunda anfört framgår:

att den norr om Sibiriens nordkust belägna oceanen mellan
Jenisejs mynning och Tschaunbay aldrig plöjts af kölen på ett
verkligt sjodugligt fartyg, än mindre beferits af någon för färd
bland is särskildt utrustad ångare;

att de smärre fartyg, med hvilka man sökt befara denna del
af verldshafvet, aldrig vågat sig synnerligen långt från kusten;

att ett öppet haf vid frisk vind varit för dem lika förderfligt,
ja förderfligare än ett haf betäckt med drifis;
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att de nästan alltid sökt någon lämplig vinterhamn just vid
den tid af året, då hafvet blir mest isfritt, nämligen sensommaren
eller hösten;

att detta oaktadt hafvet från Kap Tscheljuskin till Beringssund
upprepade gånger befarits, om man ock ej lyckats tillryggalägga
hela sträckan på en gäng;

att det under vintern längs med kusten, men förmodligen ej
i det öppna hafvet, bildade istäcket hvarje sommar brytes och ger
upphof till vidsträckta drifisfält, som än af pålandsvind drifvas mot
kusten, än af sydlig vind drifvas ut till hafs, dock aldrig längre
än att isen kommer åter efter några dagars nordlig vind, hvadan
det synes sannolikt, att det sibiriska hafvet är så att säga afstängclt
från det egentliga polarhafvet genom en serie öar, af hvilka man
för närvarande endast känner "Wrangelsland och de öar, som bilda
Nya Sibirien.

Med anledning häraf synes det mig sannolikt, att en för än-
damålet väl utrustad ångare skall kunna, utan att möta allt för
mänga svårigheter, åtminstone till följd af ishinder, under hösten
på några få dagar framtränga denna väg och derigenom ej allenast
lösa en för århundraden tillbaka, uppstäld geografisk uppgift, utan
äfven blifva i tillfälle att med alla de hjelpmedel. som numera
kunna ställas vetenskapsmannen till buds, i geografiskt, hydrogra-
fiskt, geologiskt och naturhistoriskt hänseende undersöka ett förut
i dessa hänseenden nästan okändt haf af ofantlig utsträckning.

Hafvet norr om Beringssund besökes numera af hundratals
hvalfångare, och vägen derifrån till amerikanska och europeiska
hamnar utgör derför en mångbefaren sjöfartsstråt. För få årtion-
den tillbaka var detta dock ingalunda fallet. Berings, Cooks, Kot-
zebues, Beechey's m. fl. resor ansågos då såsom djerfva, af lyckan
gynnade forskningsexpeditioner af stor vigt och betydelse i veten-
skapligt hänseende, men utan någon omedelbar praktisk nytta. För
snart halftannat århundrade tillbaka gälde detsamma om Spången-
bergs resa från Kamschatka till Japan år 1739, hvarigenom rys-
sames upptäcktsfärder i nordligaste delen af Stilla oceanen sam-
manbundos med holländarnes och portugisernas till Indien, Sunda-
öarna och Japan, och i fall det skulle lyckas för vår expedition
att efter Asiens kringsegling nå Suezkanalen, så möter här ett stor-
verk, som mer än något annat utgör en erinran derom, att hvad
som i dag till och med af sakkunnige förklaras för omöjligt, ofta
nog i morgon är genomfördt.
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Jag är äfven fullt öfvertygad derom, att en seglats längs med
Asiens nordkust, i fall ej allt för ogynsamma omständigheter sam-
manstöta, ej allenast är utförbar, utan äfven kommer att blifva
af oberäknelig praktisk betydelse, ingalunda omedelbart såsom en
ny handelsstråt, men väl medelbart genom det insegel, som här-
igenom skulle lemnas på den praktiska användbarheten af en sjö-
förbindelse mellan nordliga Skandinaviens hamnar och Obi-Jenisej
å ena sidan och mellan Stilla oceanen och Lena å den andra.

Skulle mot förmodan expeditionen ej lyckas utföra det upp-
gjorda programmet i dess helhet, sä bör den dock icke blifva för-
felad. Isa fall bör expeditionen under en längre tid komma, att

uppehålla sig vid stållen på Sibiriens nordkust, lampliga för veten-
skaplig forskning. Hvarje mil bortom Jenisejs mynning är ett steg
framåt till en fullständig kännedom om vart jordklot, ett mål som
en gång måste uppnås, med större eller mindre uppoffringar, och
till hvilket det är en hederssak för hvarje bildad nation att i sin
män bidraga.

Vetenskapsmannen blir i dessa förut obesökta farvatten i till-
fälle att lemna svar på en mängd frågor rörande polarländernas
forna och nutida beskaffenhet, af hvilka mer än en i och för sig
är af tillräcklig vigt och betydelse för att föranleda en sådan expe-
dition, som den nu ifrågavarande. Endast några fa af dessa frågor
må det tillåtas mig att här påpeka.

Om man undantager den del af Kariska hafvet, som de tvenne
senaste svenska expeditionerna utforskat, saknar man för det när-

varande hvarje kunskap om alg- och djurlifvet i det haf, som sköljer
Sibiriens nordkust. Helt säkert möter oss här, i motsats mot hvad
man hittills antagit, samma rikedom på djur och växter som i
hafven kring Spetsbergen. I Sibiriens ishaf böra växt- och djur-
formerna, sä vidt man på förhand kan döma, uteslutande utgöras
af lemningar från den glacialtid, som närmast föregått nutiden,
något som icke är felle* i cle polarhaf, der Golfströmmen utbreder
sitt vatten och dit den sålunda för former från sydligare trakter.
Men en fullständig och säker kännedom derom, hvilka djurformer
äro af glacialt och hvilka af atlantiskt ursprung, är af genomgri-
pande betydelse ej allenast för zoologien och djurgeografien, utan
äfven för Skandinaviens geologi och särskildt för kännedomen om

våra lösa jordlager.
Få vetenskapliga fynd eller upptäckter hafva sä mäktigt fängs-

lat sa väl lärdes som olärdes intresse, som upptäckten i Sibiriens
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frusna jord af kolossala elefantlemningar, stundom ännu väl bibe-
hållna med hull och här. Hithörande fynd hafva mer än en gäng
varit föremål för vetenskapliga expeditioner och noggranna under-
sökningar af framstående lärde, men dock är mycket ännu gåtfullt
med afseende å en mängd omständigheter, som stå i samband med
Sibiriens mammutperiod, hvilken kanske varit samtidig med vår
glacialtid. Särskildt är vår kännedom om de djur- och växtformer,
som lefde samtidigt med mammuten, högst ofullständig, oaktadt
man vet, att i de nordligaste från land svårtillgängliga delarne af
Sibirien smärre kullar förekomma, betäckta med ben af mammut
och andra med den samtida dj urformer, och att man öfverallt der-
städes träffar så kalladt noakträ, d. v. s. halfförstenade eller förko-
lade växtlemningar från flere olika geologiska tidskiften.

Öfver hufvud taget är en så fullständig utredning som möjligt
af de svårtillgängliga polartrakternas geologi ett nödvändigt vilkor
för kännedomen om vårt jordklots forna historia, För att bevisa
detta behöfver jag blott erinra om det epokgörande inflytande, som
utöfväts på geologiens läror genom upptäckten i polarländernas berg
och jordlager af praktfulla växtlemningar från vidt skilda geologiska
tidskiften. Äfven på detta fält bör en expedition till Sibiriens nord-
kust kunna vänta rika skördar. Dessutom träffar man i nordliga
Sibirien lager, som blifvit afsatta ungefär samtidigt med södra Sve-
riges kolförande bildningar och som derför innehålla försteningar
af djur och växter, hvilka. just nu äro af alldeles särskildt intresse
för den geologiska vetenskapen inom vårt eget land, med anledning
af de fynd af praktfulla växtförsteningar, som under de senare åren
blifvit gjorda flerestädes hos oss, och som gifva oss en så liflig
bild af den subtropiska vegetation, som fordom betäckt den skandi-
naviska halfön.

Få vetenskaper torde en gång komma att lemna så vigtiga
praktiska resultat som meteorologien •— ett förhållande eller sna-
rare en redan delvis realiserad förhoppning, som vunnit allmänt
erkännande genom de betydande medel, som i alla bildade länder
blifvit anslagna' till upprättande af meteorologiska institutioner och till
uppmuntrande af meteorologiska forskningar. Men väderleksförhål-
landena i ett land äro så beroende af temperatur, vind, lufttryck
m. m. i långt aflägsna trakter, att lagarne för ett lands meteorologi
endast kunna utredas genom sammanställning af iakttagelser från
de mest aflägsna länder. Flere internationela meteorologiska före-
tag hafva derför redan kommit till stånd, och man kan nästan be-
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trakta de olika ländernas meteorologiska institutioner såsom olika
afdelningar af ett och samma, öfver hela jorden fördelade embets-
verk, genom hvilkas enclrägtiga samarbete det föresätta målet en
gång skall uppnås. Men bortom de ställen, för hvilka årliga ob-
servationsserier kunna erhållas, finnas trakter af tusentals qvadrat-
mils omfång, från hvilka ännu inga eller endast spridda iaktta-
gelser erhållits, och dock har man just här nyckeln till mänga eljest
svårförklarliga väderleksförhållanden inom Europas kulturländer.
Ett sådant meteorologiskt område, okändt men af yttersta vigt, bildar
det norr om Sibirien liggande Ishafvet och der belägna land och
öar. Det är för Europas och Sveriges meteorologi af stor vigt att
erhålla tillförlitliga uppgifter om landfördelningen, isförhållandena,
lufttrycket och temperaturen i denna i detta hänseende ännu föga
kända del af jordklotet, och den svenska expeditionen kommer här
att hafva ett forskningsmål af direkt betydelse för vårt eget land.

I viss mån kan detsamma sägas om de bidrag, som från dessa
trakter kunna erhållas till kännedomen af de jordmagnetiska för-
hållandena, af norrskenet m. m. Härtill komma undersökning af
djur- och växtverlden i förut i detta hänseende okända länder, etno-
grafiska forskningar, hydrografiska arbeten o. s. v.

Jag har naturligtvis här endast kunnat lemna en kort antydan
om de vetenskapliga frågor, som möta expeditionen under ett längre
uppehåll vid Sibiriens nordkust, men det, som anförts, torde vara
nog för att visa, att expeditionen, äfven om dess geografiska mål ej
skulle uppnås, bör kunna värdigt ansluta sig till likartade företag,
som förut utgått från Sverige och som länclt vetenskapen till gagn
och det svenska namnet till heder.

Skulle expeditionen åter, såsom jaghoppas, temligen obehindradt
och således inom en jemförelsevis kort tid kunna nå Beringssund,
så blir visserligen den tid, som under vägen kan egnas naturhisto-
riska forskningar, allt för kort för en lösning af många bland de
vetenskapliga frågor jag här anfört. Men oberäknadt det verldshisto-
riska sjöfartsproblem, som då blifvit löst, böra äfven i sådant fall
ofantligt vigtiga och omfattande bidrag kunna erhållas till kännedomen
om de geografiska, hydrografiska, zoologiska och botaniska förhållan-
dena i Sibiriens ishaf, och bortom Beringssund möta expeditionen
andra länder med en mer yppig och vexlande natur, der andra,
oss kanske mindre närliggande, men derför för vetenskapen i dess
helhet ej mindre vigtiga frågor taga forskarens uppmärksamhet i
anspråk och lemna en rik belöning för hans arbete och möda.



RESEPLAX

31

Det är dessa betraktelser, som legat till grund för uppgörande
af planen för den expedition, hvarom här är fråga.

Min afsigt vore att i början af juli månad 1878 lemna Sverige
i en för fart bland is särskildt byggd ångbåt, som provianteras för
högst tvenne år och som, utom en vetenskaplig stab af fyra eller
fem personer och fyra i Norge förhyrda fångstmän, är bemannad
med en sjöofficer, en läkare samt högst aderton man underbefäl
och manskap, helst frivillige från Eders Kongl. Majts flotta. Kursen
ställes i början till någon lämplig hamn pä Norges nordkust, hvarest
kol intages. Härifrån ställes kosan till Matotsehkin-sundet på No-
vaja Semlja, hvarest gynsamt tillfälle inväntas till passerandet af
det Kariska hafvet. Sedermera fortsattes färden till Dicksons hamn
vid Jenisejs mynning, som jag hoppas kunna uppnå i första hälften
af augusti. Så snart omständigheterna det medgifva, fortsätter expe-
ditionen härifrån färden i den öppna vattenränna, som Obis och
Jenisejs vattenflöden ovilkorligen måste bilda längs med kusten till
Kap Tscheljuskin, möjligen med några mindre slag åt nordvest för
att se till, om ej någon större ö förefinnes mellan nordliga delen
af Novaja Semlja och norra Sibirien.

Vid Kap Tscheljuskin möter expeditionen det enda ställe pä
den föreslagna vägen, der något fartyg ej framseglat, och detta ställe
anses kanske med rätta som det svårast passerbara under hela
nordostpassagen. Då Prontschischew 1736 i små, med otillräckliga
hjelpmedel byggda, flodfartyg nådde några få minuter frän denna
Asiens nordvestligaste udde, borde det dock för vårt. med alla nu-
tidens hjelpmedel utrustade fartyg ej möta några allt för stora svå-
righeter att segla fram härstädes, och i sä fall hafva vi sannolikt
temligen öppet vatten mot Beringssund, som borde kunna näs

innan slutet af september.
Om tid och isförhållanclen det medgifva, vore det önskligt, att

expeditionen under denna färd gjorde några slag mot norden för
att tillse, om ej land förefinnes mellan Kap Tscheljuskin och den
Ny-Sibiriska ögruppen samt mellan den sistnämnda och Wrangels-
land. Från Beringssund tages vägen, med de uppehåll som omstän-
digheterna kunna föranleda, först till någon asiatisk hamn, från
hvilken underrättelser kunna sändas till hemlandet, och derpå vidare
rundt Asien till Suez. Skulle expeditionen blifva hindrad att fram-
tränga vidare öster om Kap Tscheljuskin, får det bero på förhål-
landena, hvilka det är svårt att på förhand förutse, om den omedel-
bart skall återvända till Europa, i hvilket fall expeditionens fartyg,
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utrustning och bemanning genast kunna användas för något annat
ändamål, eller om den bör öfvervintra i någon lämplig hamn i Tai-
murs, Pjäsmas eller Jenisejs mynningsvikar. Skulle åter öster om
Kap Tscheljuskin ishinder möta, så bör hamn sökas å någon lämp-
lig plats på Sibiriens nordkust, hvarifrån under följande sommar
tillfälle erbjuder sig till vigtiga forskningar i det sibiriska Ishafvet.
och under sommarens lopp helt säkert äfven någon möjlighet yppar
sig att, då sydliga vindar drifvit isen från kusten, nå Beringssund.
Sannolikt erhåller man äfven tillfälle att, om öfvervintring blir nöd-
vändig, frän de ifrågasatta vinterqvarteren sända bref till hemlandet.
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Afr.-isan. — Tromsö. — Deltagarne i färden. — Uppehåll vid "Mäsö. — Skogs-
gräii>en. — Klimat. — Skörbjugg och botemedel deremot. — Den första kring-
seglingen af Nordkap. — Otheres reseberättelse. — Föreställningar om Skandina-
viens geografi under 1500-talets förra hälft. — Äldsta kartor öfver Norden. —

Herbersteins berättelse om Istomas resa. — Gustaf Vasa och nordostpassagen. —

Willoughbys och Chancelors resor.

Vega lemnade Karlskronas hamn den 22 juni 1878.
Inberäknadt löjtnanterna Palander och Brusewitz, bestod be-
sättningen då af 19 man från svenska flottan, till hvilka
kommo de tvenne utländske sjöofficerare, som skulle del-
taga i färden, löjtnanterna Hovgaard och Bove. Dessa hade
någon tid uppehållit sig i Karlskrona för att närvara vid
fartygets utrustning och försättande i sjödugligt skick.

Kjöbenhavn anlöptes den 24 juni för att taga om bord
den mängd lifsmedel, som derstädes blifvit uppköpt. Den
2(i juni fortsattes färden till Gröteborg. der ankaret fäldes
den 27. Under öfverresan medföljde den berömde italienske
geografen Commendatore Christoforo Xegri, hvilken sedan
flere är tillbaka med synnerligt intresse följt alla ishafsfär-
der och nu af sitt lands regering erhållit uppdrag att när-
vara vid Ve»"as afresa frän Sverige, tas^a kännedom om dess
utrustning m. m. I Gröteborg gingo om bord docenten
Kjellman, dr Almqvist, dr Stuxberg, löjtnant Nordqvist och
en i Stockholm förhyrd handtlangare för naturforskarne,
och här intogs större delen af expeditionens vetenskapliga
utrustning äfvensom åtskilliga i Sverige inköpta förrad al
lifsmedel, kläder m. in.
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Den 4 juli lemnade Vega Göteborgs hamn. Under
seglingen längs Norges vestkust blåste en hård motvind,
genom hvilken ankomsten till Tromsö fördröjdes till den 1 7
juli. Här gick jag om bord. Kol, vatten, pelsverk af renskinn ]

för alla man äfvensom en mängd annan utrustningÄsomi

Gamla verldens polardrägt.
Lapp, efter original i Nordiska Museet i Stockholm.

Finmarken uppköpts för expeditionens räkning, intogs här
och trenne för färden förhyrda fångstmän inmönstrades.

1 Under många polarexpeditioner har man till beklädnad i stället för ren-
skinn användt salskinn. Renskinnen äro dock lättare och varmare och böra der-
fore såsom skyddsmedel mot stark köld obetingad! föredragas. Vid blidväder
hafva visserligen de på vanligt sätt beredda renskinnskläderna det felet, att de
genomdränkas af vatten och derigenom blifva oanvändbara, men vid sådan väder-
lek behöfver man öfver hufvud taget icke använda pelsverk. Kust-tschuktscherna,
som sjelfva fånga rikligt med salar, men endast genom köp kunna förvärfva sig
renskinn, anse dock kläder af det senare ämnet för oumbärliga om vintern. Under
denna årstid anlägga de en öfverrock af samma form som lappames påsk, hvars
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Den 21 juli var Vegas hela utrustning tagen om bord,
dess bemanning fulltalig, allt klart till afresa, och samma
dag kl. 2 t. 15 min. e. m. lyfte vi ankaret, under lifhga
hurrarop från en talrik vid stranden församlad folkmassa,
för att på allvar anträda vår ishafsfärd.

Nya verldens polardrägt.
Grönländare, efter en gammal målning i Etnografiska Museum i Kjöbenhavn.

snitt således tyckes vara till ändamålsenlighet väl bepröfvadt. Jag föredrager med
anledning häraf den gamla verldens polardrägt framför den nya verldens, som
utgöres af mera åtsittande kläder. Lappames skodon af renskinn (renskallar, ko-
mager) äro deremot, i fall man ej har tillfälle att ofta ömsa och ej tid att noga
sköta sina skodon, fullkomligt odugliga för arktiska färder.

1 Originalet till denna bild, som blifvit meddelad af Justitsrådet H. Rink iKjö-
benhavn, ar utfördt af en tysk målare i Bergen år 1654. Taflan bär följande inskrift:

ittit "£tbrrn JSehifflrin auff tom itteer
Be grönleinbtt fem hrin unbt hrr
bon Ihicren unbt iJöflelen tuben see ire Iratlu
bas halte Santo bon SBinter narht.

AFRESA FF.AN TROMSÖ
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Om bord på Vega befunno sig då följande

Deltagare i expeditionen

V E. Nordenskiöld, professor, expeditionens be
fälhafvare född IA. 1832

A. A. L. Palander, löjtnant, numera kapten vid
Kongl. svenska flottan, chef å ångbåten Vega... » 2/ 10 1840

F. 11. Kjellman, Fil. Dr. docent i botanik vid
Upsala universitet, föreståndare för expeditionens
botaniska arbeten » */.. 1846botaniska arbeten »

A. J. Stuxberg, Fil. Dr. föreståndare för expeditio-
nens zoologiska arbeten » 1?/4 1849

E. Almqvist, Med. Kand., expeditionens läkare,
lichenolog.... » l% 1852

E. C. Brusewitz, löjtnant vid Kongl. svenska flot-
tan, sekond på fartyget » 1/12 1844

G. Bove. löjtnant vid Kongl. italienska flottan, före-
ståndare för expeditionens hydrografiska arbeten » 23/10 1853

A. Hovgaard. löjtnant vid Kongl. danska flottan,

föreståndare för expeditionens magnetiska och me-

teorologiska arbeten » '/ 1853
O. Nordqvist. löjtnant vid ett Kejserligt ryskt gar-

desregemente, tolk, biträdande zoolog » "',. 1858

R. Nilsson, skeppare
__.

» 5/« 1837
F. A. Pettersson, l.e maskinist _ » 3/. 1835
O. Nordström, 2:e maskinist » **/t 1855
C. Carlström, eldare

-
» "/,, 1845

O. Ingelsson, eldare
_ _

» 2/_ 1849
O. Öman, matros b 23/. 1843
G. Carlsson, matros _ » *"/_ 1843
C. Lundgren, matros _

_
>*> 5/ 7 1851

O. Hansson, matros » 6/ 4 1856
D. Asplund, båtsman, kock

_

» **/■ 1827
C. J. Smålänning, båtsman >* 27/g 1839
C. Levin, båtsman, hofmästare » **/, 1844
P. M. Lustig, båtsman » 22/4 1845
C. Ljungström, båtsman » 12/9

1845
P. Lind, båtsman » 16L 1856
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P. O. Fäste, båtsman född 23/< 1856
S. Andersson, timmerman _.

» 3/3
1847

J. Haugan, fångstman1
_* 2S/1 1825

P. Johnsen, fångstman » 15/5 1845
P. Sivertsen, fångstman _ » */

t 1853
Th. A. Boström, handtlangare åt vetenskapsmännen » 21/ s 1857

Dessutom medföljde på Vega under färden mellan
Tromsö och Dicksons hamn, såsom ombud för herr Sibiria-
koff, herr S. J. Serebrenikoff, hvilken hade i uppdrag att
öfvervaka in- och utlastningen af de varor, som skulle in-
föras till och utföras från Sibirien med Fraser och Express.
Dessa fartyg hade redan för några dagar sedan från
Vardö afseglat till Chabarowa i Jugor Schar, der de hade
befallning att invänta Vega. Lena, det fjerde fartyget som
var stäldt till mitt förfogande, hade åter enligt erhållen
order inväntat Vega i Tromsös hamn, hvarifrån nu dessa
båda ångare skulle göra sällskap under färden vidare öster ut.

Sedan vi lemnat Tromsö, togs vägen till en början
inom skärs till Måsö, i livars hamn Vega skulle göra några
timmars uppehåll för aflemnande af bref i det der belägna
postkontoret, troligen det nordligaste i verlden. Men un del-
tiden började en så häftig nordvestvind blåsa, att vi blefvo
uppehållna derstädes i trenne dygn.

Måsö är en liten klipp-ö, belägen vid 71° n. hr., 82
kilometer sydvest från Nordkap, i en fiskrik trakt, ungefär
midt emellan Brecl-sundet och Magerö-sunclet. På öns östra
kust inskjuter en vik, hvilken bildar en väl skyddad hamn.
Fisket och hamnen hafva gifvit en viss betydelse åt platsen
och gjort den till en af civilisationens yttersta utposter mot
norden. Här, endast några få kilometer söder om Euro-
pas nordspets, finnas, utom en mängd fiskarkojor, kyrka,
handelsbod, postkontor, sjukhus m. m., och, jag behöfver

1 Haugan hade förut under en läng följd af år fört eget fartyg till Spets-
bergen och Novaja Semlja och var känd såsom en af den norska ishafsfiottans
lyckligaste fångstmän.
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knappast tillägga det, åtminstone ej för den som gjort resor

i nordligaste Norge, åtskilliga vänliga, gästfria familjer, inom
hvilka vi bortspråkade många timmar af vårt ofrivilliga uppe-
håll i trakten. Ställets invånare lefva naturligtvis af fiske. Allt
jordbruk är här omöjligt. Potatis har visserligen någon gång
gifvit ymnig skörd på den närbelägna Ingön (71° 5' n. br.),
men vanligen misslyckas dess odling till följd af somma-

Trädgränsen i Norge. Vid Praestevandet på Tromsön, efter fotografi.

rens korthet; rädisor och en del grönsaker odlas deremot med
framgång i trädgårdstäpporna. Af vilda bär träffas lingon,
dock i så ringa mängd att man endast sällan kan hopsamla
en half eller hel kanna; blåbär förekomma något ymnigare,
men Nordens drufva, hjortronen (»Multer»), ytterst rikligt.
Från ett område af några qvadratfamnar kan man ofta plocka
ett kannmått fullt. Skog finnes här icke, endast buskar.

I granskapet af Nordkap går skogen för det närva-
rande icke till sjelfva ishafskusten, men på skyddade stal-
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len, belägna ett obetydligt stycke innanför hafsbandet, träffar
nian redan fyra till fem meter höga björkar. 1 Förr har dock
äfven här sjelfva den yttre skärgården varit skogbeklädd,
Iivilket bevisas af de i myrarne på Finmarkens ytterskär,
t. ex. på Ken'"), inneslutna trädstammar. I Sibirien går
skogsgränsen vid Lena-floden intill början af mynnings-
deltat, d. v. s. ungefär till 7:2° n. In*. 2 Då Nordkap ligger

Trädgränsen i Sibirien. Vid Boganida, efter Middendorff,

vid 71° 10', går således skogen i Sibirien på sina ställen,
d. v. s. längs de stora floderna, betydligt längre mot norr

än i Europa. Detta beror dels på den mängd uppvärmdt
vatten, som dessa floder om sommaren föra med sig från
södern, dels på frötransport med flodvattnet och på gyn-

1 Här menas glasbjörken (Betula odorata Bechst.), icke dvergbjörken (Betula
mina L.), som går ända upp till Isfjorden pä Spetsbergen (78 c 7' n. br.), ehuru
den der endast skjuter några fä tum öfver marken.

2 Enligt Latkix, Die Lena und ihr Flussgebiet (Petermanns Mittheilungen,
1879 s. 91). Pä den karta, som beledsagar Engelhardts bearbetning af Wrangels
:-rsa (Berlin 1809), är skogsgränsen vid Lena förlagd vid 71° n. br.
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sammare jordmån. Denna består nämligen der borta af
en riklig mylla, som våröversvämningarna årligen förnya;
hos oss åter för det mesta af kala granit- och gneiss-klip-
por eller ofruktbara sandlager. För öfrigt har trädgränsen
i Sibirien och i Skandinavien ett alldeles olika utseende:

Hjortron (Rubus Chameemoms L.).

Frukt i naturlig storlek. Blommarde stånd förminskade

medan hos oss skogens yttersta utposter mot norden utgö-
ras af nödvuxna björkar, hvilka oaktadt sina förkrympta
stammar bekläda bergsidorna med en ganska liflig och tät
grönska, består den yttersta trädvegetationen i Sibirien af
vresiga och halfförtorkade lärkträd (Larix dahurica Turcz.),
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hvilka som en gles grå borst sticka upp öfver kullames
krön. 1 Norr om denna gräns ser man vid Jenisej ännu fro-
diga buskar af vide och grönal. Att den grofva skogen
äfven i Sibirien för några århundraden eller årtusenden
tillbaka gått längre mot norr än nu, angifva kolossala i
tundran funna anstående trädstubbar, och långt söder ut

från yttergränsen behöfver man ej heller nu gå, innan man
der ser flodstränderna bekransade med höga, grönskande,
frodiga träd.

Klimatet vid Måsö utmärker sig icke genom någon
sträng vinterköld 2, men luften är fuktig och rå nästan året
om. Trakten skall dock vara ganska sund, på det när att
skörbjuggen, i synnerhet under fuktiga vintrar, hemsöker
befolkningen, så väl bildade som obildade, förmögna som fat-
tiga, gamla som barn. Enligt uppgift af ett på stället bo-
satt fruntimmer botas mycket svår skörbjugg ofelbart af

1 På Kola-halfön och vid Hvita hafvet ända till Ural bildas skogagränsen af en
granart (Pieea obovata Ledeb.), men längst öster ut på Karaschatka åter af björk. Tit.
v. Middexdorff, Beise in dem äussersten Norden und Osten Sibiriens, B. IV s. 582.

2 Ett begrepp om det förmildrande inflytande, som det omedelbara granska-
pet af en varm hafsström utöfvar, lemnar nedanstående tabell öfver medel-
temperaturen under olika månader vid: 1. Tromsö (69° 39' n. br.); 2. Fruholm
nära Nordkap (71° 6' n. br.); 3. Vardö (70° 22'n. br.): 4. Enontekis och Kare-
suando vid Muonio elf i det inre af Lappland (68° 26' n. br.)

Tromsö. Fr»lii,l.m. Yardv. BHantekié.

Januari — 4.2 —2.7 —6.0 —13.7
Februari — 4.0 —4.7 —6.4 —17.i
Mars _ _ — 3.8 —3.2 —5.1 —11._

April — 0.1 —0.9 —1.7 — 6.0
Maj + 3.2 +2.7 -1.8 + 0.9
Juni + 8.7 +7.« +5.9 + 8.0
Juli +11.5 +9.1 +8.8 +11.6
Augusti -10.4 +9.9 +9.8 +12.0
September _ _ - 7.0 +5.S +6.4 + 4.5
Oktober - 2.0 +2.5 -1.3 — 4.0
November — 1.7 —l.i —2.1 — 9.9
December — 3.2 —1.9 —4.0 —11.3

Siffrorna äro tagna ur H. Moux, Norges Klima (Sep.-aftr. af C. F. Schu-
beler, Växtlivet i Norge. Kristiania 1879) och A. J. Ångström, Om lufttem-
peraturen i Enontekis (Öfvers. af Vet. Akad. förbandi. 1860).
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inlagda hjortron med rom. Några skedar häraf gifvas åt
den sjuke dagligen, och en kanna af läkemedlet sades vara
tillräcklig att fullständigt bota barn, som varit alldeles hop-
fallna af sjukdomen. Jag anför detta nya sätt att använda
hjortronen, det gamla kända botemedlet mot skörbjugg,
emedan jag är öfvertygad derom, att de framtida polarexpe-
ditioner, som häraf vilja taga lärdom, skola finna, att detta
länder till helsa och trefnad för alla man om bord, och att
läkemedlet sällan ratas, om ej af allt för förhärdade nykter-

hetsmän.

I planen för detta arbete ingår att, efter hand som
Vega framseglar, gifva en kortfattad berättelse om de mäns
färder, som först öppnat den väg hon beträder, och hvilka
sålunda livar i sin mån bidragit till förberedande af den sjöfärd,
hvarigenom vägen kring Asien och Europa nu ändtligen blifvit
tillryggalagd. Med anledning häraf är det min skyldighet
att till en början redogöra för den upptäcktsresa, under
hvilken Europas nordspets första gången kringseglades, helst
som berättelsen om densamma dessutom eger stort intresse
såsom innehållande många märkliga upplysningar rörande
de forna befolkningsförhållandena i nordligaste Skandinavien.

Denna resa verkstäldes för ungefär ett årtusende till-
baka af en norrman, Othere, från Halogaland eller Helge-
land. 1 Denne, som tyckes hafva farit vida omkring, kom
under sina irrfärder äfven till den berömde engelske konun-
gen Alfred den stores hof. Inför denne konung gaf han
en i enkla, målande ordalag affattacl skildring af en sjö-
resa, som han företagit från sin hembygd mot norr och
öster. Berättelsen har blifvit bevarad derigenom, att
konung Alfred upptagit den, jemte en beskrifning af en

Den mellan 65° och 66° n. br. belägna kuststräckan af Norge.

UKS TA KAPITLET
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annan nordbos, Wulfstans, resor till södra delen af Öster
sjön, i första kapitlet af sin anglosaxiska bearbetning af
Pauli Orosii historia: »De miseria mundi». 1 Sedermera har
den varit föremål för öfversättning och utläggning af en
mängd lärde, bland hvilka jag här må nämna skandinaverna
H. Gr. Porthan i Åbo, Rasmes Påsk och C. Chr. Rafn
i Kjöbenhavn.

Rörande Otheres ställning till konung Alfred äro upp-
gifterna olika. En del forskare antaga, att han endast varit
på besök vid konungens hof, andra att han varit af konung
Alfred utsänd på upptäcktsresor, och slutligen uppgifva några,

att han varit en krigsfånge, som tillfälligtvis berättat sin
erfarenhet om fjerran länder. Efter Porthans mästerliga
öfversättning2 lyder Otheres resebeskrifning som följer:

»Othere sade åt sin herre konung Alfred, det han bodde längst
i norr af alla norrmän. Han berättade, att han i detta land bodde
norr ut vid Vesterbafvet. Pock sade han, att detta land sträcker
sig ännu derifrån långt i norr; men det är alldeles obebodt, förutan
att på några få ställen finnar tidtals uppehålla sig, hvilka jaga
om vintern och fiska om sommaren i deras haf. Han sade, att
han en gång ville utröna, huru långt detta land sträckte sig ät

1 Oro^ivs var född i Spanien i fjerde århundradet efter Kr. och dog i bör-
jan af det femte. Han var kristen och skref sitt arbete för att visa, det verlden.
i motsats mot hvad flere hedniska författare pästndo, under hednatid drabbats af
fullt lika stora olyckor som under den kristna. Detta är förmodligen en orsak till.
att hans enformiga skildring af alla de olyckor och eländen, som drabbat den hed-
niska verlden, länge varit så omtyckt, blifvit spridd i många afskrifter och tryckt
i otaliga upplagor, den äldsta i Wien 1471. I den anglosaxiska öfversättning.
hvarom här är fråga, finnes Otheres resebeskrifning inflickad i första kapitlet, som
egentligen utgör en af konung Alfred författad geografisk inledning till arbetet.
Den anglosaxiska urskriften finnes i tvenne i England förvarade praktfulla hand-
skrifter från nionde och tionde seklen. Sjelfva Orosii historia är numera bort-
glömd, men konung Alfreds inledning och i synnerhet beskrifningen öfver Otheres
och V\ ulfstans resor hafva ådragit sig mycken uppmärksamhet af forskare, såsom
synes af den förteckning öfver de öfversättningar af denna del af konung Alfreds
Orosius, som lemnas i: Josf.ph Bosworth, King Alfreds anglo-saxon version of
the compendious history of the world by Orosius. Lond. 1859.

2 Vitterhets-, Historia- och Antiquitets-Acad. Handl. Del. 6, sid. 37.
Stockholm 1800.

OTHERES RESEBERÄTTELS.



FÖRSTA KAPITLET

norr, eller om någon menniska bodde norr om denna ödemarken.
Han for derföre norr ut längs med landet; lemnade under hela
resan det öde landet på styrbord och hade öppna hafvet på babord.
Efter tre dagar var han kommen sa långt norr, som hvalfångarne
som längst pläga fara. Derpå for han ännu i norr, så långt han
på andra tre dagar förmådde segla. Hvarefter landet böjde sig åt
öster, eller hafvet (höjde sig, gaf sig in) åt landet, han visste ej
hvilketdera; men det visste han, att han der väntade på vestan
eller något nordlig vind och seglade derpå åt öster längs med landet.
så mycket han på fyra dagar kunde segla. Då måste han äter
vänta på full nordanvind, emedan landet böjer sig der åt söder,
eller hafvet ger sig inåt landet; han visste ej bvilketdera. Derpå
seglade han åt söder längs med landet, så långt lian på fem dagar
förmådde segla. Då mötte honom der högt upp in åt landet en
stor flod. Hvarefter de vände om i denna flod, emedan de icke
tordes segla vidare uppfor floden af fruktan för fiencltlighet; så vida
landet var väl bebodt på andra sidan om floden. Och han hade
ej träffat något bebodt land, sedan han for ifrån sitt eget hem;
utan han hade öfverallt ett öde land till höger, utom några fiskare
och fogelfängare och jägare, som alla voro finnar. Och till venster
hade han vida hafvet.

Bjarmerna hade ganska väl bebyggt sitt land; men de (Othere
med sina följeslagare) vågade icke der kindstiga. Men terfinnarncs
land l var öfverallt öde förutom der, hvarest jägare vistades, eller
fiskare eller fogelfängare.

Flere berättelser meddelade honom bjarmerna dels om sitt eget
land, dels om de länder, som dem omgåfvo. Men han visste icke
hvad deraf var sant, efter han det aldrig sjelf hade sett. Han
tyckte, att finnarne och bjarmerna talade något när samma språk.
Han for förnämligast dit, förutan af håg att lära känna landets skap-
lynne, för hvalrossarnes skull 2; ty de hafva ganska ädla ben i sina

1 Med finnar menas här lappar; med trrjiiwar imaname pa Terska
kusten af Ryska Lappland.

2 Hvalrossar fångas ännu årligen på isen i Hvita hafvets mynning ej synner-
ligen långt från stranden (jemför: A. E. Nokdexskiöi.d, Redogörelse för en expe-
dition till mynningen af Jenisej och Sibirien år 1875, s. 20; Bihang till Veten-
skaps-Akad. Handl B. 4, N:r 1). Numera förekomma de visserligen endast spar-
samt derstädes och, efter hvad det tyckes, ej omedelbart vid land, men det lider
knappast något tvifvel, att de i forna dagar voro allmänna vid Norges nordligaste
kuster. De hafva tydligen derifrån blifvit bortjagade på samma sätt som de n
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tänder, af hvilka de resande bemtade med sig några till konungen.
Och deras bud är ganska tjenlig till skeppståg. Dessa hvalar äro

mycket mindre än andra hvalar; och äro ej längre än sju alnar.
Men i hans eget land är det bästa hvalfånget. Der finnas hvalar
af fyratioåtta alnars längd, och de största äro femtio alnar långa.
Af dessa sade han, att han sjelf sjette dödat sextio på två dagar. 1

Han var en ganska förmögen man på det slags egodelar, som

utgöra deras rikedom, det är på vilda djur. Han egde på den tiden,
da han besökte konungen, tama oköpta djur sex hundrade; dessa
djur kalla de renar. Af dem voro sex lockrenar. De äro i ganska
högt pris hos finnarne, ty med dem fånga de vildrenar.

Han var ibland de yppersta män i det landet. Dock egde
han icke mer än tjugu kor, tjugu får och tjugu svin. Och det
lilla han plöjde, det plöjde han med hästar. Men deras förmögen-
het beror mest af den skatt, som finnarne till dem betala. Denna
skatt består i djurs skinn och fogelfjäder, bvalfiskben och sådana
skeppståg, som äro förfärdigade af hvalfisk"' och af salskinn. Hvar
och en betalar efter sin förmögenhet. Den förmögnaste bör erlägga
femton mårdskinn, fem renhudar, ett björnskinn, tio korgar fjäder,

hålla på att bortjagas från Spetsbergen. Med hvilken hastighet deras antal på
det sistnämnda stället år för år förminskas, framgår deraf, att jag under mina
många arktiska resor, som började år 1858, aldrig sett hvalrossar vid Beeren Ei-
land och Spetsbergens vestkust, men väl talat med fångstmän, som ett årtionde
tidigare sett dem derstädes i hjordar på hundra- och tusental. Sjelf har jag
sett dylika hjordar i Hinloopen Strait i juli 1861, men då jag under resorna 1808
och 1872—1873 åter besökte samma trakter, såg jag derstädes ej en enda
hvalross.

1 Då det ej tyckes vara möjligt för sex man att döda sextio stora hvalar på
två dagar, har detta ställe förorsakat utläggarne af Otheres berättelse mycket bry-
deri, hvilket ej är underligt, i fall här vore fråga om stora livalar, såsom Bålarna
mysticetus. Men om berättelsen afser smärre hvalarter, så kan en snarlik fångst

ännu i denna dag göras vid ishafsländernas kuster. Åtskilliga små hvalarter gå
nämligen tillsammans i stora flockar och kunna, då de stundom komma på sä lagt
vatten, att de vid ebbtid stranda, med lätthet dödas. Stundom lyckas man äfven
jaga dem på grund. Att hvalarne vårtiden besöka Norges kust i stora, för seglaren
farliga stim, uppger äfven Jacois Zikglek i sitt arbete: Qiue intus continentur
Syria, Palestina, Arabia, Aegyptus, Schondia etc. Argentorati 1532, sid. 97.

2 I detta fall menas med »hval» tydligen hvalross, hvars hud ännu i dag
användes af norska fångstmän, af eskimåer och tschuktscher till linor. Äfven
de -verkliga kvalames hud skulle sannolikt dertill kunna beredas, ehuru för sin
tjockleks skull knappast med fördel utan användning af särskilda redskap för hu-
dens sönderskärande.
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en björnskinns- eller utterskinns-tröja och tvenne skeppståg, hvart-
dera sextio alnar långt, förfärdigade det ena af bvalbud, det andra
af salskinn.»

Fortsättningen af Otheres berättelse utgör en skildring
af den Skandinaviska halfön och af en resa, som han före-
tagit från sin hembygd åt söder. Derpå lemnar konung-
Alfred en framställning af dansken Wulfstans resa i Öster-
sjön. Denna del af inledningen till Orosius ligger dock

Norskt skepp från 900-talet,
tecknadt med ledning af det 1880 vid Sandefjord funna fartyget, under inseende af Ingvald

Undset, Assistent vid Kristiania universitets Samling af Nordiske Oldsager.

allt för långt utom mitt ämne för att böra anföras i denna
reseskildring.

Af Otheres enkla och mycket rediga berättelse fram-
går, att han företagit en verklig upptäcktsresa för att ut-
forska de åt nordost belägna okända länder och haf. Denna
färd blef också mycket resultatrik, i det derunder Europas
nordligaste del för första gången kringseglades. Ej heller
torde det lida något tvifvel, att Othere under denna färd
framträngde ända till Dvinas eller åtminstone till Mesen-flo-
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dens mynning i bjarmernas land. 1 Berättelsen lär oss

dessutom, att nordligaste Skandinavien redan då var, om

ock glest, befolkadt af lappar, hvilka förde ett lefnadssätt
ej synnerligen afvikancle från det de vid kusten föra än i
denna dag.

Den skandinaviska befolkningen har invandrat till och
bosatt sig i Finmarken först på 1200-talet, och från den
tiden spriddes naturligtvis i de nordiska länderna en större
kunskap om dessa trakter; dock var denna länge ytterligt
ofullständig och i vissa hänseenden t. o. m. mindre riktig
än Otheres. Den föreställning, man under första hälften
af 1500-talet hade om Europas nordligaste delar, framgår
af bilagda litografiska afbildningar af tvenne kartor öfver
Norden, den ena från år 145.2, den andra från år 1582. 2

Ännu på den senare af dessa angifver man Grönland såsom
sammanhängande medNorge i granskapet af Vardöhus. Denna
karta grundar sig dock, enligt hvad författaren i företalet
upplyser, bland annat på uppgifter af tvenne erkebiskopar
från Nidaros stift 3, hvartill Grönland och Finmarken hörde,
och från hvars bebyggda clel handels- och plundrings-
tåg ofta företagits så väl land- som sjövägen ända bort
till bjarmernas land. Det vore svårt att fatta, huru med så-
dana kartor öfver landfördelningen i Norden tanken på en

1 Härvid bor anmärkas, att de väglängder, som Othere i sådant fall hvarje
dag tillryggalagt, gifva en segelhastighet jemförlig med den, som ett vanligt nutida
segelfartyg i medeltal uppnår. Detta förhållande, som vid flygtigt betraktande tyc-
kes förefalla något besynnerligt, finner sin förklaring, om man betänker, att Othere
endast seglade med förlig vind och under ogynsam vind låg stilla. Vanligen
tyckes han hafva framseglat 70' a 80' på dygnet eller kanske snarare dagen.

2 Kartorna äro tagna ur: Ptolem^i Cosmographia latine reddita a Jac.
Angelo, curam mapparum gerente Nicolao Ponis Germano, Ulmse 1482, och ur
ofvan angifna arbete af Jacobus Zieglek, tryckt 1532. Den del af detta senare,
som rör Skandinaviens geografi, finnes omtryckt i Geografiska Sektionens tid-
skrift B. I, Stockholm 1878.

3 Dessa voro dansken Erik Valkendorff och norrmannen Olof Engelbrektsson.
Äfven svenskarne Johannes Magnus, erkebiskop i Upsala, och Peder Månsson,
biskop i Vesterås, lemnade Ziegler vigtiga upplysningar rörande de nordiska länderna.

TA KARTOR ÖFYER NORDEN



50

nordostpassage kunnat uppstå, om ej röster äfven då höjt
sig för en alldeles motsatt åsigt, grundad dels på en qvar-
lefva af den gamla föreställningen, man kan säga det gamla
folkmedvetandet, att Asien, Europa och Afrika voro kring-
flutna, dels på berättelser derom, att indier blifvit vind-
drifna till Europa längs Asiens nordkust. 1 Härtill kom
år 1539 den svenske biskopen Olai Magni karta öfver
Norden, hvilken för första gången gaf åt Skandinavien
en något så när riktig begränsning i norr. 2 Nära sju

1 Af dessa mycket omskrifna berättelser angående Indier — kanske snarare
män från norra Skandinavien, Ryssland eller Norra Amerika, helt säkert icke
japaneser. kineser eller indier —, som stormdrifvits till Germaniens kuster, härstam-
mar den första redan från tiden före Kristi födelse. Ar 62 före Kr. fick nämligen
Quixtus Metei.lus Celer, »då han som prokonsul förvaltade Gallien, såsom skänk
af Boiernas (Plinius säger Svevernas) konung några indier, och då han frågade
huru de kommit till dessa länder, erfor han, att de blifvit stormdrifna från de
indiska hafven till Germaniens kuster» (Pumfoxius Mela, lib. 111 cap. 5, efter
ett förloradt arbete af Cornelius Nepos. Plixius, Hist. nat., lib. II cap. 67).

Om en liknande tilldragelse under medeltiden berättar den lärde Aeneas Syl-

vius, sedermera påfve under namn af Pius 11, i sin Cosmografi: »Sjelf har jag
hos Otto (biskop Otto af Freising) läst, att under de tyske kejsarnes tid ett indiskt
fartyg och indiska handelsmän blifvit stormdrifna till den germaniska stranden. Visst
var, att de, kringkastade af vidriga vindar, kommit öster ifrån, hvilket ingalunda varit
möjligt, om, såsom många antaga, det norra hafvet vore ofarbart och tillfruset (Pius
11, Cosmographia in Asiae et Europas eleganti descriptione etc, Parisiis 1509, blad
2). Förmodligen är det samma händelse som omtalas af den spanske historieskrifvaren
Gomara (Historia general de las Indias, Saragoca 1552—53), med tillägg att
indierna strandat vid Liibeck under kejsar Fredrik Barbarossas tid (1152—1190).
Gomara berättar äfven, att han sammanträffat med den landsflyktige svenske
biskopen Olaus Magnus, som för honom med bestämdhet förklarat, att man kunde
från Norge segla öfver norden längs kusterna till Kina (franska öfversättningen
af ofvannämnda arbete, Paris 1587, blad 12). En särdeles lärorik uppsats om
detta ämne finnes intagen i Aarböger for nordisk Oldkyndighed og Historie, Kjö-
benhavn 1880. Den är författad af F. Schierx och bär titeln: »Om en etnolo-
gisk Gaade fra Oldtiden.»

2 Olaus Magnus, Auslegung und Verklerung der neuen Mappen von den alten
Gcettenreich, Venedig 1539. Numera torde (enligt meddelande af Öfverbibliote-
karien G. E. Klemmixg) något afdrag af denna upplaga af kartan knappast vara
i behåll, men den finnes oförändradt återgifven i 1567 års Basel-upplaga af
Olai Magni »De gentium septentrionalium värns conditionibus» etc. Den i Roma
1555 tryckta upplagan af samma arbete har deremot en karta, som är något af-

vikande frän originalkartan af 1539.

ÖRSTA KAPITLET
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hundra år 1 räckte det i alla fall, innan Othere i Sir
Hugh Willoughby fick en efterföljare, och det är brukligt,
att man tillräknar den sistnämnde, med förbigående af
Othere, äran att vara den förste i den långa raden af män,
som sökt framtränga nordöstra vägen från Atlantiska hafvet
till Kina.

Härvid bör dock anmärkas att, medan sådana kartor
som Zieglers offentliggjordes i det vestra Europa, en annan

och bättre kunskap om de ifrågavarande trakterna var rå-
dande i Norden. Säkert torde nämligen vara, att norr-
män, ryssar och karelare i fredliga eller krigiska värf under
femtonde och början af sextonde århundradet ofta färdades
med båtar från Norges vestkust till Hvita hafvet eller tvärt
om, ehuru intet annat finnes antecknadt om sådana resor än
den berättelse, som Sigismund von Herberstein 2 lemnar i sitt be-
römda arbete öfver'Ryssland om Gregory Istomas och sände-
budet Davids färd från Hvita hafvet till Trondhjem år 1496.

1 Att Nicolo och Antonio Zeni's mångomtvistade resor mot slutet af 1300-
-talet, i likhet med hvad som skett af hr Fr. Krarup, tolkas så, som om de be-
sökt Ishafskusten och Hvita hafvet, synes mig vara en mycket misslyckad giss-
ning, stridande mot otaliga enskildheter i Zeniernas berättelse och mot den i mer
än ett hänseende märkvärdiga karta, som åtföljer densamma och som första gången
offentliggjordes i Venedig 1558, beklagligen i något »förbättrad» form, af en bland
Zenos ättlingar. På sjelfva kartan finnes årtalet MCCCLXXX. Jemför: Zeni-
ernes Reise til Norden, et Tolknings Forsög af Fr. Krarup, Kjöbenhavn 1878;
R. H. Major, The Voyages of the Venetian brothers Nicolo & Antonio Zeno,
London 1873, m. fl. arbeten rörande dessa mångomskrifna resor.

2 Första upplagan, med titel: Rerum Moscoviticarum comentarii etc,
Wien 1549, åtföljes af tre taflor och en för Rysslands forna geografi mycket
vigtig karta. Denna är dock, att döma af det exemplar som finnes på Kongl. Biblio-
teket i Stockholm, delvis ritad för hand och vida sämre än den karta, som träf-
fas i följande årets italienska upplaga af samma arbete (Comentari della Moscovia
et parimente della Russia etc. per il Signor Sigismondo libero Barone in Herber-
stain Neiperg & Gue-enbag, tradotti nuoamente di latino in lingua nostra volgare
italiana, Venetia 1550, med tvenne taflor och en karta med påskrift »per Giacomo
Gastaldo cosmographo in Venetia MDL»). v. Herberstein besökte Ryssland såsom
sändebud från romerske kejsaren två gånger, första gången 1517 och andra gån-
gen 1525, och har med anledning af dessa resor offentliggjort en skildring af
landet, genom hvilken detsamma först blef bekant för vesteuropéerna, och som

SEXTONDE SEKLETS BEGREPP OM XOEDEX
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Färden anföres 1 under den betecknande titeln »Navi-
gatio per Mare Grlaciale», och berättelsen börjar med en

förklaring, att Herberstein fått den från Istoma sjelf,
hvilken som yngling lärt sig latin i Danmark. Såsom
orsak, hvarföre den ovanliga, långa, »men säkra» omvä-
gen öfver nordhafvet hellre valdes än den eljest brukliga
kortare vägen, anför Istoma stridigheter mellan Sverige
och Ryssland och uppror i Sverige mot Danmark vid
tiden, då resan företogs (1496). Sedan han redogjort för
färden från Moskwa till Dvinas mynning, fortsätter han
sålunda:

»Efter att hafva stigit om bord pä fyra 1 bitar i Dvinaflodens myn-
ning höllo de sig först längs oceanens högra strand, hvarest man
såg mycket höga och spetsiga berg2, och sedan de på detta sätt
tillryggalagt sexton mil och seglat öfver en bafsarm, följde cle
venstra stranden, lemnande till höger det öppna hafvet, hvilket
liksom de närliggande bergen har sitt namn af floden Petzora. Man
kom här till ett folk kalladt finlappar, iivilka, ehuru de bo i låga och
usla hyddor vid hafvet och föra ett lif nästan likt vilddjurens, i alla
fall sades vara mer stillsamma än det folk, som kallas vildlappar. Der-
på, sedan cle kommit förbi lappames land och framseglat åttio mil,
kommo de till det land, Nortpoden, som hör under Sveriges konung.
Denna landsdel kalla ruthenerna Kajenska Selma, och folket kalla de
Kayeni. Sedan de seglat vidare derifrån längs en mycket inskurenkust.
som sköt ut åt höger, kommo de till en halfö, som kallades den
Heliga näsan 3, hvilken utgöres af en stor klippa, som likt en näsa
skjuter fram ur hafvet. Men uti den finnes en grotta eller håla,
hvilken under sex timmar i sänder uppslukar vattnet och derpå med

äfven för ryssarne sjelfva utgör en vigtig källskrift vid studiet af förgångna tiders
kulturförhållanden i zarriket. v. Adeluxg uppräknar i »Kritisch-literärische Über-
sicht der Reisenden in Russland bis 1700, St. Petersburg & Leipzig 1846», elfva
latinska, tvenne italienska, nio tyska och en böhmisk öfversättning af detta arbete.
En engelsk öfversättning finnes sedermera offentliggjord i Hakluyt Societys skrifter.

1 v. Herkekstetx l:a uppl.. blad xxvm i den 2:a af verkets tre särskildt
paginerade afdelningar.

2 En förvexling föreligger här med berg. som man sett i Xorge. enär nord-
östra stranden af Hvita hafvet är lågländt.

3 En i äldre arbeten ofta förekommande, mindre lycklig öfversättning af
Swjatoinos, »den heliga udden».
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stort buller och dån åter i hvirflar utkastar det vatten den har
slukat. Några kalla den hafvets nafvel, andra Charybdis. Man berät-
tade, att denna hvirfvel hade sådan kraft, att clen drager till sig
skepp och andra närliggande saker och uppslukar dem. Istoma
sade, att han aldrig varit i sådan fara som på detta ställe, emedan
denna hvirfvel drog skeppet, i hvilket cle färdades, med sådan kraft
till sig, att de endast efter ytterlig ansträngning med årornas till-
hjelp kunde undkomma. Sedan de kommit förbi denna Heliga näsa,
kommo cle till en bergudde, hvilken man måste kringsegla. Efter
att hafva dröjt här för motvind några dagar, sade skepparen: »denna
klippa, som I sen, kallas Semes, och vi skola ej så lätt komma
förbi clen, om clen ej försonas mccl någon gåfva». Istoma sade sig
hafva förebrått skepparen för hans oförståndiga vidskepelse, hvarpå
clen bannade skepparen ej sade något mera. Så dröjde cle clen
fjerde dagen på stället för det upprörda hafvets skull, men derpå
slutade stormen, och man lättade ankar. När färden nu fortsattes
mccl förlig vind, sade skepparen: »Ni skrattade åt min uppmaning
att försona Semes-klippan och ansågo det som en löjlig vidskepelse,
men helt säkert hade det varit omöjligt för oss att komma förbi
clen, om jag ej om natten i hemlighet stigit upp på klippan
och offrat.» På frågan hvad han offrat svarade skepparen:
»hafremjöl blandadt mccl smör har jag strött på den framskjutande
klippa, som vi sågo». Då cle seglade vidare, kommo de till en annan
stor udde, kallad Motka, snarlik en halfö. På ändan af clen fans
ett kasteli Barthus, hvilket betecknar vakthus, ty Norges konung
håller en vakt der för att försvara sina gränser. Tolken sacle, att

denna udde är så lång, att clen knappast kunde kringseglas på åtta
dagar, hvarföre cle, för att ej på detta sätt uppehållas, mccl stor
möda buro sina båtar och saker på axlarne en half mils väg öfver
land. De framseglade derpå längs dikiloppernas eller de vilda lap-
pames land till ett ställe, som kallas Dront (Trondhjem) och ligger
200 mil norr om Dvina. 1 Och cle sacle, att fursten af Moskwa
plägade upptaga skatt ända till detta ställe.»

Berättelsen är af intresse, emedan den ger oss ett be-
grepp om det sätt, på hvilket man för 400 år sedan fär-
dades längs Norges nordkust. Den har möjligen till och
med haft ett omedelbart inflytande på utsändandet af Sir

1 I stället för »norr om» borde det sannolikt heta »bortom» Dvina.

ISTOMAS RESEBERÄTTELSE
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Willoughby's expedition, enär den i Venedig 15 50 tryckta
upplagan af Herbersteins arbete snart nog torde hafva blifvit
bekant för venetianaren Cabot, hvilken då för tiden såsom
Englands stor-lots (Grand Pilot) mccl mycken omsorg ledde
utrustningen af den första engelska expeditionen mot nordost.

Ännu större sannolikhet har det för sig, att Olai Magni
förut omtalade karta öfver Skandinavien före 1553 varit
känd i England. Den utgör ett uttryck af en redan då
i Norden rotfästad åsigt, som, i strid mot de sydeuropeiska
kosmografernas kartor, antog tillvaran af en öppen sjöför-
bindelse i norr mellan Kinas haf och Atlanten, och som
äfven föranledde Gustaf Vasa att söka åstadkomma en nord-
ostfärd. Denna kom beklagligen ej till utförande, och allt
hvad vi veta derom innehålles i ett bref till kurfursten August
af Sachsen från fransmannen Hubert Laxguet, som 1554
besökt Sverige. I detta bref, dagtecknadt den 1 april
1576, säger Languet: »Då jag för tjugutvå år sedan var
i Sverige, talade konung Gustaf ofta med mig om denna sjö-
väg. Slutligen uppmanade han mig att företaga en sådan
sjöresa och lofvade utrusta tvenne fartyg med allt, som var
nödigt för en lång seglats, och att bemanna dem med de
skickligaste sjömän, hvilka skulle göra hvad jag befalde.
Men då svarade jag, att jag föredroge resor i bebyggda
trakter framför uppsökande af nya obygder.» ' Om Gustaf
Vasa funnit en man, lämplig att utföra hans storartade pla-
ner, hade det således lätt kunnat hända, att Sverige gjort
England äran stridig att hafva öppnat nordostfärdernas
långa rad. 2

1 Hcbertt Langueti Epistolae Secretae, Halae 1699, I. 171. Jemför äfven
en uppsats af A. G. Ahlquist i Ny Illustrerad Tidning för 1875 s. 270.

2 Den förste, som uppmanade till upptäcktsresor i polartrakterna, var lik-
väl en engelsman, Robert Thorne, hvilken länge vistats i Sevilla. Emedan alla
öfriga länder redan voro upptäckta af spaniorer och portugiser, anmodade han år
1527 konung Henrik VIII att taga om hand upptäckterna i Norden. Efter att hafva
kommit till polen (tillräckligt långt non* ut) kunde man vända sig åt öster. Man
skulle då först komma förbi tartarernas land, derpå till Kina, så till Malacca,
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Englands sjöfart är för närvarande utan jemförelse
större än något annat lands, men den är ej gammal. Ännu
i medlet af 1500-talet var den högst obetydlig och hufvud-
sakligen inskränkt till kustfart i Europa och en eller
annan fiskarfärd till Island och New Foundland. 1 Spaniens
och Portugals stora sjömakt och afundsjuka mot andra län-
der medgåfvo ej heller vid den tiden främmande sjöfarare att
idka handel på de ost-asiatiska länder, som af Marco Polo
skildrats med så lockande berättelser om oerhörd rikedom
på guld och ädla stenar, på dyrbara tyger, kryddor och
vällukter. För att norra Europas köpmän skulle kunna
dela den vinst, som här stod att vinna, syntes det nödigt att
upptäcka nya vägar, oåtkomliga för den Pyreneiska halföns
armador. Häri ligger förklaringen till den ifver, med hvil-
ken engelsmän och holländare gång på gång utsände dyr-
bart utrustade fartyg för att antingen öfver polen, eller
ock nordvestra vägen längs nya verldens eller den nordöstra
längs gamla verldens nordkust uppsöka en ny väg till Indien
och Kina. Dessa färder afstannade först, sedan Spaniens och
Portugals uteslutande herravälde till sjös blifvit brutet. Ingen
af dem ledde dock till det dermed afsedda målet, men märk-
ligt är, att de i alla fall bilda första häfstan gen till upp-
komsten af Englands ocean-sjöfart.

Ostindien och Godahopps-udden och sålunda kringsegla »hela verlden». Man
kunde äfven vända sig åt vester, framgå längs baksidan af New Foundland och
återvända genom Magellans sund (Richard Hakluyt, The principael Navigations,
Toiages, and Discoveries of the English nation etc, London 1589, s. 250). Tvenne
år förut omtalar Paulus Jovius på grund af meddelanden af en ambassadör från
ryske storfursten till påfven Clemens VII, att Ryssland i norr omgifves af en
ofantlig ocean, öfver hvilken man, om man håller sig till högra stranden, och i
fall ej land mellankommer, kan segla till Kina. (Pauli Jovii opera omnia, Basel
1578, 3:e delen s. 88 ; den der intagna beskrifningen öfver Ryssland är under namn
af »Libellus de legatione Basilii ad Clementem VII» första gången tryckt iRoma 1525.)

1 Ar 1540 hade London, oberäknadt den kungliga flottan, icke mer än
fyra fartyg, hvilkas drägtighet öfversteg 120 tons (Anderson, Origin of Commerce,
London 1787, Vol. II s. 67). Skandinaviens flesta kuststäder torde således i
våra dagar hafva en större sjögående flotta än London då för tiden.

GCSTAE VASA OCH NORDOSTPASSAGEN
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Sir Hugh Willoughby's resa 1553 var sålunda den
första i stor skala tilltagna sjöfärd, som från England
sändes till långt aflägsna haf. Den utrustades med mycken
omsorg af den berömde, då åldrige sjöfararen Sebastian
Cabot, som äfven lemnade befälhafvåren noggranna förhåll-
ningsregler, huru han under resans olika skiften skulle bete
sig. En del af dessa föreskrifter förefalla visserligen numera

Sebastian Cabot.
Efter ett porträtt i E. Vale Blake, Arctic experiences, Lond. 1874.

barnsliga2, men andra kunna fortfarande användas som ord-
ningsregler för hvarje väl ordnad upptäcktsfärd. Dessutom
erhöll Sir Hugh ett på latin, grekiska och flere andra språk
affattadt öppet bref af Edward VI, i hvilket sades, att upp-

1 Bemödanden att for detta arbete erhålla afbildning afett i England enligt
uppgift befintligt originalporträtt af Cabot hafva tyvHrr icke krönts med framgång.

2 T. ex. punkten 30: Item if you shall see them (nämligen de främlingar
som möttes under resan) weare Lyons or Beares skirmes, hauing long bowes, and
aiTOwes, be not afraid of that sight: for such be worne oftentimes more to feare
strangers, then for any other cause (Hakluyt, l:a uppl. s. 2■.'•2).



Sir Hugh. Willoughby.
Efter ett porträtt i The Great Picture Hall i Greenwich.
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täckter och inledande af handelsförbindelser voro färdens enda
mål, och de folk, med hvilka expeditionen kunde komma i be-
röring, anmodades att behandla Sir Willoughby och hans män
så, som de sjelfva ville blifva behandlade, i fall de komme
till England. Så öfvertygad var man om möjligheten att
denna väg framtränga till Indien, att man till skydd mot
borrmaskar för första gången i England med tunna bly-
plåtar öfverkläclde den under vattnet liggande delen af de
fartyg, som stäldes till Sir HugiYs förfogande. 1 Dessa voro:

1. Bona Esperanza, amiralskepp om 120 tons, på
hvilket Sir Hugh Willoughby sjelf befann sig som general-
kapten öfver flottan. Besättningen bestod, inberäknadthonom,
fartygsbefälhafvaren William (xefferson och sex handels-
män, af 35 man.

2. Edward Bonaventure, om 160 tons, med hvil-
ket följde Richard Chancelor, flottans kapten och hufvud-
lots. Inalles var detta fartyg bemannad! med 50 man, inbe-
räknadt tvenne handelsmän. Bland besättningen, som upp-
räknas hos Hakluyt, möter man de sedermera i nordostfar-
tens historia berömda namnen Stephen Burrough, kapten
på fartyget, och Arthur Pet.

8. Bona Confidentia, om 90 tons, under befäl af
Cornelius Durfoorth, med .28 man, deraf trenne han-
delsmän .

Fartygens utrustning kostade 6,000 £, fördelade i lotter
på 25 £. Sir Hugh Willoughby valdes till befälhafvare »för
sitt ståtliga utseende och sin erfarenhet i krigföring» 2. För
utforskande af Österlandens beskaffenhet rådfrågades tvenne
»tartarer», som voro anstälda vid konungens stall, men

utan att några upplysningar af dem kunde erhållas. Skep-

Enligt Clemexs Adams berättelse om resan. Hakluyt, l:a uppl. s. 271.
- Cum ob corporis formam (erat enim procerae staturae) tum ob singula

rem in re bellica industriam. (Clemexs Adams berättelse. Hakluyt, s. 271.)

' ILLOUGHBY' S RESA
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pen lemnade Ratcliffe den fg maj 1553. 1 De bogserades
under gynsam vind af båtar förbi Greenwich, hvarest hof-
vet då var. Konungen kunde till följd af sjukdom icke
närvara, men rådet, hofmännen och en talrik folkmassa
rusade till fönster, tak och strand för att se de förbiseg-
lande, med sjömän i nya hafsblåa högtidskläder bemannade
fartygen och helsades från dessa med kanonsalut. »Berg
och dalar och vatten gåfvo eko, och matroserna ropade så,
att det hördes till stjernorna.» 2 Allt var triumf och glädje;
det var nästan som om man anat, att den största sjömakt,
verldshistorien har att uppvisa, den dagen föddes.

Sjelfva resan blef dock mycket olycklig för Sir Hugh
och flertalet af hans följeslagare. Efter att hafva seglat
upp längs Englands och Skotlands ostkust foro alla tre far-
tygen i sällskap öfver till Norge, hvars kust kom i sigte
den ff juli vid 66° nordl. bredd. Man gick i land och fann
der trettio små hus, hvilkas invånare flytt undan, förmod-
ligen af fruktan för främlingarne. Trakten kallades, såsom
man sedermera erfor, »Halgeland» och var just den del af
Norge, från hvilken Othere börjat sin sjöfärd till Hvita
hafvet. Härifrån seglade man vidare längs kusten. Den
27 a^j ankrade man i en hamn »Stanfew» (kanske Steenf jor-
den på Lofotens vestkust), hvarest man träffade en talrik
och vänlig befolkning, men några andra handelsvaror furmos
ej i denna landsdel än torkad fisk och trän. I medlet af
augusti blef Edward Bonaventure vid Senjen under en storm
skild från de tvenne öfriga fartygen. Dessa sökte nu att nå
Vardöhus och seglade derför af och an i olika riktningar,

1 Tio dagar förr eller senare spelar i afseende å isförhållandena om som-
maren i det högnordiska hafvet en mycket betydande rol. Jag har derför alltid
vid anförandet af mina föregångares resor reducerat den gamla stilen till ny stil.

2 Tibrantur bombardarum fulmina,. Tartariae volvuntur nubes, Martem sonant
crepitacula, reboant summa montium juga, reboant valles, reboant undae. clara-
que Naufarum percellit sydera clamor. (Ct.emexs Adams berättelse. Hak-
luyt, s. 272.)



hvarunder inan bland annat kom till ett obebodt, isomgifvet
land, vid hvars kust hafvet var så grundt, att en båt ej
kunde landa. Det uppgafs vara beläget 480' ost till nord från
Senjen, vid 72° n. br. 1 Härifrån seglade man först mot
norr, derpå mot sydost. Sålunda nåddes Ryska Lapplands
kust, der man den f| september träffade en god hamn, i hvil-
ken Sir Hugh beslöt att tillbringa vintern. Hamnen var
belägen vid utloppet af floden Arzina »nära Kegor». Rö-
rande Sir Hugh Willoughby's och hans 62 följeslagares
vidare öden vet man intet annat, än att de alla under vin-
terns lopp omkommo, helt säkert af skörbjugg. Befälhaf-
varens dagbok slutar med uppgiften, att man strax efter
ankomsten sändt tre man i syd-sydvestlig, tre i vestlig och
tre i sydostlig riktning för att undersöka landet, men att
de funnit det obebodt. Aret derpå träffade ryske fiskare
vid öfvervintringsstället skeppen och kroppar af döde män
jemte den dagbok, ur hvilken utdrag ofvanför meddelats,
och ett af Willoughby bevittnadt testamente 2, hvilket ut-
visar, att denne sjelf och en del af manskapet ännu var

vid lif i januari år 1554. 3 De tvenne fartygen jemte

1 Vid den tiden, då hvalfångsten på Spetsbergen började, sökte Thomas
Edge, en af Muscovy Companys fartygsbefälhafvare, visa, att Willoughby skulle
under sina irrfärder efter skilsmessan från Chancelor hafva upptäckt Spetsbergen
(Purchas, 111 s. 462). Uppgiften, som tydligen framkallats af begäret att föl-
England monopolisera fångsten vid Spetsbergen, är bevisligen oriktig. Den är
äfven för länge sedan betraktad som grundlös. I stället hafva senare forskare antagit,
att det land, som Willoughby såg, skulle varit Gåslandet på Novaja Semlja. På
grund af skäl, som utrymmet nekar mig att här anföra, synes mig ej heller detta
vara möjligt. Deremot synes det mig högst sannolikt, att »Willoughbys land» varit
den af grunda sandbankar omgifna Kolgujew-ön. Dess polhöjd har visserligen i
så fall blifvit angifven 2° för hög, men dylika fel äro ej omöjliga i de äldsta
resandenas bestämningar.

2 Testatorn var Gabriel Willoughby, hvilken som handelsman medföljde
chefsfartyget.

3 Hakluyt, s. 500. Purchas, 111 s. 249 och i margen s. 463
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Willoughbys hk sändes 1555 till England af köpmannen
GrEORGE KILLINGWORTH. 1

Hvad belägenheten af »Arzina» beträffar, så framgår den
af uppgiften i Anthony Jenkinsons första resa (Hakluyt, s.

385), att denne använde sju dagar för att komma från
Vardöhus till Swjatoinos, och att han på den sjette passerade
den flodmynning, der Sir Hugh Willoughby öfvervintrat.
På ett afstånd från Vardöhus af ungefär 6/7 af vägen mel-
lan denna stad och Swjatoinos mynnar i Ishafvet, vid 68°
20' norcll. bredd och 88° 30' ostl. längd från Greenwich,
en flod, som på nutida kartor är betecknad med namnet
» Yarsina». Utan tvifvel var det vid dennaflods mynning, som

tvenne af den första nordostfärdens fartyg öfvervintrade mccl
så olycklig utgång för befäl och manskap.

Det tredje fartyget, Edward Bonaventure, fördt af
Chancelor, hade deremot en lycklig och för verldshandeln
betydelsefull färd. Såsom förut omnämnts, blef Chancelor
under en storm i augusti skild från sina följeslagare. Han
seglade nu på egen hand till Vardöhus. Efter att der hafva
väntat i sju dagar på Sir Hugh Willoughby »fortsatte han,
fast besluten att nå sitt mål eller dö, och oaktadt några
skottar sökte öfvertala honom att vända, sin färd vidare
till den okända delen af verlden, så långt att solen sken
dag och natt öfver det omätliga hafvet». 2 På detta sätt
nådde han slutligen Dvina-flodens mynning i Hvita hafvet,
der ett mindre kloster då för tiden var uppbygdt på det
ställe, hvarest Archangel nu är beläget. Snart vann han
genom vänligt bemötande förtroende hos invånarne, hvilka

1 Det är om denne det berättas i ett från Moskwa af Hexrif. Laxe
skrifvet bref, att zaren vid ett gästabud »called them to his table, to receave
each one a cuppe from his hand to drinke, and tooke into his hand Master George Kil-
hngworths beard. whieh reached över the table, and pleasantly delivered it the Metro-
politane, who seeming to blesseit, sad in Russe, this is Gods gift» (Hakluyt, s. 500).

2 Då Dvina ligger sydligare än Vardöhus, måtte dessa betraktelser hänföra
sig till ett skede af resan tidigare än det, som i berättelsen angifves.
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mottogo honom mycket gästfritt. Desse afsände dock ge-
nast ett ilbud för att underrätta zar Iwan Wasiljewitsch
om den märkvärdiga händelsen. Detta hade till följd, att
Chancelor fick en inbjudning till hofvet i Moskwa, der han
och hans följeslagare tillbragte en del af vintern, mycket
firade af zaren. Följande sommar återvände han med sitt
fartyg till England. Sålunda inleddes en handelsförbin-
delse, som snart blef af ofantlig vigt för båda länderna
och redan under de närmaste åren gaf upphof till en mängd
sjöresor, för hvilka jag dock icke här kan redogöra, då be-
rättelsen om dem icke hör till nordostfärdernas historia. 1

Stor geograf eller sjöman var Sir Hugh Willoughby
tydligen icke, men med rätta har hans och hans följesla-
gares offervillighet och oförskräckta mod beundrats. Oberäk-
neligt är ock det inflytande, som Willoughbys och Chancelors
resa haft på den engelska handelns, på hela Rysslands och
nordliga Norges utveckling. Af klostret vid Dvinas myn-
ning har blifvit en stor blomstrande handelsstad, och en
talrik befolkning har slagit sig ned på Ishafvets förr så öde
kust. Redan finnes telegrafledning och regelbunden ång-
båtsförbindelse ända till gränsen mot Ryssland. Invå-
narne i Vardö kunna derför nu på några timmar få under-
rättelse om hvad som händt ej allenast i Paris eller Lon-
don utan äfven i New York, Indien, Kap, Australien, Bra-
silien m. m., medan för ett århundrade tillbaka posten kom
dit upp endast en gång om året. Det var då, som en tid-

1 Skrifterna om dessa färder äro ganska talrika. En berättelse om dem
meddelades första gången i Hakluyt, The principael Navigations, Voiages, and
Discoveries of the English nation etc, London 1589: Förhållningsreglerna, kung
Edwards pass m. m. s. 259; Afskrift af Sir Hugh Willoughby's dagbok, jemte
uppräkning af samtlige deltagare s. 265; Clemens Adams redogörelse för Chan-
celors färd s. 270 o. s. v. Samma uppsatser äro sedan aftryckta i Purchas Pil-
grimage, 111 s. 211. För den, som ytterligare vill taga reda på hithörande littera-
tur, får jag hänvisa till: Fr. v. Adkluxg, Kritisch-literärische Übersicht der Rei-
senden in Russland, St. Petersburg & Leipzig 1846, s. 200, och J. Hamkl,
Tradescant der Aeltere 1618 in Russland, St. Petersburg & Leipzig 1847.
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ningsälskande kommendant vidtog den om stor sjelfbehersk-
ning vittnande åtgärden att ej »sluka» posten med ens,
utan läsa tidningarna dag för dag ett år efter det de ut-
kommit. Allt detta är nu annorlunda, och dock är man

ej nöjd. Handelns och fiskeriernas intressen fordra jern-
vägsförbindelser med det öfriga Europa. Dem får man helt
säkert om några år, och länge torde det ej heller dröja,
innan telegrafen spunnit sitt nät och regelbunden ångbåts-
förbindelse öppnats längs Ishafskusten långt bortom det
haf, som af Chancelor öppnades för verldshandeln.
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samojederna. — Deras plats inom etnografien.

Vega uppehölls vid Måsö af ihållande motvind, regn,
dimma och ytterligt svår sjö ända till den 25 juli om af-
tonen. Oaktadt väderleken fortfarande var mycket ogyn-
sam, lyftade vi då, otåliga att komma vidare, ankar och
ångade genom Magerö-sundet ut till sjös. Samtidigt lät-
tade äfven Lena, hvilken fått order att, så vidt möjligt
var, följa Vega och att, i fall skilsmessa ej kunde und-
vikas, styra kurs på det ställe, Chabarowa i Jugor Schar,
som jag bestämt till mötesplats för expeditionens fyra far-
tyg. Första natten förlorades också under den då rådande
dimman Lena ur sigte, och vi återsågo henne först vid
mötesplatsen.

Vegas kurs stäldes på Södra Gåskap. Oaktadt jag
redan i Tromsö hade bestämt mig för att gå in i Kara-
hafvet genom det sydligaste af de dit ledande sunden, Jugor
Schar, stäldes kursen så nordligt, emedan erfarenheten visat,
att i början af sommaren ofta så mycket is drifver af och
an i bugten mellan Waigatsch-öns vestkust och fastlandet,
att seglatsen i dessa farvatten betydligt försvåras. Detta
undvikes, i fall man ungefär vid Gåslandet angör Novaja
Semlja samt derifrån följer vestra stranden af denna ö och
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Waigatsch till Jugor Schar. Nu var denna försigtighet
dock onödig. Isförhållandena visade sig nämligen synner-
ligen gynsamma, och Jugor Schar nåddes, utan att vi
sågo spår af is.

Öfverresan från Norge till Gåslandet gynnades i början
af god vind, som dock närmare Novaja Semlja blef
svag och knapp. Det oaktadt gick färden med ångans till-
bi elp hastigt och utan andra äfventyr, än att fartygets starka
rullning åstadkorn rammel bland åtskilliga instrument- och
boklådor, lyckligtvis utan någon betydligare skada.

Den 28 juli kl. 10 t. 80 min. e. m. fick man land i
sigte. Det var den udde, som i söder utskjuter från Gåslandet
vid 70° 33' n. br. och 51° 54' ostl. längd från Greenwich.
Gåslandet är en låg, af grässlätter och otaliga små sjöar
upptagen kuststräcka, som utskjuter från Novaja Semljas
hufvudland mellan 72° 10' och 71° 30' nordl. bredd. Nam-
net är en öfversättning af det ryska Gusinnaja Semlja och
föranledes af den mängd gäss och svanor (den mindre sång-
svanen, Cygnus Bewickii Yakr.), som häcka i dessa trak-
ter. Gässen lägga vanligen sina ytterst oansenliga reden på
tufvor vid de små sjöar, hvaraf Gåslandet är öfvertäckt; de
starka, för jägaren ytterst skygga svanorna häcka deremot
på den öppna slätten. Svanomas bon äro så stora, att de
redan på långt håll kunna ses. Byggnadsmaterialet är
mossa, som bortplockas från marken inom ett afstånd af 2
meter från boet, hvilket genom den fördjupning, som så-
lunda åstadkommes, blir på sätt och vis omgifvet af en vall-
graf. Sjelfva boet bildar en stympad kon, 0.6 meter hög och
2.4 meter i genomskärning nedtill. Uti dess öfra del finnes
en 0.2 meter djup och 0.6 meter bred urgröpning, i hvil-
ken fogelns fyra stora gråhvita ägg äro lagda. Honan ruf-
var äggen, men äfven hanen uppehåller sig i boets gran-
skap. Jemte svanorna och gässen häcka en mängd vadare,
ett par Lestris-arter, en uggla m. fl. på Gåslandets slätter,
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samt en eller annan tejst eller mås på strandklippornas krön.
För öfrigt är fogellifvet här vid sjelfva kusten temligen
fattigt. Åtminstone saknar man de rika fogelfjell, som med
sina millioner invånare, med den strid och det kif som der
råda, vanligen gifva en så egendomlig prägel åt de hög-
nordiska kustklipporna. Verkliga alk- och kryckjefjell har
jag på Novaja Semlja först sett längre norr ut, vid södra
stranden af Besimannaja bay. 1

Oaktadt Gåslandet, sedt från afstånd, tyckes vara all-
deles jemnt och lågt, höjer det sig dock från kusten inåt
landet långsamt och vågformigt till en med otaliga grunda
sjöar öfversållad grässlätt af omkring 60 meters höjd. Slät-
ten stupar nästan öfverallt mot hafvet med en tvärbrant,
3 till 15 meter hög afsats, nedanför hvilken under vinterns
lopp bildar sig en väldig snödrifva eller s. k. snöfot, som

först sent bortsmälter. Verkliga isbräer finnas här icke och
ej heller några erratiska block, som sktdle antyda, att för-
hållandet fordom varit annorlunda. Ej heller synas några
snöbetäckta bergstoppar från hafvet. Man kan derför en

viss tid på året (under hela augusti månad) segla från
Norge till Novaja Semlja, göra jagtutflygter derstädes och
återvända utan att hafva sett spår af is eller snö. Detta
gäller visserligen endast om den lågländta delen af södra
ön, men visar i alla fall huru oriktig den allmänt rå-
dande föreställningen om Novaja Semljas naturförhållanden är.
Redan i slutet af juni eller början af juli blir större delen
af Gåslandet nästan snöfritt, och kort derpå utvecklar den
arktiska blomsterverlden under några få veckor all sin färg-
prakt. Torra, gynsamt belägna ställen täckas nu med en låg,
men mycket rik, af intet högt gräs och inga buskar dold
blomsterbädd. På fuktigare ställen möter man verkliga

1 Jemför »Redogörelse för en expedition till mynningen af Jenisej och Sibi-
rien år 1875», s. 17 (Bihang till K. Vet. Akad. Handl. B. 4, N:o 1).
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gräsmattor, hvilka, åtminstone sedda på afstånd, likna gröna
leende ängar.

Till följd af clen tidsförlust, som förorsakats af dröjs-
målet under seglingen utmed norska kusten och uppehållet
vid Måsö, hunno vi ej denna gång landstiga, utan fort-
satte genast vår färd längs Novaja Semljas vestkust mot
Jugor Schar under ett för det mesta härligt och stilla väder.
Hafvet var fullkomligt isfritt och landet bart, på några
mindre i dälderna qvarliggande snöfält när. Här och der
sågos äfven vid de branta stråndafsatserna lemningar af
vinterns snöfot, hvilka ofta, clå de nedre luftlagren voro

starkare uppvärmda af solen, hägrade starkt, så att de på
afstånd sågo ut som väldiga, mot hafvet brant afslutade
isbräer. När vi kommit längre söderut, hade vi i det klara
vädret en god utsigt öfver Waigatsch-ön. Denna tycktes,
sedd från hafvet utanför vestkusten, bilda en jemn gräs-
slätt, men när man nalkades Jugor Schar, såg man, att
på östra sidan af ön framgingo låga höjdsträckningar, tro-
ligen de sista utgreningarna af det under namn af Paj-koi
kända norra utsprånget från Ural.

Då vi voro utanför inloppet till Jugor Schar, varskod-
des en ångbåt. Efter många gissningar igenkändes Fraser.
Jag blef i början ganska orolig och fruktade, att en olycka
inträffat, då den nu ångade en kurs rakt motsatt dess be-
stämmelse, men fick, då kapten Nilsson kort derpå kom om
bord, veta, att han endast gått ut att söka oss. Express
och Fraser hade sedan den 20 väntat oss vid den utsatta
mötesplatsen. De hade den 18 juli lemnat Vardö samt
lika litet som vi mött någon is under öfverresan. Vega
och Fraser följdes nu åt till hamnen vid Chabarowa, der
ankaret fäldes den 30 juli om aftonen på 14 meters djup
och lerbotten. Lena saknades ännu. Vi fruktade för, att
den lilla ångbåten haft svårt att reda sig i den sjö, som

mötte på andra sidan om Nordkap. En brottsjö hade till

GÅSLANDET. WAIGATSCH
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och med på den större Vega slagit öfver relingen och brutit
sönder en af de på däck surrade kistorna. Vår fruktan
var dock obefogad. Lena hade gjort sina konstruktörer
samt Motala verkstad heder och redt sig bra i sjögången.
Orsaken till dröjsmålet hade varit en kompassdeviation, hvil-
ken till följd af jordmagnetismens ringa horisontela inten-
sitet i dessa nordliga breddgrader varit större än den, hvil-
ken erhölls vid de undersökningar, som för ändamålet an-

stäldes innan afresan från Göteborg. Den 81 kastade Lena
ankar bredvid de andra fartygen, och hela vår lilla ishafs-
eskader var således nu samlad vid den utsatta mötesplatsen.

Chabarowa är en liten by, belägen på fastlandet söder
om Jugor Schar, vester om mynningen af en mindre, vissa
tider ganska fiskrik elf. Om sommaren är stället bebodt af
en hop samojeder, som låta sina renhjordar beta på Wai-
gatsch-ön och den kringliggande tundran, samt af några
ryssar eller förryskade finnar, hvilka hitkomma från Pusto-
sersk för att idka byteshandel med samojederna och för att
med dessas hjelp fiska och jaga i det kringliggande hafvet.
Om vintern drifva samojederna sina hjordar till sydligare
trakter, och handelsmännen föra sina varor till Pustosersk,
Mesen, Archangel m. fl. ställen. Det har troligen så tillgått
sedan århundraden tillbaka, dock hafva de fasta bostäderna
först på senare tider blifvit uppförda. De omtalas nämli-
gen ej i beskrifningar om holländarnes resor till dessa trakter.

Nu består byn, eller »Samojedstaden» såsom fångst-
männen storståtligt kalla den, liksom andra stora städer af
tvenne stadsdelar, de förnämas stad — några af trä upp-
förda och med platta torftak täckta kojor — och folkqvar-
teret, en hop smutsiga samojedtält. Dessutom finnes der
en liten kyrka, vid hvilken, liksom flerstädes på stran-
den, votivkors äro uppresta. Kyrkan är ett trähus, som
af en mellanvägg indelas i tvenne afdelningar, af hvilka
den inre, den egentliga kyrkan, är föga öfver 2l/ 2 meter
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hög och ungefär 5 meter i qvadrat. På östra väggen finnes,
under den tid trakten är bebodd, en mängd af fångstmän-
nen för tillfället uppstälda helgonbilder. En bland dessa,
som förestälcle St. Nikolaus, var ganska dyrbar, af drifvet
förgyldt silfver. Framför bilderna hängde stora buckliga

Chabarowas, kyrka.
Efter fotografi af L. Palander.

gamla kopparlampor eller snarare ljushållare, liknande om-

vända, på tre kedjor upphängda bysantinska kupoler. De
voro fullsatta med en mängd smala och några få tjocka
vaxljus, som vid vårt besök tändes. Strax ofvanför det
ställe, der vi landstego, furmos en mängd slädar, lastade
med varor, hvilka de ryska handlandena här tillbytt sig och
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som nästa höst skulle afgå till Pustosersk. Varorna utgjor-
des hufvudsakligen af trän samt skinn af fjellräf, vanlig räf,
hvitbjörn, varg, järf, ren och sal. Björnskinnen hade ofta en
mycket tät, hvit vinterfåll, men cle voro förderfvade derige-
nom, att hufvudet och labbarne blifvit afskurna. Några af de
vargskinn, som man visade oss, voro äfven synnerligen täta
och vackra. Vidare hade handelsmännen samlat betydliga
förråd af gåspennor, fjäder, dun och vingar af ripor. Hvad
dessa senare skulle användas till, kunde jag ej få reda på.
Man sade mig blott, att de skulle säljas i Archangel. Kanske
gå de derifrån till vestra Europas modehandlare för att sedan
användas såsom prydnader på våra damers hattar. Ripvingar
uppköptes för öfrigt redan 1611 vid Pustosersk af engels-
män. 1 Der jemte såg jag bland deras förråd hvalrosständer
och linor af hvalrosshud. Märkligt är, att dessa varor
redan omnämnas i Otheres berättelse.

Då jag sjelf ej var tillräckligt mäktig det ryska språ-
ket, anmodade jag hr Serebrenikoff att af här varande ryssar
taga reda på lefnadssättet och hushållningen på platsen.
Han har till mig derom meddelat följande:

Byn består af några kojor och tält. I kojorna bo nio ryska
husbönder med sina arbetare, hvilka äro samojeder. 2 Ryssarne med-
föra dit hvarken hustrur eller barn. I tälten bo samojederna mccl
sina familjer. De nämnda ryssarne är hemma i byn Pustosersk vid

1 »Letter of Richard Finch to Sir Thomas Smith Governor; and to the rest
of the Worshipful Companie of English Merchants, trading into Russia.» Purchas,
111 s. 534.

2 Herr Serebrenikoff skrifver samodin i st. f. samojed, hvilket senare namn han
anser vara oriktigt. Samojed betyder nämligen »sjelfätare», då deremot samodin
betecknar »en särskild», »en som icke kan förvexlas med någon annan», och all-
denstund samojederna aldrig varit menniskoätare, gifver hr Serebrenikoff företräde
åt det senare namnet, hvilket begagnas af ryssarne i Chabarowa och synes vara
en ordagrann öfversättning af den benämning det samojediska folket gifver sig
sjelft. Jag anser dock sannolikt, att den gamla från Herodot härstammande sagan
om i norden boende menniskoätare (androphager), hvilken sedermera upptagits öfver-
allt i den geografiska medeltidslitteraturen, i förryskad form går igen i namnet
»samojed». (Jemf. hvad som längre fram anföres ur Giles Fletchers berättelse.)
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Petschorafloden, hvarifrån cle afresa strax efter påsk, och anlända
till Chabarowa omkring slutet af maj månad, sedan de tillryggalagt
en våglängd af mellan 600 och 700 verst. Under uppehället i
Chabarowa sysselsätta de sig mccl renskötsel, hvalfångst och bytes-
handel med samojederna. Allt husgeråcl och alla handelsvaror frakta
de med sig hemifrån på slädar dragna af renar, och då i Chaba-
rowa finnes ett eländigt och förfallet bönekapell, så medföra de äfven
bilder af St. Nikolaus och andra helgon. Den helige Nikolaus
figurerar till och mccl såsom delegare i ett bolag för hvalfångst.
En del af deras renar lemnas under sommaren på Waigatsch,
och ännu efter ankomsten till Chabarowa föras renar öfver isen till
denna ö. Mot slutet af augusti, clå kylan börjar inträda, drifvas
renarne simmande öfver Jugor Schar frän Waigatsch till fasta lan-
det. Inemot clen 1 oktober g. st. återvända ryssarne mccl sina
renar till Pustosersk. Waigatsch-ön anses af dem såsom en sär-
deles god betesplats för renar; derföre låta de en del af dessa under
uppsigt af några samojeclfamiljer öfvervintra på ön, hvilken pri-
sas äfven derföre, att renstölder derstädes icke förekomma. Dylika
begås deremot ofta af samojeder på fastlandet. Sedan trettio år
tillbaka har clen sibiriska pesten härjat svårt bland renarne. En
ryss berättade, att han nu egde blott två hundra renar, då han
för några år sedan hade tusen; och detta bekräftades af cle andra
ryssarne. Äfven menniskor angripas af denna sjukdom; så hade
två eller tre dagar före vår ankomst en samojed och hans hustru
ätit kött af ett sjukt djur, till följd hvaraf qvinnan dött jråföljande
dag. och mannen låg ännu sjuk och skulle troligen, såsom folket
på platsen sade, komma att duka under. Några af samojederna
anses såsom rika, t. ex. stammens »äldste» (starschina), hvilken
har ett tusen renar. Samojederna sysselsätta sig, liksom ryssarne,
äfven med fiske. Om vintern begifver sig en del af dem öfver Ural
till vestra Sibirien, der »säden är billig», och en del går till
Pustosersk.

De nio ryssarne bilda ett bolag (artell) för hvalfångst. Detta
består af 22 andelar, af hvilka två tillfalla clen helige Nikolaus och
de öfriga 20 fördelas mellan delegarne Bolagets vinst uppgår
vanligen för fångsttiden till 1,500 å 2,000 pud trän af hvithvalen
(belugan), men detta år hade ingen fångst blifvit gjord på grund
af uppkomna misshälligheter mellan bolagsmännen. Inom det
ryska »artell» lyder nämligen såsom regel: »samma skyldighet,
samma rättighet», och clå cle rika aldrig vilja foga sig efter regelns
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första del, är det deras öfvermod och vinningslystnad, som föror-
sakat strid här, såsom öfverallt annorstädes i verlden.

Hvarken r}*ssarne eller samojederna bedrifva något åkerbruk.
De förra köpa mjöl till sitt bröd från Irbit. Mjölprisen äro vex-
lande; i år kostar varan 1 rubel 10 kopek för pud i Pustosersk.
Salt föres nu från Norge till Mesen, hvarest det kostar 50—60
kopek för pud. Samojederna köpa nästan allt af ryssarne. Man
frågade mycket efter krut, bly, billiga skjutgevär, rom, bröd, socker
och kärl (tekoppar m. m.). De samojecliska qvinnorna begagna kläde
af olika färger, i synnerhet rödt. I utbyte mot dylika varor kan
man erhålla fisk, trän, renskinn, hvalrosständer och pelsverk, näm-
ligen skinn af röda, bruna och hvita räfvar, vargar, isbjörnar
och järfvar.

De ryssar, hvarom här är fråga, äro gammaltroende, men skil-
naclen mellan dem och de ortodoxa består blott deri, att de icke
röka tobak, och att cle göra korstecknet med tummen, ringfingret
och lillfingret, då deremot de ortodoxa ryssarne göra det med tum-
men, pekfingret och långfingret. Alla samojeder äro döpta till den
ortodoxa läran, men dyrka derjemte äfven sina gamla afgudar.
Öfver tusen verst vandra de såsom pilgrimer till sina offerplatser.
På Waigatsch ligga några sådana platser, hvarest deras afgudar be-
finna sig. Ryssarne kalla dessa afgudar »bolvany». x För öfrigt äro
så väl ryssarne som samojederna mycket fördragsamma i sin tro. Rys-
sarne säga t. ex., att samojederna tillägga sina »bolvaner» samma
betydelse, som de sjelfva fästa vid sina helgonbilder, och finna der-
uti intet anstötligt. Samojederna hafva sånger och sagor, i hvilka
bland annat deras vandringar behandlas.

Samojeden har en eller flere hustrur; äfven systrar kunna
vara gifta med samme man. Giftermålet ingås utan alla högtid-
ligheter. Hustrurna betraktas af männen såsom lika berättigade
och behandlas derefter, hvilket är ganska märkligt, då ryssen lik-
som alla andra kristna folk betraktar qvinnan såsom i vissa afse-
enclen mannen underordnad.

Jag besökte stället första gången i början af augusti
år 1875. Man firade då en rysk helgdag, och vi kunde

1 Detta namn, som egentligen betecknar en rå afbildning, har äfven öfver-
gått till svenskan; ordet »bulvan» är nämligen ett af de få ord vårt språk lånat
af det ryska.
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redan på långt håll från sjön se talrika ryssar och samo-
jeder, som stodo i grupper på stranden. Då vi kommit
närmare, funno vi dem sysselsatta med flere olika slag af
lekar, och oaktadt det väl var första gången i mannaminne,
som europeiska herremän besökte deras »stad», läto de knap-
past mer störa sig i sitt förehafvande, än om några främ-
mande samojeder plötsligt sällat sig till deras lag. Några
stodo i en krets och kastade tur-
vis ett jernstycke, formadt unge-
fär som en merlspik, mot jorden,
hvarvid konsten bestod deri att få
den hvassa ändan af jernet att
träffa innanför en på marken ut-
lagd ring, så att det blef stå-
ende i jorden. Andra voro sys-
selsatta med ett spel snarlikt vårt
kägelspel, andra med brottning
o. s. v. Ryssar och samojeder
spelade utan åtskilnad med hvar-
andra. Samojederna, små, fula,
med tofvigt oordnadt hår, voro
klädda i smutsiga sommardrägter
af skinn, någon gång öfverdragna
med en grann färgad bomulls-
skjorta; ryssarne (sannolikt ur-
sprungligen af finsk stam och ätt-
lingar af de gamle bjarmerna),

Samojedisk qvinno-hätta.
1/8af nat. storl.

stora, välväxta, med långt af olja skinande hår, prydligt
benadt, kammadt och krusadt samt sammanhållet med ett
pannband eller täckt af en hufvudbonad, nära liknande vid-
stående bild, voro klädda i långa, vid lifvet med ett bälte fast-
häftade, brokiga bluser eller »mekkor». Oaktadt den i bör-
jan visade konstlade likgiltigheten, som tydligen ansågs till-
höra goda tonen, mottogos vi vanligt. Först inbjödos vi
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att i tur med de andra försöka vår lycka och skicklighet i spe-
len, hvarvid det snart visade sig, till ej ringa fröjd för våra
värdar, att vi på detta fält alldeles icke kunde inlåta oss i
täflan hvarken med ryss eller samojed. Derpå bjöd oss en af
ryssarne att stiga in i hans stuga, der vi undfägnades med te,
ryska hvetekringlor af ojäst deg och bränvin. Några smärre
presenter lemnades med en artig antydan om hvad som skulle

Samojedisk släde.
Efter en teckning af Hj. Théel.

vara välkommet i stället, en antydan som jag, så vidt mina
tillgångar det medgafvo, med nöje efterkom. En fullstän-
dig endrägt var i början rådande mellan våra ryska och
samojediska värdar, men den följande dagen höll ett svårt
gräl på att uppstå med anledning deraf, att de förra bjödo
en af oss att åka mccl ett i närheten af en rysk stuga stå-
ende renspann. Samojederna blefvo mycket förnärmade
häraf, men förklarade tillika, så godt sig med tecken göra
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lät, att de gerna sjelfva skulle köra för oss, om vi så önskade,
och att de hade allvar med sin förklaring, visade de genom
att då och då afbryta grälet för att med renspannen före-
taga en körtur i skenande fart bland tälten.

Samojedernas slädar äro afsedda så väl för vinterfart
på snön som för sommarfart på tundrans mossbädd och vat-
tendränkta myrar. Den är derför helt annorlunda byggd

Lappsk akja.

Efter original i Nordiska museet i Stockholm.

än lappames akjor. Såsom figuren å motstående sida utvisar,
liknar den fullkomligt en hög kälke, hvars rede bildar en

kort och låg låda, som i becjvämlighet, stil och värme ej
kan jemföras med lappames välbekanta fordon. Xi hafva
här tvenne alldeles olika typer för släddon. Lapp-akjan
tyckes sedan urminnes tid vara egendomlig för den skan-
dinaviska norden; den höga släden deremot för norra
Ryssland. Sålunda finner man akjor, af samma slag som
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de ännu brukliga, afbildade hos Olaus Magnus (Roma-
upplagan 1555, s. 595); samojeclslädarna åter redan i de
första arbeten vi hafva om dessa trakter, t. ex. i Huyghen
van Linschotens Schip-vaert van by Noorden etc, Amster-
dam 1601, såsom sidobild på hufvudkartan. Dylika höga
slädar begagnas äfven på Kanin-halfön, på Jalmal och i
vestra Sibirien. Tschuktschernas slädar äro deremot, såsom

Samojedisk släde och afgudar.

Efter ett gammalt holländskt kopparstick.

synes af en bild som längre fram skall meddelas, lägre och
derigenom mera lika våra kälkar eller arbetsslädar.

Tid tälten vimlade det af små svarta eller hvita lång-
håriga hundar, med spetsig nos och spetsiga öron. De an-
vändas uteslutande för att valla renhjordarne och tyckas
vara af samma ras som renvallhunden. På några ställen
af Hvitahafs-kusten begagnar man dock hundar äfven som
dragare, men, enligt de underrättelser jag förskaffade mig
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före afresan till Spetsbergen 1872 — det var då fråga om

att använda hundspann under den tilltänkta isvandringen —

äro dessa af en annan, större och starkare ras än de egent-
liga lapp- och samojedhundarne.

Strax efter det Vegas ankare faUit, gick jag äfven
denna gång i land, till en början i afsigt att vid kyrkan,
för bestämmande af kronometrarnes gång, taga några sol-
höjder. Jag hade nämligen under 1875 års resa varit i
tillfälle att bestämma detta ställes läge så noga, som med
vanlig reflexionscirkel och kronometer är görligt, och er-
hållit det till:

~ , ■ j r ,r j | bredd 69° 38' 50"Kyrkan vid Chabarowa '... , ri-, 0 1(V 1C... en • iJ \ längd 60 19 49 o. fr. Greenwich.

Sedan observationerna voro afslutade, skyndade jag mig
att förnya bekantskapen med mina gamla vänner på stället.
Jag sökte äfven af samojederna tillhandia mig drägter och
husgerådsaker, men då jag ej hade med mig varor för bytes-
handel och reda penningar bland dem icke tycktes vara syn-
nerligen värderade, blefvo prisen mycket höga, t. ex. för en
vacker fruntimmerspäsk 20 rubel, för en hufva med mes-
singshängen 10 rubel, för ett par renskinnsstöflar 2 rubel,
för kopparprydnader till hufvorna 2 rubel stycket o. s. v.

Emedan jag visste, att samojederna alltid under sina van-
dringar släpa med sig gudar, frågade jag dem, om de ej
kunde sälja mig några sådana. Alla svarade i början
undvikande. Det var tydligt, att de dels af öfvertro voro

hindrade att ingå på min begäran, dels för vest-europeen
smått skämdes för sina gudars beskaffenhet. Metallglan-
sen af några rubelstycken, som jag tillvexlat mig i Stock-
holm, förmådde dock slutligen en gammal gumma att åsido-
sätta alla betänkligheter. Hon gick till en af de pålastade
slädarne, hvilka tycktes användas som magasiner, och letade
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länge, tills hon fick fatt på en gammal obrukbar skinn-
stöfvel; ur denna framtog hon en vacker skinnstrumpa,,
hvarur slutligen fyra gudar kommo upp i dagen. Efter ytter-
ligare underhandlingar försåldes dessa till mig för ett ganska
drygt pris. De utgjordes af: en miniatyrpäsk med bälte,
utan kropp; en 13 centimeter lång skinndocka med an sigte
af messing; en annan docka med näsa af en viken koppar-
plåt; samt en i trasor inlindad, med messingsplåtar behängd
sten, hvars ena kant bildade ansigtet på den mennisko-
gestalt, det hela skulle efterlikna.

Samojedgudar.
1/3 af nat. storl.

Äfven vackrare formade gudar, dockor temligen väl
gjorda, med bågar smidda af jern, har jag sett, men icke
lyckats förvärfva. I det nu ifrågavarande fallet underlät-
tades handeln derigenom, att det gamla trollet Anna
Petrowna, som sålde sina gudar, var döpt, hvilken omstän-
dighet naturligtvis af mig begagnades för att förehålla
egarinnan det oriktiga att som kristen fortfarande dyrka
sådant otyg som »bolvaner» och nödvändigheten att genast
göra sig af med dem. Men mina på en gång sofistiska
och egoistiska påståenden möttes med ogillande af kring-
stående så väl ryssar som samojeder, i det de förklarade, att
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någon synnerlig skilnad på det hela taget ej funnes mellan
samojedens bolvan och de kristnes helgonbild. Det tycktes
till och med, som om ryssarne sjelfva skulle betrakta bol-

Samojedisk qvinnodrägt.
Efter en teckning af Hj. Théel.

vanerna som representanter för något slags samojedhelgon
i den andra verlden

Sedan gudahandeln emellertid blifvit slutförd, ehuru ej
fullt till min belåtenhet, emedan jag tyckte mig hafva fått för
litet, bjödos vi, liksom år 1875, af en bland ryssarne att dricka
te i hans stuga. Denna bestod af en förstuga samt ett
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rum, ungefär fyra meter i qvädrat och knappt två och en
half meter högt. Ett hörn upptogs af en stor spis; vid
sidan deraf fans den mycket låga dörren och midt emot
denna en fönsterglugg, under hvilken voro uppstälda några
kistor, för tillfället tjenande som tebord. Längs rummets

Samojediska hårprydnader.
1/3 af nat. storl.

båda återstående sidor voro väggfasta sängställen af bräder,
beklädda med renskinn. Fönstergluggen tycktes fordom
hafva varit stängd med glasrutor, men af dessa voro nu de
"flesta sönderslagna och ersatta med bräder. Man kan väl
knappast förvåna sig, om glas här är en sällsynt lyxartikel.



SA MOJEDER NAS KLADEDRÅG T

85

(renast efter det vi kommit in i stugan, började anord-
ningarna för tekalaset. Socker, kringlor, tekoppar med fat
samt en bränvinsflaska uttogos ur ett vanligt ryskt resskrin.
Eld uppgjordes, vatten kokades och teet bereddes på van-
ligt sätt, hvarvid en tjock rök och svårt kolos utbredde sig
i öfre delen af det låga rummet, som under tiden blifvit
fullproppadt af nyfikna. På dessa små obehag när, förflöt
festen mycket angenämt under ständigt samtal, som för-
des med stor liflighet, oaktadt värden och de flesta af
gästerna endast med svårighet kunde göra sig begripliga
för hvarandra.

Härifrån begåfvo vi oss till samojedernas skinntält,
hvilka lågo afsides från de af ryssarne bebodda timmerstu-
gorna. > Äfven här mottogos vi vänligt. En eller annan
af tältinvånarne var nu klädd med något större omsorg
i en drägt af renskinn, snarlik lappames. Qvinnornas hög-
tidsdrägt är synnerligen grann. Den utgöres af en temligen
lång, vid lifvet åtsittande klädning af renskinn, så tunnt
att det från midjan nedfaller i vackra regelbundna veck.
Kjolen är försedd med två eller tre olika färgade »volanger»
eller fransar af hundskinn, mellan hvilka bårder af bjert
färgade tygstycken äro påsydda. Fotbeklädnaden utgöres af
höga, vackert och smakfullt broderade renskinnsstöflar. Om
sommaren går man med bart hufvud. Qvinnorna hafva då
det svarta stripiga håret baktill deladt i tvenne hårknippen,
sammanflätade med remmar, brokiga band och perlor, hvilka
ännu der håret slutar fortsätta som en konstgjord förläng-
ning af flätorna, så att dessa, inberäknadt de med perlor,
knappar och metallprydnader af allehanda slag belastade för-
längningsremmarne, nästan nå marken. Det hela är så
skickligt gjordt, att man i början vore färdig att tro qvin-
norna här vara begåfvacle med en alldeles otrolig hårväxt.
En massa andra knappbeprydcla perlband voro dessutom
ofta på ett ganska smakfullt sätt inflätade i håret eller
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fastade i de genomborrade öronen. All denna hårpryd-
nad är naturligtvis ganska tung, och än mer nedtynges
hufvudet om vintern, då det skyddas mot kölden af en tjock
och mycket varm, med hundskinn kantad renskinnshufva,
från hvars bakre del nedhänga två remmar, fullsatta med
tunga plåtar af messing eller koppar.

Den unga qvinnan pryder sig alltså äfven här såsom
öfverallt annorstädes efter bästa förmåga, men fager är hon

Samojediskt bälte med knif.

1/6 af nat. storl.

visserligen ej i våra ögon. Hon täflar med mannen i smuts.
Liksom mannen är hon småväxt, har svart, groft, fågellikt
hår, gul ofta af smuts dold ansigtsfärg, små, sneda, vanli-
gen sura och såriga ögon, platt näsa, breda utstående kind-
knotor, klena, spinkiga ben samt små fötter och händer.

Männens drägt, som är lik lappames, består af en enkel,
vid och lång päsk, hvilken om lifvet hålles tillsamman af ett
med knappar och messingsbeslag rikligt prydt bälte, hvarifrån
knifven nedhänger. Stöflarna af renskinn gå vanligen öfver
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knäna, och hufvudbonaden utgöres af en åtsittande hufva,
äfvenledes af renskinn.

Sommartälten, de enda som vi sett, äro koniska, med
-ett hål i taket för afledande af röken från den eldstad, som

befinner sig midt på golfvet. Sängplatsen är i många tält
.skyld bakom ett förhänge af brokigt bomullstyg. Sådant tyg-
begagnas äfven, då tillgång derpå finnes, till de inre delarne
af klädedrägten. Skinn måtte just icke vara något beqvämt
klädningstyg, ty det första den skinnklädde vilden, näst eld-
vatten och jern, tillbyter sig af europeen är tyg af bomull,
linne eller ylle.

Af de polarfolk, med hvilka jag gjort bekantskap, stå
renlapparne utan tvifvel högst; der näst komma eskimåerna
från danska Grönland. Båda dessa folk äro kristna och
läskunniga samt hafva lärt sig att bruka och behöfva en
mängd af åkerbrukets, handelns och den nutida industriens
alster, såsom bomulls- och ylleväfnader, redskap af smidt
och gjutet jern, eldgevär, kaffe, socker, bröd m. m. De
äro fortfarande nomader och jägare, men kunna ej mer
kallas vildar, och den bildade europé, som en längre tid
samvarit med dem, fattar vanligen kärlek till mången
sida af deras lefnadssätt och sinnesart. Näst dessa i
hyfsning komina eskimåerna i nordvestra Amerika, på hvilkas
ursprungligen råa lif beröringen med de amerikanska hval-
fångarne tyckes hafva haft ett ganska välgörande inflytande
— jag dömer dem efter eskimåstammen vid Port Clarence.
Dess medlemmar voro fortfarande hedningar, men en eller
annan af dem var vidtberest och hade från Sandwichs-öarna
hemfört ej allenast kokosnötter .och palmmattor, utan äfven
en doft af sydhafsbons större kärlek till prydlighet och ord-
ning. Dernäst komma tschuktscherna, som ännu endast
obetydligt stått i beröring med män af europeisk ras, men

hvilkas förvärfskällor på senare tider tyckas hafva på ett
betänkligt sätt minskats, till följd hvaraf nationens kraft
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och lefnadslust märkbart aftagit. Sist komma samojederna
eller åtminstone de samojeder, som bebo gränstrakterna mot
den kaukasiska stammens länder. På dessa tyckes infly-
tandet från den högre rasen, med dess reglementen och
förordningar, dess handelsmän och framför allt dess eldvatten,
verkat afgjordt försämrande.

Offerhög på Waigatsch-ön.

Efter en teckning af A. Hovgaard.

Då jag en gång frågade en eskimå i nordvestra Grön-
land, känd för sin väl långt drifna sjelfkänsla, om han dock
ej ville medgifva, att den danske »inspektören» I guver-
nören) var för mer än han, fick jag till svar: »det är ej
så säkert; inspektören har visserligen mera egodelar och
tyckes hafva mera makt, men det fins folk i Kjöbenhavn
som han måste lyda — öfver mig befaller ingen.» Samma
stolta sjelfkänsla möter man hos sin värd i renlappens gamma
och tschuktschens skinntält. Hos samojeden deremot tyckes
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den hafva blifvit utträngd af en känsla utaf underlägsen-
het och rädsla, som hos detta folk förtagit just den sida
af vildens sinnesart, som är mest anslående.

Af äldre reseberättelser och af egen erfarenhet från
Jalmal visste jag, att ett annat, kanske lägre slag af gudar
än de, som Anna Petrowna framplockat ur sin gamla
stöfvel, skulle finnas uppstälda flerstädes på kullar beströdda
med ben af offrade djur. Vår ryske värd berättade, att samo-
jeder från långt aflägsna trakter brukade vallfärda till dessa
ställen för att der offra och göra löften. Köttet af de offrade
djuren åt man sjelf, benen ströddes på offerhögen och gudarne
beströkos med det offrade djurets blod. Jag förklarade genast,
att jag önskade besöka ett sådant ställe. Men länge ville
ingen af de här varande ryssarne tjena mig som vägvisare.
Slutligen erbjöd sig dock en ung man att ledsaga mig till
ett ställe på Waigatsch-ön, der jag kunde få se livad jag
önskade. Med anledning häraf gjorde jag följande dag i
en af ångsluparne, åtföljd af dr Almqvist, löjtnant Hov-
gaard, kapten Nilsson och min ryske vägvisare, en utflygt
till andra stranden af Jugor-sundet.

Offerhögen var belägen på högsta punkten af Wai-
gatsch-öns sydvestra udde och bildade en naturlig kulle, som
höjde sig ett par meter öfver den omgifvande slätten. Denna
afslutades mot hafvet med en tvärbrant stupa. Landet var
jemnt, men uppsteg småningom till en höjd af 18 meter öfver
hafvet. Grunden utgjordes af silurisk kalk i upprättstående
lager, strykande från öster till vester, och på vissa ställen inne-
hållande försteningar snarlika dem från Gotland. Här och der
furmos grunda insänkningar i slätten, täckta med en ganska
rik, jemngrön gräsväxt. De högländta, torra delarne prålade
åter med en ytterst yppig blomstermatta af gula och hvita
saxifragor, blåa erithrichier, polemonier och parryor samt
gula chrysosplenier m. m. Dessa sistnämnda, vanligen helt
oansenliga blommor, äro härstädes så yppiga, att de bilda
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en vigtig del af blomstertäcket. Skog saknas helt och hål-
let. Äfven buskarne blifva knappast alnshöga och detta
endast på skyddade ställen, i dalsänkningar och vid foten
af branta mot söder vettande sluttningar. Offerhögen bil-
dade ett stenröse några fä meter i qvadrat, beläget på en
särskild upphöjning af slätten. Bland stenarne träffade man:

Gudar från offerhögen.

1/12 af nat. storl.

1. Renskallar, sönderslagna för
uttagande af hjernan, men med hor-
nen qvarsittande vid pannbenet; dessa
voro nu så uppstälda bland stenarne,
att de bildade ett tätt snår af renhorn,
hvilket gaf offerhögen dess egentliga
prägel.

2. Renskallar med genombor-
radt pannben, uppträdda på käppar,
som voro instuckna i högen. Någon
gång voro på dessa käppar en mängd
ansigten utskurna, det ena öfver det
andra.

3. En mängd andra renben, der-
ibland äfven mergben, krossade för
mergens uttagande.

4. Ben af björn, bland hvilka
märktes labbarne och det endast half-
flådda hufvudet af en björn, som blif-
vit skjuten så nyligen, att köttet ännu
ej hunnit förruttna; bredvid detta
björnhufvud furmos två blykulor upp-
lagda på en sten.

5. En massa jernbitar, t. ex. sönderbrutna yxor, bitar
af jerngrytor, gamla knifvar, metalldelen af en söndrig
munharmonika o. s. v., och slutligen

6. De mäktiga väsenden, åt hvilka all denna härlig-
het blifvit offrad.
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Dessa utgjordes af hundratals små trästickor, upptill
ytterst klumpigt utskurna i form af menniskoansigten, de
flesta 15 till 20 centim., några ända till 370 centim.
långa. De voro alla instuckna i marken på högens syd-
östra del. Nära offerstället sågos stycken af drifved och
lemningar efter den eldstad, vid hvilken offermåltiden blifvit
anrättad. A"år vägvisare berättade, att vid dessa måltider
gudames munnar beströkos med blod och fuktades med brän-
vin, och det förra bekräftades af de stora blodfläckar, som

furmos på de flesta af de större gudarne nedom det hål,
som skulle föreställa munnen.

Sedan högen blifvit aftecknad, skattade vi den försig-
tigt och lade en del af gudarne och de offrade benen i en
säck, som jag lät bära ned i båten. Min vägvisare blef
nu synbart orolig och sade, att jag borde försona bolva-
nernas vrede genom att sjelf åt dem offra något. Jag yttrade
genast, att jag vore beredd härtill, blott han visade mig
huru jag dervid skulle gå till väga. Smått besvärad och tvek-
sam, huruvida han borde hysa större fruktan för bolvanernas
vrede än för det straff, som i en annan verld skall drabba
den som offrar åt falska gudar, sade han, att man blott
behöfde lägga några slantar mellan stenarne. Med en hög-
tidlig kyrkomin nedlade jag nu i högen min gåfva, hvil-
ken helt säkert var den största dyrbarhet som der någonsin
blifvit offrad, nämligen tvenne silfvermynt. Ryssen A Tar nu
belåten, men förklarade, att jag varit för slösaktig; »ett par
kopparslantar hade varit fullt tillräckligt».

Följande dag fingo samojederna veta, att jag blifvit
visad till deras offerhög. För egen del tycktes de fästa sig
mycket litet dervid, men de förklarade, att vägvisaren nog
skulle blifva straffad af de förolämpade bolvanerna. Han
komme kanske att få ångra sitt dåd redan den följande hösten,
då hans renar skulle återvända från AA7aigatsch-ön, der de
för det närvarande vallades af samojeder; ja, om straffet ej
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drabbade honom nu, skulle det i framtiden nå honom eller
ock hemsöka hans barn eller barnbarn, säkert var att ostraf-
fad skulle gudarne ej lemna honom. I afseende å Guds

Offerhåla på Waigatsch.

Efter teckning af A. Hovgaabd.

vrede voro således deras religionsbegrepp fullt eniga med
gamla testamentets läror.

Detta offerställe var för öfrigt ej synnerligen gammalt.
En äldre offerplats hade deremot varit belägen 600 meter
närmare stranden invid en grotta, som af samojederna be-
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traktades med vidskeplig vördnad. En mängd trägudar
hade der varit uppstälda, men för ungefär trettio år sedan
hade en nitisk, nyss tillsatt och derför mycket rensopande
archimandrit- 1 besökt stället, uppbränt offerhögen och i dess
ställe på platsen upprest ett ännu qvarstående kors. Nå-
gon vedergällning hade samojederna ej utkräft genom att
i sin tur förstöra tecknet för de kristnes dyrkan. De
lemnade hämnden åt gudarne sjelfva, vissa att dessa inom
kort skulle förgöra alla archimandritens renar, och flyt-
tade endast sin egen offerplats litet längre in i landet.
Der hade tills vidare intet oförståndigt trosnit ingripit i
deras bolvandyrkan.

Den gamla offerplatsen röjdes ännu af den massa ben-
stycken och rostade jernbitar, som lågo kringströdda på
marken öfver ett ganska vidsträckt område vid sidan om

rysskorset. Äfven såg man här lemningar af den eldstad,
på hvilken schaman-gudarne blifvit uppbrända. Dessa skola
hafva varit vida större och vackrare än gudarne i den nutida
högen, hvilket äfven bekräftas genom en jemförelse mellan
de bilder, som här gifvas af de senare, och bilder från
hollandames tid. Schaman-gudarnes ras har tydligen för-
sämrats på de sista tre hundra åren.

Sedan jag undersökt och något skattat äfven den gamla
offerhögen, lät jag bära en liten båt, som ångslupen tagit
med på släp, öfver det låga sandnäs, som skiljer den på
kartan angifna insjön från hafvet, och rodde med kapten
Nilsson och min ryske vägvisare till en samojedisk begraf-
ningsplats längre in i landet vid insjöns strand.

Endast en person fans begrafven på stället. Grafven
var vackert belägen på sjöns nu med tallösa polarblommor
prålande strandsluttning. Den bestod utaf en af breda,
starka plankor omsorgsfullt timrad kista, fästad i marken

1 Enligt de ryska fångstmännens utsago; förmodligen har dock nägon så
högt uppsatt andlig man aldrig vågat sig så långt mot norden.
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med jordfasta störar och tvärträn, så att hvarken rofdjur
eller lemlar kunde komma in deruti. Plankorna tycktes ej
vara uthuggna af drifved, utan voro troligen ditforslade
söder ifrån, liksom den näfver, med hvilken kistans botten
var täckt. Såsom en kring skelettet liggande, nu sönderfallen
päsk och åtskilliga förmultnade trasor utvisade, hade den
döde blifvit svept i den vanliga samojeddrägten. I grafven

Samojedgraf på Waigatsch.

furmos dessutom lemningar af en jerngryta, yxa, knif, borr,
båge, träpil, några kopparprydnader m. m. Äfven hoprul-
lade näfverbitar lågo i kistan, helt säkert afsedda att be-
gagnas vid uppgörande af eld i en annan verld. Bredvid
grafven låg en upp- och nedvänd släde, tydligen ditlagd för
att den döde ej der borta skulle sakna fordon, och antagligt är,
att renar till dess framdrifvande blifvit vid grafölet slagtade.

Då det kan vara af intresse att erfara, huruvida samo-
jederna sedan den tid, då de först blefvo kända af vest-
europeerna, undergått några väsentliga förändringar till lef-
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nadssätt, skall jag här återgifva några af de skildringar om
dem, som vi finna i berättelser om de engelska och holländ-
ska nordostfararnes resor.

Att förändringar i afseende å beväpningen försiggått,
d. v. s. att äfven samojederna gjort framsteg i krigs- eller
jagtkonsten, det framgår redan af de äldre bilder, som här åter-

Samojediska bågskyttar.
Efter Linschoten.

gifvas. De aftecknas nämligen på dessa nästan alltid med
båge och pilar. Numera tyckes bågen hafva kommit nästan
helt och hållet ur bruk, ty vi sågo ej en enda samojedisk båg-
skytt. Alen deremot hade de gamla dåliga flintlåsgevär, å
hvilka förlorade låsdelar ofta voro på ett ganska sinnrikt sätt
ersatta med benbitar och remmar. De frågade äfven ifrigt
efter knallhattsgevär, men bakladdningsgevär voro ännu för
dem okända. I det hänseende hade de ej följt med sin
tid så väl som eskimåerna vid Port Olarence.

En af de äldsta berättelser, som jag känner om samoje-
95
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derna, är Stephen Burroughs från 1556. Den finnes åter-
gifven hos Hakluyt (l:a uppl. s. 318). I berättelsen om

»Searchthrifts» färd läses nämligen:
»Om lördagen den 1 avg. 1556 gick jag i land 1, och jag säg

tre hvalrossar, som de ryska fångstmannen hade dödat, och de
skattade en bvalrosstancl, som ej var synnerligen stor, till en rubel
och ett hvitbjörnskinn till två å tre rubel, och de berättade mig,
att på den stora ön (YTaigatsch) fans ett folk, som de kallade samo-
ider. Dessa hafva intet hus, utan endast tält gjorda af renskinn,
utspända öfver stänger. De äro förfarna skyttar ocli äro rika på
renar. Om måndagen den 3 lättade vi ankar och höllo af till en
annan ö belägen fem leagues (15') ostnordost om oss. Här träf-
fade jag åter Loshake 2 och gick i land med honom, och han förde
mig till en hop samojediska afgudar, hvilkas antal var 300. De
voro det sämsta och råaste arbete jag någonsin sett. Ögonen och
munnen på många af dem voro blodiga; de hade skapnaden af
män, qvinnor och barn, och hvad som å dem skulle föreställa vissa
kroppsdelar var äfven blodbestänkt. Några bland afgudarne utgjordes
endast af gamla stickor med ett eller par med knif inskurna
bak. En sönderbruten släde låg på afguclahögen och likaså ett
af foglar förstördt renskinn. Men för några af afgudarne furmos
träkubbar uppsatta till munnens höjd och fullblodade. Jag ansåg
dem som det altare, på hvilket offret frambärs. Jag såg också de
redskap, hvarpå de hade stekt sitt kött, och så vidt cleraf kunde
skönjas, göra de sin eld omedelbart under spettet. Deras båtar äro
gjorda af renskinn, och då de komma till land, bära de båten med
sig upp på stranden. För sina åkdon hafva de inga andra drag-
djur än renar. Bröd och säd hafva de icke, utom hvad ryssarne
bringa dem. Deras kunskap är ytterst ringa, ty de känna inga
bokstäfver.»

Giles Fletcher, som 1588 var drottning Elisabets
sändebud hos zaren, talar i sin berättelse om Kyssland på
följande sätt om samojederna3:

1 Förmodligen någonstädes på holmarne vid Waigatsch-ön.
2 En rysk fångstman, som gjort Stephen Burrongh mångahanda tjenster.
3 »Treatise of Russia and the adjoining Regions written by Doctor Giles

Fletcher Lord Ambassadör from the late Queene, Everglorious Elizabeth, to
Theodore then Emperour of Russia. A. D. 1588.» Pi/rchas, 111 s. 413.

9 c,
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»Namnet Samojt härledes, såsom ryssarne säga, af »sjelfätare»,
emedan de fordom lefde som kannibaler, ätande upp hvarandra.
Denna härledning synes dem (ryssarne) så mycket mer sannolik,
som de äta allt slags rått kött, hurudant det än må vara. Men
som samojts sjelfva säga, så heta de samoje, hvilket betecknar »af
dem sjelfva», d. v. s. ett inhemskt folk, som aldrig ombytt bonings-
plats. De äro, både män och qvinnor, klädda i sälskinnsrockar,

om räcka till knäna och hafva hårsidan utåt, samt byxor af samma
ämne. De äro alla svarthåriga
och af naturen utan skägg. Män
och qvinnor äro derför svåra att
på utseendet åtskilja, med undan-
tag att qvinnorna bära en hår-
flata nedhängande längs båda
öronen.»

Ungefär på samma sätt
beskrifvas samojederna af G.
de Yeer i redogörelsen för
Barents' andra resa 1595.
Barents fick af samojederna
goda upplysningar om far-
vattnet längre öster ut och
stod alltid i godt förhål-
lande till dem, undanta-
gandes vid ett tillfälle, då
samojederna gingo ned i en
af holländarnes båtar och
återtogo en afgud, som»röf-
vats från en stor offerhög.

Samojeder

från Schleissing, Neu-entdecktes Sieweria.
worinnen die Zobeln gefangen werden.

Zittau 1693.

1 Ännu besynnerligare föreställning om samojederna, än den som framgår
af detta träsnitt, får man af det sätt, på hvilket de omnämnas i berättelsen om
den resa, som den italienske minoriten Joannes de Plano Cakpini företog i Hög-
asien åren 1215—47 såsom sändebud från påfven till de mongoliska hordernas
mäktige herskare. I denna resebeskrifning säges det, att Chingis-kans son Occodai-
kan, efter att hafva blifvit slagen af ungrarne och polackerne, vändt sig mot nor-
den, besegrat Bascarti, d. v. s. stor-ungrarne, derpå sammanstött med Parositi —

hvilka hade underbart små magar och munnar samt icke åto kött, utan endast
kokade det och närde sig genom att inandas ångorna — och slutligen kommit
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Sedermera hafva samojederna varit föremål för en myc-
ket stor litteratur, för hvilken det dock ej kan komma i
fråga att här redogöra. Bland annat har man mycket
tvistat om deras ställning i förhällande till andra nationer.
Härom meddelar min lärde vän, den berömde språkforskaren
professor Ahlquist i Helsingfors följande:

Samojederna räknas, jemte de tungusiska, mongoliska, turkiska
och finskt-ugriska folken, till den s. k. altaiska eller v.ral-altaisko
folkstammen. Det egendomliga för denna folkstam består hufvud-
sakligast deruti, att alla inom densamma förekommande språk höra
till den s. k. agglutinerande klassen. I dessa språk uttryckas näm-
ligen begreppens relationer uteslutande medelst ändelser eller till-
lägg baktill, hvaremot flexion, profixer och prepositioner såsom
relationsuttryck äro dem fullkomligt obekanta. Andra för de alta-
iska språken kännetecknande egendomligheter äro den i många af
dem förekommande vokalharmonien, oförmågan att i ordets anljud
(början) hafva flere än en konsonant och pluralbegreppets uttryc-
kande med ett eget tillägg, hvaremot kasusändelserna i pluralis
äro desamma som i singularis. Förvandtskapcn mellan den altaiska
folkstammens särskilda grenar grundar sig sålunda hufvudsakligen
pä analogien eller likheten i språkbyggnaden, hvaremot deras tungo-
mål i språkmaterialet (så väl i sjelfva orden som i relationsuttrve-
ken) förete en högst ringa eller ingen frändskap. Den omständig-
heten, att samojederna för det närvarande till närmaste gran-
nar hafva några finskt-ugriska folk (lappame, syrjänerna. ostja-
kerna och vogulerna) och att dessa till en stor del föra samma
slags lefnadssätt som de förra, har föranledt några författare att

antaga en närmare förvandtskap mellan samojederna och finnarne
samt de finska folken öfver hufvud. De bada folkgrenarnes språk
lemna dock inga bevis för ett sådant antagande. Till och med de

till Samogedi, som lefde endast af jagt och hade hus och kläder af skinn, samt
till ett land vid oceanen, der man fann vidunder med människokropp, oxfötter
och hundansigten (Relation des Mongols ou Tartares par le frere Jeax dl Plax
de Carpix, publ. par M. dAvez.u. Paris 1838, s. 281. Jemf. Ramfsio, Delle
navigationi e viaggi, II 1583, bl. 23*3). På ett annat ställe i samma arbete säges
det: »Landet Comania har i norr, omedelbart efter Rossia. Mordvini och Bileri.
d. v. s. stor-bulgarerna, Bascarti, d. v. s. stor-ungrarne. derpä Parositi och Samo-
gedi, som sägas hafva hundansigten» (Relation des Mongols, s. 351. Ramlsio
II bl. 239).
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allra närmast samojederna stående ostjakernas språk är himmels-
vidt skildt från samojediskan och har dermed ingenting annat
gemensamt än ett litet antal lånord (förnämligast benämningar på
föremål ur polarnomadens lif), hvilka ostjakiskan upptagit från det
nordliga grannspråket. Med hänsyn till språket lära dock samo-
jederna stå på lika stort afstånd äfven från de öfriga grenarne af
nämnda folkstam. Huruvida kraniologien eller den moderna antro-
pologien kunna närmare bestämma samojedernas frändskapsförhål-
landen till andra folkgrenar, är ännu en framtidsfråga.

SAMOJEDERNAS PLATS INOM ETNOGRAFIEN
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Ur No vaja Semljas djurlif. — Stormfogel. — Alke-kung. — Alka. —

Tejst. — Lunnefogel. — Måsar. — Tjufjo. — Tärna. — Änder och gäss. —

Svan. — Vadare. — Snösparf. — Ripa. — Fjelluggla. — Ren. — Isbjörn. —

Fjellräf. — Lemmel. — Insekter. — Hvalross. — Sal. — Hvalar.

Om man ej fäster afseende vid de få samojeder, som

under senaste åren slagit sig ned på Novaja Semlja eller
om sommaren kringströfva på AVaigatsch-öns slätter, äro
alla de länder, som i gamla verlden utgjort polarfararnes
forskningsfält — Spetsbergen, Frans Josefs land, Novaja
Semlja, Waigatsch, Taimurhalfön, de Nysibiriska öarna och
kanske äfven Wrangels land — obebodda. De bilder af
lif och omvexling, som infödingen med sina egendomliga
seder och bruk vanligen erbjuder resanden i främmande,
anägsna länder, finner han ej härstädes. Men i stället är det
djurlif, som der möter honom om sommaren — ty om vin-
tern försvinna nästan alla varelser, som lefva öfver hafvets
yta, från den högsta norden — friskare och kanske till och
med rikare eller rättare sagdt mindre doldt af växtlifvets
yppighet än i södern.

Det är dock ej de större däggdjuren, hvalar, hvalrossar,
salar, björnar och renar, som i främsta rummet ådraga sig
uppmärksamhet, utan de otaliga skaror af foglar, hvilka
kringsvärma polarfararen under nordens långa sommardag.

Långt förr än man inseglat på det verkliga ishafvets
område, ser man fartyget omgifvet af skaror af stora, gråa
foglar, hvilka flyga eller snarare sväfva utan att röra vingarne
tätt vid hafvets yta, höjande och sänkande sig med bölj-
svallet, ifrigt spanande efter något ätbart föremål i vatten-
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bryn et, eller simma i fartygets kölvatten för att uppsnappa
utkastade afskräden. Det är den arktiska stormfogeln ]

•(»Mallemuck», »Hafhäst», Procellaria glacialis L.). Storm -

fogeln är orädd och glupsk; han luktar illa, hvarför han
ock endast i nödfall spisas, ehuru köttet, i fall fogeln ej
nyligen fråssat allt för mycket på ruttet späck, ingalunda
skall vara osmakligt för den, som blifvit härdad åtminstone
mot en ej för skarpt framträdande transmak. Han är all-
männare vid Beeren Eiland och vid Spetsbergen än vid
Novaja Semlja och tyckes knappast i något större antal
häcka på det sistnämnda stället. Norr om Skandinavien
känner jag tre ställen, der stora skaror stormfoglar häcka:
det första å Beeren Eiland på sluttningen af några ej synner-
ligen branta klippor utanför öns s. k. sydhamn2, det andra
vid södra stranden af Brändewijne Bay på Nordostlandet,
det tredje på utsprång från tvärbranta bergväggar i det
inre af Isfjorden. På de senare ställena äro boen otill-
gängliga. Vid Beeren Eiland deremot kan man utan allt
för stor svårighet plundra hela kolonien på de smutsgråa,
korta, åt båda ändarna jemnt afrundade äggen. Dessa
skola till smaken vara ganska goda. Bedet är ytterst oansen-
ligt, illaluktande liksom sjelfva fogeln.

När seglaren hunnit något längre norr ut och kommit
in på ett isbeströdt haf, så upphör med ens sjögången, vin-
den stillnar och hafvet blir spegelblankt, höjande och sän-
kande sig med en långsam, sakta dyning. Skaror af alke-
kungar (Mergulus alle L.), alkor (Uria Briinnichii Sabine)

1 Namnet stormfågel nyttjas äfven för stormsvalan (Thalassidroma pelagica
V k;.). Denna förekommer ej i de delar af polarhafvet, hvarom här är fråga.

2 Vid Beeren Eiland såg Tobiesex den 23 maj 186Cstormfogelägg lagda

■ 'medelbart på den is, som ännu täckte klippan. På ett ställe var till och med
•l^n på sitt ägg rufvande fogeln med ena benet fastfrusen i isen. Den %\ avg.
1")9t3 fann Barents vid norra delen af Novaja Semlja, att några foglar utvalt ett

med litet jord täckt isstycke till häckningsställe. I båda dessa fall har undre
delen af äggen under häckningen aldrig kunnat uppvärmas öfver o°.
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och tejstar (Uria grylle L.) svärma nu i luften och simma
bland isbitarne. Alke-knngen, som äfven kallas »sjökung»
eller »rotges», förekommer endast sparsamt utanför södra
delen af Novaja Semlja och häckar, så vidt jag vet, icke
derstädes. Landets belägenhet är för sydlig, stenramlet vid
bergens sidor för obetydligt för denna lilla fogels trefnad.
Men vid Spetsbergen förekommer den i otroliga skaror och
häckar uti de 100 till 200 meter höga stenrös, som frost
och vittring bildat flerstädes på de brant sluttande kust-

Alke-kung.
Mergulus alle L.)

bergens sidor, t. ex. vid Horn-
sund, vidMagdalenaBay, påNorsk-
öarna (nära 80° n. br.) m. fl. stäl-
len. Dessa stenrös utgöra alke-
kungens palats, rikare på rum och
salar än något annat på jordens
vida rund. Klättrar man upp
bland stenarne, så ser man allt
emellanåt verkliga moln af foglar
plötsligt framkomma ur marken
för att antingen kringsvärma i
luften eller ock flyga ut till sjös;
och samtidigt gifva de underjorden
qvarblifna sig till känna genom

ett oupphörligt kackel och sorl, enligt Friedrich Mårtens
snarlikt oväsendet från en hop grälande qvinnor. Skulle
detta ljud för något ögonblick tystna, behöfver man blott
försöka att i någon öppning bland stenarne efterapa deras
läte (enligt Mårtens: rott-tet-tet-tet-tei) för att strax få ifriga
och ihållande svar från alla sidor. De i luften kretsande
foglame slå sig snart nog åter ned på bergsluttningens
stenar, der de under strid och gnabb packa sig så tätt till-
samman, att man kan fälla 15 till 30 i ett skott. En del
utaf svärmen flyger nu upp igen, en annan söker likt råttor
sin säkerhet i gömslen bland stenblocken. Men snart krypa
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de åter fram för att, liksom efter aftal, i täta svärmar flyga
ut till sjös och söka sin föda, bestående af kräftdjur och
maskar. Fogeln dyker med lätthet. Sitt enda blåhvita
ägg lägger han utan rede omedelbart på marken, så djupt
ned i stenröset att det endast med svårighet kan åtkommas.
I stenramlet från bergen norr om Hornsund träffade jag
den 18 juni 1858 tvenne ägg af denna fogel, hvilka lågo
omedelbart på ett mellan
stenarne befintligt islager.
Sannolikt hade häckningsti-
den då ännu ej börjat. Hvar
hufvudmassan af dessa fogel-
skaror tillbringar vintern är
okändt 1, men tidigt komma
de tillbaka till norden, nå-
gon gång för tidigt. Så-
lunda såg jag 1573 i slu-
tet af april en mängd ihjäl-
frusna alke-kungar på isen
i norra delen af Hinlopen
Strait. Till smaken är alke-
kungen ypperlig, och den
erbjuder, till följd af bröst-
musklernas starka utveck-
ling, mer föda, än man skulle
vänta af fogelns ringa storlek.

Alka.
(Uria Brünnichii Sabine.)

Jemte alke-kungen träffar man bland isen redan långt
ut från land skaror af alkor, och ju närmare man kommer
stranden, dess mer tilltaga dessa i antal, synnerligast om

strandklipporna erbjuda denna polarländernas allmännaste
fogelart lämpliga häckningsställen. Härtill väljas klippväg-

1 Det skulle förtjena undersökas, huruvida ej en del alke-kungar, liksom
Spetsbergsripan, tillbringa vintern i sina stenrös och endast temligen sällan flyga
ut för att pä sjön insamla sin föda.
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gar, som stupa tvärbrant mot hafvet, men dock genom ut-
språng och ojemnheter bereda plats för de rufvande foglame.
På de verkliga alkfjellen ligga ägg vid ägg i täta rader
från klippans krön till närheten af vattenbrynet, och hela
fjellet är der tätt beklädt med foglar, hvilka dessutom i
skaror af tusen och åter tusen flyga till och från berget,
uppfyllande luften med sitt ytterst obehagliga skrik. Ag-
gen läggas utan spår till rede på den kala eller blott af
gammal fogelspillning täckta klippan, så tätt packade intill
hvarandra, att jag 1858 från ett klipputsprång af föga ut-
sträckning, som nåddes med ett tkg från alkfjellets topp,
kunde insamla ej mindre än en halftunna full med ägg.
Hvarje fogel har blott ett, ganska stort, grått och brun-
prickigt ägg, af mycket vexlande färg och form. Sedan
detta rufvats en tid, blir det täckt med ett tjockt lager af
fogelspillning, och härpå pläga fångstmännen skilja förlegade
ägg från friska.

Lossar man ett skott mot alkberget, så flyga foglar i
tusental ut från sina bon, utan att antalet af dem, som ej
blifvit uppskrämda, tyckes förminskas. De klumpiga och kort-
vingade foglame nedfalla, då de kasta sig ut ur boet, till en
början ett godt stycke, innan de få »tillräckligt luft» under
vingarne för att kunna flyga. Många plumsa, innan detta
sker, ned i vattnet, någon gång äfven i den båt, som ror
fram vid fogelbergets fot.

Ett oupphörligt obehagligt kackel anger, att stän-
digt sqvaller är rådande i alk-kolonien, och att endrägten
der ej är stor, derom vittna de häftiga skrik, som då och
då låta höra sig. En fogel tränger sig fram för att få
plats på ett redan fullpackadt utsprång, ett par andra gräla
om eganderätten till ett ägg, som blifvit lagdt på en klipp-
kant af endast några få tums bredd, och som nu under
dispyten störtas ned i afgrunden. Redan cle första dagarne
af juli äro de flesta äggen förlegade. Ungar af en rotges'
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storlek har jag sett åtfölja modern i medlet af augusti.
Al kan häckar ännu på Walden-ön och Nordostlandets nord-
kust, således långt norr om 80°. De största alkfjellen på
Spetsbergen har jag funnit söder om Lommebay i Hinlo-
pen Strait, vid södra inloppet till A^an Mijen Bay i Bel-
sound samt vid »Alkhornet» i Isfjorden. I afseende å rike-
dom på foglar kan dock endast det förstnämnda af dessa
täfla med alkfjellen på södra stranden af Besimannaja Bay

Lunnefogel Tejst
(Mormon arcticus L.) (Uria grylle L.)

1/2° 54' n. br.) och på den närmast söder om denna bugt
belägna delen af Novaja Semlja. Alkans ägg äro välsmakande,
och fogelns kött är ganska godt, ehuru ej helt och hållet
fritt från transmak. I alla händelser är alkan vida smak-
ligare än ejdern.

Jemte alka och rotges, ser man bland drifisen vid
kusten tvenne andra närbeslägtade fogelarter: lunnefogeln
(Mormon arcticus L.) och tejsten eller tobis-grisslan (Uria
grylle L.). Lunne-fjell känner jag ej från Spetsbergen.

t. t•.V.VEF O G EL. T E .1 .« 7'
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Lunnefogeln tyckes häcka der endast i ringa antal, ehuru
den träffas ännu på öns nordligaste del. Äfven vid Novaja
Semlja förekommer han temligen sparsamt. Tejsten träffas
deremot, ehuru aldrig samlad i stora skaror, öfverallt vid
stränderna af Spetsbergen och Novaja Semlja, till och med
ända upp till Parrys ö vid 80° 40' n. br., der jag 1861
såg åtskilliga af dess bon. Dessa läggas nära krönet af
brant stupande strandklippor. Ute på fjordarne simma
tejstarna ofta parvis tillsammans. Deras kött har ungefär
samma smak som alkans, men är segare och sämre; äggen
äro deremot goda.

Alkor, tejstar, lunnefoglar och alke-kungar förekomma
aldrig inne i landet. Aldrig slå de sig ned på en gräsmatta
eller på en slät sandstrand. Fogelbergens branta sidor,
hafvet, grundisar, drif-isstycken och små ur vattnet upp-
skjutande stenar utgöra deras tillhåll. De simma med stor
skicklighet så väl på som under vattenytan. Tejstar och alke-
kungar flyga snabbt och bra; alkorna deremot tungt och
illa. Dessa senare torde derför om vintern ej flytta längre
från sina häckningsställen än till närmaste öppna vatten,
och antagligt är, att alk-kolonier ej anläggas på ställen, der
hafvet helt och hållet tillfryser äfven långt ut från kusten.
Härpå beror kanske alkornas sällsynthet i Kara-hafvet.

Under segling i polarhafven följas fartygen nästan all-
tid af två måsarter, den rofgiriga stormasen eller borgmä-
staren 1 (Lams glaucus Brunn.) och den smidigt formade,
snabbt flygande kryckjan eller tretäiga måsen (Larvs tri-
dactylus L.), och lägger fångstmannen till vid ett isstycke för
att derpå flensa en skjuten sal, så dröjer det ej länge, innan
en mängd snöhvita foglar med svartblå näbb och svarta
ben slå sig ned i granskapet för att få sin del af bytet.
Det är nordens tredje allmänna måsart, ismasen (Larvs ebur-
neus Ctmel.).

Detta namn har fogeln erhållit af de holländska hvalfångarne.
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Häckningsplatsför stormåsar.
Borgmä

stareporten
på

Beeren
Eiland,efteren

midnattsfotografi
tagen
af

författaren
d. 18—19juni 1864.
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Till lynne och lefnadssätt äro dessa måsarter ganska
olika. Stormåsen är tillräckligt stark för att kunna för-
svara sina ägg och ungar mot fjellräfvens anfall. Han
häckar derför vanligen på toppen af lätt tillgängliga mindre
klippor, kullar eller stenrös, helst i närheten af alkfjell
eller på fogelholmar, der grannames ungar lemna honom
tillfälle till rof och jagt under den tid hans egna ungar
matas. Någon gång, t. ex. vid Brandewijne-bay på Spets-
bergen, häckar stormåsen tillsammans i större skaror på ut-
språng af branta fjellsidor, midt ibland alkorna. På Beeren
Eiland har jag sett den häcka på sjelfva strandfjären, på
ett ställe t. o. m. under bågen af ett från en tvärbrant
klippa nedstörtande vattenfall. Boen, som, att döma efter
mängden af fogelspillning i deras granskap, begagnas en
lång följd af år, läggas i en urgröpning på klippan eller
marken samt fodras med litet strå och en eller annan fjäder.
Aggens antal är 8 till 4. De visa efter kokning en gelé-
artad, hälft genomskinlig hvita och en rödaktig gula samt
äro mycket välsmakande. Ungfogeln har hvitt kött, snarlikt
kyckling. Borgmästaren är allmän öfverallt vid stränderna af
Novaja Semlja och Spetsbergen. Dock har jag ej sett bo af
denna måsart på Nordostlandets nordkust eller på Sju-öarna.

Ännu allmännare än stormåsen är kryckjan i de hög-
nordiska länderna. Man möter henne långt ut på hafvet,
der hon hela dagar följer fartyget, kretsande kring masttop-
parne och stundom — enligt fångstmännens utsago när storm
är i annalkande — nappande efter vimpelns spets. När man
ligger i hamn, samla kryckjorna sig vanligen kring fartyget
för att uppsnappa hvad ätbart som kan finnas bland det
afskräde som utkastas. De häcka i stora skaror på branta
afsatser i någon afskild del af alkbergen, livarvid man tyd-
ligen kan se, att kryckjorna alltid sökt välja den bästa,
för räfven otillgängligaste och mot oväder mest skyddade
delen af fjellet. Bland de nordiska foglame är kryckjan
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den bästa byggmästaren. Hennes bo är nämligen muradt
af strå och gytja samt ganska hållfast. Det skjuter likt
ett stort svalbo ut från det lilla utsprång, livarvid det
är fäst. Utstickande stråändar äro merendels invikta, så
att boet med sin regelbunda rundning får ett ganska stä-
dadt utseende. Det inre deraf fodras ytterligare med ett

a. Kryckja. b. Ismås.
(Larus tridactylus L.) (Larus eburneus Gmel.

mjukt, omsorgsfullt ordnadt lager af mossa, gräs och tång,
på hvilket fogeln lägger 3 till 4 välsmakande ägg. Det
mjuka, varma underlaget har emellertid sin olägenhet. Dr
Stuxberg fann nämligen under 1875 års resa i ett dylikt
bo ej mindre än 12 arter insekter, deribland Pulex vagabun-
dus Bohem, i nio exemplar, en skalbagge, en fluga o. s. v.

Ismasen, af Fr. Mårtens kallad »Rathsherr», rådsherren,
träffas, såsom det första namnet anger, hufvudsakligast ute i
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hafvet, bland drif-isen eller i drifisfylda fjordar. Han är en
verklig isfogel, och man kan nästan säga knappast en vatten -

fogel, ty sällan ses han simma på vattenytan, och dyka
kan han lika litet som sina slägtingar stormåsen och kryck-
jan. I glupskhet täflar ismasen med stormfogeln. När
man bland drif-isen dödat något större djur, försummar han
sällan att infinna sig för att med kött och späck stilla sin
hunger. Derjemte förtär han exkrementer efter sal och

Sällsynta nordiska måsarter.
a. Larus Sabinii sabine. b. Larus Rossii Richards

hvalross, hvarför man ofta ser tre till fem ismåsar långa stun-
der sitta kring ett salhål, stilla och orörliga, i tålmodig
förbidan på salens ankomst (Malmgren).

Fogelns rätta häckningsställen tvekas knappast ännu
vara kända. Så allmän han än är så väl vid Spetsbergens
kuster, från Sjuöama till Sydkap, som vid Novaja Semljas
och Amerikas nordkust, har dock hans bo endast två gånger
blifvit träffadt, den ena gången 1853 af M'Cltntock på
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Kap Krabbe i Norra Amerika vid 77° 25' n. br., den
andra af dr Malmgren i Murchison bay vid 80° 2' n. br.
De tvenne reden, som Malmgren fann, bestodo af 23—2(i

centimeter breda fördjupningar i löst grus, som samlat sig
på ett utsprång från en brant stupande kalkstensvägg. I
hvartdera boet träffades endast ett ägg, hvilket den 30 juli
redan innehöll en dunklädd unge. För alla de ismåsar,
som hafva sitt hemvist vid Spetsbergen, behöfdes helt säkert
flere hundra sådana häckningsställen som det vid Murchison
bay. Då härtill kommer, att vi vid Spetsbergen aldrig om
hösten sett några fullvuxna ungar af denna måsart 1, så an-
tager jag, att dess rätta häckningsställe måtte finnas längre
mot norden, vid kusterna af ett ännu okänclt, kanske stän-
digt isomgifvet polarland. Det förtjenar härvid anmärkas,
att Murchison bay ännu var istäckt, då Malmgren fann de
förut omnämnda redena.

Förutom de här anförda måsarterna har man, ehuru
ytterst sällan, i polartrakterna träffat äfven tvenne andra
arter, nämligen Larvs Sabinii Sabixe och Larvs Bossii Ri-
chards. Oaktaclt jag sjelf endast sett den sistnämnda och
det blott en enda gång (vid Tschuktscher-halfön), lemnar
jag dock här, till tjenst för framtida ishafsfarare, afbildningar
af dem båda. De äro kanske, om de behörigen uppmärk-
sammas, ej så sällsynta, som man vanligen antager.

Ofta hör man om sommaren i de arktiska trakterna
ett genomträngande skri i luften. När nian söker effel-
orsaken härtill, finner man, att det utgår från en kryckja,
mindre ofta från en stormås, som häftigt förföljes af en
fogel, stor som en kråka, mörkbrun, med hvitt bröst och
långa stjertfjädrar. Det är tabben (Lestris parasitica L.),
af de norska fångstmännen känd under namnet tjufjo, här-

1 Under mina många resor i Ishafvet har jag endast en gång sett en ismas
i nngdrägt, nämligen 1878 vid Pitlekaj, då en tschuktsch utbjöd en dylik fogel
för en ripa. Den var hvit med svarta fläckar.
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ledt af fogelns läte i-o i-o och dess oförskämda tjufnatur.
Då tjufjon ser en kryckja eller stormås flyga bort med en
räka, en fisk eller en späckbit, anfaller han genast. Han flyger
dervid ytterligt snabbt af och an omkring sitt offer och hugger
det med näbben, ända tills den angripna fogeln antingen

Labbar.

a. Lestris parasitiea L. b. Lestris Buffonii Boie. c. Lestris pomarina Tem

släpper sin fångst, som då genast uppsnappas af tjufjon, eller
ock slår sig ned på vattenytan, der han är skyddad mot
anfall. Dessutom förtär tjufjon ägg af andra foglar, i
synnerhet ejdrar och gäss. Om äggen blott några ögon-
blick lemnas utan skydd i boet, är han genast framme och
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visar sig härvid så glupsk, att han icke skyr att anfalla
bon, hvarur de häckande foglame blifvit bortskrämda af
menniskor, sysselsatta med äggplockning endast några alnar
derifrån. Med otrolig färdighet hugger han hål i äggen
och uppsuger deras innehåll. Om brådska är på färde, sker
detta så hastigt och ur så många ägg efter hvaranclra, att
han under stundom blir stående orörlig, oförmögen att flyga
vidare, innan han åter uppkastat hvad han slukat. Vid
hvarje plundring af en ejderholme tager tjufjon sålunda
sin andel. Fångstmännen äro, med anledning af detta
intrång i deras näring, mycket förbittrade på fogeln och
döda den "när de kunna. Hvalfångarne kallade den »strunt-
jager», emedan de trodde, att han jagade måsarne för att
tvinga dem att afge sina exkrementer, hvilka »struntjägaren»
sades spisa som en läckerhet.

Tjufjon häckar på låga, kala, ofta vattendränkta uddar
och holmar, der han lägger ett eller tvenne ägg på bara
marken, oftast utan spår till rede. Aggen äro så lika mar-
ken, att de endast med svårighet kunna upptäckas. Hanen
håller sig i boets granskap under häckningstiden. Om en
menniska eller ett djur, som fogeln anser farligt, nalkas
äggen, söka makarna afleda uppmärksamheten från desamma
genom att aflägsna sig derifrån, krypande på marken och
släpande vingarne på det mest ynkliga sätt. Fogeln spelar
sålunda med stor skicklighet en verklig komedi, men passar
dock noga på, att han ej sjelf blir fångad.

Man känner såsom bekant tvenne färgvarieteter af denna
fogel, en enfärgadt brun, samt en brun på öfre delen af
kroppen och hvit undertill. Af dessa har jag blott en

gång i de arktiska trakterna sett den enfärgade arten, näm-
ligen 1858 i Belsound. Alla de hundratals tjufjon, som

jag för öfrigt sett, hafva haft strupen och undre delen af
kroppen hvitfärgade.

Fogeln är på Spetsbergen och Novaja Semlja mycket
116
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allmän. Dock torde den knappast häcka pä nordliga delen
af Nordostlandet. Jemte den nu omtalade arten förekomma,
ehuru sparsamt, tvenne andra: bredstjertade tabben (Lestris
pomarina Tern.) och fjellabben (Lestris Buffonii Boie). Den
sistnämnda är utmärkt genom spensligare kroppsbyggnad
och tvenne mycket långa stjertpennor samt är vida all-
männare längre öster ut än på Spetsbergen. Körande dessa
arters lefnadssätt har jag ej varit i tillfälle att göra några
iakttagelser. •

Liksom tjufjon förföljer kryckjan och stormåsen, så
förföljes han i sin tur med synnerlig förbittring af den
lilla snabbflygande och modiga tärnan (Sterna macroura

Naum.). Denna vackra fogel är allmän öfverallt vid Spets-
bergens kuster, men temligen sällsynt vid Novaja Semlja.
Den häckar i betydande skaror på låga, gräsfria näs och
holmar, täckta med sand eller klappersten. Aggen, som
läggas på bara marken utan spår till rede, äro till färgen
så lika lafbeklädda klapperstenar, att man endast med svå-
righet kan få ögonen på dem, och detta är i ännu högre
grad fallet med den nyss utkläckta ungen, som, oaktadt sin
tunna dundrägt, får ligga utan något underlag bland de
kalla stenarne. Till följd af sina korta ben och långa
vingar kan tarm.n endast med svårighet gå på marken.
Det är clerför omöjligt för henne att försvara sitt bo på
samma sätt som tjufjon. I stället tvekar ej denna till krop-
pen minsta af polarländernas simfoglar att anfalla hvem det
vara må, som vågar nalkas dess bo. Fogeln kringkretsar
fridstöraren med synbar förbittring och susar då och då
med så ursinnig fart förbi hans hufvud, att han hvarje
ögonblick måste befara att blifva sårad af dess skarpa näbb.

Jemte ofvan uppräknade simfoglar träffar man öfver-
allt längs kusterna tvenne ejderarter, den vanliga ejdern
(Somateria mollissima L.) och praktejclem (Somateria specta-
bilis L.). Den förra häckar företrädesvis på låga öar,

/ UF/Q. TÅRNA
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hvilka redan vid äggläggningstidens början omgifvas af öppet
vatten och derigenom blifvit oåtkomliga för de i land kring-
ströfvande fjellräfvarne. De rikaste ejderholmar jag sett pa
Spetsbergen äro Dunöarna vid Hornsund. Då jag besökte
stället 1858, var hela holmen så tätt belagd med bon, att
man måste framgå på densamma med största försigtighet
för att ej trampa på ägg. Dessas antal är i bvarje bo
s—o, någon gång större, hvilket senare fångstmännen säga
bero derpå, att ejderhonan, när hon kommer åt, stjäl äg__i

Hufvuden af
a. ejder, b. praktejder, c. prutgås och d. hvitkindad gås.

från sina grannar. Sjelf har jag sett ägg af Anser ber-
nicla i ett ejderbo. Aggen rufvas af honan, men i hennes
granskap vakar den praktfullt färgade hanen och ger tec-
ken till flykt, när fara nalkas. Redet bildas af en rik,
mjuk dunbädd. Det bästa dunet fås genom skattande af
dunklädda bon, ett mindre godt genom plockning af dödade
foglar. När honan jagas bort från boet, söker hon att i
hast skrapa dun öfver äggen, för att de ej skola synas.
Dessutom öfvergjuter hon dem med en ytterligt stinkande
vätska, livars vämjeliga lukt alltid vidhäftar de nyss insam-
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lade äggen och dunet. Det stinkande ämnet är dock så
flyktigt eller lätt sönderdelbart i luften, att lukten inom
några timmar fullständigt försvinner. Ejdern, som för några
år sedan var synnerligen talrik på Spetsbergen 1, har under
senare åren betydligt förminskats i antal, och snart torde
han blifva nästan helt och hållet bortjagad derifrån, om ej
något band lagges på det hejdlösa sätt, med hvilket ej alle-
nast ejderholmarne nu utplundras, utan äfven fogeln dödas,
ofta blott för nöjet att mörda. Afven på Novaja Semlja
är ejdern allmän. Den häckar t. ex. iej obetydlig mängd
på de höga holmarne i Karmakul bay. Ejderns kött är
visserligen föga tranigt, men groft och vida sämre än alkans.
I synnerhet är köttet af ligghonan nästan oätbart.

Praktejdem förekommer sparsammare än den vanliga
ejdern. På Spetsbergen kallas han »Grrönlandsejder», på
Grönland »Spetsbergsejder», hvilket tyckes angifva, att han
på intetdera stället är fullt hemmastadd. På Novaja Semlja
förekommer han deremot i större mängd. Endast en enda
gång har jag sett bon af denna fogel, nämligen 1878 på
Axels öar i Belsound, hvarest den då häckade i ringa antal
tillsammans med den vanliga ejdern. Aren 1858 och 1864,
då jag besökte samma ställe, häckade den ej derstädes.
Möjligen är dess rätta häckningsplats på Novaja Semlja
vid insjöarne ett stycke från kusten. Dess ägg påstå fångst-
männen vara mer välsmakande än den vanliga ejderns. De
äro något mindre och hafva en mer höggrön färg.

På dunholmarne häcka, jemte ejdrarne, de långhalsade,
på öfre delen af kroppen i svart och brungrått tecknade
2)rutgässen (Anser bernicla L.). De lägga 4—5 hvita ägg
i konstlösa bon utan dun, spridda här och der bland ejderns
dunrika reden. I största mängd träffar man denna gåsart

1 Mängden af ejderdun, som från polarländerna infördes till Tromsö, be-
löpte sig 1868 till 540, 1869 till 963, 1870 till 882, 1871 till 630, 1872 till
306 kilogram. Hela årsntbytet kan sannolikt uppskattas till tre gånger så mycket.
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under ruggningstiden vid smärre insjöar nära kusten, t. ex.

på kuststräckan mellan Belsound och Isfjorden samt på Gåslan-
det. Fångstmännen benämna dem någon gäng »rapphöns»,
ett vilseledande namn som 1873 föranledde mig att land-
stiga på den öppna kusten söder om Isf jorden, der »rapp-
höns» skulle finnas i stor mängd. Vid framkomsten fann
jag endast ruggande prutgäss. Prutgässen hemta sin föda
mer från landet och från insjöar än från hafvet. Deras
kött är till följd deraf iranfritt och välsmakande, utom ligg-
honans, som är magert och segt. Aggen äro bättre än
ejderns.

På Spetsbergen träffar man äfven den prutgåsen när-
stående arten Anser leucopsis Bechst. Den är der temli-
gen sällsynt, men allmännare på Novaja Semlja. Ytter-
ligare förekommer på sistnämnda ställe en tredje gåsart,
vildgåsen, fångstmännens »grågås» eller »storgås» (Anser
segetum Gmel.), hvilken på Spetsbergen ersattes af en när-
stående form, Anser brachyrhynchus Baillox. Dessa gäss
äro vida större än så väl ejdern som prutgåsen och tyckas
vara tillräckligt stark i till sjelfförsvar mot räfven. De häcka
vanligen högt upp på någon möss- och gräs-oas, bland kust-
bergens stenrammel eller på krönet af en brant strand-
afsats i det inre af fjordarne. Under ruggningstiden samla
grågässen sig i flockar vid de små sötvattenssjöar, som träf-
fas vid kusten. Köttet af denna gåsart är läckrare än den
vanliga tamgåsens och har ej spår till någon transmak.

Bland de simfoglar, som bidraga att gifva sommarlif-
vet på Novaja Semlja dess prägel, må ytterligare anföras
alfogeln och svanen. Alfogeln eller åttan (Fuligula glacialis
L.) är sällsynt på Spetsbergen, men förekommer ganska all-
mänt vid Novaja Semlja samt i synnerhet i Kara-hafvet,
vid hvars kuster den om sommaren ses samlad i stora floc-
kar. Mindre sångsvanen (Cygnus Bewickii Yark.) är nor-
dens ädlast formade och färgade fogel. Jag har redan be-
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skrifvit dess bon, som träffas i betydligt antal på Gåslandet.
Fogeln är bländande hvit, snarlik den vanliga svanen, men

något mindre samt med betydligt afvikande byggnad af
luftstrupen och bröstbenets köl. Köttet lär vara groft och
mindre välsmakande

Mindre sångsvanen.

Cygnus Bewickii Yarr.)

Bröstben
af Cygnus Bewickii, utvisande luftstrupens egendomliga läge. Efter Yarrell,

Landfoglarne äro i de högnordiska trakterna, så väl
till arter som individer, mindre talrika än sjöfoglarne. En
del förekommer dock äfvenledes i stort antal. Nästan hvar
helst man lägger i land ser man på strandfjären några små
gråbruna vadare ifrigt springa af och an, stundom parvis,

GÄSS. AL FOG EL. SVAN
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stundom i flockar på tio till tjugu stycken. Det är nor-
dens allmännaste vadare, fångstmännens fjärplyt (Tringa
maritima Brunn.). Den lefver af flugor, mygg och andra
landinsekter. Den fylda kräfvan visar, huru väl fogeln förstår
samla sin föda äfven i trakter, der entomologen endast med
svårighet kan få reda på några få till hans forskningsom-
råde hörande djurformer. Sina fyra till fem ägg lägger
fjärplyten i ett litet vackert bo af torrt strå på öppna
gräs- eller mosslätter ett stycke från hafvet. Äfven han
söker skydda sina ägg genom en likadan komedi som tjuf-
jon. Köttet är läckert.

I fjärplytens sällskap ser man ofta en något större
vadare eller rättare mellanting mellan vadare och simfogel.
Det är den vackra brednäbbade simsnäppan (Phalaropus fuli-
carius Boxap.). Den är ej sällsynt på Spetsbergen och ytter-
ligt allmän, kanske till och med den allmännaste fogeln
vid Asiens nordkust. Jag förmodar derför, att den ej
heller saknas på Novaja Semlja, ehuru man hittills derstä-
des iakttagit endast den närstående smalnäbbade simsnäppan
(Phalaropus hyperboreus Lath.). Fogeln kunde väljas som

sinnebild för äktenskaplig kärlek, så troget ses hanne och
hona ständigt i hvarandras sällskap. Under det de leta
sin föda i vattendammarne vid kusten, följas de nästan alltid
åt, simmande i zigzag, så att de allt emellanåt snudda tätt
förbi hvarandra; skjutes den ena, så flyger den andra endast
för en kort stund bort, tills den märker, att makan blifvit
efter. Den flyger då tillbaka, simmar med synbar oro
kring den döda vännen och knuffar till den med sin näbb
för att förmå den att resa sig. Någon synnerlig omsorg
om sitt bo och ungames trefnacl visar den dock ej, åtmin-
stone att döma efter det rede af denna fogel, som Dunér
1804 fann i Belsound. Boets läge angafs af trenne ägg,
lagda utan ringaste underlag på den kalla, af stenskärfvor
bildade marken. — Simsnäppans kött är ganska läckert, lik-
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som åtskilliga andra vadares, som förekomma i de trakter,
hvarom nu är fråga, men vid hvilka jag ej här kan när-
mare uppehålla mig.

Under ströftåg i det inre af kustlandet hör man ofta
\iå stenrös och sönderremnacle klippor ett gladt qvitter.
Det kommer från en gammal bekant från hemlandet, den
för hvarje nordbo välkända snöspar'feen eller snölärkan(Embe-
riza nivalis L.). Namnet är väl valdt, ty vintertiden uppehåller
sig denna täcka fogel så långt mot söder som snön går på den
Skandinaviska halfön, och sommartiden söker den sig norr
ut till Lapplands snögräns, norra Sibiriens tundra eller till
Spetsbergens och Novaja Semljas kuster. Den bygger der-
städes sitt af gräs, fjäder och dun omsorgsfullt förfärdigade
bo, djupt in i ett helst af en grässlätt omgifvet stenrös.
Luften ljuder af den lilla glada fogelns qvitter, hvilket här
gör ett så mycket djupare intryck, som det är den enda
verkliga fogelsång man hör i den högsta norden. 1

På Spetsbergen i det inre landet möter man någon
gång vid bergsluttningarna en hönsfogel, spetsbergsripan
(Lagopus hyperboreus Sund.). En närstående form före-
kommer på Tajmurlandet och längs hela Asiens nordkust.
Det torde derför knappast vara tvifvel underkastadt, det
den äfven finnes på Novaja Semlja, om vi ock hittills
ej sett den derstädes. På Spetsbergen hade man före
1872 endast träffat enstaka exemplar af denna fogel, men
nämnda år upptäckte vi till vår glada öfverraskning ett verk-
ligt ripfjell i gran skåpet af vår vinterkoloni, strax söder om
80:de breddgraden. Det utgjorde förmodligen tillhåll för
ett tusental foglar, åtminstone skötos på detta ställe under
vinterns lopp ett par hundra stycken. Troligen häcka de

1 Redan på södra Novaja Semlja träffas dock, jemte snösparfven, åtskil-
liga andra sångfoglar, t. ex. lappsparfven (Emberiza lapponica L.) och berg-
lärkan (Alauda alpestris L.). De häcka på marken under någon buske, tufva
eller sten, i ganska omsorgsfullt inredda, med ängsull och fjäder fodrade bon,
och äro ej sällsynta.

VADARE. SNÖSPARE. RIPA
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derstädes under stenar om sommaren, och der tillbringa
de vintern, vissa tider helt säkert i en sorts dvala, inkrupna
bland stenarne.

Spetsbergsripans lefnadssätt är således vidt skildt från
de skandinaviska ripornas, och köttets smak är äfven olika.
Fogeln är nämligen ytterst fet, och dess kött står i smak
midt emellan orrfogel och fet gås. 1 Man kan häraf inse,
att det bör vara mycket läckert.

Ripfjell
Mosselbay på Spetsbergen, efter fotografi tagen af A. Envall den 21 juni 1873

När jag under hösten 1872 återkom från en längre
utflygt längs stranden af Wijdebay, mötte jag en af våra
skyttar, som hade i handen en hvit, med svarta fläckar
tecknad fogel, hvilken han visade mig såsom »en mycket
stor ripa». Han begick dock härvid ett svårt ornitologiskt

Äfven Hkdexstköm anger (Otrywki o Sibiri, St. Petersburg 1830, s. 130),
att ripan öfvervintrar på de Nysibiriska öarna, och att den der är fetare och
mörare än på fastlandet.
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misstag, ty det var ej en ripa, utan en annan, om vintern
med den lika tecknad fogelart, nämligen fjellugglan, fångst-

männens isörn (Strix nyctea L.). Den häckar och öfvervintrar
tydligen vid Ripfjellet, hvilket den tyckes betrakta som sin
hönsgård. I sjelfva verket är roffogelns teckning så för-
villande lik bytets, att detta knappast torde veta att akta
sig. På Spetsbergen är fjellugglan dock mycket sällsynt,
men på Novaja Semlja och Asiens nordkust — der lem-
meln, som saknas på Spets-
bergen, förekommer i stora
skaror — är den allmän.
Hon sitter vanligen orörlig
på en öppen bergsluttning,
synlig från långt håll genom
sin mot den grågröna mar-
ken bjert afstickan de hvita
färg. Afven i skarpaste sol-
sken ser hon, i motsats till
andra ugglor, ganska bra.
Hon är ytterst skygg samt
derför svår att skjuta. —

Snöripan och fjellugglan äro
de enda foglar, om hvilka
man med säkerhet vet, att
de öfvervintra på Spetsber-

Fjelluggla.
(Strix nyctea L.)

gen, och båda äro enligt Hedenström inhemska på de
Nysibiriska öarna (Otrywki o Sibiri, s. 112).

I Europas odlade trakter äro de större däggdjuren så
sällsynta, att de flesta menniskor under hela sin lefnad aldrig
sett ett vikit däggdjur ens så stort som en hund. Så är
ej förhållandet i den höga norden. De större däggdjurens
antal är här visserligen ej mer så betydligt som i 17:de
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seklet, då jagten på dem lemnade en riklig utkomst åt
20—80 tusen man, men ännu närer jagtutbytet vid Novaja
Semlja och Spetsbergen flere hundra fångstmän, och sällan
skall sommartiden en dag förgå för den, som vistas vid
dessa öars kuster, utan att han ser en sal eller en hvalross,
en ren eller en isbjörn. Till en riktig bild af polarfara-
rens omgifning och lefnadssätt hör derför ovilkorligen äfven
en skildring af de vilda däggdjurens uppträdande och lef-
nadssätt i polarländerna.

Jag skall härvid göra början med renen. Detta gräs-
ätande djur går i gamla verlden mot norden nästan så långt
som landet når. Det iakttogs visserligen icke af Payer på
Frans Josefs land, men renspår sågos af oss på lerbäddarne
vid Kap Tscheljuskin; lemningar af ren hafva iakttagits
vid Barents' vinterhamn på nordligaste delen af Novaja
Semlja; några ytterligt feta djur fäldes af norska fångst-
män på Kung Karls land öster om Spetsbergen, och för
några år tillbaka var renen ganska talrik till och med vid
Nordostlandets nordkust och på de ännu längre norr ut
belägna Castréns, Parrys, Mårtens och Phipps öar. Oaktadt
dessa trakter äro belägna mellan 80° och 81° n. br., trifves
renen der tydligen mycket väl och finner äfven om vintern
en riklig utkomst på de af stormar från snö rensopade berg-
sluttningarna, hvilket bevisas af det goda hull, hvarmecl
åtskilliga af oss clerstädes fälda djur voro försedda, och de
talrika renspår och ren gångstigar, som vi sågo på Castréns ö
i maj månad 1873. Ej heller tyckes en vintertemperatur
af — 40° till — 50° bekomma dessa slägtingar till söderns
hjortarter synnerligen illa. Till och med den norska renen
kan uthärda Spetsbergens klimat. Några bland de utskurna
dragrenar, som jag 1872 förde med mig till Spetsbergen,
och som kort efter det cle landsatts rymde, blefvo nämligen
sommaren 1875 skjutna af fångstmän. De betade då i
sällskap med vildrenar och voro liksom dessa mycket feta
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Märkvärdigt är, att renen, oaktadt den förödande jagt för
hvilken den är utsatt på Spetsbergen 1, dock förekommer
derstädes i vida större mängd än på norra Novaja Semlja
eller Taimur-halfön, hvarest den varit nästan fredad för
jägares förföljelser. Till och med på den lågländta delen
af södra Novaja Semlja är renen, oaktadt sommarbetets
riklighet, så sällsynt, att man vid landstigning derstädes
knappast kan påräkna någon renjagt. Först längre norr
ut, å ömse sidor om Matotschkin Schar, förekommer den i
något större mängd.

Det förtjenar härvid omnämnas, att renen för tre
hundra år sedan, då norra delen af Novaja Semlja första
gången besöktes af menniskor, icke tyckes hafva förekom-
mit derstädes allmännare än nu för tiden. I berättelsen
om Barents' tredje resa (de Veee, Diarium nauticum: cl. 21
juni 1596) säges uttryckligen: »Här må anmärkas att, oak-
tadt det land, som vi anse som Grönland (det nuvarande
Spetsbergen), ligger under och öfver 80:de breddgraden, så
växa der ymnigt blad och gräs och der finnas sådana djur
som äta gräs, såsom renar, medan deremot på Novaja Semlja
under 76:te breddgraden finnes hvarken blad eller gräs
och ej heller några gräsätande djur.» Senare fann man
dock spår af renar äfven vid vinterqvarteret; man dödade
exempelvis en björn, som slukat en ren.

Vid Spetsbergen hafva renarne först genom holländar-
nes och engelsmännens, sedermera genom ryssames och norr-
männens jagt betydligt minskats. I öns nordvestra del, der
holländarne hade sina trankokerier, har den till och med

1 Ensamt fångstfartygen från Tromsö hemförde år 1868 996, år 1869
975 och år 1870 837 renar. Då härtill kommer den mängd renar, som skjutes
om våren och icke upptages vid beräkning af fångsten, och då man betänker,
att antalet fångstfartyg, som utrustas från Tromsö, är mindre än det, som
utgår från Hammerfest, och att renskytte på Spetsbergen äfven idkas af fångst-
män från andra städer äfvensom af turister, så måste man antaga, att minst tre
tusen djur blifvit fälda under hvart och ett af de nämnda åren. Förut var renskyttet
än mer gifvande, men sedan 1870 har det betydligt minskats.
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fullkomligt utrotats. l Den förekommer dock ännu i Isfjor-
den i mycket stort antal och skulle genom skydd helt sä-
kert hastigt åter förökas.

Att en så förödande jagt som den, hvilken år efter år
pågår på Spetsbergen, kan ega rum utan att djuren utrotas,
har till och med gifvit anledning till antagandet af en in-
vandring från Novaja Semlja. Men sedan jag numera lärt
närmare känna renens förekomst på det senare stället, synes
mig detta förklaringssätt icke vara riktigt. Om derför, så-

som åtskilliga omständigheter verkligen antyda, en invan-
dring af renar till Spetsbergen eger rum, så måste den ske
från något i nord-nordost beläget, ännu okändt polarland.
Enligt några fångstmäns förmenande finnes till och med
antydan om, att detta obekanta land är beboclt, ty det
har upprepade gånger uppgifvits, att man på Spetsbergen
fångat märkta renar. Den första underrättelsen härom
finnes hos AVitsex (Noort ooster gedeelte van Asia en
Europa, 1705, II s. 904), med uppgift att renarne varit
märkta på horn och öron, och sjelf har jag hört fångst-
män, som i Norge blifvit väl förtrogna med renskötsel, be-

1 Då Spetsbergen först kartlades, erhöllo en mängd ställen namn efter
renar, hvilket antyder, att renen då fans der i stort antal, och just på de flesta
af dessa ställen saknas renen numera fullständigt. Deremot sågo de holländska
och engelska resandena under 16:de seklet icke några renar på Novaja Semlja.
Under den svenska expeditionen 1875 sågos inga renar på denna ös vestkust
söder om Karmaknl bay, hvaremot en mängd skötos vid Besimannaja bay och
Matotsehkin-sundet. Då några bland den bekante norske fångstkaptenen Sievert
Tobiesens följeslagare år 1872—73 tvungos att öfvervintra vid Norra Gåskap, sköto
dessa under vintern och våren endast 11 renar. Några ryssar, som genom en
olyckshändelse blefvo tvungna att tillbringa sex år efter hvarandra någonstädes
vid kusten af Stans Foreland (Maloy Broun) och som under denna långa tid voro
i afseende å sitt lifsuppehälle helt och hållet hänvisade till hvad de utan tillhjelp
af skjutgevär (de egde, då de landade, krut och kulor till endast tolf skott)
kunde genom jagt anskaffa, hade, då de tre öfverlefvande år 1749 återfunnos
och afhemtades, dödat två hundra femtio renar. (P. L. i.e Rov, Relation des
avantures arrivées å quatre matelots Russes jettes par une tempote pres de ITsle
deserte dOst-Spitzbergen, sur laquelle ils ont passé six ans et trois mois.

1. 1766.)
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stämdt påstå, att öronen på några af de Spetsbergsrenar de
skjutit varit klippta. Förmodligen beror hela berättelsen
likväl endast derpå, att öronen blifvit frostmärkta. Att en
invandring till Spetsbergen af renar från Novaja Semlja icke
eger rum, visar sig för öfrigt äfven deraf, att Spetsbergs-
renen tyckes tillhöra en från Novaja-Semlja-renen afvikande

Renbetesmark.

Green harbour på Spetsbergen, efter fotografi tagen af A. ENVALL den 20 juli 1873

ras, utmärkt genom mindre storlek, kortare hufvud och
ben, knubbigare och fetare kropp.

Bäst känner man vildrenens lif från Spetsbergen. Om
sommaren söker den sig till grässlätterna i öns isfria dal-
gångar, på senhösten drar den sig, enligt fångstmännens
utsago, till hafskusten för att der spisa de alger, som finnas
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uppkastade på stränderna, och om vintern begifver den sig-
tillbaka till de lafklädda bergshöjderna i det inre af landet,
hvarest den tyckes trifvas ganska godt, oaktadt kölden der
vintertiden måtte vara förfärligt sträng. När renarne om
våren återkomma till kusten äro de nämligen ännu ganska
feta, men några veckor derefter, då skare bildats på snön
och isskorpa gör bergens sidor svårtillgängliga, blifva de så
magra, att de knappast kunna förtäras. Om sommaren äta
de sig dock snart åter till hull, och deras fetma om hösten
är så stor, att de obetingadt skulle taga pris på en utställ-
ning af gödboskap. I Tromsös museum förvaras sålunda,

ryggraden af en ren, skjuten på Kung Karls land, som haft
ett 7 till 8 centimeters f ettlager på länden.

Renen är i trakter, der den blifvit mycket jagad, gan-
ska skygg, men man kan, i fall marken ej är fullkomligt
jemn, krypa inom skotthåll, blott man iakttager den för-
sigtigheten att ej nalkas från vindsidan. Under brunsttiden,
som infaller på senhösten, skall det någon gång hända, att
rentjuren anfaller jägaren.

Spetsbergsrenen plågas ej, såsom renen i Lappland och
på Novaja Semlja, af »gorm» (tumslånga fluglarver, som

utvecklas under djurets hud). Dess kött är äfven vida
bättre än den lappska renens. Någon af de farsoter, som
i senare tider så förfärligt härjat bland renarne i norra
Europa, har aldrig, åtminstone ej under de sista 50 åren,
varit gängse på Spetsbergen.

Isbjörnen förekommer företrädesvis vid kuster och hol-
mar, som äro omgifna af drifis, ofta till och med på isfälten
långt ut till sjös. Bland drifisbitarne gör han nämligen sin
bästa fångst. Numera är han temligen sällsynt vid de om
sommaren nästan isfria sydvestra kusterna af Spetsbergen och
Novaja Semlja, men allmännare på de nordliga, nästan stän-
digt isomgifna delarne af dessa öar. Så t. ex. har jag under
mina många landstigningar vid Hornsund, Belsund, Isfjor-
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den, Forelands-sundet och Kings Bay på Spetsbergens vest-
kust aldrig sett en enda björn. Deremot sågos björnar nästan
vid hvarje rastplats under den båtfärd jag gjorde 1861 med
Torell i Hinlopen Strait och längs kusterna af Spetsbergens
nordligaste öar, äfvensom under Palanders och min slädfärd
våren 1873 kring Nordostlandet. Isbjörnen finnes för öfrigt
allestädes längs Asiens och Amerikas nordkust, efter hvad
det tyckes i större mängd, ju längre norr ut man kommer.
Någon gång har den äfven, först med is och sedan sim-
mande, kommit ned till Norges nordkust, t. ex. i mars
månad 1858, då, enligt uppgift i Tromsö Stiftstidende (n:o
4 för 1869), en isbjörn dödades i Kjöllefjord i Ost-Fin-
marken.

Björnen är ej svår att fälla. Då han märker en men-
niska, nalkas han vanligen, i hopp om fångst, med smidiga
rörelser och i hundra zigzag-bugter för att ej visa hvart
han egentligen ämnar sig och sålunda skrämma sitt byte.
Ofta klättrar han härunder upp på isblock eller reser sig
på bakbenen för att få ett vidsträcktare synfält, eller ock
stannar han vädrande med synbar betänksamhet åt alla
håll för att med tillhjelp af lukten, på hvilken han tyckes
lita mera än på synen, taga reda på de kringliggande före-
målens rätta art och natur. Om han tror sig hafva att
göra med en sal, kryper eller släpar han sig fram längs
isen, och säges då med framtassen dölja den enda från
isens hvita färg afstickande delen af sin kropp, den stora,
svarta nosen. Om man blott håller sig stilla, kommer
björnen på detta sätt så nära, att man kan fälla honom på
ett par bösslängders håll eller, hvad fångstmännen anse
säkrare, döda honom med lans. Möter man obeväpnad en
isbjörn, äro några häftiga rörelser och skrik vanligen till-
räckliga att jaga denne på flygten, men flyr man sjelf, kan
man vara säker att hafva honom efter sig hack i häl. Blir
björnen sårad, så flyr han alltid. Ofta lägger han med
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labben snö på såret; stundom gräfver han Under dödsryck-
ningarna med framfötterna ett hål i snön, i hvilket han
gömmer sitt hufvud.

Då man ligger för ankar, simmar björnen ibland ut
till fartyget, och tältar man på aflägsna trakter, finner man
ofta om morgonen vid uppvaknandet en isbjörn i gran-

Isbjörnar,
tecknade af G. Mützel i Berlin.

skåpet, hvilken under nattens lopp gått och nosat kring
tältet utan att våga angripa detsamma. Jag erinrar mig
nu blott ett exempel på att björnen vågat titta in i ett
bebodt tält. Det var under Kanes resa. Den bortskräm-
des då genom antändning af några strykstickor. Sjelf har
jag med mina kamrater natt efter natt utan vakt tältat i
trakter, der man var viss om att lägerplatsen, under det vi



ISBJÖRNEN

133

lågo i djup sömn, skulle noga bevakas af någon björn,
hvilken ock, då kocken uppsteg att koka kaffe, sällan för-
summade att komma inom skotthåll.

En synnerlig benägenhet har björnen deremot att an-

ställa inventering af proviantnederlag, af öfvergifna fartyg
eller af båtar, som lemnats upplagda på stranden. De flesta
arktiska resande veta omtala märkliga äfventyr, för hvilka
så väl menniskor som björnar vid sådana tillfällen blifvit ut-
satta. Under 1864 års färd kom t. ex. en stor björn och
undersökte noga innehållet af en med tält öfverdragen båt,
som vi för några timmar lemnat utan vakt i bottnen af Stor-
fjorden. Han åt upp en omsorgsfullt anrättad renstek, sön-
derref reservkläderna, kringströdde skeppsskorporna m. m.,
och sedan vi om aftonen återkommit, plockat i hop våra
saker, lappat tältet och lagt oss att sofva, återvände samma
björn och tillegnade sig, under det vi sofvo, allt det ren-

kött vi kokat för att, i stället för den förlorade steken, an-
vändas till följande dagens färd. Under en af de engelska
expeditionerna för uppsökande af Franklin fäldes en gång en
björn, i livars mage man bland mycket annat godt fann det
ien närbelägen depot nedlagda häftplåsterförrådet. Äfven
mycket stora stenar kan björnen välta undan, men ett lager
af frusen sand rår han ej på.

Isbjörnen simmar utmärkt väl, men ej så fort att han
genom simning kan komma undan, om han i båt förföljes.
I fall en båt och raska roddare finnas till hands, är han
derför förlorad, om, såsom ofta händer, han under försök
att undfly söker sin räddning i hafvet. Der är han, såsom
fångstmännen, säga »lige saa let at slaa ihjel som en Sau»,
men man bör skynda sig att med harpun eller på annat
sätt få fatt på det dödade djuret, ty det sjunker snart, i fall
det ej är mycket fett.

Fångstfartygen från Tromsö hemförde 1868 20, 1869
58, 1870 98, 1871 74 och 1872 33 björnar. Man kan
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häraf sluta, att norska fångstmän årligen dödat i medeltal
åtminstone ett hundra björnar. Anmärkningsvärdt är, att
bland detta stora antal aldrig funnits en dragtig hona eller
en hona med nyfödda ungar. x Björninnan tyckes under
den tid hon är dragtig hålla sig väl gömd, kanske i någon

ishåla i det inre af landet.
Huruvida isbjörnen om vintern ligger i ide, är ej fullt

afgjordt. Ätskilhgt talar dock derför. Den försvinner t. ex.
under den mörka tiden nästan fullständigt från öfvervint-
ringsplatserna, och man har ibland funnit hålor under snön,
der björnar varit gömda. Sålunda hände det en gång
Tobiesen, att han med ena foten steg ned i en dylik håla,
till ej ringa förskräckelse för så väl den mångbepröfvade
fångstmannen, som för björnen.

Det uppgifves äfven, att björnen under den mörka
tiden skulle gå ut till iskanten för att söka sin föda. Huru
det förhåller sig härmed, kan jag ej afgöra, men häremot
talar dock den iakttagelsen att, medan endast en björn
under vinterns lopp sågs vid det öppna vattnet i granskapet
af vår vinterbostad i Mosselbay 1872—1873, sågo Påtän-
der och jag nästan dagligen björnar på det hårdt tillfrusna
hafvet norr om Nordostlandet. Björnspår syntes härstädes
i alla riktningar på isen och jemte dem lätta, slingrande
räfspår. Några salhål furmos deremot icke, och svårt var
alltså att inse, hvarför björnarne valt just denna öde is-
sträcka till uppehållsort. De björnar, som fäldes, voro för
öfrigt ovanligt magra, så att det fett de lemnade knap-
past var användbart till bränsle för slädpartiets kokapparat.

Under sina vidsträckta stroftåg efter fångst göra van-
ligen hanen och den af en eller två större ungar ledsagade
honan hvarandra sällskap. Sällan ser man större skaror till-

1 Under öfvervintringen 1869—70 vid Ost-Grönland såg dr Pansch en gång
en björninna med helt små ungar (Die zweite deutsche Nordpolarfahrt. Leipzig
1873—1874. B. 2, s. 157).
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samman, om ej vid ställen der en betydligare mängd krop-
par af dödade hvalrossar, salar eller hvitfiskar ligga upplagda.

Förr väckte åsynen af en isbjörn förskräckelse hos is-
hafsfararne, men numera tveka fångstmännen ej att genast
med lans i hand gå anfallsvis till väga äfven mot en större
björnskara. De hafva någon gång på detta sätt inom en
kort stund dödat ända till tolf stycken. På bössan lita de
mindre. Carl Chydenius sköt under 1861 års expedition
inom några minuter trenne tätt vid sin med ett tält öfver-
täckta båt.

Jag känner intet enda tillfälle, då någon norsk fångst-
man blifvit allvarligt skadad af en björn. Det tyckes dock,
som om detta djur skulle vara djerfvare och farligare i
trakter, der det ej gjort bekantskap med menniskans far-
liga jagtredskap. - Under de första engelska och holländska
resorna till Novaja Semlja mötte man t. ex. i trakter, der
isbjörnen nu nästan helt och hållet saknas, björnar vid
.nästan hvarje landstigningsplats, och man nödgades med
dem upptaga verkliga strider, strider som kostade flere men-

niskolif. Då under Barents' andra resa några man den f-§
sept. 1595 landstego på fastlandet nära östra mynningen
af Jugor Schar för att samla »ett slags der förekommande
diamanter» (värdelösa bergkristaller), rusade (enligt de Veer)
en stor hvit björn fram och fattade en af stensamlarne i halsen.
På mannens skrik och fråga »hvem sliter mig i nacken ?», sva-
rade en bredvid stående kamrat »en björn» och sprang sin
väg. Strax derpå bet björnen sönder hufvudet på sitt byte och
sög ut blodet. Det öfriga manskapet, som var i land, kom nu
till undsättning, anfallande björnen med fälda bössor och
spjut. Men björnen blef ej skrämd, utan rusade fram, grep en
man ur de anfallandes led och dödade äfven denne, hvarpå
alla de öfriga sprungo sin väg. Förstärkning kom nu från
fartyget, och björnen omringades åter af trettio man, ehuru
motvilligt, emedan de hade att göra med en »grym, oför-
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färad och rofgirig best». Af dessa vågade endast trenne
gå anfallsvis till väga, och dessa »modiga» män dödade
björnen slutligen efter en temligen hård strid.

En mängd andra likartade händelser, ehuru vanligen
med lyckligt slutresultat, anföras i de flesta arktiska rese-

berättelser. Sålunda blef en gång i Davis Strait en matros
bortsläpad från ett infruset hvalfångarefartyg, och bland
drifisen i hafvet mellan Grönland och Spetsbergen var år
1820 samma öde nära att drabba en af matroserna på en

bvalfångare från Hull, men han lyckades rädda sig genom
att springa undan och åt björnen kasta först sitt enda för-
svarsvapen, en lans, och sedan sina klädespersedlar, den ena

efter den andra. 1 Den 6 mars 1870 blef dr Borgen

öfverfallén af en björn och släpad ett godt stycke. 2 Märk-
värdigt var, att björnen ej heller denna gång genast dödade
sitt offer, utan att mannen fick tid att utropa: »En björn
bortsläpar mig», och att han, sedan björnen släpat honom
flere hundra steg, efter befrielsen kunde, ehuru ytterst illa
skalperad, sjelf springa tillbaka till fartyget. Skalperingen
hade uppkommit på så sätt, att björnen försökt att i sitt
gap krossa hufvudskålen, såsom den plägar göra med fån-
gade salar. Scoresby anser det förenadt med fara att jaga
isbjörnen i djup snö. Den såsom följeslagare åt M/Clintock,
Kane m. fl. bekante dansken C. Petersen ansåg det der-
emot vara lika ofarligt att anfalla en björn som att slagta
ett får. Sibiriefararen Hedenström säger, att man kan våga
sig på den med en knif bunden på en käpp — och unge-
fär på samma sätt yttra sig de norska fångstmannen, eller
åtminstone de norsk-finska harpunerarne, om denna »ädla
och farliga» jagt.

Björnens hufvudföda utgöres af sal och hvalross. Den

1 "\V. Scoresby'» des Jungerx Tagebuch einer Reise auf den Wallfischfang.
Avs dem Engl. übers. Hamburg 1825, s. 127.

2 Die zweite deutsche Nordpolarfahrt. B. 1. s. 465.
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sä ges med ett enda tag af sin starka labb kunna kasta en
hvalross upp på isen. Renen lyckas han deremot sällan
fånga, emedan denne löper snabbare än björnen. Jag har
dock tvenne gånger på Nordostlandet sett blod och hår
efter renar, som blifvit tagna af isbjörn. Det lider ej heller
något tvifvel, att han jemte kött äfven spisar växtämnen,
såsom tång, gräs och mossa. Jag har flere gånger, då jag
låtit uppskära magen på en skjuten björn, i densamma
funnit endast lemningar af växtämnen, och fångstmännen
känna detta förhållande så väl, att de betecknade en stor,
gammal björn, som dr Theel 1875 sköt vid Dicksons hamn,
såsom en »gammel Landkonge», hvilken var för lat att gå
på fångst och derför åt gräs i land. För öfrigt torde han
hålla till godo med mångahanda slag af födoämnen; en
björn förtärde t. ex. för Tobiesen (vintern 1865^66) inne-
hållet af två i en öde stuga qvarlemnade tunnor med
saltad fisk. .

Köttet af björnen är, i fall han ej är allt för gammal
eller nyss förtärt ruttet salkött, ganska ätbart, till smaken
midt emellan svin- och nötkött. Ungbjörn-kött är hvitt och
liknar kalfkött. Förtärandet af lefvern skall förorsaka häftigt
illamående.

Oaktadt, såsom redan är nämdt, isbjörnen stundom
ännu i våra dagar drifver i land och dödas i nordligaste
Norge, omtalas dess skinn ej bland Finmarkens alster af
Othere. Den tyckes således hafva blifvit bekant i Europa
först efter norrmännens upptäckt af Island och Grönland och
var i början ansedd såsom en utomordentlig sällsynthet.
En norsk storman, som utvandrat till Island och der lyckats
bemäktiga sig en björninna med tvenne ungar, skänkte dem
år 880 åt Norges konung och fick i gengäld en farkost
lastad med timmer. Ingen hade då i Norge sett detta djur
förut. Nordens gamla sagor veta vidare berätta, det presten
Isleif, för att blifva utnämnd till biskop på Island, år 1056
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skänkte en hvitbjörn till kejsar Henrik. Ar 1064 betalte
konungen i Danmark en hvitbjörn från Grönland med ett
väl utrustadt, fulltackladt handelsfartyg, en betydlig pen-
ningesumma och en dyrbar guldring. 1

Äfven Marco Polo omtalar i berättelsen om de norr
ut boende nomadiserande fredsälskande tatarstammarnes land,
att der finnas hvita björnar, de flesta 20 tvärhänder långa,
stora svarta räfvar, vilda åsnor (renar) och ett litet djurkalladt

Isbjörnar

efter Olaus Magnus (1555).

»rondes», som ger sobelskinnet. 2 Då isbjörnen endast finnes
vid ishafskusten,bevisa dessa uppgifter, att redan på 1200-talet
Asiens nordligaste del var bebodd eller åtminstone besökt af
jägare. Olaus Magnus beskrifver till och med ej oriktigt hvit-
björnarnes lefnadssätt, med tillägg att man plägar skänka deras
skinn till katedral- och sockenkyrkornas altaren, på det att
presten under messan ej må frysa om fötterna (01. Magnus,
Roma-uppl. 1555, s. 621). Allmännare känd i vestra Eu-
ropa blef isbjörnen dock först genom engelsmännens och

1 Grönlands historiske Mindesmärker. Kjöbenhavn 183S. 111, s. 384.
2 Ramusio, del 2. Venedig 1583, s. 60.
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holländarnes ishafsfårder, och dess pris har numera sjunkit
så mycket, att det skinn, som en gång betraktades såsom
en ofantligt stor dyrbarhet, numera vid afslutande af räken-
skaperna mellan redarne och fångstmännen beräknas till
endast 25 å 50 kronor.

Är 1609 fångade Stephen Bennet under sin sjunde
resa till Beeren Eiland två unga isbjörnar, som bragtes till
England och sedermera underhöllos i Paris Garden (Purchas,
111 s. 562). Numera hemtas dylika djur mycket ofta lefvande
till Norge för att derifrån försändas till Europas zoologiska
trädgårdar, i hvilka isbjörnen sällan saknas. Fångsten under-
lättas derigenom, att ungarne sällan lemna den dödade
modern.

Jemte renar och björnar träffar man i de trakter,
hvarom här är fråga, endast tvenne land-däggdjur, fjell-
räfven (Vulpes lagopus L.) och lemmeln (Myodes obensis
Brants). 1 Räfven är temligen allmän så väl på Spetsbergen
som på Novaja Semlja. Dess bo utgöres stundom af en
mängd sammanhängande, i jorden gräfda gångar med flere
öppningar. En dylik lya såg jag på Wahlbergs ö i Hin-
lopen Strait på krönet af ett alkberg; den var rikligt för-
sedd med förråd af halfruttna alkor, gömda i gångarne. De
gamla räfvarne syntes under vår dervaro ej till, men flere
dels svarta dels röd- och hvitbrokiga ungar sprungo då och
då fram ur öppningarna och lekte med smidiga rörelser i
boets granskap. Ett likadant bo, äfven med ungar som
sprungo mellan boets öppningar, lekte och jagade livar-
andra, har jag sett på norra stranden af Matotschkin
Schar, samt obebodda räfhålor och räfgångar flerstädes vid
Novaja Semljas vestkust, vanligen i öfre delen af torra
sandkullar.

] Det uppgifves att äfven vargar skola förekomma på Novaja Semlja ända
upp till Matotsehkin-sundet. På nordkusterna af Asien och östra Europa äro de
ganska allmänna.
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Lemmeln finnes ej på Spetsbergen, men måtte vissa
tider förekomma i otroliga massor på Novaja Semlja. Vid
början af sommaren, då snön nyss bortsmält, ser man näm-
ligen öfverallt på jemna bördiga ställen i den der ganska täta
gräsvallen ungefär en tum breda och en half tum djupa
gångstigar, hvilka af dessa små djur vintertiden upptram-
pats under snön i den gräs- och mossbädd, som närmast
täcker den frusna marken. De hafva på detta sätt med
hvarandra förenat sina i jorden gräfda bostäder och byggt
sig beqväma, mot den stränga vinterkölden skyddade vägar
till sina foderplatser. Tusen och åter tusen djur måtte
erfordras för att äfven på ett mindre område utföra detta
arbete, och underbart skarpt måtte deras ortsinne vara, om

de, såsom antagligt är, med säkerhet hitta fram i den änd-
lösa labyrint de sålunda skapat. Under snösmältningstiden
bilda dessa gångar små, men öfverallt förekommande af-
loppskanaler för vattnet, hvilka i väsentlig mån bidraga till
landets torrläggande. I öfrigt är marken på vissa ställen
så tätt beströdd med lemmelspillning, att denna måste
hafva ett ganska väsentligt inflytande på jordmånens be-
skaffenhet.

Af mygg plågas man icke i de egentliga polartrak-
terna 1, och öfver hufvud taget är hela polarområdets in-
sektfauna ytterst fattig, om ock rikare än man förut an-
tagit. Rikligast förekomma arachnider, acarider och podu-

1 D. v. s. icke på Spetsbergen och Novaja Semlja, men väl på kusterna
af fastlandet. I Vest-Grönland är myggen ännu så långt norr ut som vid södra
delen af Disko-ön så förfärlig, i synnerhet för nykomlingen under de första dagarne,
att ansigtet på den, som utan flor vågar sig in i buskbevuxna sumptrakter, inom
några timmar blir oigenkänligt. Ögonlocken igensvälla och förvandlas till stora
vattenblåsor, i hårfästet bilda sig suppurerande bulnader o. s. v. Men när

man en gång genomgått denna obehagliga och smärtsamma ympning, så tyckes
kroppen, åtminstone för en sommar, mindre mottaglig för mygg-giftet.
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rider, så att dr Stuxberg under 1875 års Jenisej-expedition
kunde af dem insamla ett ganska stort antal, som efter hem-
komsten blifvit bearbetadt: poduriderna af dr T. Tullberg i
Upsala, arachniderna af dr L. Koch i Nhrnberg. Dessa små
djur träffas med stort individantal bland förmultnade växt-
lemningar, under stenar och trästycken vid stranden, kring-
krypande på grässtrån m. m.

Af de egentliga insekterna hemfördes under samma
expedition från Novaja Semlja nio arter coleoptera, bestämda
af prof. F. W. Maklin i Helsingfors. 1 Några få hemiptera
och lepidoptera, en orthopter, ett större antal hymenoptera
och diptera från samma resa hafva bhfvit undersökta af
lektor A. E. Holmgren i Stockholm. Likaledes insam-
lade dr Stuxberg en mängd landtmaskar, hvilka blifvit be-
skrifna af vår numera i Californien bosatte landsman dr
G. Eisen. Denna djurgrupps förekomst ien trakt, der
jorden på några få tums djup är ständigt frusen, synes
mig högeligen märkvärdig — och öfver hufvud taget tyckes
insektens förekomst i ett land, som är utsatt för en vinter-
köld under qvicksilfrets fryspunkt, och der djuret ej kan
söka skydd mot kölden genom att krypa ned till ett åldrig-
frysande jordlager, förutsätta, att antingen insekten sjelf,
dess ägg, larv eller puppa kan stelfrysa utan att dödas.
Endast ganska få arter af dessa små djur tyckas dock bestå
ett sådant frysningsprof, och de verkliga polarländernas

1 Dä den enda Chrysomela, som v. Bakk fann vid Matotschkin Sciiar. spelat
en så stor rol i den arktisk-zoologiska litteraturen, skall jag här uppräkna de
coleopter-arter, som man numera — efter professor Maklins bestämning af de
genom oss hemförda samlingarna — känner från sjelfva Novaja Semlja. Dessa
äro: Feronia borealis Méxétk., F. gelida Mäkl., Am.ara alpina Fabi:.,
Agabus subquadratn.s Motsch., Homalota sibirica Mäkl., Homalium angusta-
tian Mäkl., Cylletron (?) hyperboreum Mäkl., Chrysomela septentrionalisf?) Mé-
nktk., Prasocuris hannoverana Fabi:., v. degenerata. Från Waigatsch-ön hemför-
des ytterligare sju arter, som ej träffades på Novaja Semlja. Insekterna förekommo
dels under stenar, i synnerhet på ställen med ymnig lemmelspillning eller i trakter
rika på fogelbon, del- under varma dagar på salixbu^kar.

LEMM EL. INSEKTER. LANDTMASKAR
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landevertebrat-fauna är derför ytterligt fattig i jemförelse
med sydligare trakters.

Annorlunda förhåller det sig i hafvet. Här är djur-
lifvet så långt menniskan lyckats framtränga mot den yttersta
norden ytterligt rikt. Nästan vid hvarje draggning upp-
hemtar skrapan från hafsbottnen massor af kräftdjur, snäckor,
musslor, sjöstjernor, sjöborrar 1 m. m. i vexlande former,

och sjelfva hafsytan vimlar en solklar dag af pteropoder,
beroider, yt-krustaceer m. fl. En skildring af denna på
vexling mest rika sidan af djurlifvet i den höga norden
kommer dr Stuxberg framdeles att lemna. Tills vidare kan
jag blott hänvisa till den mängd i detta ämne offentlig-
gjorda afhandlingar, som finnas intagna i Vetenskaps-aka-
demiens skrifter.

Afven de högre djurformerna förekomma inom polar-
området i större antal i hafvet än på land. Det vida öfver-
vägande antalet af de foglar, jag ofvanför anfört, tillhöra
sålunda hafvet, ej landet, och detsamma är förhållandet
med nästan alla de djur, hvilka sedan tre eller fyra hundra
år tillbaka utgjort föremål för »ishafsfångsten». Denna
näring, som under hvalfångstens tid lemnade ett utbyte
kanske jemförligt med inkomsten från Amerikas bergolje-
källor i vår tid, har numera ej i ringaste mån samma be-
tydelse, som den fordom hade. Det djur, hvars fångst lem-
nade detta rika byte, nordhvalen (Balsena mysticetus L.),
är nämligen numera så utrotadt i de farvatten, hvarom här
är fråga, att hvalfångarne länge sedan nödgats söka sig nya
fångstplatser i andra delar af polarhafven. Det är derför
ej mer hvalen, utan andra djurarter, som locka fångst-
mannen till Spetsbergens och Novaja Semljas kuster.

1 Sjöbon-ar förekomma endast ytterligt sparsamt i Kara-hafvet och det
sibiriska Ishafvet, men vester om Novaja Semlja på vissa ställen i sådan mängd,
att de nästan tyckas täcka hafsbottnen.
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Det vigtigaste fångstdjuret har under de senaste femtio
åren varit hvalrossen, men äfven denna håller nu på att blifva
utrotad. Den träffas numera sällan om sommaren vid vest-
kusten af Novaja Semlja söder om Matotschkin Schar.
Under våra besök på denna ö åren 1875, 1876 och 1878
hafva vi t. ex. ej derstädes sett ett enda af dessa djur.
Men i Kariska porten, vid Novaja Semljas ostkust och
på vissa ställen i Kariska hafvet kan man ännu erhålla en
riklig fångst. Tidigare på året skall hvalrossen äfven träffas
bland drifisen på vestkusten och söder ut mot mynningen
af Petschora, ehuru antalet af de djur, som fångas af samo-
jederna vid Chabarowa, tyckes vara ytterligt ringa. Der-
emot sågo holländarne vid de första resorna hit ett betyd-
ligt antal af detta sällskapliga djur. Ej heller då före-
kommo dock hvalrossarne härstädes i sådan mängd som vid
samma tid på Spetsbergen och Beeren Eiland, hvilka tyd-
ligen utgjort deras hufvudhemvist.

Under Stephen Bennets fjerde resa till Beeren Eiland
år 1606 dödades derstädes 700 till 800 hvalrossar på sex
timmar och år 1608 nära tusen på sju timmar. De på
stränderna qvarlemnade kropparne lockade björnar dit i sådan
mängd, att t. ex. år 1609 närmare 50 sådana dödades af man-
skapet från ett enda fartyg. På ett ställe såg man 18 björnar
på en gång (Purchas, 111 s. 560). En norsk skeppare kunde
ännu under en öfvervintring på Beeren Eiland 18.24—25
döda 677 hvalrossar. Men då Tobiesen öfvervintrade der-
städes 1865—66, fångade han endast en hvalross, och de
båda gånger, jag varit i land på ön, har jag der ej sett
en enda. Förr träffade fångstmännen nästan hvarje år under
senhösten, då drifisen försvunnit, »hvalross på land», d. v. s.
flockar af flere hundra hvalrossar, som krupit upp på någon
låg, jemn sandstrand för att der nästan orörliga tillbringa
dagar och veckor. Under denna hvilotid tyckas de flesta
vara försänkta i djup sömn, dock ej alla, ty — enligt en-
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stämmig utsago af alla de fångstmän, med hvilka jag talat
härom — hålla några vakt för att varna kamraterna, när
fara är å färde. Om nödig försigtighet iakttogs, d. v. s.
öm man närmade sig stranden, der djuren voro samlade,
vid frånlandsvind och med lansstyng dödade först dem, som
lågo närmast vattnet, kunde man sedan utan svårighet slagta
de öfriga, hvilka genom sina dödade kamraters kroppar hin-
drades att nå hafvet. Numera inträffar ett dylikt tillfälle
till fångst ytterst sällan, och det finnes berömda hvalross-
näs, på hvilka man fordom h varje år träffat hundratals djur,
i hvilkas granskap man nu ej ser ett enda.

Äfven i hafvet finnas vissa ställen, der hvalrossen före-
trädesvis uppehåller sig, och som derför af fångstmännen
betecknas såsom hvalrossbankar. En sådan bank finnes i
granskapet af ön Moffen, belägen under 80° n. br. vid
Spetsbergens nordkust, och i tusental måste de djur räknas„
som här dödats. En annan dylik bank finnes på 72° 15'
n. br. vid kusten af Jalmal. Orsaken b varför hvalrossarne
med förkärlek uppehålla sig på dessa ställen är helt säkert
den, att de der finna en riklig föda, hvilken ej, såsom ofta
uppgifvits, består af tång, utan af åtskilliga å hafvets botten
lefvande musslor, hufvudsakligast Mya truncata och Saxicava
rugosa. Dessas köttiga delar befrias, innan de nedsväljas^
så utmärkt väl från skalet och rengöras så fullständigt, att
innehållet i magsäcken ser ut som en anrättning af omsorgs-
fullt skalade ostron. Vid födans insamlande torde hvalrossen
använda sina långa betar för att uppgräfva de djupt i leran
dolda musslorna och maskarne. a

— Scoresby anger, att han
i en hvalrossmage, jemte smärre kräftdjur, funnit stycken
af en ung sal.

De största hvalrossbetar jag sett voro ett par hanbetar

1 Jemför Malmgrexs lärorika afhandlingar i Kongl. Vetenskaps-akademiens-
skrifter och Scoresby, Arctic regions, Edinburgh 1820, I s. 502. Att hvalrossen
spisar musslor, antydes redan på nedan (s. 153) återgifna holländska teckning
från början af 1600-talet.
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inköpta sommaren 1879 på St Lawrence-ön i norra delen
af Bering-hafvet. De mätte 830 och 825 millimeter i längd,
den största omkretsen var 227 och 230 millimeter, och
den sammanlagda vigten utgjorde 6,680 gram. Äfven betar
af honor har jag sett nära lika långa, men dessa skilja sig från
hanbetarne genom en vida
smäckrare form. Betames
yta är alltid sprickig, men
under den finnes ett lager
af sprickfritt elfenben,
hvilket åter omsluter en
grynig, på sina ställen
hälft genomskinlig, liksom
oljedränkt benkärna.

När hvalrossoxen blif-
vit mycket gammal, sim-
mar han för sig sjelf som
en enstöring, men eljest
hålla sig djur af samma
ålder och kön tillsamman
i stora flockar. Ungen föl-
jer länge sin moder och
skyddas af henne med syn-
bar ömhet och starkt fram-
trädande moderskärlek.
Hennes första omsorg, då
hon är förföljd, är derför
att rädda ungen, äfven

Hvalrossbetar
a. Hantand, utsida, b. Hantand, insida.

c. Hontänder.
1/10 af nat. storl.

om detta måste ske med offer af eget lif. En hvalrosshona
med unge är nästan alltid förlorad, om de upptäckas från
en fångstbåt. Huru ifrigt hon än med stötar och knuffar
söker draga ungen undan eller att vilseleda förföljarne ge-
nom att dyka ned med honom under framlabben, upphin-
nes hon dock oftast och dödas. En dylik jagt är i san-
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ning grym, men fångstmannen känner i sitt yrke ingen
skonsamhet.

Hvalrossarne, i synnerhet gamla enstaka hanar, sofva
och hvila om hösten, då drifisen försvunnit, äfven i vattnet,
med hufvudet än öfver ytan, än under densamma och med så
starkt uppblåsta lungor, att kroppen hålles flytande med en

del af ryggen uppskjutande öfver vattnet. Det senare sättet
att sofva är väl möjligt endast så lång tid i sänder, som

djuret kan hålla andan, men detta lär vara ganska länge.
Om en fångstbåt möter en på detta sätt sofvande hvalross,
så väckes denne först med ett ljudligt »törn upp», innan
han harpuneras, »för att han ej i skrämseln skall hugga
hål i båten med sina betar». Hvalrossen sjunker och går
förlorad, om han dödas genom ett skott, medan han be-
finner sig i vattnet, eller om man skjuter honom, medan
han ligger på ett isstycke, men utan att döda honom så
ögonblickligt, att han ej under de sista dödsryckningarna
kan kasta sig i vattnet. Han fångas derför nästan ute-
slutande med harpun eller lans.

Harpunen utgöres af en på yttersidan skarpt slipad,
med hulling försedd stor och stark jernkrok, löst fästad
vid harpunstången, men fastbunden vid ena ändan af en
tio famnar lång, smäcker lina, ofta af hvalrosshud. Med
andra ändan är linan fästad i båten, uti hvars främre del
den är omsorgsfullt upplagd i en redig bugt. Fem till
tio sådana med harpuner försedda linor finnas i hvarje
fångstbåt. När fångstmännen se en hvalrossflock, antingen
på ett drifisstycke eller i vattnet, söka de att tyst och
mot vinden komma ett af djuren tillräckligt nära för att
kunna harpunera det. Lyckas detta, dyker hvalrossen först
ned och söker sedan simma undan allt hvad den förmår.
Men den är med linan spänd för båten och måste derför
släpa denna med sig. Kamraterna simma till, nyfikna att
få reda på orsaken till larmet. En ny hvalross spännes för
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med en annan harpun, och så går det undan för undan, tills
alla harpunerna äro använda. Båten dragés nu, oaktadt
roddarne spjerna emot med årorna, framåt med hvinande
fart, men utan någon egentlig fara så länge alla djuren
draga åt samma håll. Om ett af dem söker taga en annan
väg än olyckskamraterna, måste dess lina afskäras, eljest
kantrar båten. När hvalrossarne blifvit utmattade af an-
strängning och blodförlust, börjar
man hala in linorna. Det ena dju-
ret efter det andra dragés till båtens
förstäf och får der vanligen först
med flata lansen ett slag i hufvu-
det och, då det vänder sig för att
värja sig häremot, ett lansstyng i
hjertat. Sedan bakladdningsgevär
börjat begagnas af fångstmännen,
föredraga de ofta att döda den har-
punerade hvalrossen med en kula i
stället för att »länsa» den. Att der-
emot skjuta på en ej harpunerad
hvalross betraktade fångstmännen
förr som ett oförlåtligt lättsinne,
emedan djuret på detta sätt oftast
sårades eller dödades utan något
gagn. De yttrade sig derför med
stor förbittring mot de turister, som

någon gång kommo till Spetsbergen
och på detta sätt förderfvade fång-

Fångstredskap.
1. Harpun och 2. Lans för hval-
rossfångst, 3. Skottel för fångst

af hvithval.
1/15 af nat. storl.

sten. Det kan dock ej nekas, att de sjelfva på senare tider
ofta följt det dåliga* föredömet, och många anse, att häri
ligger en af hufvudorsakerna till hvalrossens betydliga för-
minskning under de renare åren. Skulle en internationel
lagstiftning för ishafsfångsten fastställas, så borde i första
rummet allt skjutande af ej harpunerad hvalross förbjudas.
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Sällskaplighet och nyfikenhet tyckas vara hufvuddrag
hos hvalrossarne. Dessa deras egenskaper har jag varit i
tillfälle att iakttaga, då jag en gång en stilla härlig nordisk
sommardag rodde fram på ett spegelblankt, drifisbeströdt
haf midt ibland en betydande flock af dessa djur. En del
följde båten långa stycken i all fredlighet, då och då ut-
stötande ett grymtande läte, andra summo helt nära och höjde
sig högt öfver vattnet för att taga främlingarne i skärskå-
dande, åter andra lågo så tätt packade på drifisbitar, att
dessa voro nedsänkta ända till vattenbrynet, medan de
i sjön kringsimmande kamraterna med våld sökte till-
tvinga sig plats just på det förut öfverfylda hvilostället,
oaktadt en mängd obegagnade isstycken kringdrefvo i
granskapet.

När fångstmännen dödat hvalrosshonan, händer det
ofta, att de fånga ungen lefvande. Denna blir lätt tämd
och omfattar snart sin väktare med stor härlighet. Han
söker efter bästa förmåga med sina för vandring på det
torra klent utrustade fortskaffningsorganer följa de på däcket
gående sjömännen och ger sig ej någon ro, om han blir
lemnad ensam. Beklagligen lyckas man ej länge hålla den
vid lif, förmodligen emedan man ej kan förse den med
tjenlig föda. Exempel finnas dock, att lefvande hvalross-
ungar blifvit förda till Europa. Sålunda omtalas (Purchas,
111 s. 560), att Master Welden och Stephen Bennet den
fl juli 1608 fångade två lefvande ungar, den ena hane och
den andra hona. Honan dog innan man kom till England,
men hanen lefde tio veckor. Han fördes till hofvet,
förevisades för konungen och mången hedervärd gentleman
samt väckte allmän beundran för sin 'besynnerliga form och
stora läraktighet. En ung hvalross, som 1829—30 fördes
till Petersburg, dog äfven innan kort. Den gaf anledning
till K. E. v. Baers berömda afhandling: »Anatomische
und zoologische Untersuchungen iiber das Wallross», tryckt



11 VALRO SS EN

151

i Ménioires de TAcadémie Impériale des Sciences de S:t
Pétersbourg, Ser. Yl, T. JV 2, 1838, s. 97.

Hvalrossen fångas för hudens, späckets och tranens
skull. Värdet af en fullvuxen hvalross beräknades i Tromsö
vid uppgörelsen mellan redarne och fångstmännen 1868 till
s 0 kronor, men sjönk 1871 till endast 48 kronor. Köttet
är groft och tranigt och spisas af fångstmännen endast i
nödfall. Af egen erfarenhet kan jag dock intyga, att dess
jemförelsevis lilla tunga är ganska välsmakande. Af eski-
måerna och tschuktscherna betraktas köttet som en läckerhet.

Hvalrossen har helt säkert långt före den historiska
tiden varit föremål för fångst bland polarfolken \ men i
skrift omtalas den första gången i skildringen af Otheres
nordhafsfärd. Det framgår af berättelsen, att den då fån-
gades vid Skandinaviens nordkust. Detta synes så mycket
mindre osannolikt, som en eller annan hvalross t. o. m. i våra
dagar drifvit i land vid Norges kuster, och som hvalrossar
ännu årligen dödas utanför Swjatoinos på Kola-halfön. 2

Granska riktigt beskrifves hvalrossen i den bekanta, på slutet
af elfvahundratalet författade norska skriften »Konungs
skuggsjå» (konungaspegeln) såsom ett djur liknande salen 3

på det när att den, utom åtskilliga mindre tänder, har
tvänne stora betar, hvilka stå ut från öfverkäken. Denna
tydliga och från öfverdrift fria skildring ersattes dock i
senare medeltidsskrifter af de mest äfventyrliga berättelser om
djurets utseende och fångst. Sålunda säger Albertus Mag-
nus (f 1280) 4, att hvalrossen fångas på det sätt, att man,

1 Redskap af hvalrossben förekomma bland nordiska graftynd.
Jemför noten på s. 46 här ofvan.

3 Jag har 1858 sett en Phoca barbata med af ålder bortnötta tänder, hvilken
till sin rödbruna färg ganska mycket liknade en hvalross och eftergaf den föga
i storlek.

4 Albertus Magnus, De animalibus. Mantua 1479. Lib. 24. På samma
ställe gifves dock en på verklig erfarenhet grundad beskrifning af hvalfångsten,
med det förståndiga tillägg att det, som de gamle skrifvit härom, ej öfverens-
stämmer med erfarenheten.
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under det djuret sofvande hänger på sina stora betar i en

klippremna, utskär en bit af huden och fäster ett starkt
tåg deri, hvars andra ända är bunden vid träd, pålar eller
stora i klipphällen fastade ringar. Derpå väckes hvalrossen
genom att man slungar stenar på dess hufvud. Under sina
bemödanden att komina undan lemnar den huden qvar.
Sjelf omkommer den snart derpå eller uppkastas halfdöd
på stranden. Vidare nämner han, att hvalrosslinor äro

Hvalrossfångst

efter Olaus Magnus (1555).

till följd af sin styrka mycket lämpliga för lyftande af stora
tyngder, och att de alltid finnas till salu i Köln. Förmod-
ligen användes de der vid domkyrkobyggnaden. Likartade
äfventyrliga föreställningar om hvalrossens utseende och om
dess lefnadsvanor upprepas i en mer eller mindre förändrad
form till och med af Olaus Magnus, hvars föreställning om

hvalrossen framgår af ofvanstående träsnitt.
Den augusti 1556, året efter offentliggörandet af

Olai Magni arbete, såg en vest-europe för första gången
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några verkliga hvalrossar, som dödats af ryska fångstmän
vid Waigatsch-ön. Någon beskrifning på djuret lemnas dock
icke, men från den tiden blefvo alla deltagare i engel-
ska och holländska nordostfärderna i tillfälle att se hval-
rossar i hundra- och tusental. Det var först nu som man

lärde verkligen känna detta märkliga, med så många fabler

Hvalrossar (hona med unge).

Gammal holländsk bild.1

utsmyckade djur. Från denna tid härrör ock den vackra
och naturtrogna afbildning af hvalrossen, som här meddelas.

En egenhet hos hvalrossen må ännu omnämnas. Hu-
den, i synnerhet hos gamla hanar, är ofta full med sår

1 Denna bild är utförd efter ett af Frederik Muller lemnadt faesimile ur
Hessel Gerbitz., Descriptio et delineatio geographica detectionis freti etc. Anistero-
dami 1613. Samma bild Atergifves färglagd i Blavii Atlas major, Del I 1665.
s. 25, med påskrift: »Ad vivum delineatum ab Hesselo G. A.»
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och skråmor, hvilka dels tyckas härröra från strider och
skrapning mot skarpa isstycken, dels från någon svår hud-
åkomma. Detsamma har Mr H. AV. Elliott anmärkt i af-

seende å hvalrossen i
Beringhafvet. l Hval-
rossen är äfven plågad
af löss, hvilket, så vidt
jag vet, icke är förhål-
landet med salarterna"
i stället träffar man
massor af intestinalma-
skar i sälarnes mag-
säck, då deremot inga

Japansk bild af hvalross

sådana förekomma i hvalrossens
Börande de öfriga fångstdjuren i Ishafvet nödgas jag

fatta mig ganska kort, då jag om dem knappast har att
1 A report upon the condition of affairs in the territory of Alaska. Wa-

shington 1875, s. 160.
2 Bilden är tagen ur en handskrifven japansk resebeskrivning (n:o 360 i

det af mig hemförda japanska biblioteket). Enligt meddelande af en attaché vid
den japanska beskickning, som hösten 1880 besökte Stockholm, bär boken titeln
Kau-kai-i-fun, »berättelse om en märklig resa på aflägsna haf». Handskriften, i 4
band, är utförd år 1830. I inledningen säges, att då några japaneser den 21
november 1793 (?) skulle med en last ris resa till Jesso, blefvo de af en storm
kastade ur sin kurs och drefvo länge omkring på hafvet, tills de i början af juni
det följande året komino till någon af de Aleutiska öarna, som nyss blifvit eröf-
rade af ryssarne. De dröjde der tio månader och kornmo i slutet af juni följande
år till Ochotsk. Året derpå om hösten fördes de till Irkutsk, der de dröjde i
åtta år, väl bemötta af ryssarne. Derpå fördes de till Petersburg, der de erhöllo
audiens hos kejsaren, fingo pelsar och utmärkt mat. Slutligen återsändes de sjöledes
kring Kap Horn till Japan med ett af kapten von Krusensterns fartyg. De öfver-
lemnades i Nagasaki åt de japanska myndigheterna våren 180.r>, efter att hafva varit
frånvarande från hemlandet omkring tretton år. Från Nagasaki fördes de till Jeddo,
hvarest förhör anstäldes med dem. En person gjorde frågorna, en annan uppskref
svaren och en tredje åskådliggjorde i bild allt det märkliga de upplefvat. Derpå
återsändes de till sin hemort. I inledningen talas vidare om, att de skeppsbrutna
voro okunniga sjömän, af hvilka ofta föga uppmärksamhet egnats just åt de vigtigaste
saker. Man varnas derför att sätta full lit till deras berättelser och till bokens teck
ningar. Dessa senare upptaga verkets fjerde del, bestående af öfver 100 qvart-
sidor. Märkligt är att ryssames första jordomsegling och japanesernas första resa
kring jorden inträffade samtidigt.
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anföra några iakttagelser, som ej redan genom talrika
skrifter äro tillräckligt kända.

Af salar finnas vid Novaja Semlja tre arter. Storsalen

Storsäl.
(Phoca barbata Fabr.

Snadd.
(Phoca hispida Erxl.)

(Phoca barbata Fabr.) förekommer temligen allmänt äfven
vid Spetsbergens kuster, ehuru aldrig i stora hjordar. Jagten
på detta djur är den vigtigaste delen af salfångsten i dessa
farvatten, och storsalen dödas ännu årligen i tusental. Dess
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värde beräknas vid redarens uppgörelse med fångstmannen
till ."20 å .25 kronor.

Grönlands- eller Jan-Mayen-sälen (Phoca Grrcenlandica,
Mullee), som vid Jan Mayen ger anledning till en så gif-
vande fångst, förekommer äfven allmänt bland drifisen i
Murmanska och Kariska hafven.

Snodden (Phoca hispida Erxl.) är äfven allmän vid
kusten. I synnerhet ser man dessa djur ligga, hvart vid
sitt salhål, på isen af fjordar, som ännu ej uppbrutit. Mån-
gen gång följer äfven den nyfiket fartygets kölvatten långa
sträckor och kan då lätt skjutas, emedan den ofta är så
fet, att den ej i likhet med de tvenne andra salarterna
sjunker, då den blifvit dödsskjuten i vattnet.

Klapmytsen (Cystophora cristata Erxl.) säga sig fångst-
männen aldrig hafva sett vid Novaja Semlja, men den lär
ärligen förekomma i temligen stort antal bland isen VSV.
om Sydkap på Spetsbergen. Blott en enda gång har under
våra många resor i Ishafvet en klapmyts blifvit iakttagen,
nämligen ett ungt djur som 185^ dödades i granskapet af
Beeren Eiland.

Af hvalarter fcirekommer den genom sin långa och
dyrbara, rätt ut i kroppens längdriktning från öfverkäken
utstående tand utmärkta narlwalen numera så sällan vid
Novaja Semljas kuster, att de norska fångstmännen aldrig
der sett till den. Allmännare skall den vara vid Hopen
Eiland, och Witsen omtalar (s. 903), att någon gång stora
hjordar af narhvalar blifvit sedda mellan Spetsbergen och
Novaja Semlja.

Den med narhvalen jemnstora hvithvalen * eller belu-
gan förekommer deremot i stora stim vid Spetsbergens och
Novaja Semljas kuster, i synnerhet på ställen der sötvattens-
elfvar utfalla. Den fångades förr, men ej med synnerlig

1 Till undvikande af missförstånd använder jag detta namn i stället för det
vanliga, men oegentliga hvitfisk.
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framgång, medelst en egen art harpun, af fångstmännen
kallad »skottel». Numera sker fångsten med ofantligt stora
och starka nät, som läggas ut vid stranden på ställen, der
hvithvalarne pläga gå fram. På detta sätt fångades ensamt
å fartyg utgångna från Tromsö år 1871, då fångsten
tyckes hafva lemnat det största utbytet, 2,167 hvithvalar.
Värdet beräknades då till 54 kronor stycket. Fångsten är,
ehuru lockande, dock mycket osäker; stundom utfaller den
utomordentligt riklig, såsom våren 1880, då en skeppare
genast vid ankomsten till Magdalena bay fångade 300 af
dessa djur i ett notkast. Af de dödade hvalarne tillvaratagas
ej allenast späck och hud, utan äfven, när så ske kan, krop-

Hvithval ;Delphinapterus leucas Pallas).

Efter teckning af A. W. Quennerstedt .(1864)

parne, hvilka, då billig transportlägenhet finnes, användas
vid guanofabriker i nordliga Norge. Utan allt för stor
olägenhet kunna de tagas om bord på fartyg efter att hafva
legat ett helt år upplagda på Spetsbergens strand, ett bevis
att förruttnelsen i polartrakterna försiggår ytterst långsamt.

Med sin bländande mjölkhvita hud, å hvilken man

sällan kan upptäcka en fläck, skrynkla eller skråma, är den
fullvuxna hvithvalen ett utomordentligt vackert djur. De
yngre hvalarne äro ej hvita, utan mycket ljust gråbruna.
Hvithvalen tages med nät ej allenast af norrmännen vid
Spetsbergen, utan äfven af ryssar och samojeder vid Cha-
barowa. Fordom tyckes den hafva fångats i stor skala
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äfven vid Jenisejs mynning, att döma af den mängd kotor
af hvithval, som man träffar vid de nu öde lemnade bonings-
platserna derstädes. Den går der flere hundra kilometer upp-
för floden. Stora stim af denna lilla hvalart har jag äfven
sett vid Spetsbergens och Taimurhalföns nordkust.

Andra hvalarter förekomma sällan vid Novaja Semlja.
Endast två små hvalar sågos sålunda denna gång vid vår
öfverresa från Tromsö, och jag erinrar mig icke, att mer
än en enda blifvit sedd i hafvet kring Novaja Semlja under
mina båda föregående resor till Jenisej. Äfven vid öns
norra del förekomma dessa hafsdjur så sällan, att en fångst-
man berättade mig såsom något märkligt, att han 1873 i
slutet af juli VNV. om vestra inloppet till Matotschkin
Schar 20—80' från land sett en mängd hvalar, tillhörande
tvenne arter, af hvilka den £na var en »släthval», den andra
hade liksom en topp i stället för en fena på ryggen.

Det är ganska märkligt, att hvalar fortfarande före-
komma ganska rikligt vid Norges kuster, ehuru de der
sedan ett årtusende tillbaka varit föremål för fångst, men
deremot, om man undantager den lilla hvithvalen, endast
tillfälligtvis öster om Hvita hafvet. Hvalfångsten, som i så
storartad skala bedrefs vid Spetsbergens vestkust, har derför
aldrig i någon större utsträckning bedrifvits vid Novaja
Semlja, och skelettdelar af hval, som i sådan mängd finnas
uppkastade på Spetsbergens stränder och på stränderna af
hafvet å ömse sidor om Beringssund, träffas ej heller, så vidt
min erfarenhet sträcker sig, hvarken på stränderna af Novaja
Semlja, på kusterna af Kara-hafvet eller på de ställen af Si-
biriens nordkust mellan Jenisej och Lena, der vi landstigit.
De uppoffringar, som så länge förgäfves gjordes för att
denna väg försöka framtränga till Kina, blefvo således ej
här såsom på Spetsbergen ersatta genom uppkomsten af en
vinstbringande hvalfångst.

Mötet med en hval omtalas af de första sjöfarande i
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dessa trakter såsom någonting högeligen märkligt och far-
ligt, t. ex. i berättelsen om Stephen Burroughs resa 1556
med följande ord J: »St James-dagen syntes en hval vid
sidan om oss så nära, att vi skulle hafva kunnat stöta
ett svärd i den, hvilket vi dock aktade oss för af fruk-
tan att den skulle kantra vårt fartyg. Jag kallade alla
man på däck, och alla skreko, till följd hvaraf den sam

bort från oss. Den syntes så mycket öfver vattnet som
en stor båt, och då den föll ned, uppstod ett så förfärligt
buller, att man skulle blifvit ytterst förvånad, om man ej
känt orsaken dertill. Men, Herren vare tack. vi blefvo
utan vidare olägenhet fria från besten.»

Då Nearchus med Alexander den stores flotta seglade
från Indus till Boda hafvet, väckte äfven en hval så stor
förskräckelse, att befälhafvåren endast med svårighet kunde
återställa ordningen bland de skrämda sjömännen och förmå
roddarne att ro till det ställe, der hvalen sprutade vatten
och bragte sjön i rörelse liksom af en hvirfvelvind. Alla
man skreko nu, slogo i vattnet med årorna och tutade i
sina trumpeter, så att det stora och, enligt de macedoniska
hjeltarnes förmodan, så förfärliga odjuret blef skrämdt. Man
synes mig häraf kunna draga den slutsatsen, att stora
hvalar på Alexanders tid voro ytterst sällsynta i de haf, som
omgifva Grekland, och på Burroughs tid i dem, som skölja
Englands kuster.

Annorlunda mottogs hvalen vid Spetsbergen några få
år efter Burroughs färd af holländska och engelska fångst-
män. Alla man blefvo vid åsynen af en hval utom sig af
glädje och rusade ned i båtarne för att från dem anfalla
och döda det dyrbara djuret. Fångsten skedde med sådan
framgång, att, såsom redan är nämndt, clen hval (Bålarna
mysticetus L.), hvars jagt då lemnade full sysselsättning åt
hundratals fartyg: och flere tiotusental menniskor, numera

1 Haklvvt, 1 upp!., s. 317.
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är vid Spetsbergen så godt som utrotad. Under våra många
färder i dessa farvatten har sålunda endast en enda dylik
hval blifvit af oss sedd, nämligen den 23 juni 1864 i drif-
isen utanför Spetsbergens vestkust vid 78° n. br. Då nord-
hvalen fortfarande förekommer i ej ringa mängd i andra
delar af polarhafvet, och då den vid Spetsbergen icke varit
utsatt för någon jagt under de sista 40 å 50 åren, så visar
detta förhållande, huru svårt det är att få en djurform att
återvända till en trakt, der den en gång blifvit utrotad eller
från hvilken den blifvit bortjagad.

Den hval, som kapten Svend Ftfyn sedan 1864 så godt
som uteslutande jagar vid Finmarkens kust, tillhör en helt an-

nan art, blåhvalen (Balsenoptera Sibbaldii Gray); likaså är det
andra hvalarter, som fortfarande i temligen stor mängd följa
fiskstimmen till Norges kust, vid hvilken de under stundom
stranda och dödas i temligen stort antal. En tandlival (Orca
gladiator Desm.) fångades för några år sedan till och med i
sjelfva hamnen vid Tromsö. Hvalen var då redan döende
af qväfning, förorsakad deraf att den försökt svälja en ejder,
hvilken kommit in i matstrupen ej, som sig borde, med
hufvudet, utan med stjerten förut. Då munsbiten nu skulle
glida ned, hindrades detta af de styfva fjädrarne, som ut-
spärrades, och fogeln fastnade i hvalens strupe, hvilket, att
döma af de sällsamma hopp och kastningar, denne genast
började göra, måtte hafva förorsakat honom mycket obehag,
som ökades ännu mer, då invånarne ej försummade att be-
gagna hans redlösa tillstånd för att harpunera honom.
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Ursprunget till namnen Jngor Schar och Kara-hafvet. — Regler för segling
genom Jugor Schar. — Jordens »högsta berg». — Ankarplatser. — Insegling i
Kara-hafvet. — Dess omgifningar. — Novaja Semljas inlandsis. — Verkliga
isberg sällsynta i vissa delar af polarhafven. — Kara-hafvets naturbeskaffenhet. —

Djur, växter, myrmalm. — Färd öfver Kara-hafvet. — Isens inflytande på hafs-
bottnen. —■ Sötvattensdiatomaceer på hafsis. — Ankomst till Dicksons hamn. —

Djurlif derstädes. — Inbyggare och boningsplatser vid Jenisejs mynning. — Floran
vid Dicksons hamn. — Evertebrater. — Utflygt till Hvitön. — Jalmal. — Före-
gående besök derstädes. — Nummelins öfvervintring på Briochowski-ön.

Vid öfverresan till Waigatsch-ön mötte jagLena, som
då först ångade in till den öfverenskomna mötesplatsen.
Jag gaf dess kapten order att ofördröjligen ankra vid Cha-
barowa, intaga kol från Express och göra sig färdig att
genast efter min återkomst från utflygten samtidigt med de
öfriga fartygen lyfta ankar och segla vidare. Jag kom om
bord på Vega den 31 juli om aftonen, mycket nöjd och
belåten med hvad jag under utflygten på Waigatsch-ön sett
och insamlat. Lena var dock ej fullt i ordning, hvarför
afresan uppsköts till den 1 augusti om morgonen. Alla
fartygen lyfte då ankar och seglade eller ångade genom
Waigatsch-sundet eller Jugor Schar in i Kara-hafvet.

Namnet Jugor Schar möter man ej i de äldsta rese-
skildringar och på de äldsta kartorna. Men redan 1611
träffas det i en redogörelse för ryssames handelsväg mellan
»Pechorskoie Zauorot och Mongozei», som finnes bifogad
det förut nämnda brefvet af Bichard Finch till Sfr Thomas
Smith (Purchas, 111 s. 539). Namnet är tydligen härledt
från det gamla namnet Jugaria på den söder om sundet
belägna landsdelen, och denna säges (t. ex. på kartan till
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Herbersteins arbete) hafva sitt namn efter ungrarne, som
skulle leda sitt ursprung från dessa trakter. De första hol-
ländska nordostfararne kallade det Waigatscli-sundet eller
Fretum Nassovicum. Nyare geografer nämna det äfven
Pets sund, hvilket dock är oriktigt, då Pet icke seglat genom
detsamma.

Något särskildt namn för halsviken mellan Tajmur-
halfön och Novaja Semlja hade man till en början ej. Nam-
net »Carska bay» finner man emellertid redan i de upp-
lysningar om seglatsen mot nordost, som år 1584 lemnades
till Moscovie Companie af dess hufvudfaktör, Antonie Marsh
(Purchas, 111 s. 805). Till en början begagnades detta
namn likväl blott för Kara-flodens utloppsvik, men det öfver-
fördes småningom på hela det utanför liggande hafvet, hvars
äldsta samojediska, äfven af en flod härledda benämning-
skall i något förryskad form hafva varit »Neremskoe»
(jemför Purchas, 111 s. 805, Witsen s. 917). Jag kom-
mer i det följande att under namnet »Kara-hafvet» inne-
fatta hela den hafsvik, som från 77° n. br. mellan Kap
Tscheljuskm och Novaja Semljas nordspets sträcker sig-
söder ut mot Europas och Asiens nordkust.

För seglingen genom sundet mellan Waigatsch-ön och
fastlandet lemnar kapten Palander följande föreskrift:

»Då Jugor-simdet är svårt att upptäcka långt till sjös, bör
man vid angöringen taga goda solobservationer, om sådana kunna
erhållas, och efter dessa sätta kursen midt i sundet, helst omkring
NO p. c. Kommen närmare land (3 å 4 eng. mil) urskiljer man
sundet med lätthet. Sedan är ingenting annat att iakttaga än att
vid inlöpningen hålla midt i farvattnet.

Vill man ankra vid Samojedbyn, bör man hålla sig omkring
1 eng. mil från styrbordslandet och styra NO p. e., till dess man
ser samojedhyddorna, hvarefter man böjer af styrbord hän, hållande
kyrkan litet om styrbord. För större fartyg är ej rådligt att gå
in på grundare vatten än 8 a 9 famnar, emedan djupet sedan tem-
ligen tvärt aftasfer till 3 å 4 famnar.
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Från Samojedbyn styres kurs rätt på Waigatsch-öns sydöstra
udde (Suchoi nos), som bör passeras på l/2 eng. mils afstånd.
Strax SV från denna udde ligger ett ganska långt grund, för hvilket
man bör akta sig.

Från nyssnämnda udde styres N Ifi O P- c- till sjös i Kara-
hafvet. Med denna kurs får man två grund om styrbord och två
om babord på en half engelsk mils afstånd.

Djupet är i allmänhet 10 famnar; på intet ställe i farleden
finnes mindre än 9 famnar.

Jugor Schar kan således genomseglas äfven af de mest djup-
gående fartyg. Vid genomgången af sundet anbefalles att hålla god
utkik från toppen, hvarifrån i klart väder grunden lätt kunna ses.»

I de äldsta berättelserna talas om mycket höga berg,
täckta af is och snö, som skulle förekomma i granskapet
af sundet mellan Waigatsch-ön och fastlandet, till och med
om att der skulle finnas de högsta berg på jordytan, hvilkas
toppar sades resa sig till en höjd af hundra tyska mil. 1

Äran att hysa jordens högsta berg har sedermera af invå-
narne på norra Rysslands slättland tilldelats omgifningarna
kring Matotschkin Schar, »der bergen till och med äro
mycket högre än Bolschoj-Kamen», en några hundra fot
hög bergkulle vid mynningen af Petschora — en orografisk
uppfattning, som utgör ett nytt bevis för riktigheten af
den gamla satsen: »i de blindas rike är den enögde kung».
Matotschkin Schar omgifves verkligen af en vild alpnatur,
med spetsar som resa sig till en höjd af 1000 till 1200
meter. Deremot ser man omkring Jugor-sundet endast låga,
jemna slättmarker, som mot hafvet afslutas med en tvär-
brant afsats. De blifva tidigt snöfria och täckta med en
rik gräsmatta, hvilken lemnar ett godt bete åt samoje-
dernas renhjordar.

De flesta fartyg, som vilja genom Jugor Schar segla
in i Kara-hafvet, behöfva under några dagar ankra härstädes

1 Les moeurs et usages des Ostiackes par Jean Beknard Muller, Capitaine
de dragon au service de la Suéde, pendant sa captivité en Sibérie (Reeueil de
voiages au Nord. T. VIII, Amsterdam 1727, s. 389).

SEGLING GENOM JUGOR SCIIAR
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för inväntande af gynsamma vindar och »förhållanden.
Några goda hamnar finnas dock ej i granskapet af sundet,
men användbara ankarplatser förekomma dels i bugten vid
Chabarowa vid sundets vestra inlopp, dels, efter de gamla
holländska kartorna, på dess östra sida i sundet mellan
Mestni-ön (Staten Edand) och fastlandet. Jag har dock icke
någon egen erfarenhet om den sistnämnda ankarplatsen, och
ej heller har jag hört, att norska fångstmän ankrat derstädes.
Kanske den redan är uppgrundad.

Då vi 1878 seglade genom Jugor Schar, var sundet
fullkomligt isfritt. Vädret var härligt, men vinden så svag,
att seglen gjorde föga tjenst. Till följd häraf gick det ej
synnerligen fort framåt, i synnerhet som jag ville hålla de
fyra fartygen tillsammans, och segelfartyget Express, för att
ej blifva efter, måste bogseras af Fraser. Dessutom för-
lorades tid med draggningar och upphemtancle af vatten-
prof. Draggningarna lemnade på sina ställen, t. ex. utan-
för Chabarowa, ett rikt utbyte, i synnerhet af isopoder och
spongier. Vattenprofven visade, att vattnet redan på ett
ringa djup under ytan hade en betydlig salthalt, och att
derför någon nämnvärd del af den massa sött vatten, som
floderna Kära, Obi, Tas och Jenisej m. fl. utgjuta i
Kara-hafvet, icke genom detta sund utflyter i Atlantiska
oceanen.

På eftermiddagen den 1 augusti hade vi passerat sun-

det och ångade in i det öster derom belägna haf, som ut-
gjort föremål för så många spekulationer, förmodanden och
slutledningar af omtänksamma regeringar, vinningslystne
handelsmän och lärde kosmografer från 16.de och 17:de
seklen, och som äfven för nutidens geografer och vetenskaps-
män varit ett mare incognitum ända till allra senaste tider.
Det är just detta haf, som bildat vändpunkten för alla före-
gående nordostfärder, från Burroughs till Woods och Vla-
mings, och det torde derför vara på sin plats att, innan
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jag går vidare i skildringen af vår färd, med några ord
redogöra för dess omgifningar och dess hydrografi.

Om man ej fäster afseencle vid den lilla nyupptäckta
ön »Ensamheten», så är Kariska hafvet öppet mot nord-
ost. Det begränsas i vester af Novaja Semlja och Waigatsch-
ön, i öster af Taimur-halfön, landet mellan Pjäsina och Jenisej
samt Jalmal och i söder af europeiska Rysslands nordligaste
del, Beli Ostrow samt Obis och Jenisejs betydliga utlopps-
vikar. Kusterna utgöras mellan Kap Tscheljuskin och Jenisej
af låga bergkullar, bildade af kristalliniska skiffrar, gneis
och eruptiva bergarter, från Jenisej ända bortom Kara-
hafvets sydligaste del af Gryda- och Jalmal-tundrans jemn-
fina sandlager, samt vid Waigatsch-ön och södra delen af
Novaja Semlja (till 73° n. br.) af kalk och skifferlager 1,
hvilka stupa mot hafvet med en 3—15 meter hög, tvär-
brant afsats, men för öfrigt bilda underlaget till en jemn,
med otaliga smärre vattensamlingar uppfyld slätt, hvilken
blir fullkomligt snöfri om sommaren. Norr om 73° åter
upptages Kara-hafvets vestkust af berg, hvilka närmast Ma-
totschkin äro ganska höga och fördelade i ett virrvarr af
fristående bergtoppar, men längre norr ut blifva lägre och
platåformacle.

Der bergen börja, synas mellan dem några få eller blott
ytterst obetydliga issamlingar, och sjelfva bergtopparne äro
om sommaren snöfria. Först längre norr ut vidtaga glacierer,
som mot norden ökas till antal och storlek, tills de slutli-
gen bilda en sammanhängande inlandsis, hvilken, liksom
inlandsisen på Grönland och Spetsbergen, med sitt väldiga
ishölje jemnar berg och dal och förvandlar det inre af lan-
det till en isöken, samt utgör en af bildningshärdarne för
de isberg och glacier-isblock, som spela en så stor rol vid

1 Jag sluter härtill af lagrens utseende från hafvet och af deras beskaffen-
het på Waigatsch-öns och Novaja Semljas vestkust. Så vidt jag vet, har ingen
geolog varit i land på denna del af ostkusten.
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skddringar af sjöfärder i polarhafven. Sjelf har jag ej be-
sökt inlandsisen på Novaja Semljas nordliga del, men helt
säkert kan den erfarenhet, jag förut inhemtat under en van-
dring med dr Berggren på Grönlands inlandsis i juli må-
nad 1870, sedan all snö på densamma bortsmält, och med
kapten Palander på Nordostlandets inlandsis i början af
juni månad 1873, innan någon snösmältning börjat, tillämpas
äfven på norra Novaja Semljas isöken.

Liksom på Spetsbergen är isfältet här helt säkert af-
brutet af djupa, bottenlösa klyftor, öfver hvilka vinterns
snöstormar slå bräckliga snöbryggor, som så fullständigt
dölja afgrundernas dagöppningar, att man kan stå omeclel-

Genomskärning af inlandsis.
a. Öppen glacierkanal. b. Snöfyld kanal. c. Kanal dold af ett snöhvalf. d. Glacierklyftor.

bart vid deras kant utan att hafva någon aning om, att ett
steg vidare är ovilkorlig död för den, som, utan att iakt-
taga det vanliga försigtighetsmåttet att med rep vara bunden
vid sina följeslagare, söker sin väg öfver detta hårdt pac-
kade, men af ingen skare sammanbundna snöfälts bländande
hvita, nästan sammetsartade yta. Om man, sedan nödiga
åtgärder vidtagits till skydd mot faran att ramla ned i
dessa klyftor, beger sig längre in öfver isfältet, i hopp om

att snöns skenbart jemna yta skall medgifva dryga dagsmar-
scher, så blir man snart sviken i denna sin förväntan. Man
kommer nämligen till trakter, der isen öfverallt genom-
korsas af smala, af farliga klyftor begränsade dalgångar med
ända till 15 meter höga, tvärbranta väggar, öfver hvilka man
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först efter ändlösa zigzag-vandringar kan komma fram på
ställen, der dalgången blifvit snöfyld och derigenom passerbar.
(Dm sommaren åter, när snösmältningen försiggått, får is-
öknens yta ett helt annat utseende. Snön är försvunnen,
och marken bildas nu af en blå is, som dock ej är ren,
utan öfverallt nedsmutsad af ett grått, lerartadt stoft, fördt
till glacierens yta med vind och nederbörd, antagligen från

Bild från Grönlands inlandsis.
Efter en teckning af 3. Berggren den '23 juli 1870.

aflägsna bergshöjder. Bland denna lera och äfven omedelbart
på sjelfva isen finnes ett glest täcke af lägre växtorga-
nismer. Polarländernas isöknar utgöra således hemvist föl-
en egendomlig Hora, hvilken, så oansenlig den än synes
vara, dock bildar ett vigtigt vilkor för utgången af den kamp,
som här år efter år, århundraden efter århundraden för-
siggår mellan sol och is. Den mörka leran och de mörka
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växtdelarne uppsupa nämligen solens varma strålar bättre
än isen och Indraga derför kraftigt till dess smältande. De
tära sig ned i lodräta, cylindriska hålor af 80 till 00
centimeters djup och af en genomskärning från några
millimeter till en hel meter. Isens yta blir härigenom för-
störd och sönderfrätt.

Grönländsk isfjord.
Efter en af eskimåer på Grönland tecknad och utförd stentrycksbild.

Efter snöns bortsmältning framträda dessutom en mängd
andra ojemnheter, och de förut af en bräcklig snöbryg-ga
täckta klyftorna gapa nu mot vandraren, livar han fram-
går, med sina blåsvarta afgrunder, bottenlösa så vida man
finge lita på ögats intyg. På en del ställen finnas der-
jemte i isen vidsträckta, grunda sänkningar, utför hvars
sidor otaliga, strida bäckar framflyta i bäddar af azurblå
is, ofta så vattenrika att de bilda verkliga floder. Dessa
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Långsamt framskridande isbrä,
vid Foulbay på Spetsbergens vestkust, efter fotografi tagen af A. ENVALL

den 30 augusti 1872.

Utsinande isbrä,
Udde-bay på Novaja Semlja, efter en teckning af Hj. Théel (1575).
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utmynna vanligen i en uti sänkningens midt belägen sjö,
som merendels sjelf endast har ett underjordiskt utlopp
genom tusentals fot höga grotthvalf af is. På andra ställen
ser man en flod, som borrat sig ett hål genom istäcket, i
hvilket den plötsligen försvinner med ett brus och dån,
som höres vida omkring, och ett stycke derifrån frambry-
ter ur isen en vattenpelare, som lik en geisir med en mäk-
tig, intermittent, luflblandad stråle sprutar högt i luften.

Då och då hör man ett buller, snarlikt ett kanonskott
aflossaclt i ismassans inre. Det är en ny glacierklyfta som

bildats eller kanske, i fall man är nära isöknens rand, ett
isblock som fallit ned i hafvet. Ty liksom vanliga vatten-
drag så har ock issjön sitt utlopp i hafvet. Utloppen äro
af tre olika hufvudslag, nämligen dels strida isforsar, i hvilka
det mäktiga istäcket, splittradt och sönderbrutet, frampressas
med jemförelsevis hastig fart utför en föga bred, brant stu-
pande dalgång, der isblock tumla om hvarandra med stort
dån och buller, och hvarifrån verkliga isberg af jettelika
dimensioner utskjutas i hundra- och tusental; dels breda,
långsamt framgående glacierer, hvilka mot hafvet afslutas
med en jemn, tvärbrant stupa, från hvilken då och då be-
betydliga isblock, men inga egentliga isberg nedfalla; dels
mindre, utsinande isbräer, hvilka framskrida så långsamt, att
isen i brämet bortsmälter ungefär lika fort, som hela is-
massan framglider, och hvilka sålunda afslutas mot stran-
den, ej med en tvärbrant stupa, utan med en af lera, sand
och grus täckt issluttning.

Inlandsisen på Novaja Semlja har emellertid en allt
för obetydlig utsträckning för att bilda några stora isberg.
Dylika förekomma derför ej i Kara-hafvet 1, och sällan möter
man der ens större kringdrifvande glacier-isblock.

1 Någon gäng torde man dock möta isberg i Kara-hafvets allra nordli-
gaste del och vid Novaja Semljas nordostkust, dit de kunna drifva ned från
Frans Josefs land eller från andra, längre norr ut belägna okända polarland.

NO VAJA SEMLJAS INLANDSIS
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Namnet »iskällare», som Kara-hafvet erhöll utaf en
berömd rysk forskare, föranleddes derför ej af isbergens l

mängd, utan deraf att istäcket, som om vintern till följd af
köldens stränghet och ytvattnets ringa salthalt blir ofantligt
mäktigt, icke kan, ehuru tidigt brutet, af hafsströmmarne
föras bort och spridas öfver ett äfven om vintern öppet
haf. 2 Det mesta af den is, som om vintern bildas i Kara-
hafvet, och kanske åtskilligt af den, som dit neddrifver
från polarbassinen, hopas tvärt om af hafsströmmarne mot
Novaja Semljas ostkust, der den under försommaren spärrar
de tre sund, som förena Kara-hafvet med Atlanten. Det
är dessa isförhållanden, som betingat misslyckandet af alla
äldre nordostfärder och gifvit åt Kara-hafvet dess dåliga
rykte och dess namn af iskällare. Numera veta vi, att det
ej är så farligt dermed, som man förut trott, att Kara-
hafvets is till större delen bortsmälter, och att man derför

1 I de flesta belletristiska berättelser om polarfärder spela kolossala isberg
en mycket framstående rol på författarnes teckningar så väl med ritstift som med
penna. Verkliga förhållandet är emellertid, att isberg i vida större mängd före-
komma uti de haf, som årligen äro tillgängliga, än i dem der franrfärden för polar-
fararens fartyg blifvit hämmad af ogenomträngliga ismassor. Om man för isbergens
utbredning tinge låna en term ur växtgeografien, så skulle man säga, att de äro
mer boreala än polära isformer. Alla fiskare vid Newfoundland och de flesta
kaptener på ångbåtarne mellan New York och Liverpool hafva någon gång sett
verkliga isberg, men för de flesta nordostfarare är denna bildning okänd, oaktadt
namnet isberg ofta i deras berättelser gifves åt glacier-isblock af något betydligare-
dimensioner. Detta sker dock på samma grund och med samma berättigande, som
invånarne vid Petschora ansågo Bolschoj-Kamen för ett mycket högt berg. Men.
om ock några verkliga isberg aldrig bildas vid de på Spetsbergen och äfven på
norra Novaja Semlja så vanliga isbräerna, så händer det dock ofta, att betydliga
isklippor från dem nedfalla, hvilka åstadkomma en svallning, som kan blifva
ytterligt farlig för fartyg i granskapet. En svallvåg, förorskad af ett från en
glacier nedfallet isstycke, bröt sålunda den f| juni 1619 masterna på ett i Bel-
sound på Spetsbergen förankradt fartyg, spolade en kanon öfver bord, dödade tre
man och sårade många fler (Pirchas, 111 s. 734). Flere likartade äfventyr, om
ock i mindre skala, kunde jag ur egen och fångstmännens erfarenhet anföra. Man
undviker derför omsorgsfullt att ankra allt för nära tvärbranta glacierstupor.

2 Det torde vara tvifvel underkastadt, huruvida hela Kara-hafvet fullstän-
digt tillfryser om vintern.
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under sensommaren ganska väl kan använda detta haf för
sjöfart.

Öfver hufvud var vår kunskap om Kara-hafvet ännu för
några årtionden sedan ej allenast ofullständig utan äfven
oriktig. Man trodde, att dess djurlif var ytterligt fattigt,
och att alla hafsväxter der saknades; man hade ej verkstält
några lödningar annat än omedelbart vid kusten; mycket
tvifvel framkastades med rätta i afseende å kartornas rik-
tighet o. s. v. Numera är allt detta i väsentlig mån ändradt.
De kustlinier, hvarmed hafvet begränsas, äro på kartorna
faststälda; man känner isförhållandena, strömmarne, djupet
i olika delar af hafvet, och man vet, att den gamla före-
ställningen om dess fattigdom på djur och växter är all-
deles oriktig.

I afseende å djupet utmärker sig Kara-hafvet genom
en synnerlig regelbundenhet och derigenom, att några våld-
samma kastningar ej derstädes förekomma. Längs Novaja
Semljas och Waigatsch-öns ostkust framgår en ända till
500 meter djup, af kallt ( — 2°.7) salt vatten fyld ränna,
som utgör tillhåll för ett djurlif, rikt ej allenast på indi-
vider, utan äfven på en mängd märkliga och sällsynta for-
mer, såsom Umbellula, Elpidia, Alecto, sjöstjernor af många-
handa slag o. s. v. Mot öster höjer sig hafsbottnen små-
ningom, och sedan bildar denna en 30—90 meter under
hafsytan belägen slätt, nästan lika jemn som ytan af det
öfver liggande hafvet. Bottnen utgöres i hafvets södra och
vestra del af lera, i trakten af Beli Ostrow af sand, längre
norr ut af grus. Snäckskal och småsten äro här ofta omgifna
af myrmalmsbildningar, liknande figuren på sid. 177. Dessa
förekomma ock öfver ett vidsträckt område nordost om Dick-
sons hamn i sådan massa, att de med fördel kunde an-

vändas för jerntillverkning, i fall trakten vore mindre
otillgänglig.

Äfven i den grundare delen af Kara-hafvet är vattnet
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på bottnen nästan lika salt som i At-
lantiska oceanen oph året om afkyldt
till en temperatur af — 2° till —

2°. 7. Ytvattnet deremot är till sin
beskaffenhet mycket vexlande, tidtals
på vissa ställen nästan drickbart och
om sommaren ofta starkt uppvärmdt.
Det märkliga förhållande eger här rum,

att ytvattnet till följd af dess ringa
salthalt fryser till is, om det utsattes
för den temperatur, som råder i det

Umbellula från Kara-hafvet.

a. Polypstocken i sin helhet, 1/2 af nat. storl.
b. Polypstockens öfversta del. 1 1/3 af nat. storl
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salta vattenlagret närmast bottnen, och att det bildar ett
dödligt gift för många bland de kräftdjur, maskar, musslor,

Elpidia glaeialis Théel från Kara-hafvet.
3 ggr förstorad.

a. Buksidan, b. Ryggsidan.

Manganhaltiga myrmalmsbildningar från Kara-hafvet
1/2 af nat. storl.

snäckor och sjöstjernor, som myllra bland bottnens ler- och
sandbäddar.
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Mångenstädes medger bottnens lösa beskaffenhet icke
tillvaron af någon algvegetation, men i trakten af Beli
Ostrow fann Johannesen vidsträckta, med »sjögräs» (alger)
täckta bankar, och från Novaja Semljas ostkust insamlade
dr Kjellman 1875 ett ej ringa antal alger1, på grund hvaraf
han blifvit satt i stånd att jäfva den gamla oriktiga före-
ställningen om den dervarande hafsnorans beskaffenhet. Han
har för detta verk utarbetat en utförligare framställning
härom, som jag längre fram skall meddela. För tillfället
vill jag återgå till berättelsen om vår färd öfver Kara-
hafvet. Härom innehåller min dagbok följande:

Den 2 augusti. Fortfarande härligt väder, ingen is,
Lena tyckes vilja anagsna sig från de öfriga fartygen och
märker ej den flagg, som hissats såsom öfverenskommet
tecken, att dess kapten skall komma om bord på Vega,
eller åtminstone närma sig med sitt lilla fartyg inom hörhåll.
Fraser afsändes derför att taga fatt på henne, hvilket äfven
lyckas mot natten.

Den 3 augusti. Om morgonen kom kapten Johanne-
sen om bord på Vega. Jag gaf honom order att taga dr
Almqvist samt löjtnanterna Hovgaard och Nordqvist om bord
och med dem afgå till Beli Ostrow, der de under 36 timmar
egde frihet att jaga samt studera folk, djur och växter
efter behag; sedan borde Lena, om möjligt, framgå genom
sundet mellan ön och Jalmal till Dicksons hamn, der äfven
de tre öfriga fartygen skulle mötas. Almqvist, Nordqvist
och Hovgaard voro redan fullt i ordning för färden; de
gingo genast öfver på Lena, som strax derpå, tack vare sin
för fartygets storlek starka maskin, hastigt aflägsnade sig
frän de andra fartygen.

Under dagens lopp hade vi mött mycket fördelad och
sönderfrätt is, som endast skulle varit oss till nytta genom

1 Redan 1771 fann en af Pallas' följeslagare, studenten Sijkff, flere stora
alger i Karlska viken (Pallas, Reise. S:t Petersburg 1771— 177G. 111 s. 34).
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dess dämpande inverkan på sjögången, om den ej varit
beledsagad af gränsisens vanliga följeslagare, en tät dimma,
som dock stundom lättade. Mot aftonen fingo vi Beli Ostrow
i sigte. Denna ö bildar, sedd från hafvet, en alldeles jemn
slätt, som föga höjer sig öfver vattnet. Utanför är hafvet
jemndjupt, men så grundt, att man på ett afstånd af 20
till 80 kilometer från stranden har endast 7 till 9 meters
vatten. Enligt meddelande af kapten Schwanenberg skall
man dock omedelbart vid norra stranden hafva ett djup af

Genomskärning från södra kusten af Matotsehkin-sundet,
utvisande uppkomsten af stenvallar vid stranden.

8 till 4 meter. Ett dylikt förhållande, d. v. s. ett jemnt
djup, som redan nära stranden uppgår till 4 å 10 meter,
men sedan endast långsamt ökas och håller sig oförändradt
öfver vidsträckta områden, är ganska vanligt i de arktiska
trakterna och beror på det ismudderverk, som der är i gäng
nästan året om. En annan märklig inverkan af isen är den,
att alla i hafvet närmast stranden befintliga stenblock skju-
tas upp på land. Sjelfva stranden bildas derför mångenstädes
(t. ex. på flere ställen i Matotsehkin-sundet) af en nästan sam-
manhängande, intill hafsbrynet gående stenvall, medan man
utanför har en fullkomligt jemn hafsbotten utan en stenbit.
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Den 4 augusti. En sakta gungning gaf på morgonen
till känna, att hafvet åter var isfritt, åtminstone öfver en
betydlig sträcka i lovart. Eedan i går minskades salt- och
ökades lerhalten i vattnet; nu är vattnet efter filtrering
nästan drickbart. Det har antagit en gulgrå lerfärg, och
är nästan ogenomskinligt, så att fartyget tyckes framsegla
i leräfja. Vi äro tydligen i Ob-Jenisejs strömområde. Den
is, vi i går seglade igenom, härrörde troligen från Ob-,
Jenisej- eller Pjäsina-vikarne. Dess yta var smutsig, ej
ren och hvit som ytan af glacier-is eller af den hafsis,
som aldrig kommit i beröring med land eller med grumligt
flodvatten. Utanför de stora floderna är nämligen isen oftast,
der snön bortsmält, täckt med ett gult lager af lera. Denna
lera utgöres tydligen af slam, som nedsköljts med flodvattnet
och sedermera af vågsvallet uppkastats på den snötäckta isen.
Snölagret tjenar som sil och åtskiljer åter ur vattnet slam-
met, hvilket derför, efter snöns bortsmältning, äfven på verk-
lig hafsis kan bilda ett smutslager, innehållande lemningar af
en mängd små organismer, hvilka endast lefva i sött vatten.

Den 5 augusti. Fortfarande under segel i Kara-hafvet,
i hvilket en eller annan isbit kringdref. Isen upphörde
fullständigt, då vi kommit nordvest om Beli Ostrow. Vi
voro flere gånger under dagens lopp på endast 9 meters
vatten, hvilket dock till följd af bottnens jemna beskaffen-
het icke är farligt. Dimma, svår sjö, knapp men temligen
hård bris fördröjde framkomsten.

Den 6 augusti kl. 8 om morgonen fingo vi land i
sigte. I dimman hade vi gått ett litet stycke uppför Je-
nisej s utloppsvik, så att vi måste vända för att komma till
vår bestämmelseort, Dicksons hamn. Express' masttoppar
syntes skjuta fram öfver holmarne norr ut, och snart ankrade
båda fartygen söder om en holme, som antogs vara Dick-
sons ö, men då Fraser kort derpå äfven kom till vår sida,
upplystes vi om, att .detta var ett misstag. Den strand,
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som, sedd från vår första ankarplats, syntes tillhöra fast-
landet, tillhörde i sjelfva verket denna temligen vidsträckta
Ö, innanför hvilken sjelfva hamnen är belägen.

Efter en utflygt i land, under hvilken en kull ripor
sågs och dr Kjellman på öns diorit-klippor gjorde en tem-
ligen rik skörd af växter, till en del tillhörande arter, som

han ej förut mött i de arktiska trakterna, lyftade vi åter
ankar för att förflytta oss till den rätta hamnen.

Kapten Palander for förut i ångslupen för att under-
söka det ännu okända farvattnet. Under vägen träffade
och fälde han en björn, en utomordentligt fet och stor
hane. Liksom den björn dr Théel sköt här år 1875, hade
denne endast mossa och lafvar i magen, och då det knappast
är troligt, att björnen i denna trakt sommartiden kan fånga
synnerligen många salar, så är det att förmoda, att hans
föda då hufvudsakligen utgöres af växtämnen, hvartill kanske
kommer en eller annan ren, som han lyckats lista sig till. Ar
1875 sågo vi härstädes en gammal björnhane, som tycktes
i all fredlighet beta tillsammans med några renar, förmod-
ligen i afsigt att komma någon af dem inom ramhåll. Björ-
nar måtte för öfrigt vara mycket allmänna på denna del
af Sibiriens nordkust, ty under de få dagar vi nu uppe-
höllo oss härstädes, skötos ytterligare tvenne, hvilka båda
voro mycket feta.

Hamnen, som nu blifvit kartlagd af löjtnant Bove,
upptäcktes af mig 1875 och benämndes Dicksons hamn.
Den är den bästa kända hamn på hela Asiens nordkust, och
i en framtid bhr den helt säkert af stor vigt för Sibiriens
in- och utförsel. På alla sidor omgifves den af klipphol-
mar och är derigenom fullkomligt skyddad. Ankargrunden
är god lerbotten. Hamnen kan anlöpas både från norra
sidan och från sydvest; dock bör man vid inseglingen vara

försigtig, emedan ett eller annat klippgrund kan finnas, som
ej är utsatt på det af löjtnant Bove i största hast uppgjorda
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kartutkastet. Vattnet är förmodligen till salthalt betydligt vex-

lande med årstiden och med ebb och flod, men aldrig ens vid
ytan fullkomligt färskt. Det kan derför endast i högsta nöd-
fall användas för matlagning. Men tvenne bäckar på fast
landet, den ena utfallande norr om och den andra söder
om hamnen, lemna riklig och god vattentillgång, i fall snö-
vatten ej kan erhållas från några af de snöbäddar, som in
till hösten träffas flerstädes längs strandafsatserna i hamnens
omgifningar.

Vid vår ankomst sågos sex vildrenar beta på Dicksons
ö; en af dem fäldes af Palander, de öfriga jagades förgäf-
ves. Dessutom syntes, såsom redan är nämclt, några björnar,
och öfverallt bland stenrösen fann man talrika lemningar af
lemlar och räfvar. Det högre djurlifvet var för öfrigt fattigt.
Af foglar sågos sålunda endast snösparfvar, hvilka i mängd
häckade bland stenrösen så väl på fastlandet som på hol-
marne, en kull ripor, en mängd snäppor, i synnerhet Tringa-
och Phalaropus-arter, som dock ej blefvo närmare bestämda,
ejdrar, tejstar och borgmästare i ringa antal, samt alfoglar
och lommar i något större mängd. Några »dunvar» före-
kommo här ej och, då inga tvärbranta strandklippor furmos,
ej heller några alk-kolonier. Ett fiskstim sågs i Lena-sundet,
och förmodligen är fiskrikedomen ganska stor. Dessutom
torde salar och hvithvalar vissa tider på året förekomma
härstädes i ej ringa mängd. Lxtan tvifvel var det vid jagt
på sådana man begagnat en stuga, af hvilken lemningar
syntes på en af de små klippholmarne vid norra inloppet
till hamnen. Ruinen, om man kan nyttja denna benäm-
ning för en sönderfallen trästuga, visade, att byggnaden
bestått af ett rum med eldstad och ett utanför beläget för-
rådshus, och att den endast varit bestämd till sommarbostad
för de jägare och fiskare, som under fångsttiden hitkommo
från de söder ut belägna, nu äfvenledes öde simovierna1.

1 Bostäder afsedda för vistelse under så väl vintern som sommaren.
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Jag är öfvertygad om, att den dag skall komma, då
stora magasiner och många året om befolkade bostäder skola
finnas vid Dicksons hamn. Nu deremot är trakten fullkomligt
obebodd ända till Groltschicha, oaktadt, såsom en här återgif-
ven Jrarta utvisar, talrika boningshus förr funnits uppförda
längs flod- och hafsstranden ända bortom Jenisejs mynning-
till Pjäsina. De hafva länge sedan öfvergifvits, i främsta rum-
met till följd af jagtens aftagande, men sannolikt äfven
derför att den gamla tidens enkla och anspråkslösa seder
äfven här borta vid Sibiriens nordkust gifvit vika för nya
behof, hvilka voro svåra att tillfredsställa vid den tid, då
inga ångbåtar förmedlade samfärdseln på Jenisejs flodområde.
Svårigheten att anskaffa mjöl föranledde t. ex. för några
årtionden tillbaka, således innan ångbåtsfarten på Jenisej
börjat, öfvergifvandet af en simovie belägen på flodens östra
strand vid 72° ."25' n. bredd.

Simovierna vid Jenisejs mynning utgjorde på sin tid de
europeiska folkslagens längst mot norden framskjutna fasta
bostäder. 1 Belägna som de voro vid foten af den kala
tundran, utsatta för ständiga snöstormar om vintern och
svåra dimmor under större delen af den här så korta
sommaren, tyckes det, som om de ej skulle kunnat erbjuda
sina invånare många tillfällen till njutningar, och anled-
ningen hvarför man valt denna trakt till uppehållsort, syn-
nerligen i ett land så rikt på ypperlig jord som Sibirien,
synes svår att förklara. Lemningarna af en gammal si-
movie (Krestowskoj), som jag såg, då jag tillsammans med
dr Lundström och dr Stuxberg år 1875 reste upp för floden.

1 Den nordligaste fasta boningsplats, som för närvarande innehafves af euro-
péer, är den danska handelsplatsen Tasiusak på nordvestra Grönland, belägen vid
73° 24' n. br. Huru litet man t. o. m. i Ryssland känner om de forna bostä-
derna vid Jenisejs mynning synes af: Neueste Nachrichten iiber die nördlichste
Gegend von Sibirien zwischen den Fliissen Pjässida und Chatanga in Fragen
und Antworten abgefasst. Mit Einleitung und Anmerkungen vom Herausgeber (K.
E. v. Baer und Gr. v. Helmersex, Beiträge zur Kenntniss des russischen Reiohes-.
B. IV s. 269. S:t Petersburg 1841).
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gjorde dock intrycket af att ett verkligt hemlif en gång-
funnits derstädes. Tre hus med torftäckta tak stodo då
ännu qvar i sådant skick, att man kunde göra sig begrepp
om deras inredning och det lif, som der förts. Hvarje
stuga innehöll en hel labyrint af mycket små rum: bonings-
rum med väggfasta sängställen, bakrum med ofantliga spi-
sar, badstugor med ugnar för ångbad, tranmagasin med stora,
af väldiga trädstammar urholkade, trandränkta späckhoar,
späcklador med lemningar af hvithval m. m., allt vittnande

Ruiner af simovien vid Krestowskoj.
Efter en teckning af A. Stuxberg.

om att stället haft en glansperiod, då välstånd här förefun-
nits, då "hemmet omhuldats och i all sin enslighet utgjort
medelpunkten för ett lif, kanske rikare på fred och trefnad
än man vore böjd att på förhand antaga.

Är 1875 vistades en »prikaschik» (förvaltare) och tre
ryska arbetare året om vid Groltschicha. Sverevo var be-
bodt.af en man och Priluschnoj af en gubbe med sin son.
Alla voro fattiga; de bodde i små torftäckta stugor, bestå-
ende af en förstuga och ett nedrökt och nedsotadt smut-
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sigt rum med stor spis, träbänkar längs väggarna och ett högt
öfver golfvet beläget väggfast sängställe. Af husgeråd furmos
endast fångstens och fiskets redskap rikligt representerade,
härtill kommo grytor, pannor och någon gång ett tekök. Hu-
sen voro alla belägna nära flodstranden, så högt att de ej
kunde nås af öfversvämningen om våren. Deras närmaste
omgifning utgjordes af en aldrig ordnad eller röjd skräphög,
på hvilken en mängd magra draghundar sprungo omkring
för att söka föda. Endast en af de här bosatta ryssarne
var gift, och det lär ej vara synnerligen god råd på ryska
hustru-ämnen för invånarne i dessa trakter. Åtminstone be-
klagade sig kosacken Feodor, som 1875 och 1876 gjorde
några misslyckade försök att tjena mig som lots, och som sjelf
var en ungkarl redan åldrig och skrynklig vorden, att det
täcka eller svagare könet här var svagt representeradt bland
ryssarne. Han förde ofta samtalet på fördelame af blandade
äktenskap, menande, inspirerad af minne eller hopp, jag vet
ej hvilketdera, att en dolganqvinna utgjorde det mest efter-
sträfvansvärda parti för en giftaslysten man der på orten.

Ett stycke längre mot söder, men ännu långt norr om
skogsgränsen, finnas dock ganska välmående bönder, som
bebo stora, af en mängd hus och rum bestående simovier, i
hvilka en viss lyx är rådande, der man går på mattor af pels-
verk, der fönstren äro hela, helgonbilderna täckta med guld-
och silfverplåtar, väggarna försedda med speglar och beklädda
med grant målade kopparsticksporträtt af ryska kejsare och
generaler. Välståndet vinnes genom handel med de infödin-
gar, som med sina renhjordar nomadisera på tundran.

Klipporna kring Dicksons hamn bestå af cliorit, hård
och svår att sönderslå, men lätt vittrande. Berg-kullame äro
derför oftast så söndersprängda, att de bilda ofantliga sten-
rös. De voro täckta med en stor rikedom på lafvar, och
slätterna mellan dem lemnade dr Kjellman följande fane-
rogamer:
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'Cineraria frigida Richards.
Erigeron uniflorus L.
Saussurea alpina DC.
Taraxacum phymatocarpum J.Vahl.
Gymnandra Stelleri Ch. & Schl.
Fedicularis sudetica WiLLD.

» hirsuta L.
» Oederi Vahl.

Eritrichium villosum Bunge.

Myosotis silvatica Hopfm.

Astragalus alpmus L.
Oxytropis campestris (L) DC.
Dryas octopetala L.
Sieversia glacialis R. Br.
Potentilla emarginata Pursh.
Saxifragaoppositifolia L.

)> bronchialis L.
» Hirculus L.
» stellaris L.
» nivalis L.
T> hieraciifoliaWäldst. &Kit.
-» punctata L.
» ceinua L.
» rivularis L.
» csespitosa L.

Chrysosplenium alternifolium L.
Rhodiola rosea L.
Panya macrocarpa R. Br.
Cardamine pratensis L.

)) bellidifolia L.
Eutrema Edwardsii R. Br.
Cochlearia fenestrata R. Br.
Draba alpina L.

>^ oblongata (R. Br.) DC.
• corymbosa R. Br.
» Wahlenbergii Hx.
» altaica (Ledeb.) Bunge.

Papaver nudicaule L
Ranunculus pygmseus Wg.

Ranunculus hyperboreus Eottb.
» lapponicus L.
» nivalis L.
» sulphureus Sol.
). affinis R. Br.

Caltha palustris L.
Wablbergella apetala (L.) Fr.
Stellaria Edwardsii R. Br.
Cerastium alpinum L.
Alsine arctica Fenzl.

» macrocarpa Fenzl.
» rubella Wc.

Sagina nivalis Fr.
Oxyria digyna (L.) Hill.
Ruraex arcticus Trautv.
Polygonum viviparum L.

)- Bistorta L.
Salix polaris Wo.
Festuca rulira L.
Poa cenisea All.

» arctica R. Br.
Glyceria angustata R. Br.
Catabrosa algida (Sol.) Fr.

)> concinna Th. Fr.
Colpodium latifolium R. Br.
Dupontia Fisheri R. Br.
Koeleria hirsuta Gaud.
Aira csespitosa L.
Alopecurus alpmus Sm.
Eriophorum angustifolium Rc>th

» vaginatum L.
» Scheuchzeri Hoppe.

Carex rigida Good.
» acpiatilis Wg.

Juncus biglumis L.
Luzula hyperborea R. Br.

» arctica 81.
Lloydia serotina (L.) Reichexb.
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Våra botanister gjorde sålunda på land en i förhål-
lande till traktens nordliga läge ej oansenlig skörd. I haf-
vet träffades deremot icke några större alger, hvilket ej heller
var att vänta, då vattenprof, upptagna med Ekmans djup-
vattenhemtare, visat, att salthalten på djupet var lika ringa

Sieversia glacialis R. Br,

från Dicksons hamn.

som på ytan, nämligen endast 0.3 procent. Afven vattnets
temperatur var vid vårt besök ungefär densamma på bott-
nen som vid ytan, nämligen + 9° till + 10°. Vårtiden, då
snösmältningen egt rum, är vattnet härstädes förmodligen
fullkomligt sött, vintertiden åter kallt och kanske lika salt-
haltigt som på bottnen af Kara-hafvet.
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Under så vexlande hydrografiska förhållanden hade man

väntat, att på bottnen möta endast en ytterst fattig hafs-
fauna, men detta var ingalunda förhållandet. Draggnin-
garna i hamnen lemnade nämligen dr Stuxberg ett ej allt
för torftigt utbyte, bestående af samma former som de,
hvilka träffas i det salta vattnet på bottnen af Kara-hafvet.
Denna omständighet tyckes visa, att vissa evertebrat-former
kunna tåla en vida större vexling i vattnets temperatur och
salthalt än algerna, och att en del arter finnas som, ehuru
de i regeln lefva i det starkt afkylda salta vattenlagret å
Kara-hafvets botten, utan att skadas kunna tåla en betydlig
minskning i vattnets salthalt och en ökning i temperaturen
af omkring 12°. /

För vår tids vetenskap, hvilken så ofta lägger före-
komsten af en nordisk form i södern, eller tvärt om, till
grund för ganska vidtgående teoretiska slutledningar, måste
kännedomen om de former, hvilka ömsom kunna lefva i
nästan sött vatten af -f- 10° temperatur, ömsom i vatten
afkyldt till — 2°. 7 och af nästan samma salthalt som Me-
delhafvets, vara af ett visst intresse. De märkligaste voro,
enligt dr Stuxberg, följande: en Mysis-art, Diastylis Eathkei
Kr., Idothea entomon Lin., Idothea Sabinei Kr., 2 arter
Lysianassider, Pontoporeia setosa Stbrg, Halimedon brevi-
calcar Goés, en annelid-art, en Molgula, Yoldia intermedia
M. Särs, Yoldia (?) arctica Grav och en Solecurtus.

Drifved, dels smärre qvistar och rotbitar, dels hela
träd med vidsittande delar af grenar och rötter, förekom
mer i sådan mängd i bottnen af ett par skyddade vikai
vid Dicksons hamn, att sjöfararen der utan svårighet kan
förse sig med nödigt bränsleförråd. Hufvudmassan af den
drifved, floden för med sig, stannar dock ej på dess egna
stränder, utan flyter ut till sjös för att sedan kringdrifva
med hafsströmmarne, tills veden uppsupit så mycket vatten
att den sjunker, eller till dess den kastas upp på stränderna
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af Novaja Semlja, Asiens nordkust, Spetsbergen eller kanske
Grönland. En annan del af drifveden sjunker, innan den
når hafvet, ofta så att stammarne stå upprätta på flodbottnen
med ena ändan så att säga rotfästad i sanden. De kunna
sålunda blifva till olägenhet för seglatsen, åtminstone på
grundare ställen af floden. En bugt strax innanför Dick-
sons hamn var till och med nästan afstängcl med ett natur-
ligt palissadverk af drifvedstammar.

Evertebrater från Dicksons hamn
a. Yoldia arctica Gray. l2/3 af nat. storl. b. Diastylis Rathkei Kr. 3 ggr förstorad.

Den 7 augusti. Vega intog kol från Express. Om-
aftonen kom Lena, 36 timmar efter det Vega ankrat i denna
hamn, cl. v. s. precis på den tid som blifvit utsatt. Rörande
dess färd meddelar dr Almqvist följande :

»Den 2 augusti stego vi, Hovgaard, Nordqvist och jag, om bord
på Lena för att göra en tur till Beli Ostrow. Vi skulle landstiga på
sydvestra udden och der företaga botaniska och zoologiska under-
sökningar. Derefter skulle vi egna någon uppmärksamhet åt den
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midt emot liggande stranden af Jalmal samt uppsöka derstädes
boende samojeder.

Vi lemnade Vega kl. 11 f. m. Under dagens lopp sågo vi
här och der i söder spridd is, och kl. half 11 på qvällen stötte vi
på ett större, ungefår 300 meter bredt band af spridd is, som låg
utsträckt i NO och SV. Det passerades utan svårighet. Under
natten mötte vi då och då litet spridd is och på morgonen ännu
ett band af betydligare ismassor. Oaktadt tjocka och regn lyckades
vi under oupphörliga lödningar på 10—3| meters vatten att träffa
sundet mellan Beli Ostrow och fastlandet, och den 3 augusti kl. 11
f. m. kastade vi ankar något öster om öns sydspets. Lena låg
på 3^ meters vatten, ungefär 1 eng. mil ut i sjön. Stranden
befans så långgrund, att vår båt måste lemnas omkring 300 meter
ute i sjön, och vi fingo vada i land.

Beli Ostrow består af idel fin sand, och blott på den af hafsvatt-
net sköljda delen af stranden sågos några stenar stora som valnötter;
högre upp på land funno vi ej en stenbit, ens af en nagels storlek.
Öns högsta punkt tycktes knappast ligga 3 meter öfver hafsytan. Den
del af ön, öfver hvilken hafsvattnet spolar, d. v. s. stranden och
djupa vikar här och der, visar den fina sanden blottad, utan spår
till vegetation. Der marken höjer sig något litet, blir den be-
klädd med ett svart- och hvitbrokigt täcke af mossa och lafvar;
spridda deruti stå med långa mellanrum små grästufvor. Först
ännu något högre upp, och egentligen blott kring de talrika små
sötvattensjöarnes träskiga stränder samt i diken och kärr, är mar-
ken svagt grön. De högre växterna representerades blott af 17
arter, alla små och förkrympta, de flesta blott uppstigande några
få linier öfver sanden. 1 Högst få plantor nådde en höjd af 15 deci-
meter. Ingen pilart träffades, ingen blomma sågs af annan färg än
grön eller hvit.

1 De här gjorda samlingarna hafva efter hemkomsten bestämts af dr Kjell-
man, som meddelat följande förteckning
Saxifraga stellaris L. Aira ca?spitosa L.

cernua L.
rivularis L.

Hierochloa pauciflora R. Br.
Eriophornm russeolum Fr.

Cochlearia fenestrata R. Br.
•Stellaria humifusa Rottp..

Sagina nivalis Fr.

» Scheuchzeri Hoppe.

Carex salina Wg.
» ursina Desv.

Arctophila pendulina (L.est.) Axds. Luzula hyperborea R. Br.
Catabrosa algida (Sol.) Fr. » arctica 81.
Dupontia Fisheri R. Br.
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Äfven laf-floran var fattig. Inga arter visade någon större
frodighet, och sällan frambragte den svarta och hvita lafskorpan
något »apothecium». Ymnigast var laf-vegetationen på strandens
drifved och på tufvorna i kärren. De större lafvarne, såsom ren-
och islands-laf, förekommo ytterst sparsamt. Ungefär 80 arter an-
träffades. Af mossor insamlade Nordqvist ungefär 20 arter. Land-
evertebraterna voro så sparsamt representerade, att endast tre diptera
och en hymenopter-art samt några insekt-larver och spindlar kunde
insamlas. Blott poduror förefunnos i riklig mängd; de rent af
öfvertäckte hela marken vid stranden.

Flere flockar renar sågos, men vi lyckades ej komma dem in-
om skotthåll. En liten fisk af simpslägtet fångades af Nordqvist i
ett dike, som stod i samband med hafvet. Ännu frisk drifved
träffades i stor myckenhet, och längre upp i land låg en och annan
mera murken stock.

Regn och tjocka omöjliggjorde en ortbestämning. Under nat-

ten gingo vi öfver sundet och kastade ankar ungefär 11/^l 1/^ eng. mil
från Jahnals strand, midt för några samojedtält, dem vi upptäckt
ett stycke uppåt land. I samma ogynsamma väder som föregå-
ende dag sökte vi gå i land derstädes, men funno vattnet alldeles
för grandi Först temligen långt öster ut lyckades vi uppnå stran-
den på ett ställe, der landet med en ungefär 9 meter hög bank
stupade brant i hafvet. Ofvanför denna bank, som bestod af lös
lera, funno vi ett slättland af en rikare vattnad tundras utseende,
uppfylclt af kärr och bäckar samt derför erbjudande en ganska grön-
skande anblick. För att träffa samojederna gingo vi nu rester ut,
passerade flere bäckar, hvilka djupt genomskurit marken och voro
•omgifna af höga vallar, tills vi efter en half timmes vandring kommo
till en bred, men ej särdeles djup elf, omöjlig att öfvervada. Vi
återvände derför till vår båt i afsigt att på andra sidan elfven söka
en landstigningsplats, men som Lenas afstånd från land var betyd-
ligt och blåsten tilltog, ansåg kaptenen tiden ej medgifva oss att
företaga en så lång utflygt.

Så vi dt vi kunna döma af värt hastiga besök, föreföll vegeta-
tionen på denna del af Jalmal ganska rik. Särskildt voro de höga
bankarne rikt täckta af fanerogamer och lafvar och skulle förtjenat
en noggrannare undersökning. Våra flygtiga iakttagelser öfver växt-
ligheten härstädes kunna dock hafva sitt intresse i och för jemfö-
relsen med Beli Ostrows flora; vi insamlade och antecknade en
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del högre växter 1 samt ungefär 40 lafarter. Nordqvist fann faunan
likna den närbelägna öns och träffade dessutom två coleopter-arter.

Efter 26 timmars stillaliggande i sundet lyftade vi åter ankar
och gingo öster ut, följande en ränna med 10 till 16 meters vatten.
Vi kunde ej finna dennas lopp längre åt öster, utan måste, oaktadt
vi voro nära östliga ändan af Beli Ostrow, besluta oss att vända för
att åter gå ut genom sundets vestra inlopp. En mängd strandad is
sågo vi på öns nordkust, hvilken, från sjösidan sedd, icke företedde
någon olikhet mot den af oss besökta delen. Den 7 augusti anlände
vi till Dicksons hamn.»

Ur löjtnant Hovgaards berättelse om samma utfärd med-
delas här en karta öfver Beli Ostrow och den närbelägna
kusten af Jalmal, å hvilken jag benämnt sundet mellan
ön och fasta landet efter Maltgin, en af de käcke ryske
sjömän, som för snart ett och ett hälft sekel sedan första
gången seglade genom detsamma.

Det är sä sällan som Jalmal blifvit besökt af européer,

•och det, som de der iakttagit, är spridt i sä svårt tillgäng-
liga tryckta skrifter, att det kanske kan vara på sin plats
■att här sammanställa det vigtigaste, som är kändt om denna
halfö, jemte nödiga litteraturanvisningar.

Hvad först namnet beträffar, så skrifves det någon
gång äfven »Jelmert-land >2, men detta är fullkomligt orätt.

1 Dessa äro enligt dr Kjellmans bestämning följande:
-Saxifraga cernua L. Arctophila pendulina (I.jest.) And.

» caespitosa L. Catabrosa algida (Sol.) Fn.
'Cochlearia fenestrata K. Br. » concinna Th. Fb.
Draba alpina L. Dupontia Fisheri R. Bi..
lianuncnlus snlphureus Sol. Calamagrostis lapponica L.

» nivalis L. Carex salina Wg.

" pygmeeus Wo. » rigida Good.
» lapponicus L. Eriophornm russeolum Fb.
» borealis Tbautv. Luzula arcnata Sm. f. hyperborea R. Be.

Stellaria Edwardsii K. Bi;. Lloydia serotina (L.) Reichexb.
Salix glanca L.

2 På kartorna i Lixschotexs förut anförda arbete, tryckt år 1601, och i
Bi.avii Atlas Major (1665, T. I. s. 24 o. 25) kallas detta land »Nieu West
Vrieslant» och »West Frisia Nova», namn som visserligen hafva prioritet i tryck,
enen dock ej kunna erhålla företräde framför invånarnes eget vackra namn.

UTFLVGT TILL BELI OSTROIV. JALMAL
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•>Jalmal» är af samojediskt ursprung och har, enligt en-
skild! meddelande af den kände språkforskaren dr E. 1).

Europ-EUS, den betecknande betydelsen landsända». Jel-
mert äter var en båtsman hos den holländske hvalfångaren
Vlaming, hvilken 1604 seglade kring Novaja Semljas nord-
spets till Barents" vinterhamn och derifrån vidare mot syd-
ost. Sjelf säg Vlaming vid vändpunkten intet land, ehuru
alla tecken antydde, att sådant borde finnas i närheten; men
åtskilliga af manskapet trodde sig se land, och berättelsen
härom för en holländsk kartritare, Dick Kembrantsz. van
Nierop, föranledde det förmodade landets införande på en
mängd kartor, vanligen som en stor ö i norra delen af
Kariska hafvet. Denna ö benämndes Jelmert-land. l Namn-
likheten mellan Jelmert-land och Jalmal samt tviflet på till-
varon af den på kartorna först utritade Jelmert-ön har se-
dermera gifvit anledning till öfverförandet af namnet Jelmert-
land på den halfö, som skiljer Obs mynningsvik från Kara-
hafvet. Anmärkas bör dock, att namnet Jalmal ej träffas
i äldre skrifter om färder från de europeiska farvattnen till
Ob. Första gången har jag mött det i berättelsen om

Skuratows resa år 1737, såsom beteckning för nordostligaste
udden af den halfö, som nu bär detta namn. 2

Jalmals gräsrika slätter erbjuda samojederna under som-
maren mycket omtyckta renbetesmarker, och landet lär då
hafva en i jemförelse med andra trakter af ishafsstranden
ganska talrik befolkning, hvaraf dock största delen till vin-
tern drager söder ut med sina betydande renhjordar. Men
landet är, detta oaktadt, bland de sämst kända delarne af
det stora ryska riket. Några upplysningar om detsamma
kan man hemta ur skildringar af följande resor:

Selifontow 1737. Geodeten Selieontow gjorde under
juli och augusti månader med rensläde en resa längs kusten

1 Jemför X. Witsex. 1785. s. 902.
2 Wraxgels Reise, Berlin 1839. s. 38.
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af Ob-viken linda till Beli Ostrow. Af denna resa tyckes
beklagligen intet annat vara offentliggjordt, än det man fin-
ner hos Litke, Viermalige Beise etc, Berlin 1835, s. 06,
i.ch Wrangel, Sibirische Beise, Berlin 1889, s. 37.

Sujeff. 1171, reste på Pallas* föranstaltande öfver södra
delen af Jalmal från Obdorsk till Kariska viken och lemnar
mii sina under resan gjorda iakttagelser ett innehållsrikt med-
delande i Pallas, Beise durch verschiedene Provinzen des Bus-
>ischen Beichs, S:t Petersburg 1771—7 0, 111 s. 14—35.

Krusenstem 1562. Under sin andra resa i Kara-haf-
vet, hvilken slutade med att fartyget »Jennak» måste öfver-
gifvas vid stranden af Jalmal ungefär på 69° 54' n. bredd,
räddade sig Krusenstern d. y. med sitt manskap till ku-
sten, dit han ankom i alldeles utblottadt tillstånd den 28
september. Han hade, då han kom i land, mistat allt och
skulle helt säkert varit förlorad, om han ej nära landnings-
stället träffat en rik samojed, egare af två tusen renar, som

mottog de skeppsbrutne mycket vänligt och med renar skjut-
sade dem till det i rät linie 500 verst, efter samojedens
beräkning 1,000 verst, aflägsna Obdorsk. I den skildring
af Krusensterns resor, hvartill jag haft tillgång, förekomma
tyvärr inga vidare upplysningar rörande den folkstam, med
hvilken han under denna märkvärdiga resa kom i beröring. 1

Waldburg-Zeil och Finsch 1876. En ganska utförlig
och särdeles intressant beskrifning om naturförhållandena i
sydligaste delen af halfön träffas i skrifterna om grefve
Waldburg-Zeils och dr Finsch resa år 1876. 2

Scliwanenberg 1877. På norra delen af Beli Ostrow

1 Paul vox Krusensterx. Skizzen ans seinem Seemannsleben. Hirsch-
berg in Schlesien. Längre fram kommer jag att något utförligare redogöra för von
Krusensterns tvenne resor i Kara-hafvet.

2 Deutsche Geogr. Blätter von Lindemaxx Namens d. Geogr. Gesellsch.,
Bremen. I. 1877. 11. 1878. O. Finsch, Reise nach West-Sibirien im Jahre
1876. Berlin 1879. En litteraturförteckning finnes sammanstäld af Graf vox
Waldburg-Zeil, under titel: Litteratur-Nachweis fur das Gebiet des unteren Ob.
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landsteg kapten Schwanenberg under den märkliga färd,
som han nämnda år gjorde från Jenisej till S:t Petersburg.
Man såg inga spår af menniskor, men väl af ren och björn.
Hafvet var ända intill stranden tillräckligt djupt för grund-
gående fartyg (enskildt meddelande).

Svenska expeditionen 1875. Vi landstego under denna
resa ungefär på midten af Jalmals vestra kust. För att

Offerplats på Jalmal.
Efter en teckning af A. N. Lundström.

gifva ett begrepp om landets beskaffenhet skall jag ur min
föga spridda berättelse om färden 1 här meddela följande:

»På eftermiddagen don 8 augusti gick jag jemte Lundström
och Stuxberg i land på en från Jalmal något litet utskjutande uddi-

1 Norpexskiöld, Redogörelse för en expedition till mynningen af Jenisej
ocb Sibirien år 1875. Bih. till Kongl. Vet.-Ak. Handl. Band 4 N:o 1, sid.
38—42.
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på norra sidan om mynningen af en temligen betydlig elf. Land-
stigningsstället var beläget vid lat. 72° 18', long. 68° 42'. Landet
begränsades här af en låg strandfjäre, från hvilken på ett afstånd
af 100 steg en 0 till 30 meter hög tvärbrant strandvall höjde sig.
Ofvan om strandvallen vidtog en vidsträckt, svagt undulerande
slätt, betäckt med en vegetation, som visserligen var ytterst en-
formig, men dock vida yppigare än Waigatsch-öns och Novaja
Semljas. Vegetationens enformighet torde här i väsentlig mån betin-
gas af terrängens enformiga beskaffenhet. — Någon fast klyft tinnes
här ej. Marken utgöres öfverallt af sand och sandblandad lera, i
hvilken jag icke kunde finna en sten så stor som en bösskula eller
ens så stor som en ärta, oaktadt jag letade pä en sträcka af flere
kilometer längs med strandvallen. Äfven från hafvets botten utan-

för kusten upphemtade skrapan aldrig några stenar, ett förhållande
som är märkligt bland annat derför, att det tyckes visa, att strand-
isen från Ob-Jenisej icke drifver ned till och smälter i denna del
af Kariska hafvet. För öfrigt innehålla sandlagren icke heller några
subfossila snäckor, säsom förhällandet är med Jenisej-tundrans sand-
bäddar, och äfven »Noaeh-trä» tyckes här saknas. Om man får
döma af våra iakttagelser från detta ställe, skiljer sig således half-
ön mellan Ob-viken och Kariska hafvet ganska väsentligt från den
rister om Jenisej belägna tundran.

Några invånare sägo vi ej till, men öfverallt på stranden
syntes talrika spår af menniskor, af hvilka en del gått barfotade, af
renar, hundar och samojedslädar. Ofvan om strandvallen fans en
offerplats, bestående af 45 i en hög lagda björnskallar af olika ål-
der, en mängd hufvudskålar af ren, en underkäke af hvalross m. m.
Pa de flesta björnskallarne voro hörntänderna utbrutna, ofta sak-
nades underkäken helt och hållet. Några af benen voro mossbe-
lupna och lågo nedsjunkna i jorden, andra hade, såsom vidsittande
kött utvisade, blifvit ditlagcla detta år. Midt i benhögen stodo fyra
träbitar uppresta. Tvenne utgjordes af en meter långa käppar med
utskurna hak, tjenande att uppbära de ren- och björnskallar, som
dels voro uppspetsade på stolparne eller upphängda på de inskurna
haken, dels uppträdda genom ett i pannbenet skuret fyrkantigt
häl. De tvenne andra, som tydligen voro offerplatsens egentliga
gudabeläten, utgjordes af drifvedsrötter, på hvilka några utskärnin-
gar blifvit gjorda för att utmärka ögon, mun och näsa. De delar
på träbiten, som skulle föreställa ögonen och munnen, hade nyli-
gen blifvit bestrukna med blod, och vid benhögen låg ännu qvar

BESÖK PÄ JALMAL It, 7



FJERDF. KAPITLET

198

innanmätet af en nyligen slagtad ren. Strax bredvid furmos lem-
ningar af en eldstad och en afskrädeshög, bestående af allehanda ben
af ren och underkäkar af björn.

Da hvarken strandens sandafsatser erbjödo något lämpligt
häckningsställe för alkor, tejstar. fiskmåsar o. dyl. eller några hol-
mar förekommo utanför kusten, som hade kunnat tjena till häck-
ningsställen för ejdrar och andra koloni vis häckande gåsarter, sak-
nades här polarhafvens rika fogellif. I elfmynningen kringflög.
dock stora skaror af ejdrar och alfoglar, och pä strandens sandban-
kar sprungo skaror af Calidris arenaria och en eller annan Tringa
oroligt af och an för att söka sin föda. Tundrans ödslighet af-
bröts endast af ett par lärkor och ett falkpar med ungar (Falco
peregrinus). Dessutom syntes spar af renar, och tvenne pä strand-
vallen uppresta räffallor angåfvo, att äfven räfvar förekomma i dessa
trakter i tillräcklig mängd för fångst.

Senare pä aftonen, sedan några solhöjder blifvit tagna för be-

stämmande af ortens läge, rodde vi åter om bord och seglade derpå
vidare, följande kusten pä afstånd, hvarvid vi en gång färdades
fram mellan land och en lång serie af grundisar, som strandat ut-

med kusten på ett djup af P —lo meter. Om natten foro vi förbi
ett ställe, hvarest fem samojedtält voro uppslagna, i hvilkas gran-
skap en mängd renar betade. Landet blef nu alldeles lågt. och
hafvet grundade till betydligt. Kursen stäldes derför mot NV. i
hvilken riktning snart djupare vatten erhölls. Oaktadt ytvattnets
ringa salthalt och höga temperatur ( + 7°.7 C.) fångades här en
Olio borealis och en mängd copepoder i vattenbrynet.»

Den nu beskrifna utflygten samt Almqvists och Hov-
gaards landstigning 1878 från Lena äro de enda tillfällen,
då, så vidt jag vet, naturforskare besökt den nordliga de-
len af den halfö, som skiljer Kara-hafvet från Obi. Äf-
ven norska fångstmän besöka den sällan, hvilket hufvud-
sakligast beror på den grunda ostkustens svårtillgänglighet
och bristen på hamnar. De landstiga dock numera en och
annan gång för att intaga vatten och kanske för att mot
sina besparingar på tobaksransonen, mot öfverflödiga knif-
var, gamla urmodiga gevär, krut, bly m. m. tillbyta sig
alster af samojedernes renskötsel, jagt och fiske. I början
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sprungo invånarne undan, när de sågo norrmännen komma,
och då detta ej hann ske, helsacle de dem ödmjukt med
knäfall och hufvuclets böjning till jorden, samt ville ogerna
med dem inlåta sig i någon handel eller visa dem sina ego-
clelar. Sedan emellertid samojederna märkt, att norrmännen
icke göra dem något för när, hafva misstroendet och den
stora ödmjukheten fullständigt upphört. Numera är ett
besök af européer för dem mycket kärkommet, dels för det
tillfälle som erbjudes att genom byteshandel erhålla åtskil-
liga nödvändighets-, njutnings- och granlåtssaker, dels kanske
ock för det afbrott, som härigenom beredes i tundra-lifvets
enformighet. lSär fångstmännen ro eller segla längs den
flacka kusten, händer det ofta, att infödingar springa af
och an på stranden och genom tecken ifrigt anmoda främ-
lingarne att landstiga; om så sker, och om några rikare
samojeder finnas i trakten, börjas genast ett efter folkets
sed storartaclt gästabud, med mer än ett drag erinrande om
skildringarna från de bildade nationernas sagotid.

Hvad jag har anfört är så godt som allt hvad vi veta
om Jalmal, och man ser deraf, att ett ganska vackert, ännu
orördt fält för etnografiska och naturhistoriska studier här
föreligger kommande Jenisej-farare.

Hurudan är vintern vid Jenisejs mynning? Derom
hafva vi för närvarande icke någon kännedom, enär ingen
vetenskapligt bildad person der öfvervintrat. Men deremot
har man en mycket spännande berättelse om en öfver-
vintring af finnen Nummelin vid Briochowski-öarna i Jenisej
på 70° 48' n. br.

Stället besöktes af mig den 2 7 avg. 1875. Det ut-
gör ett endast om sommaren besökt fiskläge, som vid den
tiden af året är särdeles intagande, omgifvet af yppig gräs-
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och buskvegetation. Bostäderna äro belägna vid ett sund
emellan Briochowski-öarna, hvilka bilda den nordligaste grup-
pen i den ö-labyrint, som upptager Jenisejs strömfåra mel-
lan 69 l/2

° och 71° n. br. Fisket för året var vid vårt
besök afslutadt och stället öde. Men två smärre hus och
en mängd jordgammor, alla i godt stånd, stodo qvar på
stranden och vittnade, jemte en mängd på land uppdragna

Jordgammor på Brioehowski-ön.
Efter en skiss af författaren.

större båtar och för insaltning af fisk afsedda träkärl, om
den handtering, som tidigare på sommaren här bedrifvits.
Det var på denna ort som Nummelin tillbragte en af de
svåraste vintrar, som den arktiska litteraturen vet omtala. 1

1 Enskildheterna af denna öfvervintring anför jag dels efter muntliga med-
delanden af Nummelin, dels efter Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning för den
20 och 21 nov. 1877. Den der förekommande första och, sä vidt jag känner,
enda utförligare berättelse om den här ifrågavarande färden, är med ledning af
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År 1876 hade M. Sidoroff, känd såsom lifligt intres-
serad för sjöfärder i de sibiriska farvattnen, låtit i Jenisejsk
bygga och utrusta ett fartyg Sewernoe Sianie (Norrske-
net), hvilket skulle från Jenisej utföra åtskilliga varor till
Europa. Fartyget stäldes under befäl af en rysk sjökap-
ten, Schwanenberg. Under honom tjente Nummelin som

styrman, hvarjemte fartyget bemannades med 18 man, af
hvilka de flesta blifvit förvista till Sibirien för brott. Till
följd af åtskilliga missöden kunde fartyget första året ej
komma längre än till granskapet af Jenisejs mynning, hvar-
före det lemnades i vinterqvarter på förutnämnda ställe.
Nummelin och fyra förvista dröjde qvar om bord, medan
Schwanenberg och det öfriga manskapet den 28 sept. åter-
vände till Jenisej sk. Frost hade redan då inträdt. Under
de tvenne följande veckorna höll sig temperaturen i gran-
skapet af 0°; klart väder vexlade med snö och regn.

Den 5 okt. drog manskapet in i sitt vinterqvarter, se-
dan man insamlat drifved och lagt den i högar, för att den
skulle kunna uppletas under snön.

Den 16 okt. visade termometern kl. 8 om morgonen
— 4°, 5 och sjönk sedermera ytterligare för hvar dag, tills
qvicksilfret efter den 21 okt. under några dagar ständigt stod
under —10°. Den 26 okt. hade man —18°, men de första
dagarne af nov. steg temperaturen åter till —2°. Den 6
nov. sjönk termometern åter till —17°, men steg den 11
till —3°,5. Den 14 nov. hade man —23°,5, den 21
— 29°,5. Följande dag om morgonen hade man —32°
och på qvällen —37°, gissningsvis emedan termometern ej
gaf vidare besked. Denna temperatur af —30° till —32°,
vexlande med fruset qvicksilfver, fortgick till november må-
nads slut, hvarpå temperaturen åter steg till —11°,5. Vid

dagböckerna dikterad för tidningsredaktionen af Schwanenberg och Nummelin.
Schwanenberg hade några dagar förut kommit till Göteborg med sitt i Jenisejsk
byggda fartyg.



FJ ERD E KAPITLET

202

jultiden hade man åter —81° och de sju följande dagarne
fruset -qvicksilfver, hvarmed det nya året ingick. Derpå
steg temperaturen åter till —20°, men sjönk åter snart så,
att från den 16 jan. fruset qvicksilfver visade sig under fem
dagar. Den 22 jan. hade man —9°. Den 26 åter fru-
set qvicksilfver och den 29 —6°. Under februari månad
steg temperaturen aldrig öfver —24°; qvicksilfret var fru-
set den 20, 25, 26 och 28. Detsamma var förhållandet
den 1, 8, 6, 7, 14, 16 och 18 mars; den 22 mars hade
man —7°, den 80 —29°. April ingick med —31°, men

derpå steg temperaturen så, att den d. 16 nådde ■—11°,
samt vexlade sedan mellan —21° och —6° (d. 25). Den
2 maj hade man morgon och afton —12°, middagstiden
—2° till —s°. Den 8 maj hade man +0, den 17 —10°,5,
den 31 +0°,5. Juni ingick med +1°,5. Den 8 hade man
vid middagstiden +11°, morgon och afton samma dag +2°
å +B°. Under den återstående delen af juni samt under
juli månad vexlade temperaturen mellan +2° och +21°.

Det var under sådana förhållanden som styrman Num-
melin med sina fyra följeslagare lefde i det illa försedda
plankhuset på Lilla Briochowski-ön. De inflyttade såsom
sagdt den 5 okt.; den 20 var isen så starkt tillfrusen, att
den höll att gå på. Den 26 började snöstormar, så att
man ej kunde gå ur huset.

Solen såg man sista gången den 21 nov., och den vi-
sade sig åter den 19 jan. Den 15 maj gick solen ej mera
ned. Temperaturen stod då under qvicksilfrets fryspunkt.
För att solens öfre kant den 19 januari skulle kunna visa
sig, måste man antaga en horisontal refraktion af nära I°.
Öarna i Jenisej äro låga, så att man sannolikt hade en
temligen öppen horisont mot söder.

Kort efter jul började skörbjugg att visa sig. Num-
melins följeslagare voro för brott dömda och straffade för-
brytare, hos hvilka man ej kunde vänta någon hvarken
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fysisk eller moralisk motståndskraft mot denna sjukdom.
De omkommo också alla, tre i skörbjugg och en under ett
försök att gå öfver från Briochowski-ön till en simovie
vid Tolstoinos. I stället hade Nummelin lyckats förskaffa
sig två man från Tolstoinos och längre fram en från Grolt-
schicha.

Den 11 maj kom söder ifrån en undsättning af tre
man under styrman Meyenwaldt, som Sidoroff uppsändt för
att hjelpa till vid fartygets bergning. Det gälde till en
början att skotta bort den snö, som nedtyngde fartyget.
Snön låg nära sex meter djup på flodisen, och denna var tre
meter tjock. När man äntligen fått fartyget nästan utgräfdt,
begrofs det åter genom en ny snöstorm.

I medlet af juni började isen att röra sig, och flod-
vattnet steg så högt, att Nummelin, Meyenwaldt och fyra
man, jemte två hundar, nödgades taga sin tillflykt till stu-
gans tak, dit de bergat något proviant och bränsle. Här
tillbragte de sju dygn under ständig lifsfara.

Floden hade nu stigit fem meter, stugans tak höjde sig
blott */4 meter öfver den svalda flodens yta och stod hvarje
ögonblick i fara att af ett kringflytande isstycke bortföras.
En vid taket bunden liten båt var i så fall det yttersta
räddningsmedlet.

Hela landskapet var öfversvämmadt. De öfriga husen
jemte gammorna voro bortspolade af vattnet och drifisen,
hvdken äfven ständigt hotade den enda återstående bygg-
naden. Från dess tak nödgades man arbeta dag och natt
för att med stänger hålla isstyckena ifrån sig.

Den starka öfversvämningen hade till och med öf-
verraskat flyttfoglarne. Det fans för dem på långa sträc-
kor ingen torr fläck att hvila på, och så hände det, att
trötta ripor slogo ned bland menniskorna på taket; en
gång satte sig en ripa på Meyenwaldts hufvud, ett par slog
sig ned på hundarne.
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Den 23 juni började vattnet falla, och den 25 hade
det sjunkit så, att man kunde lemna taket och äter inflytta
i husets ödelagda inre.

Berättelsen om huru Nummelin i sällskap med Schwa-
nenberg sjöledes återvände till Europa tillhör ett följande
kapitel.
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Nordostfärdernas historia från 1556 till 1878. — Burrough
15Ö0. — Pet och Jackman 1580. — Holländarnes företa resa 1594. — Oliver
Brunei. — Andra resan 1595. — Tredje resan 1596. — Hudson 1608. — Gour-
don 1611. — Bosman 1625. — de la Martiniere 1653. — Vlaming 1664. — Snob-
berger 1675. — Roule kommer till ett land norr om Novaja Semlja. — Wood
och Flawes 1676. — Meningsutbyte i England angående isförhållanden i Polar-
hafvet. — Uppgifter om uppnående af höga nordliga breddgrader. — Äsigterna om
Polarhafvets beskaffenhet fortfarande delade. — Payer och Weyprecht 1872—74.

Det haf, som i norr sköljer europeiska Rysslands kust,
benämnes af konung Alfred (Orosifs, I bok., kap. T. ii) Qvän-
sjön eller Qvänhafvet (på anglosaxiska Cwen Sae 1), ett be-
tecknande namn, som obestridligt har prioritet för sig och
väl förtjente bibehållas. För vestra Europas invånare blefvo
de öar, Novaja Semlja och Waigatsch, genom hvilka detta
haf skiljes från Sibiriens Tshaf, först kända genom Stephen

Burroughs upptäcktsresa år 1556. Burrough namnes der-
före ofta såsom Novaja Semljas upptäckare, men med orätt.
Då han ditkom, träffade han nämligen derstädes ryska far-
tyg, bemannade med fångstmän väl bekanta med farvattnen
och landet. Det är deraf tydligt, att Novaja Semlja redan
på den tiden varit sä Länge bekant för invånarne i nord-
liga Ryssland, att en ganska liflig fångstfart hunnit upp-
komma derstädes. Sannolikt är till och med att, på samma
sätt som nordligaste Norge redan för ett årtusende tillbaka
var bekant, ej allenast för kringströfvande lappar, utan äfven

1 I Bosworths öfversättning återgifves detta namn med White Sca, en
onödig namnmodernisering, hvilken för öfrigt är oriktig, enär Hvita hafvet endast
är en vik af den ocean (Cwen Sae), som begränsar Europa i norr.
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för norrmän och qväner, också länderna kring Jugor Schar
och Waigatsch flere århundraden före Burroughs färd voro
bekanta, ej blott för de på fastlandet nomadiserande samo-
jederna, utan äfven för åtskilliga bjarmiska eller finska stam-
mar. Förmodligen drefvo samojederna då för tiden liksom
nu sina renhjordar dit upp för att under sommarmånaderna
beta på ishafskustens gräsrika marker, der de voro mindre
besvärade af mygg och renflugor än längre söder ut, och
förmodligen följdes de vilda nomaderna då liksom nu af
handelsmän från mer bildade, i nordliga Byssland bosatta
stammar. Namnet Novaja Semlja (Nyland) anger, att det
blifvit senare, förmodligen af ryssar, upptäckt, men man
känner hvarken när eller huru. * Stephen Burroughs rese-
berättelse, hvilken, liksom så många andra, blifvit bevarad
från glömska genom Hakluyts berömda samling, utgör der-
för ej allenast en skildring af vest-europeernas första Novaja-
Semlja-färd, utan bildar äfven hufvudkällan för kännedomen
om ryssames äldsta färder till dessa trakter. Jag skall med
anledning deraf uppehålla mig något längre vid denna resa
än vid de flesta andra sjöfärder jag här kommer att om-
nämna.

Det är sjelfklart, att de nya vigtiga handelsförbindelser,
som Chancelors upptäckt af vägen från England till Hvita
hafvet föranledde, skulle så väl i England som i Byssland
helsas med stor hänförelse och gifva anledning till en mängd
nya företag. Till en början bildade man redan år 1555
i England ett sällskap »Merchants adventurers of England
for the discoverie of ländes, territories, isles, dominions and

1 De ryska krönikorna förmäla, atl landet mellan Dvina och Petschora
(Sawolotskaja Tschud) under första hälften af nionde århundradet blifvit skatt-
lagdt under slaverna i Novgorod. Ett kloster omtalas i början af tolfte århun-
dradet vid mynningen af Dvina. hvaraf man kan sluta, att landet redan då var
delvis befolkadt af ryssar, men man saknar alla tillförlitliga upplysningar om tiden,
då de rysk-finska ishafsfärderna börjat (jemför F. Litke. Viermalige Reise clurch
das nördliche Eismeer. Berlin 18'J5, s. 3).
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seigniories unknowen», vanligen kalladt »Muscovy Company».
Den då omkring åttioårige Sebastian Gabot utnämndes till
dess oafsättlige guvernör, och en mängd privilegier bevil-
jades detsamma af så väl Englands som Rysslands herskare.
Samtidigt utsändes underhandlare, handelsmän och forskare
på olika vägar från England till Ryssland för att befästa
vänskapen med detta land samt närmare undersöka den, åt-
minstone för England, nya verld, som nu upptäckts i östern.
En närmare redogörelse för dessa resor hör dock ej hit.

Men man var ej nöjd härmed. Man betraktade Chan-
celors resa såsom blott första steget till någonting vida vig-
tigare och betydelsefullare, nämligen öppnandet af den nord-
östra vägen till Kina och Indien. Medan Ghancelor sjelf
året efter sin återkomst blef afsänd jemte åtskilliga handels-
män till Hvita hafvet, var man derför betänkt på ett ytter-
ligare försök att på den en gång inslagna vägen nå Asiens
ostkust. Ett mindre fartyg Searchthrift utrustades för detta
ändamål och stäldes under Stephen Burroughs befäl. x De
vigtigaste händelserna under resan voro följande:

Den 23 r
3
u 1556 afreste man från Ratcliffe till Blacke-

wall och Grays. Här kom Sebastian Gabot om bord till-
sammans med åtskilliga förnäma herrar och damer. De
undfägnades först på fartyget samt gåfvo frikostiga belönin-
gar åt sjöfolket, hvarjemte almosor utdelades åt en mängd
fattiga, på det att dessa skulle bedja för god lycka och en
god resa; senare gafs en fe^t i land, hvarvid det gick så
gladt och lifvadt till, att äfven den gamle Gabot sjelf trädde
i dansen jemte det öfriga unga glada sällskapet. I Orwell
lemnade Burrough sitt eget fartyg för att, enligt handels-
männens önskan, göra öfverresan till Yardöhus på Edward

1 Resan beskrifves hos Hakluyt, l:a u-ppl. s. 311. I innehållsförtecknin-
gen anföres den med orden: »The voyage of Steven Burrough towarde the river
Öb, intending the discoverie of the north-east passage. An. 1556.» Att en af Bur-
rough sjelf öfversedd berättelse föreligger, synes af företalet till Hakluyts arbete.
I texten skrifves Burrowk i stället för Burrough.
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Bonaventure. I slutet af maj månad kom man framför
Nordkap, hvilket namn Burrough säger sig hafva gifvit åt
denna Europas nordligaste udde under sin första resa. 1 När
Burrough lemnade Edward Bonaventure och åter gick om
bord på sitt eget fartyg namnes ej, men den V juni besva-
rade han på Searchthrift afskedssaluten från Edward Bona-
venture. Den fö juni var man vid Kola, hvars bredd be-
stämdes till 65° 48'. 2

»Torsdagen den \\ juni kl. 6 om morgonen kom en af de
ryska lodjorna vid sidan om oss. Den roddes af tjugu åror, och
der fans fyra och tjugu man om bord. Båtens befälhafVare skänkte
mig en stor brödkaka, sex kransar af det slags Bröd, som de kalla
»colaches», fyra torkade gäddor och ett mätt ypperligt hvetemjöl.
Jag gaf honom en kam och en liten spegel. Han förklarade mig,
att hans Bestämmelseort var Petschora. Derpå Bjöd jag dem att
dricka. Befälhafvarens namn var Pheother (Feoclor). —— — Torsda-
gen (den || juni) lättade vi ankar i Kola-floden och gingo 7 eller 8
leagues ut till sjös, då en fullt nordlig vind tvang oss att återgå
till samma flod. i hvilken vi förut ankrat. Der kommo om bord
till oss män från flere af ryssames båtar, förklarande att deras be-
stämmelse älven var mot norden för hvalross- och laxfiske. De gåfvo
mig rikligt af sitt hvita bvetebröd. Dä vi lågo för ankar i denna
flod, sågo vi dagligen flere af deras lodjor komma nedför floden. De
voro bemannade med minst 24 man. Slutligen ökades antalet af
dessa lodjor till trettio segel. På dem fans bland andra en man som
hette Gabriel, hvilken nu visade mig mycken vänskap. Han förkla-
rade mig, att de alla ämnade segla till Petschora för att fiska lax och
hvalross. Vidare sade han mig. att det med god vind var sju eller
åtta dagars segling till denna flod. Jag var glad att fa deras säll-
skap. Denne Gabriel lofvade att varna mig för grund, hvilket han
ock verkligen gjorde. 1 — Söndagen den gaf mig Ga-

1 Såsom jagredan förut omnämnt, berättar v. Herberstein, att ryssar (Istoma
m. fl.) redan 1496 kringseglat Norges nordspets i båtar, hvilka, då det så behöf-
des, kunde släpas öfver land. Nordkap eller snarare Nordkyn kallades vid den
tiden Murmanski Nos {Norrmanska udden). Då Hulsivs i sin samling af resor
meddelar v. Herbersteins berättelse om Istomas färd, anser han Swjatoi Nos på
Kola-halfön för Nordkap (Hamel, Tradescant. S:t Petersburg 1847, s. 40).

2 Måste vara skrif- eller tryckfel; skall väl vara 68° 48'. Kola ligger vid
£8° 51' n. bredd.
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briel en tunna mjöd (»meede»), och en af hans vänner gaf mig en
tunna öl, hvilken bars på mäns skuldror åtminstone två (engelska)
mil. Måndagen lemnade så väl vi som alla de ofvannämncla lodjorna
Kola-floden. Medan vi seglade med förlig vind, voro de alla för
snabba för oss l, men efter löfte ströko Gabriel och hans vän ofta
sina segel och väntade på oss, lemnande sitt eget sällskap. Tis-

Rysk lodja.
Efter G. DE Veer.

1 Denna uppgift är synnerligen märkvärdig. Den visar nämligen, att de
fartyg, som vid (len tiden begagnades af ryssarne och finnarne, ej voro allt för
dåliga i jemförelse med vesteuropeernas, hvilket bestyrkes bland annat deraf, att
man ingenstädes i berättelser om engelsmännens och holländarnes forna resor till
Novaja Semlja finner uppgifter, som antyda, att dessa skulle i afseende på sjö-
fart betraktat sig synnerligen öfverlägsna männen från Kola. Dä den tidens rysk-
finska fångst-lodjor sannolikt icke rönt något inflytande af vestra Europas skepps-
byggnadskonst, vore det vigtigt att fä samladt allt, som man känner om dessa
fartygs byggnadssätt. Bilder af dem förekomma flerstädes i berättelser om hol-
ländarnes resor, men ovisst huru trogna. Enligt dessa är lodjan byggd på klink,
med bord ej fastnitade, utan fastbundna med vidjor. såsom ännu stundom brukas
i de trakter, hvarom här är fråga. För öfrigt erinrar skutans form om en
nutidens fångstjakt.
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dagen vid ostnordostvind voro vi i solnedgången tvärs för Kap S:t
John \ Det är att märka, att från Kap S.t John till den flod eller
vik, som för till Mesen, finnas öfverallt bankar. Der är fullt af
grund och faror; man har knappt två famnars vatten och ser intet
land. Denna dag kommo vi till ankars tvärs för en trång vik, som
ligger fyra eller fem leagues norr om nämnda udde. Gabriel och
hans följeslagare rodde in i viken, men vi kunde ej komma in.
Innan aftonen anlände 20 segel till denna vik under nordostvind.
Vi hade temligen godt ankarfäste. Om aftonen kom Gabriel om
bord till oss i sin lodja, och för det han hållit sig i sällskap med
oss öfver grunden belönade jag honom med två fina elfenbens-
kammar, en stålspegel och två eller tre andra småting, för hvilket
han icke var otacksam. Emellertid hade hans första sällskap hunnit
längre norr ut. Om onsdag, midsommardagen, sände vi en båt
mot land att upploda viken, hvilken befans nästan torr vid lågt
vatten. Alla lodjor i densamma stodo då på grund. (Med anled-
ning af vädrets hotande utseende beslöt Burrough att vid högvat-
ten gå in i viken. Han stannade härvid på grund, men fick hjelp
af sina ryska vänner.) Gabriel kom ut med sin jolle, och så
gjorde åtskilliga andra, visande sin goda vilja att bjelpa oss, men
allt till intet gagn, .och cle höllo på att blifva dränkta för sitt
besvär. Jag bad Gabriel låna mig sitt ankare, emedan våra egna
ankare voro för stora för att kunna läggas ut frän vår jolle. Han
lånade mig sitt eget och lånade dessutom sjelf ytterligare ett för
att sända det till oss.»

Efter mycket besvär lyckades man komma af grund
och sökte derpå en bättre ankarplats på andra sidan om
Kap S:t John.

»Sä snart vi kastat ankar (den .^i^), kom den förutnämnde
Gabriel till oss, jemte ytterligare tre eller fyra af deras små båtar.
De bragte med sig af sitt a<jua vita1 och mjöd. De visade mig
mycken vänskap och voro glada att se oss igen. förklarande det
de befarat, att vi skulle vara förlorade. Gabriel berättade mig, att
de hade bergat båda ankarena och var kabel. Efter det jag sålunda
meddelat mig med dem, lät jag fyra eller fem af dem gå in i min
kajuta, hvarest jag gaf dem fikon och sådan vidkomma, som stod
mig till buds. Under det jag sa kalasade för dem. kom en man om

1 Kap Woronow på vestra sidan af Mesen-flodens mynningsvik.
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bord från en annan af deras lodjor; han var en karelare (Kerill),
hvars namn jag sedermera lärde mig och som bodde i Colmogor,
medan Gabriel bodde i Kola, hvilket är beläget ej långt från flodens
mynning. Den nämnde karelaren sade mig, att ett af de ankare
jag lånat var hans. Jag tackade honom för lånet, anseende detta
tillfyllestgörande, och som jag vidhöll det sedvanliga bruket att,
endast om skänkerna, som öfverlemnas, äro värda ett gästabud, gifva
ett sådant, så fäste jag föga afseende vid honom, emedan han bragte
intet med sig. Kär vi slutat, togo de afsked och gingo i land.
Der kommo Gabriel och karelaren i ordvexling och slagsmål; så
vidt jag förstod, var orsaken den, att den ene fått bättre undfägnad
än den andre. Men Gabriel blef ej den vinnande, emedan der
furmos 17 lodjor i karelarens sällskap, som höllo med honom, och
blott två af Gabriels. Vid nästa högvatten lenmade Gabriel och
hans sällskap detta ställe och rodde till sina förra kamrater, hvilka
åtminstone voro 28 stycken och alla hörde till Kola, Jag kunde
förstå, att karelaren räknade på, att den kabel, som var fästad vid
hans ankare, skulle blifva hans tillhörighet. I början ville han ej
äterlemna den till vår båt, men jag helsade att jag skulle klaga,
hvarpå han återlemnade kabeln åt mitt folk. Nästa dag, torsdagen,
sände jag vår båt i land för att hemta vatten och ved. Då de
kommo i land, välkomnades .de på det vänligaste af denne karelare.
Han gaf ett gästabud för dem, medan en del af hans manskap
fyIde några vattentunnor och hjelpte mitt manskap att bära ved
till båten. Derpå klädde han sig i sin bästa silkesrock och ett
halsband af perlor samt kom om bord igen och bragte sin skänk
med sig. Oaktadt jag hade mer aktning för hans gåfva än
för hans person, emedan jag såg att han var en fåfäng man, hel-
sade jag honom välkommen och bjöd honom en anrättning fikon.
Han förklarade då, att hans fader var en herreman, och att jag
kunde hafva gagn af honom, men ej af Gabriel, som blott var
en prestson.»

Sedan Burrough talat om en storm, under hvilken han
förlorade en jolle, köpt i Vardöhus, och som uppehöll dem
en tid i granskåpet af Kap S:t John (hvars bredd bestäm-
des till 66° 50'), fortsätter han:

»Torsdagen (den b/ juli), då solen stod i nordvest, kom vinden
från ostnordost. Vi lättade ankar och styrde mot norr. Två leagues
innan vi foro förbi udden, märkte vi ett hus uppfördt i en dal,
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hvilket är en ovanlig syn i dessa trakter. Kort derpå sågos tre
män på toppen af en kulle. Jag antog, såsom ock sedermera visade
sig vara riktigt, att de voro komna från någon annan trakt för att
utsätta fällor till fångst af hermeliner 1 för desses pelsverks skull.
Dylika fällor sågo vi i stor mängd på den kust, längs med hvilken
vi framseglade.»

Den 14 till den 19 juli n. st. tillbragtes vid kusten
af Kanin Nos. Den 19 vid middagstiden var man vid
68° 40' n. bredd. 2

»Fredagen den |g juli tycktes äter en storm hota. Medan
jag nu grundade på hvad som var bäst att göra. såg jag ett segel
komma ut från en bugt på det förutnämnda Kanin Nos. Det var
min vän Gabriel, som lemnade sin hamn och sitt sällskap och kom
så nära oss som möjligt. Han visade mot öster; vi lättade ankar
och följde honom. Lördagen seglade vi ostsydost, följande Gabriel,

och han förde oss till en hamn, kallad Morgiovets, hvilken ligger
30 leagues från Kanin Nos. Denna morgon såg Gabriel en rök
och rodde till den med sin jolle. Röken kom från ett ställe tvä
leagues från det der vi lågo för ankar. Vid nordvest vin cl kom han
tillbaka om bord, bringande med sig en samojed 3. Det var en
ung man med ett för oss besynnerligt yttre. Han skänkte mig
tre unga vildgäss och en prutgås (barnacle).»

Den ff juli seglade man förbi ön Dolgoi, och föl-
jande dag löpte man in i Petschoras mynning, hvars pol-
höjd bestämdes till 09° 10'. 4 Den |B seglade man åter ut öfver
sandbankar med endast fem fots vatten och tackade Giud, att
fartyget var så föga djupgående. Dagen derpå möttes is för
första gången. Den * *"*• hade man på 70° 20' n. br.
det förut beskrifna mötet med en ofantlig hval. 5 Något
senare samma dag kastade Searchthrift ankar i en god hamn

1 Förmodligen fjellrSfvar. Lemningar af räffällor träffar man ännu ofta
på de kusttrakter vid Ishafvet, der ryssarne drifvit fångst.

2 Kanin Nos är beläget vid liB° 30'.
3 Det var det första möte mellan vest-europeer och samojeder.
4 De uddar, som begränsa Petschoras mynning, Kap Ruski Saworot och

Kap Medinski Saworot, äro belägna i det närmaste vid G9° o'.
5 Se ofvan sid. 161.
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mellan några öar, belägna vid 70° 42' n. bredd. T De be-
nämndes af Burrough S:t James öar.

»Tisdagen den A~i seglade vi mot vester längs kusten under
nordvestvind. Då jag skulle ankra, sågo vi ett segel komma fram
vid den udde, under hvilken vi tänkte lägga oss; jag sände en
jolle till fartyget. Skepparen sade. att han varit i vart sällskap i
Kola, och förklarade, att vi farit förbi den väg, som förer till Ob.
Detta land kallades »Nova Zembhe», det är Nyland. Han förklarade
mig äfven åtskilligt om vägen till Ob. Jag gaf honom en stål-
spegel, två messingsskedar och tvä knifvar med sammetsslidor, och
då blef han något mer villig att dröja och att berätta mig hvad
han kunde anföra gagneligt för vårt mål. Han skänkte mig äfven
17 vildgäss. Denne mans namn var Loshake. Onsdagen, då
vi seglade mot öster, sågo vi en annan seglare, som var en af denne
Loshakes sällskap, och vi talte med honom. Han talade likaledes
med oss om Öb, som den andre hade gjort. Fredagen den
jtt^ begynte vinden att ökas och drog sig mot vester. med anled-
ning hvaraf vi, då solen var i nordvest, kastade ankar bland Wai-
gatsch-öarna. Vi sågo två små lodjor. Manskapet från en af dem
kom om bord och skänkte mig en stor limpa, och de berättade
mig, att de alla voro från Colmogro, med undantag af en som
bodde vid Petschora, och lian tycktes vara den skickligaste i att
döda hvalross. 2 Några af dem voro i land. De jagade en hvit-
björn öfver de höga klipporna i sjön, och denne dödades derpå i
vår åsyn af dem, som voro om bord. Den samma dag blåste det
härdt, och vi sågo mycket is drifva i sjön, hvarför det ej var råd-
ligt att gå till sjös.»

De första dagarne af augusti låg fartyget för det mesta
stilla i sällskap med eller i granskapet af Loshake, som be-
rättade dem åtskilligt om samojederna, efter hvilka man
såg offerplatser på stranden. 3

»Torsdagen den b 4 augusti sökte vi oss in i den hamn, der

1 Tydligen öar vid sydspetsen af Novaja Semlja
2 Förmodligen var han af finsk stam. Qvänerna i norra Norge äro fort-

farande de skickligaste harpunerarne. På senare tider hafva de dock i afseende
på färdighet med harpun och bössa fått rivaler i lapparne.

3 De underrättelser Burrough erhöll om samojederna äro införda här ofvan
sid. 96.
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Loshakes lodja låg 1, medan vi förut legat för ankar i skydd af en
holme. Der kom han om bord till mig och sade: om Gud ger
tjenligt väder, så vill jag gä till Öb med eder. emedan hvalrossar
finnas endast sparsamt vid dessa AVaigats-öar. Men i fall han icke
kunde komma till floden Öb, så ville han gå till floden Narmezay".
hvarest invånarne icke äro fullt så vilda som samojederna vid Ob.
Han sade mig, att dessa skjuta efter bästa förmåga på alla, som
ej tala deras språk.»

Den b 5 augusti syntes mycket is drifva mot hamnen,
der fartyget låg, hvårföre Burrough återflyttade det till
samma plats, der det legat några dagar tidigare, och hvars
polhöjd nu bestämdes till 70° 25'. Loshake lemnade ham-
nen oförmocladt följande dag, medan Burrough mätte sol-
höjder, och den g 9 lyfte äfven Burrough ankar för att segla
mot söder längs kusten af Waigatsch. Efter att en tid
hafva seglat af och an i dessa farvatten och varit utsatt
för en hård storm med ytterligt hög sjö, beslöt Burrough
den f, sept* att vända. Den \\ september kom han till Col-
mogro, der han öfvervintrade i afsigt att nästa år fortsätta
mot Ob. Denna resa blef dock icke af, emedan han i stäl-
let gick vester ut för att uppsöka tvenne af de skepp, som
följde Chancelor, och som under återresan från Archangel
gått förlorade. 8

1 Af sammanhanget och af det förhållande, att »mycket is dref i sjön»
kan man sluta, att denna hamn var belägen på öns norra sida vid inloppet till
Kariska porten.

2 Narmezay är förmodligen samma flod, som på Massas karta kallas Na-
rontza och mynnar ut på vestra kusten af Jalmal.

3 De tre fartyg, som användes vid engelsmännens första sjöfärd mot nord-
ost, hade alla ett olyckligt öde, nämligen :

Edward Bonaventure, fördt af Chancelor och Burrough, seglade 1553
från England till Hvita hafvet, återvände till England 1554 och blef på vägen
plundradt af holländarne (Pcrchas, 111 s. 250), afgick åter med Chancelor till
Dvina 1555 och återvände samma år till England under kapten John Buckland,
följde Burrough 1556 till Kola-halfön, gick derpå till Dvina, skulle derifrån till
England öfverföra Chancelor och en rysk beskickning, bestående af sändebudet
Ossip Gregorjewitsch Nepeja jemte ett följe af 16 män; fartyget var dessutom
lastadt med varor till ett värde af 20,000 £. Det förliste i granskapet af Aber-
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Af denna reseberättelse ser man, att en ganska utveck-
lad rysk eller rysk-finsk sjöfart redan vid miclten af femton-
hundratalet egde rum mellan Hvita hafvet, Petschora, AVai-
gatsch och Novaja Semlja, samt att man den tiden till och
med seglade till Ob. Den skildring, som Burrough lemnar
af de ryska eller rysk-finska fångstmännen, visar för öfrigt,
att de voro djerfva och dugliga sjömän, med fartyg som för
sin tid voro ganska goda och i medvindssegling till och med
öfverlägsna det engelska. Med mycket få förändringar skulle
för öfrigt denna skildring kunna tillämpas på nutida för-
hållanden i dessa trakter, hvilket visar, att de fortfarande
sta på en ståndpunkt, som var hög da, men är låg nu.
Öfver hufvud ser det ut, som om dessa Kinder snarare skri-
dit tillbaka än gått framåt i välmåga under de senaste tre
århundradena.

Att döma af en skrifvelse från det ryska handelskom-
pani, som bildat sig i London, var det på eget bevåg som
Stephen Burrough år 1557 seglade från Colmogor, ej till
Öb, utan till ryska Lapplands kust för uppsökandet af de
förkomna fartygen. 1 De följande åren blefvo engelsmännen
deen den f $ Nov. 1556. Chancelor sjelf, hans hustru och sju ryssar drunknade,
hvarjemte de flesta varorna gingo förlorade.

Bona Expcranza, amiralfartyget under 1553 års färd. Dess befälhafvare
och hela besättning omkom, såsom förut är berättadt, af sjukdom vid Arzina på
Kola-kusten i början af år 1554. Fartyget bergades och skulle 1556 användas
vid öfverförandet af den förut nämnda beskickningen. Efter att hafva af storm
kringförts i Nordsjön, nådde det hamn i granskapet af Trondhjem, men försvann
fullständigt, sedan det lemnat denna hamn, utan att man känner något om dess öde.

Bona Confidentia blef liksom Bona Esperanza bergadt efter den olyckliga
öfvervintringen vid Arzina, användes äfven vid den ryska beskickningens öfver-
förande från Archangel år 1556, men strandade vid norska kusten, livarvid
alla man omkommo och hela lasten gick förlorad.

Af de fyra fartyg, som den 2 augusti 1556 lemnat Dvina, kom endast PJii-
l)_2> and Mary, efter öfvervintring vid Trondhjem, lyckligen till Themsen den ||
april 1557 (A letter of master Hkxrie Lax k to the worshipfull master William
Saxdersox, containing a briefe discourse of that which passed in the north-east
discoverie, for the space of three and thirtie yeeres; Pirchas, 111 s. 249).

1 Hamel. Tradescant der ältere, s. 106. Hakluyt, l:a uppl. s. 326. The
voiage of the foresaid M. Stephen Burrough An 1557 from Colmogro to Ward-
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så upptagna af sina nya handelsförbindelser med Byssland
och med utrustningen af Frobishers tre resor mot nordvest,
att det dröjde länge innan ett nytt försök gjordes mot nord-
ost, nämligen intdl Arthur Pets resa 15SO. 1 Han blef den
förste, som från vestra Europa trängde in i Kara-hafvet, och
bragte sålunda lösningen af frågan om den nordöstra sjö-
vägen till Stilla Oceanen ett godt stycke framåt. Äfven
denna färds hufvuddrag måste derför här korteligen anföras.

Pet och Jackman, den förre med Georg, den senare med
William, afreste den juni 15SO från Harwich. Den JU^L

30 maj 22 juni

kringseglades Nordkap, och den 2 juli skildes Pet från
Jackman, sedan han stämt möte med honom vid »Verove
Östrove eller Waigats». Den l{ såg man land, efter att
föregående dagen hafva bestämt polhöjden till 71° 88'. Man
var således vid Gåslandet på Novaja Semljas vestkust. Man
seglade nu mot ostsydost och mötte is den b 6 juli. Den
fB juli syntes land, och fartyget förankrades vid en ö, för-
modligen en af de många holmarne i Kariska Porten; der
intogs ved och vatten.

Den fj juli var man nära land vid 70° 26'. I början
trodde Pet landet vara en ö och försökte kringsegla det i
nordvesthg riktning, men då detta ej lyckades, antog han
det vara Novaja Semlja. Härifrån seglade han i olika rikt-
ningar mellan sydvest och sydost och var den ff vid 69°
40' n. br. Den följande dagen hade man åska och regnsku-
rar. Pet ansåg sig nu vara i Petschora-viken, och sedan han
den f| juli fått sigte på den udde, som i nordost begränsar
flodens mynning, seglade han, efter hvad det tyckes, mellan
house etc. Denna Burroughs resa har blifvit föga beaktad; af den framgår dock
det märkliga förhällandet, att nederländare redan då drefvo en omfattande handel
på ryska Lappland. I samma berättelse finnes ock en lappsk ordlista samt uppgif-
ter om pris och lämpliga varor för handel med befolkningen på Kola-halfön.

1 Tvenne berättelser om resan finnas intagna i Hakluyts samling (s. 466 och
476). En afskrift af Pets egen dagbok fans for några år sedan, jemte andra böcker,
infrusen bland lemningarna efter Barents' öfvervintring på nordostsidan af Novaja
Semlja. Den är ej utgifven, men förvarades 1876 hos konsul Rem i Hammerfest.



PETS OCH JACKMANS RESA 1580

217

denna udde och Selenetz-öarna in i den stora bugten öster
om Medinski Savorot. Här anstäldes lödning i förmodan att
sundet mellan Waigatsch-ön och fastlandet skulle utmynna
på detta ställe, men farvattnet befans för grundt, äfven för
en båt. Pet seglade nu förbi Jugor Schar längs kusten af
Waigatsch mot Novaja Semlja, till en bugt på Waigatsch-öns
vestkust, hvarest han ankrade mellan tvenne holmar, hvilka
ansågos vara Woronski Ostrow. Inloppet till en ypperlig hamn
var på ömse sidor betecknadt med tvenne kors. 1 Holmarne
voro rika på drifved, och på en af dem träffades ett kors,
under hvilket en man var begrafven. Pet inskref sitt namn
på korset och likaså på en sten vid korsets fot, »på det att
Jackman, om han skulle komma dit, måtte veta, att Pet varit

der». Om aftonen lyfte man åter ankar, omseglade Waigatsch-
öns vestligaste udde och fortsatte derpå, allt jemt följande
kusten af Waigatsch, först åt norr och nordost, sedan åt sö-
der mellan ett isfält och land, ända till dess isen gick så tätt
intill stranden, att fartyget ej kunde komma fram, då man

ankrade i en god hamn vid en ö, som låg på östra sidan
af Waigatsch i granskapet af fasta landet. Det var kanske
den ö, som på nyare kartor kallas Mestni-ön. Pet var så-
ledes nu inne i Kara-hafvet. 2 Den angifna breddgraden,
69° 14', visar till och med, om den är riktig, att han kom-
mit långt in i Kara-flodens utloppsvik. Här träffade Pet
sin följeslagare Jackman, från hvilken han blifvit skild vid
Kola-kusten, och rörande hvilkens resa under mellantiden

1 Ryssarne hade således för tre hundra år sedan sjömärken på Novaja Semlja.
2 Man antager vanligen, att Pet seglat in iKara-hafvet genom Jugor Schar,

men att så ej var förhållandet visas dels deraf, att han aldrig talar om att han
seglat genom ett långt och smalt sund, dels af berättelsen om de många öar,
hvilka han såg på sin färd, och dels af uppgiften att han söder ifrån kring-
seglat Waigatsch-öns vestligaste udde. Om man undantager små klippor nära
stranden, finnas inga öar vid södra delen af Waigatsch-ön. Under seglingen öster
om Medinski Savorot tog Pet landet söder om Jugor Schar för Waigatsch, och
lödningarna den j!j juli verkstäldes helt säkert i mynningsviken af någon der
utfallande mindre flod.
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alla uppgifter saknas. När fartygen möttes, voro de båda
skadade af is. Då härtill kom, att farvattnet längre mot
norr och öster var spärradt af täta ismassor, beslöto kap-
tenerna, efter rådplägning med underbefälet, att vända. Äf-
ven under återfärden hade man att kämpa med svåra is-
hinder, ända tills man den ff augusti vid 69° 49' n. bredd
nära sydöstra udden af Waigatsch mötte isfritt vatten. Åter-

vägen togs förbi Waigatsch-öns ostkust genom Kariska Por-
ten, som passerades den fi augusti. Härifrån stäldes kur-
sen på Kolgujew-ön, vid hvars sandbankar båda fartygen
stannade på grund; de kommo dock snart åter loss. Sand-
bankames polhöjd bestämdes riktigt till 68° 48'.

Den * sept' förlorades »William» äter ur sigte. 1 Den
22 ang. ~

AAA^. kastade »Georg» ankar i Tana-fjorden, vid hvilken
fans en stad som kallades »Hungon». 2 Två dagar der-
efter seglade Georg förbi Nordkap och ankrade den L-LAA

Ö O I 2G okt.

åter i Batcliffe.
Pet och Jackman voro de första riordostfarare, som på

allvar vågade sig in bland drifisen. De skötte sig der med
rådighet och omtanke, och i sjöfartens historia tillkommer
dem den äran att hafva fört de första fartyg från vestra
Europa, hvilka trängt in i Kara-hafvet. Det är derför med
orätt, som Barrow (A chronological history of voyages into

1 Om Jackman säger Hakluyt (2: a uppl. Is. 453): »William med Charles
Jackman kom till en hamn i Norge mellan Tronden och Rostock i oktober 1580
och öfvervintrade der. Derifrån reste han följande februari med ett fartyg, till-
hörigt danska konungen, till Island, och sedan dess har man ej hört något om
honom». Ungefär vid den tiden strandade ett engelskt fartyg vid Öb, och dess
besättning blef dödad af samojederna. Man har gissat, att det möjligen varit
Jackman (jemför Purchas, 111 s. 546; Hamel, s. 238). Sannolikare är. att
fartyget, som råkade ut för detta olycksöde, var det, som två år före Pets och
Jackmans resa tyckes hafva blifvit utsändt af Muscovy Company för att frän Pet-
schora framtränga mot öster. Deltagare i denna expedition voro James Bassex-
dixe, James Woodco::ke och Richard Browxe, men angående densamma känner
man intet annat än de mycket kloka och förståndiga förhållningsregler, som
blifvit uppgjorda för resan (Hakluyt, l:a uppl. s. 406).

Något snarlikt namn har jag ej kunnat finna på nutida kartor.
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the arctic regions, London 1818, s. 99) säger om dem,
att de voro klena sjömän.

Med Pets och Jackmans resa afslötos de engelska nord-
ostfärderna för en lång tid. Men frågan upptogs i stället
med stor ifver i Holland. Genom den lyckliga utgången
af frihetskriget med Spanien och den väckelse till företag-
samhet, som borgerlig frihet alltid medför, hade Holland,
redan förut en storartad industri-
och handelsstat, mot slutet af sex-

tonhundratalet börjat att utveckla
sig äfven till en sjömakt af första
ordningen. Men seglatsen till In-
dien och Kina omöjliggjordes tills
vidare för holländarne liksom för
engelsmännen genom Spaniens och
Portugals öfvervigt till sjös, och
genom dessa länders försök att för
sig bibehålla allenarätten till de
handelsvägar de upptäckt. För att
blifva delaktiga i den stora vinst,
handeln med kryddornas och siden-
tygens länder medförde, tycktes
det clerföre vara oundgängligt att
uppsöka en ny sjöväg norr om
Asien eller Amerika till österns haf.
Om en dylik verkligen funnes, var
det klart, att Hollands läge skulle

Holländsk skeppare.
Efter G. de Veer

blifva synnerligen gynsamt för öfvertagandet af den vinst-
gifvande handeln. I denna omständighet har man att söka
orsaken till den hänförelse, med hvilken man i detta land
helsade det första förslaget att sjölecles norr om Asien
söka framtränga till Kina eller Japan. Med stor kost-
nad utrustade man för detta ändamål tre år å rad expe-
ditioner, hvilka visserligen icke nådde det föresätta målet,
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upptäckten af en nordostlig sjöväg till östra Asien, men
dock ej allenast förvärfvat sig en vigtig plats i de geografiska
upptäckternas historia, utan ock hundrafaldt återbetalt de på
dem nedlagda kostnader, dels omedelbart genom den för
Holland så vinstgifvande hvalfångst till hvilken de gåfvo
upphof, dels medelbart genom den lyftning de gåfvo åt
folkets sjelfkänsla och nationalmedvetände. Man jemförde
landsmännens bedrifter bland polarländernas is och snö med
Argonauternas sjöfärd, med Hannibals öfvergång af Alperna
och med macedoniernas härnadståg i Asiens och Libyens
öknar (se t. ex. Blavius, Atlas major, latinska uppl. 1665, T.
Is. .24 & 81). Hå dessa färder tillika bilda det mest stor-
artade försök till lösande af den uppgift, som förelåg Vega-
expeditionen, skall jag här något utförligare redogöra för dem.

Holländarnes första resa 1594. Denna utrustades på
enskild bekostnad, hufvudsakligast genom köpmännen Bal-
thazar Mlcheron, Jacob Valeke och Franctscus Maelson.
Afsigten var först att utsända endast två fartyg med upp-
gift att genom sunden vid Waigatsch framtränga mot öster,
men på föreställning af den berömde geografen Plancius,
att vägen norr om Novaja Semlja vore den som säkrast
förde till målet, utrustades ytterligare två, så att ej mindre
än fyra fartyg utgingo år 1594 på upptäcktsfärd mot nor-
den. Af dessa skulle tvenne, nämligen ett större, efter
hvad det tyckes för de nordliga farvattnen särskildt utrustadt
fartyg, kalladt Mercurius och fördt af Willem Barents, 1

1 Han hette egentligen Willem Barextszoox ; namnet skrifves för öfrigt
äfven Barentz, Barendsz., Bernardsson m. m. — Barents' trenne resor finnas be-
skrifna af Gerrit de Veer i ett arbete, som utkom första gången 1598 i Amster-
dam i en holländsk, en latinsk och en fransk upplaga. Den sistnämnda bär
titeln: Vraye Description de Trois Voyages des Mer tres admirables faicts . . . par
les navires d'Hollande & Zelande au nord . . . vers les Royaumes de China &

Catay etc. Sedermera har detta arbete blifvit många gånger omtryckt på olika
språk, dels ensamt, dels i de Brys, Purchas' m. fl:s samlingar af resor. Se här-
om P. A. Tiele, Mémoire bibliographique sur les journaux des navigateurs Néer-
landais. Amsterdam 1867.
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samt en vanlig fiskarslup, försöka vägen förbi Novaja Semljas
nordspets. De båda öfriga, nämligen Svanen från Zeeland,
fördt af Cornelis Cornelisz. Nat, och Mercurius från Enk-
huizen, fördt af Brandt Ysbrandtsz. Tetgales, skulle
framtränga genom sundet vid Waigatsch-ön.

Alla fyra fartygen lemnade Texel den -g 5 juni, och ader-
ton dagar senare kom man till Kilduin i ryska Lappland,
en plats som vid denna tid ofta utgjorde anlöpningsort för

Isbjörnfångst.
Efter G. de Veer.

fartyg, bestämda till Hvita hafvet. Här skilde sig expeditio-
nens båda afdelningar.

Barents seglade till Novaja Semlja, som nåddes den
i 4 juli vid 78° 25'; breddgraden bestämdes genom att mäta
midnattssolens höjd på en ö, som kallades Willems ö. Man
seglade vidare längs kusten mot norden och nådde redan
två dagar derefter 75° 54' n. br. Den -\P juli gjorde man en
märklig isbjörnfångst. Björnen möttes på land och genom-
borrades af en kula, men kastade sig detta oaktadt i vatt-
net och sam undan med en kraft, som »öfverträffade allt
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hvad man hört om lejon och andra vilda djur». Man för-
följde den i en båt och lyckades kasta en snara om dess
hals för att fånga den lefvande, i afsigt att föra den till
Holland. Men då björnen kände sig fången, »skrek han
och kastade sig så våldsamt, att man knappt kan i ord
skildra det». För att uttrötta honom gaf man honom litet
längre lina, medan man rodde smått framåt och Barents
emellanåt slog honom med ett tåg. Ursinnig häröfver sim-
made björnen till båten och fattade* den med ena fram-
labben, livarvid Barents sade: »han vill hvila sig litet».
Men björnens afsigt var en annan, ty den kastade sig med
sådan våldsamhet i båten, att halfva kroppen snart var
innanför. Sjömännen blefvo så förskräckta, att de rusade
till fören och trodde, att deras sista stund var kommen.
Lyckligtvis kunde björnen ej komma längre fram till följd
deraf, att snaran, som var kastad öfver hans hals, fastnat i ro-
dret. En behjertad sjöman steg nu akterut och dödade björ-
nen med ett yxhugg. Skinnet sändes till Amsterdam. Med
anledning af händelsen erhöll stället namnet »Björnudden >.

Barents seglade vidare mot norr och nordost förbi stäl-
len, som af honom kallades Cruys Eylanclt (Korsön) 1 och
Kap Nassau, namn som bibehållits på senare kartor, till
77° 55' polhöjd, som nåddes den \% juli. Härifrån såg man
från masttoppen ett oöfverskåclligt isfält, hvilket tvang Ba-
rents att vända. Han uppehöll sig dock fortfarande, i för-
väntan på bättre isförhållanden, i dessa nordliga trakter till
den iJ^i då man var rätt vester om en vid 77° n. bredd be-

-29 juli '

lägen udde, som kallades Iskap. Åtskilliga guldglittrande
stenar furmos här på stranden. Dylika fynd hafva spelat
en ej obetydlig rol i de arktiska resornas historia, och
skeppslaster af värdelös malm hafva flere gånger blifvit
hemförda.

1 Med anledning af tvenne stora kors, som furmos uppresta på ön. Delta
visar, att ryssar befarit äfven nordliga delen af Novaja Semlja före vest-europeerna.
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Den 10 a"s' sågo de, under segling bland Oraniens öar,
31 juli O ' PO

200 hvalrossar på land. Sjömännen anföllo dem med yxor
och spjut utan att kunna döda en enda, men väl lyckades
de under försöken att döda dem att slå ut några tänder,
hvilka hemfördes.

Öfvertygad om att han ej på denna nordliga väg kunde
komma fram till det föresätta målet, beslöt Barents, efter
samråd med sitt folk, att vända söder ut och segla till Wai-
gatsch. Under nedresan gör Barents vid 71° n. br. den
anmärkningen, att han förmodligen nu var vid ett ställe,
der Oliver Brunel 1 varit förut, och som af honom blifvit

1 Namnet Oliver Brunei, förekommer så ofta i berättelserna om de första
färderna till Novaja Semlja, och den man, sr.m bar det, tyckes hafva utöfvat ett
så stort inflytande på utvecklingen af handelsförbindelserna med Ryssland och ut-
sändandet af upptäcktsexpeditioner i Norra Ishafvet. att jag med några ord skall
redogöra för hans lednadsöden. hufvudsakligast efter S. Muller, Geschiedenis der
Noordsche Compagnie, Utrecht 1874, s. 26.

Oliver Brunei var född i Brussel och reste år 1565 på ett ryskt fartyg
från Kola till Kolmogor för att lära sig ryska språket och få kännedom om
traktens handelsförhållanden. Men engelsmännen, som naturligtvis ifrigt sökte
motverka allt intrång på sitt nyupptäckta handelsområde, förmådde ryssarne att
under några år hålla honom häktad. Slutligen blef han fiigifven eller snarare
öfverlemnad till de rika handelsmännen Jakov och Grigory Anikiew (Stroganow).
Till följd häraf kom Brunei att deltaga i de handelsfärder, som af detta handels-
hus, hvilket genom Sibiriens eröfring fick en verldshistorisk betydelse, utsändes så
väl land- som sjövägen till de närmast Ryssland belägna delarne af Asien, hvari-
genom han blef väl bekant med Ishafvet och Ob-flodens utloppsvik. Genom Bru-
nels förmedling inleddes sedermera direkta förbindelser mellan Nederländerna och
det stora, i vidsträckta länder, om ej de jure sä de facto, nästan suveräna handels-
huset. I sammanhang härmed verkade Brunei kraftigt för att på allvar öppna
Nederländernas sjöfart på Hvita hafvet och att der anlägga ett nederländskt fak-
tori, som förlades ej på den af engelsmännen upptagna Rosenön, utan på det
ställe der det nuvarande Archangel är beläget. Derpå deltog Brunei i förarbetena
för en rysk nordostfärd, för hvilken svenska skeppsbyggmästare antogos i Stroga-
nows tjenst. Brunei sjelf reste landvägen till Holland för att värfva manskap.
En mängd enskildheter rörande dessa Brunels företag innehållas i ett bref af John
Balak till Gerard Mercator, dagtecknadt »Arusburgi ad Ossellam fluvium» den
20 februari 1581. Brefvet är aftryckt i 2:dra upplagan af Hakluyt, 1598, I. s.
509. Knappast hade Brunei emellertid framkommit till sitt hemland, förr än han
ändrade plan och ville åt sitt eget fädernesland förvärfva hedern och nyttan af
företaget. Holländarnes första försök att nordöstra vägen nå Kina och Japan
kom så till stånd. Om denna resa veta vi för öfrigt endast, att Brunei förgäf-
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benämndt Castinsark, tydligen det nuvarande Kostin Schar,
ett ännu begagnadt ryskt namn för ett sund, som skiljer
Meschduscharski-ön från hufvudön. Anmärkas bör dock,
att på gamla kartor Matotschkin Schar ofta betecknas med
någon förvrängning af ordet Kostin Schar.

Söder om »St Laurens Bay» 1 vid 70° V» fann Barents
den fl augusti på en udde ett kors upprest och i gran-
skapet af detta trenne trähus, skrofvet af ett ryskt fartyg
och åtskilliga säckar mjöl, jemte några grafvar, allt tydli-
gen lemningar efter ryska laxfiskare. Den ?! augusti kom
han till Dolgoi-ön, der han träffade de båda andra kort
förut ditkomna fartygen från Zeeland och Enkhuizen. Alla
fyra fartygen återseglade derifrån till Holland, dit de ankom-
mo i medlet af september. Berättelsen om denna resa slutar
med uppgiften, att Barents förde med sig till Amsterdam
en hvalross, som man träffat och dödat på drifisen. Barents
upptäckte och undersökte under denna resa Novaja Semljas
dittills af vest-europeiska sjöfarare aldrig besökta nordli-
gaste del.

Afven de två andra fartygen, som samtidigt lued Ba-
rents lemnat Texel, gjorde en märklig resa, särskildt skildrad
af den sedermera så vidtbereste, utmärkte sjöfararen Jan
HUYGHEX VAN LINSCHOTEN. 2

ves sökte segla genom Jugor Schar, och att hans med pelsverk, glimmerskifvor
och bergkristall rikt lastade fartyg under hemvägen förliste i Petschoras mynning
(Beschryvinghe vänder Samoyeden Landt in Tartarien etc. Amsterdam 1612. S.
Mullers photolit. repr. 1878). Glimmern och bergkristallen hemtades helt säkert
från Ural, då några användbara glimmerskifvor och större bergkristaller ej finnas
i Petschora-trakten. Derpå gick Brunei i dansk tjenst. Man vet nämligen, att
en Oliver Brunei under Konung Fredrik II:s regering i Danmark erbjöd sig att
uppsöka Grönland och för detta ändamål år 1583 erhöll rätt att bosätta sig i
Bergen samt der åtnjuta sex års skattefrihet (jemför Grönlands historiske Mindes-
masrker. Kjöbenhavn 1838. B. 111 s. 666).

1 Förmodligen ryssames Sachanich Bay.
2 Voyagie, ofte Schip Vaert, van Jan Huyghen van Linschoten. van by Noor-

den om långes Noorwegen de Noortcaep, Laplant, Vinlant, Ruslandt . . . tot voorby
de revier Oby; Frane^er 1601. En annan upplaga Amsterdam 1624. och i utdrag i
Saeghmans samling af resor 1663. Resan finnes äfven beskrifven i Bi.avii Atlas
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Fartygen voro bemannade med femtio man, deribland
två tolkar, en siavon Chhistoffel Spltxdler och en holländsk
handelsman, som länge vistats i Ryssland, Fr. de la Dale.

Jan Huyghen van Linschoten
född 1563 i Haarlem, död 1611 i Enkhuizen.

Efter ett porträtt i hans verk: Navigatio in Orientalem sive Lusitanorum Indiam.
Hagae Comitis 1599.

Lifsmedel togos om bord för endast åtta månader. Till en
början åtföljde Nav och Tetgales Barents till Kilcluin, hvil-
major 1665. Linschoten var »cormnis» om bord, en syssla som i sig innefattade
på en gång befattningen af supercargo och den af egarens ombud.
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ken ö aftecknas och beskrifves temligen utförligt i Lin-
schotens arbete.

Den *| juli seglade Nay och Tetgales derifrån vidare
mot Waigatsch-ön. Tre dagar derefter mötte de mycken
drifis. Den fg kommo de till Toxar, enligt Linschotens
karta en holme vid Timan-kusten, ett stycke vester om inlop-
pet till Petschora. De träffade här en rysk lodja, hvars
kapten berättade, att han efter hörsägen trodde, att Wai-
gatsch-sundet! ständigt vore täckt med is, och att man, då
detta genomseglats, komme till ett haf, som låg sydligare än
Ishafvet och var varmare än detta. Några andra ryssar
tillade följande dag, att man nog skulle kunna genomsegla
Waigatsch-sundet, om ej hvalarne och hvalrossarne, hvilka
förinta alla fartyg, som der söka framtränga, utgjorde ett
hinder deremot; att klippornas och refvens mängd svårligen
medgåfve ett fartyg genomfart, och slutligen att storfursten
låtit tre fartyg försöka genomfarten, men att de alla blif-
vit krossade af is.

Den fl juli kommo till Toxar jägare från Hvita hafvet,
som talade ett annat språk än ryssarne och tillhörde en annan
folkstam — det var tydligen finnar eller karelare. En mängd
hvalfiskar syntes i hamnen, hvilket ger Linschoten anled-
ning till den anmärkningen, att hvalfångst der borde löna
sig. Sedan isen skingrats och kors med upplysande inskrifter
blifvit uppresta på stranden, seglade man vidare. Den ff
juli fick man Waigatsch i sigte. Man steg i land vid en
udde, betecknad med två kors, och mötte der en inföding,
klädd ungefär som en lapp från Kilduin; han tog snart till
flykten. Andra med kors betecknade uddar besöktes seder-
mera och ställen der afgudar furmos uppresta i hundratal.
Linschoten var i land äfven på den afgudaudde, som be-

1 Det är Jugor Schar. Detta namn förekommer äfven, ehuru i något
förvrängd form såsom »Wegorseoi tzar», på Isaac Massa's karta af 1612, hvilken
enligt utgifvai-ens uppgift är en afteckning af ett ryskt kort.
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söktes under Vegas färd. Der furmos då tre till fyra hundra
trägudar, hvilka, enligt Linschotens beskrifning, till utse-
endet fullt öfverensstämde med dem vi sågo. De voro, säger
han, så illa gjorda, att man knappast kunde gissa, att de
skulle föreställa menniskor. Ansigtet var mycket bredt,
näsan utstående, i ögonens ställe furmos tvenne hål, ett
annat hål förestälde munnen. Fem, sex eller sju ansigten
furmos ofta utskurna på en och samma stock, hvilket
»kanske skulle beteckna en hel familj». Många ryska kors
voro äfven uppresta derstädes. Några dagar senare fann
man på sundets södra strand ett helt litet hus fyldt med
afgudar, mycket bättre gjorda än de föregående, med ögon
och bröstvårtor af metall. Medan holländarne voro syssel-
satta med att undersöka denna gudasamling, framkörde en

rensläde, i hvilken satt en med båge beväpnad man. Då
han såg främlingarne, ropade han högljudt, hvarpå ytter-
ligare en mängd slädar med vid pass 30 man körde fram
från en dal och sökte omringa holländarne. Dessa flydde
nu hastigt till sin båt, och när denna lemnat stranden,
sköto samojederna mot båten med sina pilar, men utan att
träffa. Denna oblodiga strid är, så vidt man känner, den
enda som utkämpats mellan infödingar och nordostfarare.
Dessa senare äro sålunda fria från den svåra blodskuld, som
vidlåder de flesta af dem, som under femtonde och sex-
tonde seklen gjorde upptäcktsresor i sydliga trakter.

Några dagar senare, den j"a.n*;. hade man ett vänligt
00 '31 juli n

möte med samojederna, hvilka gåfvo holländarne åtskilliga
ganska riktiga upplysningar om landets och hafvets beskaf-
fenhet: »efter tio till tolf dagar skulle man ej mer möta
någon is; sommaren skulle ännu räcka sex eller sju veckor».
Sedan holländarne inhemtat allt hvad de kunde af dessa
»barbarer, som hade större färdighet att sköta sin båge än
en nautisk gnomon och mycket säkrare kunde lemna be-
sked om sin fångst än om farvattnen», tog man afsked.
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Då en af sjömännen härvid blåste i ett horn, blefvo vil-
darne så förskräckta, att de begynte taga till flykten, men,
lugnade genom försäkran att hornlåten endast var ett vän-
skapstecken, återvände de och helsade på stranden de bort-
farande, bugande sig till jorden med blottade hufvuden och
korslagda händer.

Den xl augusti seglade man, full af förhoppningar, in
i Kara-hafvet eller, såsom det af holländarne kallades, den
»Norra Tatariska Oceanen». Snart möttes dock is, livar-
för man den sökte skydd under Mestni-ön (Staten Ei-
land). Här fann man ett slags bergkristaller i allt lika dia-
manter utom i hårdhet, en ledsam omständighet som till-
skrefs köldens inverkan. Afven här sågos offerhögar och
afgudabilder, men inga hus och ingen skog.

När Nay och Tetgales seglade vidare, kommo de till ett
vidsträckt öppet haf, och den fB avg. trodde de sig vara utan-
för Obs mynning. Två af dess förnämsta mynningsarmar
benämndes efter fartygen »Svan » och »Mercurius», namn
som sedermera blifvit bortglömda. Det är fullkomligt tyd-
ligt:, att den flod, som holländarne antogo för Öb, var Kära-
floden, och att mynningsarmarne »Svan» och »Mercurius»
voro obetydliga kustelfvar, som från Jalmal utfalla i Kara-
hafvet.

Den fr avg. beslöt man vända hem, antagande för be-
visadt, att man från den punkt, som uppnåtts, lätt skulle
kunna kringsegla »Promontorium Tabin» och således nord-
östra vägen framkomma till Kina. En mängd hvalar syntes,
som med halfva kroppen lyfte sig öfver vattnet och på van-
ligt sätt sprutade vattenstrålar ur näsborrarne, hvilket an-
sågs såsom ett ytterligare tecken, att man nu hade en vid-
sträckt ocean framför sig.

Den f£ avg. seglade Nay och Tetgales åter genom Ju-
gor Schar (Fretum Nassovicum), och sedan de dagen derpå vid
trenne smärre holmar, hvilka kallades Mauritius, Oranien och
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Nya Walcheren, mött Barents, seglade de alla hem till Hol-
land, fullt öfvertygade att frågan om möjligheten af en nord-
östlig genomfart till Kina nu var löst. Visserligen blef det
redan följande året bevisadt, att detta antagande hvilade på
en allt för lös grund, men Nays och Tetgales färder för-
tjena i alla fall ett aktadt rum i sjöfartens historia, ty
de vidgade betydligt kunskapen om de nordliga trakterna

Karta öfver Fretum Nassovicum eller Jugor Schar
Efter Linschoten.

genom upptäckten, eller åtminstone den första genomseg-
lingen af Jugor Schar, och liksom Barents måste dessa sjö-
farare få det pris, att de med duglighet, insigt, mod och
omtanke skött det åt dem anförtrodda värfvet.

Holländarnes andra resa år 1595} Efter hemkomsten
från den första resan inlemnades en berättelse om de upp-

1 Denna är beskrifven både af de Veer och Linschoten i förutnämnda
arbeten.
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täckter, som blifvit gjorda, till prins Morits af Oranien, Hol-
lands »advokat» Jan van Oldenbarnevelt och öfriga myn-
digheter i hemlandet. Dessa blefvo af berättelsen så öfver-
tygade derom, att sjövägen till Kina verkligen var funnen,
att de genast vidtogo anordningar att året derpå afsända
en flottilj af 7 fartyg, 2 från Amsterdam, 2 från Zeeland,
2 från Enkhuizen och 1 från Rotterdam, med uppgift att
i verkligheten öppna den nya handelsförbindelsen.

Fartygsbefälhafvare blefvo Cornelis Nay (amiral), Brandt
Tetgales (underamiral], Barents, Lambert Gterritsz. Oom,
Thomas Willemsz., Harman Jansz. och Hendrik Hartman.
Kommissarier voro Linschoten, Jacob Heemskerk, Francoys
de la Dale, Jan Cornelisz. Rup och N. Buys. Sex af
fartygen lastades med varor och penningar; det sjunde skulle,
då flottan seglat genom Waigatscli-sundet, återvända med
underrättelser till hemlandet. Den stora utrustningen tog dock
så lång tid, att man först den juli kunde anträda resan.
Den fl augusti kom man i sigte af Kegor på Ribatschni-
halfön, och först den f| augusti anlände flottan till sundet
mellan Waigatsch och fasta landet. Här fans då mycken is.

Den 3 sept' träffade man några ryssar, som sade att vin-
-24 avg. O J

tern varit mycket svår, men att isen inom kort skulle för-
svinna, och att sommaren ännu skulle vara sju veckor. De
berättade: att landet norr ut, som kallades »Waigats», var
en ö, skild på norra sidan från Novaja Semlja; att det om
sommaren besöktes af infödingar, hvilka mot vintern drogo
sig tillbaka till fastlandet; att ryska fartyg, lastade med
varor, årligen seglade genom Waigatscli-sundet förbi Öb till
floden Grillissy (Jenisej), der de tillbragte vintern; att invå-
narne vid Jenisej voro af den grekisk-kristnareligionen m. m.

Den 10 sept' kom man söder om Waigatscli-sundet i be-
-31 avg. °

röring med samojeder. Deras »konung» mottog holländarne
synnerligen gästfritt och vänligt samt berättade: att om tre
eller fyra veckor skulle kölden börja; att drifisen icke för-
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svann under vissa år; att vintertiden hela sundet samt bug-
ter och vikar voro frusna, men att hafvet å ömse sidor ej
tillfröse; att bortom mynningen af floden Öb furmos myn-
ningar af två andra floder, af hvilka den aflägsnare kallades
»Molconsay», den närmare, som ofta besöktes af ryska han-
delsfartyg, »Grillissy»; att landet fortsatte bortom Öb till en

udde, som sköt ut mot Novaja Semlja; att folk af deras stam

Olycklig strid med en isbjörn
under holländarnes andra resa. Från de Veer

bodde der året om, och att bortom denna udde fans ett
stort haf, som sträckte sig längs Tatariet till varma trakter. l

Då man seglade in i Kara-hafvet möttes mycken is,
hvarför man ankrade vid den ö, Staten Eiland, der man
under föregående resa funnit bergkristaller. Här blefvo

1 Dessa märkliga uppgifter finnas redan i Linschotens förut omnämnda, år
1601 tryckta arbete och kunna derför ej vara understuckna. De visa alltså, att
Taimurlandet varit bebodt af samojeder, och att detta lands geografi var för
dem välbekant.



233

tvä man på det sätt jag förut beskrifvit 1 dödade af en
björn. Nedstämda af denna motgång och rädda att allt för
sent på året utsätta de med dyrbara varor lastade fartygen för
den myckna is, som dref i Kara-hafvet, beslöto befälhafvarne
att vända. Flottan återseglade utan vidare äfventyr till Hol-
land genom Waigatscli-sundet, som passerades den ff sept.

Något nytt bidrag till kunskapen om vårt jordklot
lemnar denna expedition icke. Men det förtj enar anmärkas,
att man med den kännedom, vi för det närvarande ega
om isförhållandena i Kara-hafvet, med säkerhet kan påstå,
att holländarne så väl under sin första som sin andra resa
hade vägen öppen till Öb och Jenisej. Om de begagnat
sig häraf och fortsatt färden, tills de kommit till bebyggda
trakter vid någon af dessa floder, så hade helt säkert redan
i början af sjuttonde seklet en betydlig handel mellan mel-
lersta Asien och Europa på denna väg uppstått.

Holläiwlarnes tredje resa 1596— 97. 2 Efter den olyck-
liga utgången af 1595 års färd, hvilken utrustats med så
stora omkostnader och vid hvilken man fäst så stora förhopp-
ningar, ville generalstaterna icke mera lemna nödiga medel
till en tredje sjöfärd, men de utsatte i stället ett högt pris
för de stater eller handelsmän, som på egen bekostnad ut-
sände ett fartyg, hvilket på den angifna vägen norr om
Asien framträngde till Asien och Kina.:! Uppmuntrade här-

1 Se här ofvan sid. 135.
2 Skildringen af denna resa bildar hufvuddelen af förutnämnda arbete af

de Veke. Helt säkert hafva äfventyren under öfvervintringen, den första vid så
hög nordlig breddgrad, i första rummet tillskyndat de Veers arbete den ofantliga
folkgunst detsamma åtnjutit och föranledt dess öfversiittande till sä mänga språk.

3 Beslutet angående utfästandet af denna belöning kan inhemtas af följande:
Extract vit het Register der Resolutien van de Hoog Mogende Heeren Sta-

ten Generael der Vereenigde Xederlanden.
Folio 158 vso. 13 April 1596.

De Gedeputeerde van de Heeren Staten van Holland verclaren dat heure
principalen geadviseert hebbende op de hervattinge van het voyagie naer China en
Japan, benoorden om, deselve voyage afgeslagen hebben, ten aenzien van de groote
costen die nu twee Jaren achter den anderen om de reyse te verzoeken te vor-

lIOLLÅNDARNES TREDJE RESA 1596
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af utrustade handelsmännen i Amsterdam tvenne fartyg, det
ena under befäl af Willem Barents och Jacob van Heems-
kerk, det andra under Jan Cornelisz. Rijp. Manskapet val-
des med omsorg, och man höll sig företrädesvis till ogifta
män, för att tanken på hustru och barn ej skulle lägga
ett band på deltagames djerfhet och förleda dem att i för-
tid vända hem.

Den fö maj lemnade dessa fartyg Amsterdam. Den
't juni sågo de vid 71° nordlig bredd några vackra väder-
solar, hvilka finnas afbildade i de Veers arbete och Blavii
Atlas Major.

Den s 5 juni ropade en af manskapet från däck, att
han såg hvita svanor, men vid närmare betraktande visade
sig dessa utgöras af stora isbitar, som drefvo vid drifisfäl-
tets kant. 1 Den V 9 upptäckte de norr om Nordkap en ny
ö, belägen vid 74° 80' n. bredd. En stor björn dödades
der, med anledning hvaraf ön erhöll namnet Beeren Eiland.
Den f| juni kommo de vid 80:de graden till ett annat förut
okändt land, hvilket de ansågo sammanhänga med Grrön-

geefs angewent zijn, maer dat Hare E. goetgevonden ende geconsenteert hebben,
mede tgevolgh van de andere provincien bij zoeverre datter eenige coopluijden
aventuriers bij compagnie ofte anderssine de voerscreven reijse op heure costen
ende risique, zonder te schepen ende tgelt van den lande, zonde begeren te ver-
zoeken, dat men dezelve aventuriers de reijse gevonden ende gedaen hebbende,
daervan brengende goet ende geloofflijck beschijt, tot haer luijder vedercomste,
zal vereeren mette somme van vijff en t-wintich duysent gulden eens. Item daar
enboven accorderen den vrijdom voor twee jaren van convoyen der goederen die
zij vit dese landen naer China off Japan zullen transporteren, ende noch vrijdom
voer den tyd van acht jaren van te goederen die zij vit China ofte Japan in dese
landen sullen bringen. "Waerop geadviseert vesende hebben de Gedeputeerde van
dandei-e provincien hen daarmede geconformeert, die van Seelant opt welbehagen
van heure principalen, maer die van Utrecht hebben verclart niet te consenteren
in de vereeringe van XXVM £.

1 Hvarje nordhafsfarare har en eller annan gång gjort samma eller ett lik-
artadt misstag. Ar 1861 trodde sig t. ex. ett båtparti, med hvilket jag följde,
tydligen se sjömän i sydvester ocli med hvita skjortärmar bygga en varde på en,
efter hvad vi tyckte, närbelägen udde. Men värden befans vara ett mycket afläg-
set berg, skjortärmarne bildades af snöfält, sydvesterna af klippspetsar, och rörel-
sen uppkom genom luftlagrens dallring.
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land. Det var i sjelfva verket den stora ögrupp, som seder-
mera erhållit namnet Spetsbergen. Man träffade här på en

liten holme ägg af en gåsart, »rotgansen» l, som årligen i
stora skaror kommer till Holland, men hvars häcknings-
ställen man förut icke känt. Med anledning häraf säger
de Veer, att det ändtligen är bevisadt, att denna gås icke,
såsom man hittills antagit, fortplantas i Skotland på det

Barents' och Rijps fartyg.
Från de Veer,

sätt, att honan värper sina ägg från trädgrenar, som hänga
öfver vattnet, hvarvid ägget slås sönder mot vattenytan och
den nykläckta ungen genast simmar omkring.

Sedan man förgäfves sökt segla fram norr om Spets-

1 Helt säkert Anser berniclu, hvilken är allmän vid Spetsbergens vest-
kust. Det holländska namnet bör hvarken, såsom en del engelsmän gjort, öfver-
sättas med rödgås, ej heller förvexlas med rotges.
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bergen, for man söder ut längs dess vestkust1 och kom
den 1

1
1 juli åter till Beeren Eiland. Här skildes fartygen

åt, Barents seglade öster ut mot Novaja Semlja, Rijp norr
ut mot Spetsbergens ostkust. Den ff juli nådde Barents
Novaja Semljas vestkust vid 73° 20' n. bredd. Den §§ juli
kunde man ej komma längre för is, som ännu låg tätt intill
stranden. Under uppehållet här hade man en mängd äfven-
tyr med björnar, hvilka dock alla aflöpte lyckligt. Till följd
af ishinder gick det nu endast långsamt framåt, så att man
först den f-f avg. nådde Oraniens öar. Följande dag bestego
åtskilliga af manskapet ett högt berg, från hvilket de sågo
öppet vatten på andra sidan om ön. Lika glada som de tio-
tusen under Xenophon vid åsynen af hafvet rusade bergklätt-
rarne tillbaka till fartyget för att meddela Barents den vig-
tiga underrättelsen. Han gjorde nu allt för att komma för-
bi Novaja Semljas nordspets. Detta lyckades, och den |f

kom man med mycken svårighet till en hamn, belägen
ungefär vid 76° n. br., men alla försök att härifrån segla
öster ut voro förgäfves. Slutligen beslöt Barents den 4 sept*O O 25 avg.

att återvända till Holland.
Nu var det dock för sent. Hamnen var spärrad af

clrifis, hvilken var i ständig rörelse, flere gånger pressade
fartyget högt upj3 emellan isbitarne och slutligen helt och
hållet krossade rodret. Man såg nu, att det blef nöd-
vändigt att öfvervintra, hvarför nödiga vapen, husgerådssa-
ker och lifsmedel fördes i land, och män utsändes för att
undersöka den kringliggande nejden. Renspår syntes, och
hvad vigtigare var, man upptäckte på stranden stora träd-
stammar med vidsittande rötter samt annan ved, som med
hafsströmmarne drifvit till denna eljest alldeles skoglösa
trakt. Drifveden hoplades i stora högar, för att den ej

1 Se den afritning af Barents' egen karta med utsatt kurs, som finnes in-
tagen i Foxtaxi-s, Rerum et urbis Amstelodamensium historia. Amst. 1611, och
bifogas detta arbete i fotolitografiskt facsimile.
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skulle blifva begrafven af snö under vintern. Man utsåg
plats till ett hus och började släpa byggnadsvirke till stället.
Öppningarna mellan drifisen blefvo den ff sept. täckta med
en 2 tums isskorpa, men den *_ °™

t skingrade sig isen åter
något, hvilket dock ej gagnade de instängda, emedan deras
fartyg nu var så högt uppskrufvadt på en grundis, att det
ej kunde komma loss. Nästan dagligen jagade man björ-
nar, hvilka voro mycket djerfva och stundom kommo om
bord på fartyget. Den lf okt. bortclref all is så långt man

kunde se, men fartyget låg fortfarande orörligt, uppskruf-
vadt på sina grundisar. Kring dessa slöt sig isen åter, för
att å nyo bryta upp på ett större eller mindre afstånd från
stranden. Ännu den såg man mycket öppet vatten

22 febr. ° J X r
från stranden, likaså den l§ mars, och den ]| i samma må-
nad syntes hafvet åt ett håll fullkomligt isfritt.

Den || okt. började manskapet flytta in i huset, der
man sedermera tillbragte vintern 1596—97 under många
lidanden, faror, svårigheter och umbäranden, som beskrifvas
i de Yeers arbete. Manskapet förlorade dock aldrig modet,
helt säkert en hufvudorsak dertill, att de flesta af dem
blefvo räddade. Huset var uppfördt på nordöstra sidan af
Novaja Semlja, vid stranden af Barents' Ishamn. Det var
beläget vida nordligare än något annat ställe, vid hvilket
menniskor förut tillbragt vintern. Landet och dess djurlif
var okändt, det hårdt tillfrusna, nästan bergfasta och dock
i ständig rörelse stadda istäcket, af hvilket hafvet var bun-
det, något alldeles nytt och likaså de verkningar, som en
långvarig sträng köld utöfvar på lefvande och döda föremål.
Innan försöket gjorts, var man ej ens säker, att menniskor
verkligen kunde uthärda den högsta nordens stränga köld
och tre till fyra månader långa vinternatt. Ej under der-
före att de holländska polarfararnes rådighet, mod och oför-
sagclhet väckt odelad beundran bland alla bildade folk och
att berättelsen om deras öfvervintring omfattats med ofant-
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ligt intresse och utgjort föremål för otaliga bearbetningar
och beskrifningar i så väl bunden som obunden stil, på snart
sagdt alla bildade språk. Endast några data ur öfvervin-
tringsjournalen behöfva derför här anföras.

Den ¥ november försvann solen, men syntes åter den
\**^'- Dessa daguppgifter hafva förvållat vetenskapsmännen
mycket bryderi, emedan vid 76° n. br. solens öfre kant hade
bort upphöra att visa sig, då solens sydliga deklination om

Barents' hus (bild från utsidan)

Från de Veer.

hösten blef större än 18oT, och återkomma om våren, då den
åter blef mindre än detta tal, d. v. s. solen hade bort visa sig
för sista gången vid Barents' Ishamn den ff okt., och den hade
bort åter framträda derstädes den febr. Man har antagit, att
afvikeisen berott på ett betydligt fel i dagräkningen, något
som dock enhälligt bestreds af det manskap som öfvervintrat. 2

1 Under antagande af en horisontal refraktion af ungefär 45'.
2 Se härom de Vekr, blad 25, och ett i Blavii Atlas Major, Tom. 1, mel-

lan sid. 30 och 81 inbundet opagineradt blad. Att misstag i datum förekommit.
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Björnarne försvunno och återkommo med solen. I stället
kommo under vinternatten räfvar till stugan, och dessa fån-
gades i mängd till föda, många på stugans tak. För att för-
drifva tiden och hålla modet uppe gjorde man någon gång
gästabud, der det muntra lynnet fick ersätta hvad som brast
i undfägnaden. Efter solens återkomst blefvo björnarne

Barents' hus (bild af det inre).

Från de Bry.

åter mycket närgångna, så att man med dem hade en mängd
jagtäfventyr, hvilka dock alla slutade lyckligt. Åtskilliga
björnar gjorde sig hemmastadda i det af manskapet lemnade

är icke möjligt, emedan polhöjden bestämdes riktigt genom en solhöjdsmätning
den || febr., fi och %\ mars (se de Veer, bl. 27). Dessutom iakttogs på rik-
tigt datum, den en konjunktion af Jupiter och månen, hvarigenom längd-
skilnaden mellan Ishamnen och Venedig bestämdes till 75°. Så felaktig denna
bestämning än är, så visar den dock, att dagräkningen varit riktig.
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fartyget, kringkastade allting och uppbröto den af djup snö
täckta köksluckan. Ett försök att äta björnens lefver hade
den påföljd, att de som åto deraf blefvo svårt sjuka och
efter tillfrisknandet bytte om skinn på hela kroppen. Då
man en gång under stark köld, för att uppvärma stugan,
eldat med stenkol, var det hardt när, att alla man omkom-
mit af os. En och annan gång, t. ex. den ff febr., hade
sä mycket snö hopat sig utanför stugdörren, att man var

nödgad krypa ut genom skorstenen. För helsans skull tog
man ofta ångbad i en för detta ändamål till ångskåp för-
vandlad tunna.

Den "' m** sågs den första småfogeln, den f| maj för-
klarade Barents, att man, om fartyget ej vore löst innan
månadens utgång, skulle återvända i båtar, hvilka derför
genast stäldes i ordning. Detta var dock förenadt med stor
svårighet, emedan de flesta af manskapet under vinterns
lopp blifvit ytterligt försvagade, tydligen af skörbjugg. Se-
dan båtames utrustning fullbordats och de blifvit behörigen
lastade med proviant, afreste man ändtligen den f§ juni.

En man hade dött den 6 febr'. Vid båtfärdens början
27 jan. •'

var Barents sjelf mycket sjuk, och sju dagar derefter, den
IB juni 159 7, dog han, medan man, tvungen af drifis,
rastade på en större isflak. Samma dag dog ock en af man-

skapet, och den \5 juli ytterligare en.

Den 7-A}^ mötte de återvändande ishafsfararne vid S:t28 juli

Laurens Bay två fartyg bemannade med ryska fångstmän;
med dessa hade de holländska sjömännen året förut gjort
bekantskap, och de blefvo nu mottagna af ryssarne med
stor vänlighet och medömkan. De fortsatte i alla fall fär-
den i sina små öppna båtar, och kommo alla vid god helsa
och godt mod till Kola, hvarest de mottogos med festtill-
ställningar af invånarne. Ännu större glädje gjorde det
dem, att de här mötte Jan Cornelisz. Rijp, från hvilken de
skildes vid Beeren Eiland föregående år, och rörande hvars
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resa man endast vet, att han då hade för afsigt att segla
upp längs Spetsbergens ostkust, och att han, då detta be-
fans omöjligt, samma höst återvände till hemlandet.

Sedan de tvenne båtar, med hvilka Barents' följesla-
gare under så många faror och svårigheter färdats från

Jacob van Heemskerk,
född 1567 i Amsterdam, död 1607 vid Gibraltar,

Efter en samtida gravyr af N. de Clerck.

vinterhamnen till Ryska Lappland, blifvit qvarlemnade i
Kolas köpmansgård 1 som ett monument öfver färden —

1 Jemte en för norrmännen afsedd väg uppbyggd år 1582 af förste voj-
voden i Kola (Hamkl, s. 6ö). Hos Postasys (Reram et urbis Arastelodamen-
■sinm Historia, Amsterodami löll, s. 1-12) finnes den inre gärden afdetta hus af-
tecknad jemte de skeppsbrutnas mottagande derstädes.
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den första minnesvård öfver en polarfärd upprestes så-
lunda i Kola! — gmgo de om bord på Rijps fartyg och
följde detta till Holland, dit de ankommo den 8 DOV*. Sex-

« 29 okt.

ton man hade med Barents lemnat Holland, tolf man

återkommo helbregda till hemlandet och bland dem Jacob
van Heemskerk, en man som under hela resan spelat en

framstående rol och sedermera fick lefva nog länge för att
bevittna den tid, då holländarne till sjös kunde mäta sig
med spanjorerna. Han stupade nämligen såsom befälhafvare
på den holländska flotta, som den 25 april 1607 i grund
slog den spanska vid Gibraltar.

Under Barents' tredje resa upptäcktes Beeren Eiland
och Spetsbergen, och man lärde sig genom den för första
gången känna naturförhållandena under vintern i högnor-
diska trakter. Deremot tyckes den olyckliga utgången af
de från Holland utrustade sjöfärderna helt och hållet hafva
afskräckt från fortfarande försök att finna en nordostlig
handelsväg till Kina och Japan, och denna väg blef numera
äfven mindre nödig, sedan Houtman återkommit med den
första holländska flotta från Ostindien, samma år som Ba-
rents' följeslagare vände åter från sin öfvervintring. På
allvar blef frågan derför åter upptagen först under detta
århundrade, ehuru under mellantiden försök att lösa den-
samma ej helt och hållet saknas.

Önskan att utsträckta Hvitahafs-handeln till Sibirien
och afundsjuka mot de kompanier, som vetat förskaffa sig
uteslutande rätt till den vinstgifvande handeln med östra
Asien, föranledde nämligen fortfarande då och då under
sjuttonde seklet åtskilliga handelsmän att utsända fartyg-
för att prof va, huruvida ett framträngande bortom Xovaja.
Semlja ej vore möjligt. Jag skall här inskränka mig till
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att uppräkna de vigtigaste af de företag, som sålunda kommo
till stånd, jemte nödiga litteraturanvisningar.

1608. Henry Hudson var under sin andra resa i
land på Novaja Semlja (vid xvarmakul Bay m. fl. st.), men
misslyckades i sin uppgift att norr om denna ö segla längre
mot öster. Resan gjordes för engelska handelsmäns räk-
ning. En redogörelse derför finnes hos Purchas, 111 s.
574, och en utmärkt kritisk sammanställning af alla origi-
nalhandlingar rörande Hudsons lif och resor i: Gr. M. Asher,
Henry Hudson the Navigatör, London 1860 (Works issuecl
by the Hakluyt Society N:o 26). Det var vester om Atlan-
ten, som Hudson förvärfvacle de lagrar som för alltid gifvit
honom en så framstående plats i sjöfartens historia, och haf-
vet der blef äfven hans graf. Öster ut nådde han aldrig
ens så långt som sina föregångare. Jag kan derför ej här
uppehålla mig vid hans Novaja-Semlja-färd; endast det må
nämnas, att två af manskapet om morgonen den ff juni
1608 vid 75° n. br. sågo en sjöjungfru. Härom meddelar
dagboken följande: »Denna morgon såg en af manskapet,
då han blickade öfver relingen, en sjöjungfru. Ytterligare
en af kamraterna kom på hans kallelse upp. Hon var då
tätt vid fartygets sida, blickande allvarsamt på männen.
Strax derpå blef hon kullkastad af en våg. Från nafveln
uppåt voro hennes rygg och bröst lika en qvinnas. Hennes
kropp var så stor som en menniskas, hennes skinn mycket
hvitt, och långt hår af svart färg nedhängde på ryggen. När
hon dök ned, sågo de hennes stjert, som liknade stjerten
af en delfin och var fläckig som en makrflls. Namnen på
de män, som sågo henne, voro Thomas Hiller och Robert
Rayner.» Det är förmodligen en nyfiken sal, som denna
gång gifvit upphof till uppdykandet af den gamla sjömanna-
berättelsen.

1611. William Gourdon, med titel »Appointecl chief
pilote for discoverie to Öb», bragte detta år en last varor

HUDSON 1608. GOURDON 1611
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till Pustosersk och seglade derifrån till Novaja Semlja. I Pet-
schoras mynning såg han 24 lodjor, bemannade med 10—16
man, bestämda till »Mangansei» öster om Öb (Purchas, 111 s.
530, 534). Under försök att skaffa närmare reda på dessa
sjöfärder till Sibirien fingo Muscovy Companys utsände upp-
lysning derom, att det åtminstone i regeln endast var fråga
om att sjöledes forsla varorna till bottnen af Kara-bugten.
Derifrån fördes de öfver land, delvis med tillhjelp af två
mindre floder och en sjö, till Öb (Purchas, 111 s. 539). Men
andra berättelser tala äfven för, att man verkligen seg-
lade till Öb, till och med genom Matotschkin Schar, så-
som synes af meddelanden hos Purchas (111 s. 804 o. 805).
På samma ställe läses den förut anförda uppgiften af en ryss,
som år 1584 erbjöd sig att för 50 rubel blifva vägvisare
öfver land från Petschora till Öb, att ett vest-europeiskt
skepp förlist i Obs mynning, och att dess besättning der blifvit
dödad af samojederna. Ryssen berättade äfven, att det vore
en lätt sak att från Waigatsch segla till mynningen af Ob.

1612. Hvalfångaren Jan Cornelisz. van Hoorn för-
sökte segla norr om Novaja Semlja mot öster, men stötte
vid 77° n. br. på is, hvilken nödgade honom att vända
(Witsen, s." 906).

1625. Cornelis Bosman reste, på uppdrag af det nor-

diska kompaniet i Nederländerna, med ett fartyg om 90
läster, bemannadt med 24 man och provianteradi för 2 1/.,
år, genom Jugor Schar mot öster, men mötte så mycket is
i Kara-hafvet, att han nödgades söka hamn i nämnda sund.
Han väntade här på gynsammare förhållanden, men nöd-
gades slutligen af storm och is att återvända med oförrät-
tadt ärende. (S. Muller, Geschiedenis der Noordsche Com-
pagnie, Utrecht 1874, s. 185.)

1653} Detta år utsändes en dansk expedition mot nord-
1 Årtalet angifves af F. v. Adeung (Kritisch-Litterärische Uebersieht etc.)

oriktigt till 1617.
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ost. Resan är beskrifven af de la Martiniere, hvilken med-
följde som kirurg, i ett första gången år 1671 i Paris utkom-
met arbete: »Voyage des Pais Septentrionaux. Dans le-
quel se void les mceurs, maniére de vivre, & superstitions des
Norweguiens, Lappons, Kiloppes, Borandiens, Syberiens, Sa-
mojedes, Zembliens, & Islandois, enrichi de plusieurs figures».
Detta arbete har sedermera fått en betydlig spridning 1, helt
säkert till följd af Martiniéres lätta, från den vanliga torra
skeppsdagboksstilen afvikande skrifsätt och den massa under-
bara historier han uppdiktar, utan ringaste hänsyn till san-
ning eller sannolikhet. Han är nordostfärdernas Mtlnch-
hausen. De norska bönderna sägas t. ex. alla vara slafvar
under adelsmännen, som äro suveräna på sina gods, tyran-
nisera sina underhafvande och gerna resa. Elgarne sägas lida
af fallandesot och nedfalla derför i kramp, när de blifva jagade
— deraf deras namn »Eleend». Sjömännen berättas hafva
vid Norges nordvestkust för 10 kronor och ett skålpund
tobak köpt tre vindknutar af der boende lappar, hvilka alla
voro trollkarlar; när den första knuten löstes, fick man
svag vind, den andra gaf stark vind, den tredje en storm,
under hvilken fartyget höll på att förlisa. 2 Novaja Semlja
påstås vara bebodt af ett eget folk »Zembliens», af hvilka
ett par fångades och fördes till Kjöbenhavn. De la Martiniere
erhöll äfven hufvudet af en hvalross, som med stort besvär
harpunerades; djuret tecknas som en fisk med långt horn
i pannan. Såsom prof på Novaja Semljas foglar afritas och
beskrifves en pinguin, och till sist afslutas arbetet med

1 Följande upplagor anföras: fyra franska Paris 1671, 1672, 1676 och
Amsterdam 1708; sex tyska Hamburg 1675, Leipzig 1703, 1706, 1710, 1711
och 1718; en latinsk Gliickstadt 1675; två holländska Amsterdam 1681 och 1685;
en italiensk tryckt i Coxte Aukelio degli Anzi s 11 Genio Vagante, Panna 1691 ;

tvenne engelska, den ena tryckt särskild 1706, och den andra i Harris, Xavigantium
atque Itinerantium Bibi., 3:e uppl. London 1744, 48, vol. II s. 457.

2 Historien om vindknutarne är tagen frän Olaus Magnus, De gentibus-
septentrionalibus, Roma 1555. s. 119. Der gifves till och med en afbildning af
knutames utseende.

r...v HORN 161*. BOSMAN 16*ö. MARTINIÉRE 1633
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ett beriktigande af polarländernas karta, hvilken enligt för-
fattarens mening bör hafva nedanstående utseende. Jag-
anför dessa orimligheter, emedan de la Martiniéres resebe-
rättelse utöfvat e] ringa inflytande på äldre skrifter om
de arktiska trakterna.

1664 och 1668. En bvalfiskfångare, Willem de Yla-
mingh, seglade detta år rundt om Novaja Semljas nordspets
till Barents' vinterqvarter och derifrån mot öster, der en af

De la Martiniéres karta

folket tyckte sig se land (»Jelmert-landt», Witsen, s. 902). x

Den samme Vlamingh säger sig år 1688, tjugufem mil NNO
om Kolgujew, hafva upptäckt en ny ö af tre till fyra mils
omkrets. Denna ö, som ganska noga beskrifves och af
upptäckaren benämndes »Witsens ö», har sedermera ej åter-
funnits (Witsen, s. 9.23).

1 Jemför ofvan s. 194.
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1666 sändes några fartyg åter från Nederländerna mot
nordost. Bland redarne furmos judar, och de sjöfarande
fingo med sig bref på hebreiska, emedan man trodde, att
de skulle komma i beröring med några af Israels tio för-
lorade stammar. Något vidare tyckes ej vara bekant om
resan, som helt säkert blef resultatlös (Witsen, s. 962).

1675. En holländsk hvalfångare, Cornelis Piersz.
Snobberger, besökte Novaja Semlja, vid hvars kust han dö-
dade tre hvalfiskar och sex hundra hvalrossar. Han skulle
sannolikt erhållit än mera »fisk», om han ej vid 72Y2

°

funnit en malm, som tycktes innehålla silfver, guld och
andra metaller. I stället för späck inlastade skepparen nu
den efter hans förmodan dyrbara malmen, hvilken dock
sedermera vid pröfning i hemlandet befans värdelös (Wit-
sen, s. 918).

1600-talet (året ej uppgifvet). Skepparen Cornelis Roule
uppgifves hafva på längden af Novaja Semlja seglat upp till
B4 1/,0 a 85° n. br. och der funnit ett fjordland, längs med
hvilket han seglade tio mil. Längre bort sågs ett stort
öppet haf. Från ett högt berg, beläget vid ett sund, i hvil-
ket han rodde, visade det sig, att han kunnat segla ännu
en eller ett par vakter längre mot norden. Han fann der
massor af foglar, hvilka voro ytterst orädda (Witsen, s. 920).
Om man får pruta några grader på den angifna polhöjden,
hvilket kanske ej är så orimligt, då fråga är om gamla
hvalfångares berättelser, erhållna i andra eller tredje hand,
så skulle redan för ett par hundra år tillbaka Roule hafva
kommit till Frans Josefs land och längs dess kust seglat
upp till en för dessa trakter mycket hög nordlig breddgrad.

1676. Wood och Flayves utsändes från England af
konung Jakob II med uppgift att nordöstra vägen resa till
Stilla hafvet. För detta ändamål utrustade engelska amirali-
tetet ett fartyg, »Speedwell», hvarjemte, »då alla upptäckts-
resor äro utsatta för möjligheten af olyckshändelser», ett

VLAMINGH 16 64. SNOBBERGER 167 5. ROULE


