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annat mindre fartyg, »Prosperous >, inköptes och öfverlem-
nades till expeditionen af enskilda gentlemän. 1 Befälet öfver
det förstnämnda fartyget lemnades åt kapten Wood, hufvud-
ifraren för företaget, och det andra fartyget kommendera-
des af kapten Flawes. Resan blef fullkomligt resultatlösr

i det Wood ej hann så långt hvarken mot norr eller öster
som hans föregångare eller som hvalfån gare, hvilka vid den
tiden ofta tyckas hafva besökt norra Novaja Semlja. Wood
hade förut följt med sir John Narborough under en sjö-
resa genom det farliga Magellan-sundet och härunder gjort
sig känd som en skickhg och modig sjöman, men han
saknade ej blott all erfarenhet i seglats bland is utan äfven
den ihärdighet och det lugn, som behöfvas under färder i
högnordiska farvatten. Han visade sig derigenom fullkom-
ligt oduglig för det befäl han här åtagit sig. Innan af-
resan var han öfvermåttan säker om framgång, vid första
mötet med is föll hans tillförsigt fullständigt, och sedan hans
fartyg förlist vid Novaja Semljas kust, visste han ingen annan
utväg att uppehålla manskapets mod och undvika myteri, än
att låta branvinsflaskan gå rundt. ~ Efter hemkomsten gjorde
han slutligen Barents och andra utmärkta sjöfarare i de
arktiska trakterna ansvariga för alla de från helt andra
håll insamlade skepparhistorier, han före affärden antagit
som bevisade. Hela denna resa skulle derför icke här om-
nämnts, om den ej föregåtts och efterföljts af lifliga me-
ningsutbyten rörande polarhafvets användbarhet för sjöfart,
under hvilka åtminstone en del af den erfarenhet, som hol-
ländska och engelska hvalfångare inhemtat om isförhållanden

1 Dessa voro Thomas, hertig af York, lord Bkrklev, sir JosEra William-
sox, sir John Bankes, mr Samuel Peeps, kapten Herbert, mr DurEv och mr
Hooigood (Harris, Nav. Bibi., Vol. 11, s. 453).

2 »All I could do in this exigency was to let the brandy-bottle go round,
whieh kept them allways fox'd, till the B:th July Captain Flawes came so seasonably
to our relief» (Barrow, A chronological history of voyages into the arctic regions r
London 1818, s. 268).
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mellan Grönland och Novaja Semlja, räddats från glömska,
ehuru beklagligtvis nästan uteslutande i form af obestyrkta
berättelser om mycket hög breddgrad, som tillfälligtvis upp-
nåtts. Det var egentligen tre uppsatser som närmast för-
anledde Woods färd, nämligen:

l:o. Ett i Royal Societys förhandlingar intaget bref 1

om Novaja Semljas gestalt, enligt uppgift grundadt på upp-
täckter, som blifvit gjorda på zarens uttryckliga befallning.
Brefvet beledsagas af en karta, tecknad af en målare kallad
Panelapoetski, som från Moskwa sändt den som skänk åt

brefskrifvåren. Denne uppgifver, att Kara-hafvet är en in-
sjö med sött vatten, som om vintern starkt tillfryser, och
att man, enligt enstämmig uppgift af samojeder och tar-
tarer, ganska väl kan norr om Novaja Semlja segla till
Japan.

2:o. Ett annat i Royal Societys förhandlingar intaget
bref 2, i hvilket uppgiften i det förra brefvet om Novaja
Semljas samband med fastlandet upprepas, och de svårig-
heter, som mötte Barents, tillskrifvas den omständigheten,
att han framgick för nära land, längs hvilket hafvet ofta-
är fruset; några mil längre från stranden tillfröse det der-
emot aldrig, ej ens vid polen, annat än tillfälligtvis. Derpå
talas ock om, att några Amsterdam-köpmän seglat mer än
hundra leagues öster om Novaja Semlja och med anledning
deraf begärt privilegier af generalstaterna. 3 Till följd af

1 A letter, not long since written to the Publisher by an Experienced person
residing at Amsterdam etc. (Philosophical Transactions. Vol. IX s. 3. London 1674).

2 A summary Relation of what hath been hitherto discovered in the matter
of the Xorth-East passage; communicated by a good Hand(Phil. Träns. Vol. X s.
417. London 1675).

3 Tiden då resan gjordes uppgifves ej i det anförda brefvet. Harris säger
sig med stor svårighet fått reda på årtalet 1670 för den lyckliga resan mot
öster. Han säger vidare, att de personer, som lemnade honom denna underrät-
telse, dessutom berättade, att man vid den tiden, då denna ansökan inlemnades
till generalstaterna, äfven påstått, att det icke vore någon svårighet att segla norr
ut från Spetsbergen («Grönland») f och att många holländska fartyg verkligen gjort
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motstånd från det holländska ostindiska kompaniet bevilja-
des dock deras ansökan icke, hvarpå köpmännen vände sig
till Danmark. Här möttes deras framställning genast med
välvilja. Tvenne fartyg utrustades, men i stället för att
segla till Japan, gingo dessa till Spetsbergen på hvalfångst.
I brefvet säges vidare, att det ej vore så oäfvet att låta
några personer lefva en tid med samojederna för att ut-
forska hvad de veta i frågan, och att, när man lärt sig
närmare känna farvattnet, hela resan från England till Japan
helt säkert kunde ske på fem eller sex veckor. Skulle det så
hända, att öfvervintring blefve nödig, kunde denna ske utan
all fara, blott man i stället för ett fritt stående hus af tunna
plankor använde jordhyddor.

3:o. En särskildt tryckt brochyr, hvars innehåll angif-
ves af den långa och egendomliga titeln:

A brief Discourse of a Passage l>y the North-Pole to Japan.
China, etc. Pleaded by Three Experiments: And Answers to all
Objections that can be urged against a Passage that vvay. As:
1. By a Navigation from Amsterdam into the North-Pole, and two
Degrees beyond it. 2. By a Navigation from Japan towards the
North-Pole. 3. By an Experiment made by the Czar of Aluscovy,
vhereby it appears, that to the Northwards of Nova Zembla is
a free and open Sca as far as Japan, China, etc. "With a Alap
of all the Discovered Lands neerest to the Pole. By Joseph

Moxox, Hydrographer to the Kings most Exellent Älajesty. Lon-
don 1674.

Det anmärkningsvärdaste stället i denna lilla, mycket
sällsynta bok är följande:

det. För att bestyrka denna uppgift bådo handelsmännen, att den grönlandska
handelsflottans dagböcker för är 1655 skulle granskas. Detta skedde. I sju af dem
fans antecknadt. att man seglat upp till 79° n. br. Tre andra journaler öfver-
ensstämde deri, att man den 1 avg. 1655 observerat 88° 56'. Hafvet var här is-
fritt och sjögången stark (Harris, Nav. Bibi., 11, s. 453). J. R. Forster
(Geschichte der Entdeckungen und Schiffsfahrten im Norden, Frankfurt a. d. Öder
1784) tyckes förlägga resan öster ut från Novaja Semlja till tidpunkten före 1614.
Sannolikt är det dock här fråga om Vlaminghs märkliga resa 1664 eller om resan
1666, för hvilken jag ofvanför redogjort.
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UPPNÅENDE AF HÖGA NORDLIGA BREDDGRADER

»Då jag för omkring 22 år sedan var i Amsterdam, gick jag
till ett utskänkningsställe för att släcka min törst med ett glas
öl. Medan jag med anledning häraf satt vid den gemensamma eld-
brasan, kom en sjöman bland mycket annat folk in. Då sjömannen
här såg en af sina vid den grönländska hvalfångsten anstälda vän-
ner, uttryckte han sin förvåning deröfver (hemkomsttiden för den
grönländska flottan var nämligen ännu ej inne) och frågade hvad
tillbud bragt honom hem så snart. Vännen (som var styrman på
en grönlandsfarare) sade honom, att hans fartyg ej gått på fångst
den sommaren, utan endast haft i uppdrag att afhemta den öfriga
flottans fångst och bringa den till en tidig marknad. Men, sade
han, innan flottan fångat tillräckligt fisk för last åt oss, seglade vi
enligt order af det grönländska kompaniet till Nordpolen fram och
åter. Då hans berättelse var något nytt för mig, började jag att

spraka med honom och ifrågasätta sanningen af hvad han sagt.
Men han försäkrade mig, att det var sant, att skeppet fans i Am-
sterdam, och att många af sjömännen kunde intyga uppgiftens san-
ningsenlighet. Han hade till och med varit två grader på andra
sidan polen; der fans ingen is, och vädret var så vackert och varmt
som i Amsterdam om sommaren.» 1

Till dessa underrättelser kommo åtskilliga bidrag till
frågans lösning, som AVood sjelf samlat, såsom en berättelse
af kapten Gouldex, som gjort 30 resor till Spetsbergen,
att två holländare öster om denna ("»grupp framträngt till
■S9° n. br., iakttagelsen att på Korea fångats hvalar, i hvilkas
hud europeiska harpuner varit fastsittande 2, samt att drif-

1 På senare tider hafva hvalfångarne varit mer anspråkslösa i afseende på
uppgifter om nådda höga nordliga breddgrader. En holländare, som 22 år rest
på hvalfångst, uppgaf sålunda vid ett tillfälligt möte i Belsound år 1766 med Tschi-
tschagoff bland annat, att han sjelf en gång varit vid 81°, men att han hört att
andra hvalfångare varit vid 83° och sett land öfver isen. Endast en gång hade
han på afstånd sett Grönlands ostkust vid 75° n. br. (Herrn v. Tschitscha-
goff Russisch-kaiserlichen Admirals Reise nach dem Eissmeer, S:t Petersburg 1793,
s. 83). Afven holländska skeppare, som i början på sextonhundratalet framträngt
norr om Spetsbergen till 82c, sade sig derifrån hafva sett land mot norden
(MrxLER Geschiedenis der Noordsche Compagnie, s. 180).

2 "Witsen meddelar, s. 43. att han talat med en holländsk sjöman, Bexe-
meirs Kt.ekk, som förut tjenat på hvalfångarefartyg och sedan råkat i fångenskap
pa Korea. Denne hade försäkrat, att han i hvalar. som dödats vid detta lands
kuster, funnit holländska harpuner. Holländarne drefvo då hvalfångst endast i
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timmer med sjömask träffats vid ishafsländernas kuster
o. S. V. '

När Wood misslyckats, öfvergaf han de åsigter, han
förut förfäktat, förklarande att de berättelser, på hvilka de
grundats, varit idel lögn och bedrägeri. Men tron på ett
stundom segelbart polarhaf blef dock ej öfvergifven. Den
har sedan dess förfäktats af män sådana som D. Barrlng-

ton ,
F. v. Wrängel, Avg. Petermann 3 m. fl. Jemte nästan

alla nutida polarfarare, har jag länge varit af en motsatt
åsigt, d. v. s. trott, att polarhafvet vore ständigt täckt med
ogenomträngliga brutna eller sammanhängande ismassor, men
jag har kommit på andra tankar, sedan jag under två öfver-
vintringar — den ena gången vid 79° 53', d. v. s. när-
mare polen än någon annan öfvervintrat i gamla verl-
den, den andra gången i granskapet af Asiens köldpol —

sett, att hafvet ej tillfryser fullständigt, ens omedelbart i
närheten af land. Jag drager deraf den slutsats, att hafvet
knappast någonsin varaktigt tillfryser 4 på betydligare djup
norra delen af Atlantiska oceanen. Fyndet visar således, att hvalar kunna simma
från den ena oceanen till den andra. Då man vet, att detta kolossala ishafsdjur icke
simmar från den ena isoceanen till den andra öfver equatorn, så måste den nämnda
iakttagelsen betraktas som synnerligen vigtig, i synnerhet på en tid då frågan
huruvida Asien och Amerika hängde tillsammans öfver polen ännu var oafgjord.
Witsen uppräknar äfven, s. 900, flere tillfällen, då man funnit stenharpuner i
huden på hvalar, som fångats i norra Atlanten. Dessa harpuner kunna dock lika
väl härröra från de vilda, med jernet obekanta folkstammarna vid Davis strait, som
från folk bosatta vid norra delen af Stilla hafvet. Äfven vid Kamschatka har
man, långt innan européernas hvalfångst i Beringhafvet började, uti hvalfiskar funnit
harpuner märkta med latinska bokstäfver (Steller, Beschreibung von dem Lande
Kamtschatka, Frankfurt und Leipzig 1774, s. 102).

1 Beskrifningen om "Woods resa trycktes 1694 i London af Royal Society's
boktryckare Smith and "Walford (enligt uppgift af Barrixgtox, The possibility of
approaching the North-Pole asserted, 2:d ed. London 1818, s. 31). Jag har
endast varit i tillfälle att se utdrag ur denna resebeskrifning hos Harris m. fl.

2 Rörande denna fråga har Barrington offentliggjort en mängd uppsatser,
hvilka finnas sammanstälda i ofvan anförda arbete, af hvilket två upplagor ut-

kommit.
3 Flerstädes i Mittheilungen 1855—79.
4 Att tunnare islager under klart och stilla väder bilda sig äfven i det

öppna hafvet och öfver stora hafsdjup, iakttogs flere gånger under 1868 åra
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och långt från land. I sådant fall ligger det intet orim-
ligt i de gamla berättelserna, och hvad en gång skett bör
kunna ske ännu en gäng.

Huru det än må förhålla sig härmed, säkert är, att
den snöpliga utgången af Woods färd så fullständigt af-
skräckte från alla nya företag i samma riktning, att nära
två århundraden förgingo, innan en expedition åter utsän-
des med bestämdt uttalad, ehuru sedermera åter förnekad
uppgift att verkställa en nordostpassage. Det var den be-
römda österrikiska expeditionen under Payer och Wey-

precht, 1872—74, under hvilken man visserligen icke kunde
framtränga långt mot öster, men som i alla fall blef epok-
görande genom upptäckten af Frans Josefs land och genom
■en mängd värderika undersökningar rörande polarländernas
naturförhållanden. Såsom nordostfärd betraktad blef denna
expedition Vega-färdens omedelbara föregångare. Den är så
väl känd genom talrika, under de senare åren offentlig-
gjorda skrifter och framfor allt genom Payers lifliga rese-
skildring, att jag ej här behöfver närmare uppehålla mig
vid densamma.

Men om de egentliga nordostfärderna sålunda under
den långa tiden mellan Woods och Payers resor nästan helt

resa. Men då man betänker, att det salta vattnet icke har något öfver fryspunk-
ten beläget täthetsmaximum, att is är en dålig värmeledare, och att den klara,
nybildade isen snart täckes med ett snölager, som hindrar utstrålning, så synes
det mig vara föga sannolikt, att istäcket på djupa, öppet belägna ställen kan hinna
bli så tjockt, att det ej upprifves redan af en lindrig storm. Äfven den grunda
hamnen vid Mosselbay tillfrös varaktigt först i början af februari, och sista dagarne
af januari var sjögången i hamnen så stark, att den svenska expeditionens alla
tre fartyg höllo på att förlisa — till följd af våldsam sjögång vid 80:de bredd-
graden i slutet af januari! Hafvet måste då hafva varit öppet mycket långt
mot nordvest. Vid Spetsbergens vestkust skall hafvet om vintern sällan vara full-
ständigt fruset inom synhåll från land. Äfven i Barents' vinterhamn vid Novaja
Semljas nordöstra kust blef hafvet ofta under årets kallaste tid mer eller mindre
isfritt, och Hudsons uttalande, »att det ej är förvånande att så mycket is möter
seglaren i norra Atlanten, då så många sund och vikar finnas på Spetsbergen», visar
att äfven han ej trodde på någon isbildning i öppet haf.
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och hållet afstannat, så har i stället under denna tid en
mängd andra forsknings- och fångstresor utförts, genom
hvilka vi erhållit den första, på verkliga iakttagelser grun-
dade kännedomen om Novaja Semljas och Kara-hafvets natur-
förhållanden. För dessa, hufvudsakligast af ryssar och skan-
dinaver utförda färder skall jag redogöra i nästa kapitel.
Det är dessa som beredt den framgång, vi slutligen vunnit.
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SJETTE KAPITLET.

Ryssames och norrmännens nordostfärder. — Rodivan Ivanow
1690. — Den stora nordiska expeditionen 1734—37. — Novaja Semljas förmenta
metallrikedom. — Juschkow 1775. ■— Sawwa Loschkin 1760. — Rossmuislow
1768. — Lasarew 1819. — Liitke 1821—24. — Ivanow 1822—28. — Pachtus-
sow 1832—35. — von Baer 1837. — Ziwolka och Moissejew 1838—39. — von
Krusenstern 1860, 1861. — Ishafsfångstens uppkomst och historia. — Carlsen
1868. — Edv. Johannesen 1869, 1870. — Ulve, Mack och Qvale 1870. —

Mack 1871. — Upptäckt af lemningar efter Barents' öfvervintring. — Tobiesens
öfvervintring 1872— 73. — Svenska expeditionerna 1875 och 1876. — "Wiggins
1876. — Senare resor till och från Jenisej.

Af hvad jag ofvanför anfört framgår, att norra Ryss-
lands kustbefolkning långt före engelsmännen och hollän-
darne idkade en liflig sjöfart på Ishafvet, och att handels-
färder ofta företogos från Hvita hafvet och Petschora till
Öb och Jenisej, någon gång helt och hållet till sjös rundt
om Jalmal, men oftast endast delvis till sjös och för öfrigt
medelst landtransport öfver den nämnda halfön. Man till-
vägagick i senare fallet på följande sätt: först seglade man
genom Jugor-sunclet och öfver södra delen af Kara-hafvet
till mynningen af en på Jalmal utfallande flod, Mutnaja;
derpå rodde man eller drog med tåg båtarne uppför floden
och öfver tvenne sjöar till en 350 meter bred ås, som på Jal-
mal bildar vattenskilnaclen mellan de åt vester och de åt öster
rinnande floderna; öfver denna ås släpades varor och båtar
till en annan sjö, Selennoe, från hvilken man slutligen be-
gagnade vattentransport utför floden Selennaja till Ob-viken. 1

1 Jemför: The names of the places that the Rnsses sayle by, from Pechor-
skoie Zauorot to Mongozey (Pvrchas, 111 s. 539). The voyage of Master Josias
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Dessa och andra liknande underrättelser insamlades med
stort besvär och ej utan fara af Muscovy Companys ut-
skickade, men bland de sålunda bevarade berättelserna fin-
ner man ej en enda gäng skildringen af någon särskild
resa, på grund hvaraf man skulle kunna jemte Willoughby,
Burrough, Pet och Barents upptaga äfven ett ryskt namn
i nordostfartens äldre historia. Äfven Rysslands egna häfde-
källor måtte i detta hänseende vara lika ofullständiga, att
döma af den eljest sakrika historiska inledningen till Liitkes
resa. Käcka sjömän, men ingen Hakluyt föddes under 16:de
och 17:cle seklen vid Hvita hafvets stränder, och derför
hafva dessa sjömäns namn och talet om deras färder länge
sedan fallit i fullständig glömska, på ett undantag när från
en jemförelsevis sen tid.

I andra upplagan af Witsexs stora arbete finner man
nämligen, s. 913, berättelsen om en olycklig fångstfärd till
Kara-hafvet, företagen år 1690, d. v. s. vid en tid, då sjö-
resorna mellan Hvita hafvet och Ob-Jenisej redan höllo på
att fullkomligt afstanna. Berättelsen är upptecknad af Wit-
sen efter muntligt meddelande af en bland de skeppsbrutne,
PoDiVAN Ivanow, hvilken flere år varit styrman på ett ryskt
fartyg, som begagnades till salfångst på Novaja Semlja och
Waigatsch-ön.

Ar 1690 den V september led denne Rodivan Ivanow
med tvenne fartyg skeppsbrott på ön »Serapoa Koska» (Se-
rapows bank), förmodligen belägen i södra delen af Kara-
hafvet. Isen upptornade sig här om vintern till höga is-
kast med sådant buller, att »man trodde verlden skulle
förgås», och vid högvatten med stark vind låg hela ön, på

Logan to Pechora, and his wintering there, with Master William Pursglove, and
Marmaduke Wilson. Anno 1611 (anförda ställe s. 541). Extracts taken ont of two
Letters of Josias Logan from Pechora, to Master Hakluyt Prebend of Westmin-
ster (anf. st. s. 546). Orher observations of the sayd William Pursglove (anf.
st. s. 550). Den sista uppsatsen innehåller goda upplysningar om Ob. Tas, Je-
nisej, Pjäsina, Chatanga och Lena.
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några kullar när, under vatten. På en af dessa uppfördes
vinterhuset. Det byggdes af lera, som knådades tillsam-
mans med blod och hår af sal och hvalross. Denna bland-
ning hårdnade till en fast massa, af hvilken väggarna upp-
fördes med tillhjelp af bräder från fartyget. Stugan lem-
nade härigenom ett godt skydd, så väl mot köld och ovä-
der som mot björnar. I huset murades äfven en ugn, som
eldades med drifved, uppsamlad på stranden. Till lyse tje-
nade trän från de fångade djuren. Inalles öfvervintrade
här femton man, af hvilka elfva dogo i skörbjugg. Till
sjukligheten torde i främsta rummet bristande rörelse hafva
bidragit. De flesta lemnade nämligen under den fem vec-
kor långa vinternatten ej stugan. Friskast voro de som
rörde sig mest, t. ex. styrmannen, som var den yngste bland
manskapet och derför hade till åliggande att gå omkring på
<in för att uppsamla ved. Såsom orsak till dödligheten kan
äfven anföras den fullkomliga bristen på hemifrån medförda
lifsmedel. De första åtta dagarne utgjorde deras föda från
hafsbottnen uppdraggad tång, i hvilken något mjöl inblan-
dades. Sedermera åt man kött af sal och hvalross äfven-
som af hvitbjörn och räf. Björn- och hvalrosskött ansågs
dock orent 1, bvarför man endast i nödfall spisade det, och räf-
köttet hade en oangenäm smak. Stundom var matbristen
så stor, att man nödgades spisa lädret af skinnpelsarne och

1 Ryssames, i synnerhet de gammaltroendes, stränga fasteregler bilda, om de
•efter bokstafven vidmakthållas, ett oöfverstigligt hinder för kolonisation af hög-
nordiska trakter, i hvilka menniskan. för att undgå skörbjugg, behöfver en riklig
näring af färskt kött. Sålunda hafva helt säkert religiösa fördomar mot vissa
maträtter beredt undergång åt den koloni af gammaltroende, som, för att dess
medlemmar ostördt skulle få begagna sina gamla kyrkoböcker och få korsa sig
på det sätt de ansågo riktigast, år 1767 anlades på Kolgujew-ön. Samma orsak
bar kanske ock bidragit till misslyckandet af det försök, som efter Nowgorods
"förstöring af Ivan den förskräcklige år 1570 säges hafva blifvit gjordt af flyktingar
från denna stad att anlägga en koloni på Novaja Semlja (Historische Nachrichten
von den Samojeden und den Lappländer, Riga und Mietau 1769, s. 28. Dessa
»underrättelser» trycktes törsta gången på franska i Königsberg 1762. Författaren
var KnixGSTEDT, en i rysk tjenst anstäld svensk, som länge vistats i Archangel).
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sföflarne. Antalet salar och hvalrossar, som fångades, var
så stort, »att de dödade djuren lagda tillsammans skulle
bildat en hög af 90 famnars längd, lika så stor bredd och
sex fots höjd» 1. Dessutom funno de på ön en strandad
hvalfisk.

Om våren kommo samojeder från fastlandet och plun-
drade ryssarne på en del af deras fångst. Af rädsla för
samojederna tordes ej heller de öfverblifna fångstmännen
gå öfver isen till fastlandet, utan blefvo qvar på den öde
ön, tills de genom en lycklig tillfällighet afhemtades af
några på fångstfärd utfarne landsmän. — I sammanhang
med berättelsen om denna färd omnämner Witsen, att året
förut ett ryskt fångstfartyg strandat öster om Ob.

Antagligt är, att redan mot slutet af sextonhundra-
talet de ryska fångstfärderna till Novaja Semlja betydligt
minskats. Handelsfärderna torde redan långt förut hafva
helt och hållet upphört. Det tyckes, som om man efter
Sibiriens fullständiga erörring skulle föredragit landvägen
öfver den förut med sådan öfvertro betraktade Uralska bergs-
höjden framför den osäkra sjöförbindelsen öfver Kara-hafvet,
och som om regeringen till och med skulle lagt hinder för
den senare genom att under sommaren utsätta vakter på
Matwejew-ön och vid Jugor-sundet. 2 Dessa skulle uppbära
afgifter af fångst- och handelsmännen, men troligt är att
det härmed förenade reglementerandet och prejandet beröf-

1 Uppgiften är orimlig och beror troligen på något missförstånd. För att
bilda en dylik hög af hvalrossar behöfdes minst 50,000 djur, och så många hafva
de femton männen helt säkert ej hunnit döda. Om man antager, att det i upp-
giften om högens längd och bredd bör stå fot i stället för famnar, så får man i
alla fall det allt för stora antalet af 1,500 å 3,000 dödade djur. Troligen bör
det i stället för nittio heta nio, i hvilket fall högen skulle motsvara en fångst af
ungefår 500 hvalrossar och salar. De insamlade hvalrosständerna vägde 40 pud,
hvilket åter anger en fångst af 150 å 200 djur.

2 Witsen, s. 915. Kt.ingstedt uppgifver, att 50 soldater med hustrur och
barn år 1648 flyttades till Pustosersk, och att vojvoden derstädes hade så goda
inkomster, att han på 3 k -1 år kunde samla 12—15,0u0 rubel (Historische Nach-
richten von den Samojeden etc. s. 53).

SJ ETTE KAPITLET
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vade ishafsfärderna just det behag, som hittills förmått de
djerfväste och raskaste bland befolkningen att egna sig åt
den farliga handeln på Öb och åt det med så många mödor
och umbäranden förenade fångstyrket.

Det angifna förhållandet torde alltså vara orsaken till,
att man ej har reda på en enda sjöfärd i denna del af Is-
hafvet under den tid, som förflöt mellan Rodivan Ivanows
resa och »den stora nordiska expeditionen». Denna under-
sökte bland andra delar af ryska rikets vidsträckta nordkust
äfven södra delen af de här ifrågavarande farvattnen, åren
1734—85 genom Muravvjew och Paulow, samt 1730—
37 genom Malygin, Skuratow och Suchotin. Dess huf-
vudarbetsfält låg dock ej här, utan
i sjelfva Sibirien, och jag skall der-
för först längre fram redogöra för
deras Karahafsfärder i sammanhang
med redogörelsen för utvecklingen af
vår kunskap om Asiens nordkust. Här
vill jag om dem blott nämna, att de
verkligen efter oerhörda ansträngnin-
gar lyckades från Hvita hafvet fram-
tränga till Öb, och att de kartor öfver

Guldglänsande Ammonit
från Novaja Semlja.

Ammonites alteruans v. BucH.

landet mellan denna flod och Petschora, som ännu begag-
nas, till en del grunda sig på »den stora nordiska expedi-
tionens» arbeten, men att äfven Kara-hafvets dåliga rykte
blifvit gruncllagdt genom de svårigheter, för hvilka denna
expedition utsattes, svårigheter till ej ringa del förorsa-
kade af fartygens dåliga beskaffenhet och en mängd miss-
tag, som begingos vid deras utrustning, vid valet af seg-
lationstid m. m.

Liksom alla aflägsna okända länder, så har ock Novaja
Semlja af gammalt varit beryktadt för sin rikedom på ädla
metaller. Sjelfva ryttet har visserligen aldrig besannats
och troligen endast berott på förekomsten af malmspår och
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på den vackra guldglänsande hinna af svafvelkis, med hvil-
ken åtskilliga här förekommande försteningar äro öfverdragna,
men det har likväl gifvit anledning till en mängd Novaja-
Semlja-färder, af hvilka den första kända är styrman Jusch-
kows resa år 1757. Såsom fångststyrman hade han märkt
de silfver- och guldglänsande stenarne, och han lyckades
öfvertyga en talghandlare i Archängel, att det angaf stora
skatter i jordens inre. För att tillgodogöra sig dessa ut-
rustade denne ett fartyg, hvarjemte han lofvade belöna
Juschkow med .250 rubel för upptäckten. Hela företaget
ledde dock ej till något resultat, emedan sjelfva skattgräf-
varen dog under öfverresan till Novaja Semlja (Lutke, s. 70).

Tre år derefter, 17G0 1, kom en från Olonets bördig
fångststyrman Sawwa Loschkin på den helt säkert riktiga
tanken, att ostkusten af Novaja Semlja, som aldrig besöktes
af jägare, borde vara rikare på jagtbyte än andra delar af
ön. Lockad häraf och förmodligen äfven af begäret att ut-
föra något utomordentligt, företog han en fångstfärd dit.
Om denna resa vet man endast, att han verkligen lyckades
färdas omkring hela ön, tack vare en ihärdighet, som för-
mådde honom att på denna sjelftagna uppgift använda tvä
vintrar och tre somrar. Det blef genom denna resa bevi-
sadt, att Novaja Semlja verkligen är en ö, något som ännu i
medlet af förra århundradet af många geografer betviflades. 2

Äfven efter misslyckandet af Juschkows resa hade ryk-
tet om Novaja Semljas metallrikedom bibehållit sig, och
1768 utsändes derför å nyo löjtnant:! Rossmuislow med
understyrman Gri bin, ishafslotsen Tsciiihakin och elfva man

att leta efter de förmenta skatterna, hvarjemte han äfven

1 Enligt Lutke. s. 70. H.vmki.. Tradescant d. ältere, s. 238. anger 1742—44.
2 På första kartbladet i en af Petersburger-akademien år 1737 utgifven atlas

finnes sålunda Novaja Semlja utritadt som en halfö. hvilken norr om Pjäsina
utskjuter från Taimurlandet.

3 Egentligen »styrman med löjtnants rang», hvaraf man kan sluta, att Ross
muislow saknade den vanliga officersbildningen.
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fick till uppgift att kartlägga okända delar af ön. Det
fartyg, som användes för denna ishafsfärd, måtte ej hafva
varit synnerligen utmärkt. Kort efter öfverresan upptäckte
man nämligen i detsamma på många olika ställen läckor,
hvilka, så godt sig göra lät, måste stoppas, och om dess seg-
lingsförmåga säger Rossmuislow sjelf: »Så länge vinden
kom akter ifrån, hjelpte oss det stora seglet förträffligt, men
så snart den vände sig och blef motig, nödgades vi hissa ett
annat mindre segel, för hvilket vi drefvo tillbaka dit, hvarifrån
vi kommit». Sjelf tyckes Rossmuislow varit en för sitt värf
utmärkt duglig man. Utan att möta några ishinder, men till
följd af fartygets oduglighet i alla fall svårt nog, kom han
till Matotsehkin-sundet, hvilket omsorgsfullt uppmättes och
upplodades. Från ett högt berg vid dess östra mynning
såg han den 10 sept' Kara-hafvet fullkomligt isfritt — och

Ö 30 avg. ©

vägen till Jenisej således öppen —, men fartyget var för
en vidare seglats oanvändbart. Han beslöt derför att öfver-
vintra vid en bugt, nära östra inloppet till Matotsehkin-sun-
det, hvilken bugt benämndes Tjulanaja (Kiba. Hit flyttade
han ett hus, som någon fångstman uppfört längre vester ut vid
sundet, hvarjemte ett annat hus, till hvilket virket medförts
hemifrån, uppfördes på en något östligare, i sundet ut-
skjutande udde. Det sistnämnda besökte jag år 1876.
Väggarna stoelo då ännu qvar, men det platta, med jord
och stenar belastade taket hade, såsom ofta är fallet med
öfvergifna trähus i polarländerna, instörtat. Huset var litet
och hade bestått af en förstuga samt ett rum med ofant-
ligt stor spis och väggfasta sängställen.

Den 1 okt* tillfrös Matotsehkin-sundet, och några dagar
20 sept. ' O &

derpå var Kara-hafvet istäckt så långt ögat kunde nå. Så
svåra stormar från nordost, vester och nordvest med yrsnö
voro rådande under vinterns lopp, att man knappast kunde
gå tio famnar från bostaden. En man öfverraskades under
en renjagt i husets granskap af ett sådant yrväder. Då
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han ej var återkommen efter två dagars frånvaro, beslöt man
att i journalen afföra honom såsom »omkommen utan be-
grafning».

Den ?! april 1769 hade man storm från SY med
tjocka, regn och hagel, stora som halfva bösskulor. Den
J-J^i rasade en förfärlig vind från NY, som från de höga
•22 ma] o ~

bergen medförde en »bitter, röklik luft» — det var helt
säkert en fölm-vind. Den plågsamma, på sinnet tryckande

Bild från Matotschkin Schar.
Efter en teckning af Ht. Theel. 1875

inverkan af denna vind är allmänt känd från Schweiz och
från nordvestra Grönland. På sistnämnda ställe störtar vin-
den med ytterlig våldsamhet rätt ned från det inre landets
isöken. Men långt ifrån att derför medföra köld, höjes
temperaturen plötsligen öfver o°, snön liksom borttrollas
genom smältning och afdunstning, och menniskor och djur
känna sig lidande af den plötsliga omkastningen i väder-
leken. Dylika vindar förekomma för öfrigt i polartrakterna
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öfverallt i granskapet af höga berg, och det är förmodligen
för deras skull, som man i Grönland anser en vintervistelse
i bergomslutna kitteldalar för högeligen osund och föranle-
dande utbrott af skörbjugg hos invånarne.

Utan att regelbundet taga någon rörelse i det fria, uppe-
höll sig manskapet under vintern hela dagar, ja hela vec-
kor å rad i sina små, omsorgsfullt tätade stugor. Det är
häraf lätt förklarligt, att de ej kunde undgå skörbjugg,
hvaraf de flesta tyckas varit angripna och sju dogo, bland
dem Tschirakin. Det är förvånande, att någon enda kunde
med ett sådant lefnadssätt under den mörka polarnatten
undgå att duka under. Härtill torde företrädesvis qvas-
brygderna, det dagligen bakade brödet och kanske äfven
rökugn arne hafva bidragit.

Den ?§ juli egcle islossningen rum i Matotschkin Schar,
och den *$ avg. var sundet fullkomligt isfritt. Ett försök
gjordes nu att öfver Kara-hafvet fortsätta resan, och man
sökte för detta ändamål sätta det redan från början brist-
fälliga, nu yttermera sönderfrusna fartyget i stånd genom
att, så godt sig göra lät, stoppa dess läckor med en bland-
ning af lera och förmultnadt sjögräs. »Flytande likkistor»
hafva ofta användts vid arktiska färder, och mången gång
med större framgång än örlogsvarfvens stoltaste skepp.
Denna gång måste dock Rossmuislow, efter att hafva seglat
några få mil öster ut från Matotsehkin-sundet, för att und-
vika en säker undergång återvända till sitt vinterqvarter,
der han lyckligtvis träffade en rysk fångstman, med hvilken
han anträdde återfärden till Archangel. Några ädla me-
taller fann man icke och »ej heller perlmusslor», men väl
anförtrodde Tschirakin för Rossmuislow, att han på ett visst
ställe af sydstranden funnit ett klippblock af så utomordent-
lig skönhet, att det på ljusa dagen strålade med den här-
ligaste eld. Efter Tschirakins död sökte Rossmuislow få
rätt på stenen, men förgäfves, och han utfor derför i häf-

263
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tiga förebråelser mot sin aflidne kamrat. Jag kan dock fri-
taga denne från beskyllningen för lögnaktighet. Under 1875
års resa fann jag nämligen uti flere bland skifferblocken i
trakten små qvartsgångar, som genomkorsade stenmassan, och
hvilkas väggar voro betäckta med hundratals skarpt utbil-
dade och af spegelblanka ytor begränsade bergkristaller.
Tschirakins ädelsten var utan tvifvel intet annat än en drus
af denna skimrande, men värdelösa stenart.

Ännu en gång, nära femtio år efter Rossmuislows resa r

utsändes (år 1807) en bergsman, Ludlow, för att närmare
undersöka öns förmenta metallrikedom. Han återvände utan
att hafva funnit några malmskatter, men med de första upp-
lysningar om landets geologiska byggnad, och hans följe-
slagare Pospjelow hafva vi att tacka för åtskilliga omsorgs-
fulla kartografiska arbeten öfver Novaja Semljas vestkust.

Den nästa Novaja-Semlja-expeditionen utrustades och
utsändes år 1819 under löjtnant Lasarew från örlogsvarf-
vet i Archangel och egde i förhållande tfll sina föregån-
gare att förfoga öfver ganska rikliga tillgångar. Men La-
sarew var tydligen ej vuxen den uppgift, han åtagit sig,
att föra befäl på en arktisk forskningsfärd. Midt på som-
maren insjuknade en mängd af hans manskap i skörbjugg.
Några få veckor efter det han lemnat Archangel, på en tid
då nästan hvarje större drifisstycke innehåller samlingar med
härligt dricksvatten och strida snöbäckar öfverallt vid kusterna
utgjuta sig i hafvet, klagar han öfver svårigheten att för-
skaffa sig färskt vatten o. s. v. Hela resan blef derför full-
komligt resultatlös.

Af vida större betydelse voro kapten-löjtnanten (seder-
mera amiralen grefve) Lutke's 1 med synnerlig omtanke och
vetenskaplig insigt ledda sjöfärder till Novaja Semlja som-
rarne 1821, 1822, 1823 och 1824. Beskrifningen öfver
dem bildar ännu en af de rikhaltigaste källskrifter för känne-

1 Namnet skrifves äfven Litke.



domen om denna del af polarhafvet. Men då ej heller
han på något ställe framträngde längre än sina föregån-
gare, så ingår en redogörelse för hans resor icke i planen
för den historiska delen af detta arbete.

Friedrich Benjamin von Lütke,
född 1797 i S:t Petersburg.

Bland ryska resor må här ytterligare anföras
Styrman Ivanows resor 1822—28, hvarunder han kart-

lade kusten mellan Kara-noden och Petschora genom färder
till lands i samojedslädar.

Pachtussows resor 183.2—35. 1 Köpmannen W. Brandt
1 Dessa märkliga resor beskrefvos första gängen, efter berättelser af Ziwolka.

af akademikern K. K. v. Bakk i Bulletin scientifique publ. par I'Acad. Imp.
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och forsttjenstemannen Klokow i Archangel utsände 1832
en ganska omfattande expedition från denna stad dels för
att åter upptaga sjöförbindelsen med Jenisej, dels för kart-
läggning af Novaja Semljas ostkust och för hvalrossfångst
derstädes. Tre fartyg användes för ändamålet, nämligen en
karbass 1 bemannad med 10 man, deri inberäknad befälhaf-
varen, löjtnanten vid styrmanskåren Pachtussow, som förut
under färder med Ivanow blifvit väl bekant med land och
folk vid ishafskusten; skonaren »Jenisej- under löjtnant
Krotow med 9 man, och en fångst-lodja förd af fångst-
styrmannen Gtwosdarew. Pachtussow skulle upptaga Novaja
Semljas ostkust, Krotow segla genom Matotsehkin-sundet
och öfver Kara-hafvet till Jenisej, Gwosdarew åter göra
fångst för att betäcka en del af omkostnaderna.

Pachtussow kunde ej framtränga i Kara-hafvet, men
han öfvervintrade första gången vid södra Novaja Semlja
på 70° 36' n. br. och 59° 32' o. 1. från Greenwich i ett
gammalt, der påträffadt hus, som enligt inskrift på ett vid
detsamma befintligt kors var uppfördt år 1759. Det murkna
huset iståndsattes med driftimmer, som fans i trakten i rik-
lig mängd. En särskild badstuga bygdes och blef förbun-
den med boningshuset medelst en gång, uppförd af tom-
tunnor och täckt med segelduk. Elfva dagar åtgingo för
att ställa det gamla huset så i ordning, att man kunde
flytta in deruti. Det kunde sedermera hållas så varmt, att
man kunde uppehålla sig der i skjortärmarna utan att frysa.
Den insigtfulle och för sitt värf synnerligen lämplige befäl-
hafvåren lät ej manskapet förfalla till sysslolöshet, osnygg-
het och lätja, utan höll dem till regelbundet arbete, bacl-

des Sciences de S:t Pétersbourg, T. 11, N:o 9, 10, 11 (1837). Förut tyckes man
i S:t Petersburg ej haft någon aning om Pachtussows resor, de utmärktaste som
den ryska ishafshistorien har att uppvisa.

1 Kallad, liksom Lasarews och Liitkes fartyg, »Xovaja Semlja». Detta far-
tyg var 42 fot långt, 14 fot bredt, 6 fot djupt, däckadt för och akter, hvar-
jemte det öppna mellanrummet var medelst segelduk skyddadt mot störtsjöar.
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ning och ömsning af linne två gånger i veckan. Hvar-
annan timme gjordes meteorologiska iakttagelser. Hela vin-
tern förbief manskapet friskt, men på våren (i mars) utbröt,
oaktadt de vidtagna försigtighetsmåtten, skörbjugg, af hvil-
ken sjukdom två man dogo i maj. Många gånger under
\intern bröt isen upp, och Kara-hafvet blef ett stycke från
stranden isfritt så långt ögat kunde nå. En renhjord om
500 stycken sågs i slutet af september, en mängd räf var
fångades i fällor, och två isbjörnar dödades. Gäss visade
sig första gången om våren den H maj.

Nästfoljande sommar rodde Pachtussow upp längs ost-
kusten till 71° 38' n. br. Vid venstra stranden af en flod,
vsom kallades Sawina, träffade han en mycket god hamn.
Lemningarna af en der belägen stuga, vid hvilken ett kors
fans upprest med inskrift »Sawwa Th—anow 9 juni 1742»,
ansåg han härröra från Sawwa Loschkins färd. Efter åter-
komsten från denna båtresa gick Pachtussow om bord på sitt
fartyg och seglade ff juli—?■] avg. utan ishinder längs ost-
kusten norr ut till Matotsehkin-sundet. Under denna resa
passerades en annan mycket god hamn vid 72° 26' n. br.
i en bugt, som kallades Liitkes bay. Derpå återvände Pach-
tussow genom Matotsehkin-sundet till Petschora. Afven
utmed ostkusten af Novaja Semljas norra ö var hafvet is-
fritt, men de vid afresan från Archangel för 14 månader
afseclda förråden voro nu så medtagna, att den käcke polar-
fararen icke kunde begagna sig af detta tillfälle att kanske
kringsegla hela Novaja Semlja.

Af de tvenne öfriga fartygen, som samtidigt med Pach-
tussows utlupit från Archangel, återvände lodjan med rikt
jagtbyte, men deremot hörde man ej något vidare från »Je-
nisej ». En berättigad oro för dess öde jemte önskan att
få en lika god kunskap om norra öns ostkust, som man
nu erhållit om den södras, gaf anledning till Pachtussows
andra resa.
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För denna utrustade regeringen tvenne fartyg, en sko-
nare Och en »karbass», som erhöllo namn efter de tvenne
officerarne på »Jenisej», Krotow och Kasakow. På den
förra öfvertogs befälet af Pachtussow, på den senare af styr-
man Ziwolka. Denna gäng öfvervintrade man 1834—35
på södra sidan af Matotsehkin-sundet vid utloppet af floden
Tschirakina i ett för ändamålet uppfördt hus, för hvilket
man, utom medfördt virke, använde lemningarna af tre i
i granskapet funna gamla kojor äfvensom det på stranden
träffade vraket af Eossmuislows farkost. Huset var ett
palats i jemförelse med det, i hvilket Pachtussow förut
öfvervintrat. Det bestod af två rum, det ena 21X16 fot
afsedt för manskapet (14 man), det andra 12X10 fot för
officerarne och fältskären; dertill kom som vanligt en bad-
stuga. Matotsehkin-sundet tillfrös först den f| nov. Ter-
mometern sjönk aldrig under qvicksilfrets fryspunkt, och
vinterkölden kunde lätt fördragas, emedan manskapet var
klä dt i samojedisk drägt. Men snöstormarne voro så svåra,
att man ibland icke på åtta dagar kunde lemna huset, hvil-
ket blef så igensnöadt, att rököppningen i taket flere gånger
måste användas såsom dörr. Huset var ej försedt med
någon verklig skorsten, utan inrättadt som ett pörte. Af
björnar, hvilka i mängd kommo till huset, dödades elfva,
hvaraf en på taket och en i förstugan. Under vintern hölls
manskapet i ständig sysselsättning med räffångst och andra
arbeten. Helsotillståndet var också för den tidens förhållan-
den ganska godt. Endast två man dogo. På våren kartlades
Matotsehkin-sundet och en del af norra öns ostkust genom
slädfärder, hvarpå man under sommaren, ehuru förgäfves,
sökte kringsegla den norra ön. Aska med häftigt regn
inträffade den -fl juni. Den g 5 sept. seglade man åter till
Archangel. Beklagligen insjuknade Pachtussow kort efter
ankomsten dit i nervfeber och dog den V nov. 1835. Det
var en stor förlust, ty genom hängifvenhet för den sak,
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ät hvilken han egnat sig, genom omtanke, mod och ihär-
dighet intager han ett af de främsta rummen bland alla
länders polarfarare. Dessutom hafva fä äldre arktiska expe-
ditioner hemfört en sådan följd af värderika astronomiska
ortbestämningar, geodetiska mätningar, meteorologiska obser-
vationer, iakttagelser öfver ebb och flod m. m. som Pach-
tussows.1

Ar 1837 företog den berömde naturforskaren K. E.
v. Baer sin resa till Novaja Semlja, tillsammans med löjt-
nant Ziwolka, geognosten Lehmann, tecknaren Roder och
preparatorn Philippow. 2 Man besökte Matotschkin Schar,
framträngde i båt till dess östra del och fann Kara-hafvet
isfritt, landade derpå vid Besimannaja Bay, Nechwatowa
och på en ö i Kostin Schar. Expeditionen hann sålunda
ingenstädes så långt som dess föregångare, men den är af
betydelse såsom den första af en verklig vetenskapsman ut-
förda naturhistoriska undersökning af det Novaja Semlja
omgifvande Ishafvet. Med all den aktning, man måste
hysa för v. Baers stora namn som vetenskapsman, kan man
dock ej förneka, att genom hans på en flygtig undersök-
ning grundade uppsatser om öns naturbeskaffenhet en mängd
oriktiga föreställningar fått insteg i den vetenskapliga litte-
raturen om det östra Ishafvets naturförhållanden.

För att slutföra öns kartläggning utsände ryska rege-
ringen 1838 en ny expedition under löjtnanterna Ziwolka
och Moissejew. Man öfvervintrade 1838—39 i Melkaja
Guba på Novaja Semljas vestkust vid 73° 57' n. br., men

denna gång saknades Pachtussows omtanke och insigt, och
1 Enskildheterna från Pachtussows resor äro hemtade dels från ofvan an-

förda arbete af v. Baer dels från: C .van Svenske, Novaja Semlja etc, S:t Peters-
burg 1866 (på ryska, utgifven på bekostnad af M. K. Sidoroff) och J. Spörkr,
Nowaja Semlä in geographischer, naturhistorischer und volkswirthschaftlicher Be-
ziehung, nach den Qnellen bearbeitet. Ergänz.-Heft. X:o 21 zu Peterm. Geogr.
Mittheilungen. Gotha 1867.

Bulletin scientifique publié par l'Académie Imp. de S:t Pétersbourg.
T. II (1837) s. 315; 111 (1838) s. 96 m. fl. ställen.
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öfvervintringen blef mycket olycklig. Af expeditionens 25
man insjuknade under vintern de flesta i skörbjugg; nio
dogo, deribland Ziwolka sjelf. Under våren måste utflygter
för kringliggande kusters kartläggning afbrytas, emedan
man ej fört, med sig snöglasögon — något som Pachtus-
sow ej försummat, hvarjemte han till skydd mot snöns
bländande sken plägat svartfärga det undre ögonlocket.

Ziwolka,
född 1810 i Warschau, död 1839 på Novaja Semlja.

Efter en pennteckning meddelad af Herr Paul Daschkoff

Genom expeditionen blefvo dock betydliga sträckor af No-
vaja Semljas vestkust kartlagda, och värderika bidrag er-
höllos till kännedom om denna trakts temperaturförhållanden.
Dessa visade sig mindre stränga, än man väntat. Under
vintern sjönk temperaturen aldrig under —33°; i juli må-
nad hade man endast under tre nätter frost, men ett par
gånger iakttogs +18° i skuggan; i augusti var det endast
tre timmars frost. Allt detta beror naturligtvis på gran-
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skåpet af varma hafströmmar och ett året om öppet haf
på ringa afstånd från kusten.

Med denna olyckliga och, efter hvad det tyckes, min-
dre väl anordnade resa afslötos de ryska Novaja-Semlja-fär-
derna för en lång tid. Före den norska fångstperiodens

Paul von Krusenstern d. y.,
född i Reval 1834, död i Dorpat 1871.

början har man nämligen i nordostfärdernas historia att ytter-
ligare anföra endast två ryska sjöfärder.

Den första af dessa föranleddes af ryska örlogskaptenen
Paul von Krusensterns önskan att med en honom tillhörig,
för tillfället i Petschora befintlig skonare, Jermak, företaga
en ishafsfärd för att kartlägga kusterna längre öster ut.
Han ämnade sjelf öfvertaga befälet och medtaga såsom under-
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befälhafvare sin son löjtnanten vid ryska marinen Paul von

Krusenstern d. t. Denne sändes förut för att sätta i stånd
Jermak, hvilket han med beundransvärd omtänksamhet och
duglighet verkstälde, så godt sig göra lät, i en trakt, der då
för tiden nästan allt, som behöfdes för ett fartygs utrust-
ning, saknades. Sjelf kunde den äldre v. Krusenstern ej

Michael Konstantinowitsch Sidoroff.
född 1823 i Archangel.

i tid komma till afseglingsorten, h vårföre befälet öfverlem
nades åt sonen.

Denne lemnade Petschoras mynning den 10sept- 1-SOO.
"^ i?ft ang.

Tre dagar derefter kom han till Kariska porten, hvilken
var fullkomligt isfri, likasom det öster ut belägna hafvet.
Men den sena årstiden, Jermaks bristande utrustning och.

272
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efter hvad det tyckes, äfven ordalydelsen i de order han
mottagit, tvungo honom att vända, sedan han trängt ett
stycke in i Kara-hafvet. Den V 9 sept. ankom han således,
utan att hafva nått sitt mål, åter till Petschora. Försöket
att från denna flod framtränga öster ut upptogs å nvo år
186.2 på föranstaltande af den såsom rastlös ifrare för sjö-
förbindelser mellan Sibirien och Europa sedermera så be-
kante MicHael Sidoroff. Jermak sattes åter i stånd och
jemte den en däckad norsk lotsbåt, som erhöll namnet »Em-
brio». Befälet öfvertogs af P. v. Krusenstern d. y. Han
lemnade ankarplatsen Kuva vid Petschora den lf avg. Den
f| avg. seglade de två små fartygen in i Jugor Schar efter
att under vägen länge hafva varit uppehållna af storm och
motvind. Några af fångstmän uppförda hyddor sågos på
högra stranden af sundet, och på ömse sidor deraf »samo-
jed-tschums■■> (tält af renskinn) jemte renar. Invånarne
hade klättrat upp på taken och gåfvo genom åtbörder
sin förvåning till känna. Båda fartygen kastade ankar
i granskapet af Waigatsch-ön. Men ett par timmar der-
efter drefvo med ändrad ström stora ismassor in i hamnen,
lösryckte Jermak frän dess ankare och förde fartyget in i
Kara-hafvet. Endast med mycken möda kunde det komma
loss och ankra i Jugor Schars östra mynning.

Den i:, avg. lyfle v. Krusenstern åter ankar för att
antingen framsegia vidare öster ut eller ock uppsöka en säk-
rare ankarplats än den, han .för tillfället tvungits att an-
löpa. Men vinden var sa svag, att man ej kunde hälla
en af strömmen oberoende kurs. Det blef derför nödvän-
digt att förtöja fartyget vid ett stort isfält, och med detta
•dref Jermak under de följande dagarne allt längre och längre
in i Kara-hafvet. Snart var fartyget helt och hållet inne-
slutet af is och derigenom redlöst. Vädret var ofta vackert,
termometern visade -f 4°, en stark luftspegiing upplyfte bil-
den af isstyckena vid horisonten och gaf dem de under-
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baraste och praktfullaste former. Öfverallt på isen furmos
sötvattensdammar, af hvilka några hade stort omfång och ej
obetydligt djup. På det närmast fartyget belägna isfältet
furmos sålunda fyra särskilda »sjöar», af hvilka en använ-
des till dricksvatten, en till fyllandet af vattenförrådet, en
till tvättvatten för folket och slutligen en till bykning.

Den 3 ,ept*- började isen vid en lindrig VSV-vind skju-
tas tillsammans. Öfvertygad att fartyget snart skulle krossas,
började man rädda matförråd och båtar på isen, men press-
ningen upphörde snart. Det föll ett starkt regn, som seder-
mera, clå vinden ändrat sig till nordvest, öfvergick till snö-
fall. Den ' sept' fick man kusten af Jalmal i sigte. En

26 avg. c 1
famnstjock isflak sköt sig under fartyget och kantrade det
(ifver åt styrbordssidan. Följande dag hade man storm från
SSV med snö. Den påträngande isen skakade fartyget flere
gånger så våldsamt, att manskapet rusade upp för att berga
proviant m. m. på isen. Man var nu vid granskapet af
70° n. br. och 65° ostl. längd från Greenwich, ungefär
midt för mynningen af Kara-flodens utloppsvik. Manskapet
arbetade hela dagen för att med yxor och jernstörar af-
hugga skarpt framskjutande kanter af de isblock, som pres-
sades mot fartyget. Den T 1 sept' hade man varmt väder med

•;
~ :>0 avg.

regn. Isen var i så stark rörelse, att man ej kunde gå
ut på densamma. På eftermiddagen samma dag erhöll Jer-
mak flere våldsamma stötar, och skrofvet lyftades en fot i
höjden. Den 1f sept. utbröt en våldsam storm, som dref
fartyget mot nordost. Man väntade hvarje ögonblick, att
det skulle krossas, och uppslog derför ett tält på isen, för
att deri upplägga en del af lifsmedlen från lastrummet.
Afven ved nedfördes. Det var Rysslands tusenårsdag, och
den firades med en festbål och glada sånger, oaktadt man
hvarje ögonblick kunde vänta att se fartyget krossadt bland
de ismassor, som pressades tillsammans under det förfärliga
stormvädret. Den V sept. pressades fartygets förstäf fem



VON KRUSENSTERN 18 62

275

fot upp öfver vattenlinien, och hela natten hade ett stän-
digt brakande hörts i skrofvet. Vattnet trängde hastigt in
till en höjd af två fot. Alla man lemnade fartyget och
flyttade på isen, men kort derpå sprang det väldiga is-
fältet, på hvilket tältet var upprest, sönder, hvaremot
läckan i fartyget åter slöt sig, hvarför manskapet flyttade
tillbaka om bord. Den sept. pressades fartyget åter så,
att däcket tidtals böjdes till ett hvalf. Den V 9 sept. kallade
v. Krusenstern besättningen tillsammans för att låta den bland
sig utvälja tre personer, hvilka skulle rådslå med befälhaf-
varen om bästa medlen till räddning, och två dagar senare
öfvergafs fartyget efter en måltid, vid hvilken manskapet
bokstafligen bjöds på allt hvad huset förmådde. Derpå
bröto de upp mot land, men det blef en ytterst mödosam
vandring till följd af isens ojemna beskaffenhet. Snart måste
de lemna den båt, som de i början sökt släpa med sig öfver
isen, och lasta det nödvändigaste af provianten på egna
ryggar. Vid uppbrottet hade en matros hemligen åtkom-
mit så mycket branvin, att han under första dagsmarschen
fick tillfälle att supa sig dödfull. Att bära honom med
sig, var ej möjligt, att vänta .ej rådligt. Han qvarlem-
nades derför att sofva ruset af sig, och för att detta skulle
ske så fort som möjligt, afkläddes han, så att han blef lig-
gande i blotta skjortan på isen. Följande dag upphann han
dock sina kamrater efter att hela natten i mörkret hafva följt
deras spår. Ofta mötte man öppna ställen, öfver hvilka man

måste färdas på clrifisblock, som roddes fram med båtshakarne.
En gång, då de skeppsbrutna på detta sätt foro fram på en

redan fullastad isfärja, syntes sex stycken hvalrossar i gran-
skapet. Dessa visade benägenhet att göra sjöfararne sällskap
på isstycket, hvilket i så fall ovilkorligen skulle hafva sjun-
kit, och först sedan en kula blifvit jagad genom anförarens
hufvud, uppgåfvo djuren sin om lika stor sällskaplighet som

obekantskap med menniskan vittnande hviloplan. Sedan Kru-
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senstern och hans följeslagare flere dagar å rad drifvit af
och an på ett isstycke i granskapet af land och tillrygga-
lagt långa sträckor genom att hoppa från isstycke till is-
stycke, nådde de ändtligen stranden den ff sept. Strax i
granskapet fans en tältplats, hvars invånare (samojeder)
mottogo de skeppsbrutna vänligt och undfägnade dem med
renherdens läckerheter, rått och kokt renkött, rentunga,
renmerg, rå fisk och gåsfett. Efter slutad måltid lade de
trötta vandrarne sig att sofva i samojedtälten på mjuka ren-

skinn; »alla sorger och besvär voro förgätna; vi kände ett
oändligt välbefinnande, som om vi kommit till paradiset».
Derifrån reste de i renslädar till Obdorsk, öfverallt vänligt
och gästfritt emottagna af de vilda stammarne på vägen,
ehuru gästfriheten någon gång blef besvärlig, t. ex. då en
ostjak nödgade v. Krusenstern att dricka te sex gånger om
dagen, hvarje gång sex koppar, och såsom synnerlig läcker-
het bjöd honom ett extrakt af tobak med bränvin. 1

Krusensterns äfventyrliga resa öfver Kara-hafvet är ett
af de många bevisen derpå, att en ishafsfarare framför allt
bör undvika att komma i besätt. Just den omständigheten,
att det isfält, i hvilket han fastnade i granskapet af Jugor
Schar, kunde drifva öfver till ostkusten af Kara-hafvet, visar,
att detta vid den tiden var för det mesta isfritt, och att
en ångbåt eller en god seglare detta år, liksom troligen
äfven det föregående, ganska väl kunnat nå Obs och Jeni-
sejs mynningar. Berättelsen om v. Krusensterns resa är
för öfrigt den första fullständiga skildring man har om en
färd från vester till öster (ifver Kara-hafvet. Föga kunde
man då ana, att inom ett årtionde derefter en mängd far-
tyg fritt och obehindradt skulle segla fram samma väg.

Kort efter de tvenne resor jag ofvanför beskrifvit, och
innan dessa blifvit allmännare kända inom den vesteuro-

1 P.ur. von KitrsF.xsTKKN. Skizzen ans seinem Seemannsleben. Seinen Freun-
den gewidmet. Hirscliberg in Schlesien, ntan tryckår.
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peiska geografiska litteraturen, inträdde ett nytt skede i
seglationen på Kara-hafvet, hvilket inleddes derigenom, att
norska fångstmän tvungos att söka nya jagtfält vid och
bortom Novaja Semlja.

Spetsbergsfångstens historia har ännu ej blifvit på ett
nöjaktigt sätt skrifven och är i många hänseenden mycket
dunkel. Man antager, att efter Spetsbergens upptäckt år
1596 af Barents, ishafsfångsten började under Bennets första
resa år 1608 med dödande af hvalross på Beeren Eiland,
och att hvalfångsten inleddes genom Jonas Poole är 1610.
Men redan följande år träffade Poole, hvars fartyg då för-
list vid Spetsbergens vestkust, i Hornsund ett skepp från
Hull, åt hvilket han anförtrodde bergandet af sin last, och
tvenne är senare nödgades engelsmännen, för att afhålla främ-
lingar från den fångstplats cle ville monopolisera, utsända sju
örlogsfartyg, hvilka der träffade åtta spanska samt en mängd
holländska och franska fångstfartyg (Purchas, 111 s. 462,
716, m. fl. st.). Afven i våra dagar sprider sig underrät-
telsen om nya förvärfskällor ej så hastigt, som här skulle
varit fallet, så vida ej, jemte den upptäcktshistoria, som skrif-
vits af Hakluyt, Purchas, de Veer m. fl., en icke känd
upptäckts- och fångsthistoria funnes, rörande hvilken några
enskildheter möjligen ännu stå att hemta från S. Sebastians,
Dimkirchens, Hulls och andra hamnstäders arkiv.

Huru det än må vara härmed, säkert är, att de en-
gelska och holländska nordostfärderna gåfvo uppslag till en
hvalfångst i hafvet kring Spetsbergen, hvilken med mång-
faldiga millioner ökade dessa rika handelsstaters national-
förmögenhet. Fångsten försiggick till en början omedel-
bart vid kusterna, men härifrån blefvo hvalarna snart bort-
drifna, så att hvalfångarne måste söka andra jagtplatser,
först längre ut i hafvet mellan Spetsbergen och Grönland,
så i Davis Strait och slutligen i Södra Ishafvet eller i haf-
ven på ömse sidor om Beringssuncl.

JSHA FSFÅNGSTENS UPPKOMST OCH HISTORIA
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Spetsbergen förblef, sedan hvalfångsten i dess närhet
upphört, temligen öfvergifvet, tills ryssarne började slå sig
ned derstädes, företrädesvis för idkande af räf- och renjagt.
Om deras fångstfärder känner man mycket litet, men att
de varit vida omkring framgår deraf, att lemningar ef-

Norsk fångstskuta.
Proven, använd af 1875 års svenska expedition till Jenisei.

ter deras bostäder eller jagtstugor träffas vid nästan alla
Spetsbergens fjordar. De tyckas ofta hafva öfvervintrat,
troligen emedan deras fartygs dåliga beskaffenhet endast
under högsommaren tillät dem att segla fram och tillbaka
till Spetsbergen, och de således ej utan öfvervintring kunde
deltaga i höstjagten, under hvilken man erhåller de flesta
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och fetaste renarne; ej heller kunde vinterräfvarnes tjocka
och dyrbara pelsar vinnas utan öfvervintring.' Men äfven
ryssames jagtfärder till Spetsbergen hafva för länge sedan
afstannat. Deras sista färd dit egde rum ISS1 —52 och
hade en mycket olycklig utgång för de fleste af deltagarne,
i det att af 20 man 1.2 dogo. Deremot fortfara de i slutet
af förra århundradet började, hufvudsakligast för sal- och
hvalrossfångst afsedda norska Spetsbergsfärderna ännu. Äfven
deras historia är, till och med här i norden, ytterst ofull-
ständigt känd, åtminstone intill 1858, då svenska vetenskap-
liga expeditioner började regelbundet besöka dessa trakter
och i sina reseberättelser upptaga mer eller mindre full-
ständiga notiser om den norska jagten, ett exempel som

sedan följts, ehuru ingalunda synnerligen fullständigt och
systematiskt, af redaktörer för norska och utländska tid-
ningar och tidskrifter, i främsta rummet Petermanns Mit-
theilungen. 2

På 1860-talet började villebrådet (hvalross, sal, björn
och ren) på Spetsbergen att aftaga i sådan grad, att fångst-
männen nödgades söka sig nya jagtmarker. De vände sig
först till de norra och östra, mindre lätt tillgängliga delarne
af Spetsbergen, sedermera ännu längre öster ut mot Novaja
Semlja och bortom denna ö till Kara-hafvet, och cle nådde
här längre än alla deras föregångare. I nordostpassagens

1 Upplysningar om de ryska fångstmännens lefnadssätt vid Spetsbergens
kuster träffas i: P. A. le Roy, Relation des avantures arrivées a quatre mate-
lots Russes etc. 1766; Tschitschagows Reise näck dem Eismeer. S:t Petersburg
1793; John Bacstuom, Account of a voyage to Spitsbergen 1780. London 1808
(enligt uppgift; jag bar ej sett detta arbete); B. M. Keilhai:, Reise i Öst- og
Vest-Finmarken, samt til Beeren-Eiland og Spitsbergen i Aarene 1827 og 1828. Chri-
stiania 1831; A. Ermax, Archiv fur vrissenschaftliche Kunde von Russland, B.
13 (1854) s. 260; K. Chydkxius, Svenska expeditionen till Spetsbergen 1861 (s.
435); Dunér och Nordenskiöld, Svenska expeditioner till Spetsbergen och Jan
Mayen 1863 och 1864 (s. 101).

2 Före 1858 fans i Petermanns Mittheilungen endast en enda notis om
den norska Spetsbergsfångsten, hvars tillvaro vid den tiden antagligen icke väl-
bekant för synnerligen inånga europeiska geografer.
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historia måste derför några blad alltid inrymmas åt dessa
små, endast för sommaren provianterade fångstskutors djerfva
Novaja-Semlja-färder.

Den norske fångstman, som först besökte Novaja Semlja.
var Elling Caälben, sedermera bekant såsom deltagare i

Elling Carlsen,
född 1810 i Tromsö

den österrikiska polarexpeditionen. Ar 1 868 seglade han med
en slup från Hammerfest på fångstfärd öster ut, inträngde
i Kara-hafvet genom Kariska porten, men vände snart åter
genom Jugor Schar och seglade clerefter norr ut ända till
Kap Nassau. Lockad af den rika fångsten återvände han
äfven följande år till samma trakter och lyckades då i Kara-
hafvet tränga ända till granskapet af Beli Ostrow, hvarifrän
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han tog återvägen till Norge genom Matotschkin Schar. Carl-
sens föredöme följdes genast af flere norska fångstmän, bland
hvilka en, Edvard Johaxxksen, gjorde en ytterst märklig
resa, hvarför jag här vill med några ord redogöra.

Johannesen ankrade den 81 maj I**Go vid Meschduschar-
ski-ön. utan att under färden dit hafva sett någon drif-is.

Edvard Holm Johannesen,
född 1844 i Balsfjordens Praestegjaeld.

Derpå seglade han upp längs Novaja Semljas vestkust i nästan
isfritt vatten förbi Matotsehkin-sundet till Kap Nassau, som
nåddes den 19 juni. Derifrån återvände han, följande
kusten mot söder, tills han den .29 juni genom Kariska
porten seglade in i Kara-hafvet. Detta passerades i ganska
isfritt vatten, och sedan han kommit till dess östra sida,
följde han Jalmals kust mot norr till Beli Ostrow. Denna
ö nåddes den 7 augusti, och derifrån styrde han söder ut

CARIS E N 186 8. J OlIA N NES B N 18 6 9
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längs Novaja Semljas ostkust ända till Kariska porten, ge-
nom hvilken återvägen togs till Norge. 1

Samma år seglade äfven den engelske sportsmannen
Mr John Palliser 2 öfver Kara-hafvet, genom Matotsehkin-
sundet till Beli Ostrow. Han återvände genom Jugor Schar
med en rik fångst 3 från detta jagtområde, der hvalrossen
förut ostördt tumlat sig bland drifisen, och der hvitbjörnen
ännu ej mött sin öfverman. 4

Dessa resor höra till de märkligaste, den arktiska sjö-
fartshistorien har att uppvisa. De öfverändakastade med
ens alla de teorier, man på grund af ett ofta ytligt stu-
dium af föregående misslyckade färder hade uppställ om
isförhållandena i hafvet öster om Novaja Semlja, och de
bilda derigenom utgångspunkten för ett nytt tidskifte i
nordostfärdernas historia.

Efter återkomsten till Norge insände Johannesen till
vetenskaps-akademien i Stockholm en uppsats om sin resa

år 1869 och om sina hydrografiska iakttagelser i Kara-
hafvet, hvilken belönades med en medalj i silfver. Denna
fick jag i uppdrag att till honom öfversända, hvarvid jag
i den med anledning häraf uppkomna brefvexlingen en
gång skämtsamt nämnde, att en kringsegling af Novaja
Semlja helt säkert skulle medföra en medalj i guld af samma

berömda vetenskapliga myndighet, som lemnat honom me-
daljen i silfver. Sjelf reste jag den följande sommaren

1 Den första berättelsen om denna resa offentliggjordes i Öfversigt af Sven-
ska Vetenskaps-akademiens förhandlingar för 1870. s. 111.

Athenasum 1869, s. 498. Petermanns Mittheilungen 1869, sid. 391.
3 Pallisers fångst bestod af 49 hvalrossar, 14 hvitbjörnar och 25 siilar;

yrkesfångstmannens var mångfaldigt större. Fångsten på samtliga fartyg, som detta
år utgått från Tromsö, utgjorde 805 hvalrossar, 2,302 salar, 53 björnar m. m.

4 Äfven Sidoroff utgick 1869 på en nordostfärd med en honom tillhörig
ångbåt, »Georg». Han kom dock med sitt fartyg endast till Petschora, och den
uppgift, som gjorde sin rund i pressen, att Georg verkligen skulle hafva fram-
kommit till Öb, beror derför på ett af de många misstag, som så lätt insmyga
sig i nyheter för dagen.
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1870 till Grönland och återkom derifrån sent öm hösten.
Jag hade då den glädjen att af kapten Johannesen få mot-
taga en ny, sedermera i Ofversigt af Kgl. Yet.-akad.
förhandlingar för år 1871, s. 157, införd afhandling: »Hy-
drografiske lakttagelser under en Fangsttour 1870 rundt
om Novaja Semlja». Johannesen reste nu liksom förra
gången först af och an längs Novaja Semljas vestkust,
derpå genom Kariska porten, som passerades den 12 juli.
Derifrån följdes ostkusten af Waigatsch till Mestni-ön, hvar-
est han kom i beröring med samojeder, med anledning
hvaraf han gör den för filologer helt säkert oväntade an-
märkningen, att i samojedernas språk »kjendtes enkelte
norske ord». Deras yttre var just ej tilldragande. De
hade platta näsor, voro förfärligt skelögda, och mången hade
äfven sned mun. Männen mottogo främlingarne uppstälda i
en rad, med qvinnorna i andra ledet. Alla voro mycket vän-
liga. Den 11 avg. var han vid Jalmals kust på 71° 48' n.
br., hvarifrån han seglade öfver till Novaja Semlja för att
intaga ved och vatten. Han ankrade i granskapet af Udde-
bay på 78° 48' n. br. och såg der tjugu vildrenar. Derpå
seglade han åter öfver Kara-hafvet till Jalmal.

Under dessa kryssningar i Kara-hafvet hade sommaren

förflutit. Johannesen hade fått fall fån c/st, men beslöt det
oaktadt nu vid en årstid, då fångstmännen vanligen åter-
vända till Norge, att se till om ej till på köpet det utsatta
priset kunde vinnas. Kursen stäldes först åt nordost,
sedan åt vester till Novaja Semljas nordkust, som nåddes
den 3 sept. Hela hafvet var här isfritt, hvilket Johan-
nesen, på grund af fyndet af norska fiskegarnsflöten bland
drifveden, ansåg bero på Golfströmmens inverkan. Här-
ifrån återvände han till Norge efter att hafva fullbordat en

färd, som några år förut alla geografiska auktoriteter skulle
ansett som en omöjlighet. Jag behöfver knappast nämna,
att akademien i Stockholm infriade det af en bland dess
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ledamöter utan behörig fullmakt gifna löftet. Johannesen
var då 26 år gammal. Son af en duglig fångstman, hade han
sedan barndomsåren deltagit i ishafsfärder och sålunda upp-
vuxit i det yrke, åt hvilket han egnade sig.

Samma år gjorde äfven flere andra fångstmän märkliga
resor i Kara-hafvet. Kapten E. A. Ulve seglade först längs
vestkusten af Novaja Semlja till 76° 47' n. br., derpå åter till
Matotschkin Schar och genom detta den 7 och 8 augusti
in i Kara-hafvet, som var fullkomligt isfritt på några få,
mycket spridda isstycken när. Efter att hafva seglat af och
an på Kara-hafvet i olika rigtningar, återvände han genom
Kariska porten den .24 augusti. En likartad resa gjorde
kapten F. E. Mack. Han seglade från 28 juni till 8 juli
norr ut längs Novaja Semljas vestkust, som var isfri mel-
lan Petschora och Amiralitets-halfön, der fast is vidtog, och
der 14 segelfartyg och 2 ångare nu voro samlade. Den
8 och 9 juni hördes här åska. Från Amiralitets-halfön
seglade Mack åter först mot söder och derpå (den 18 juli)
genom Matotsehkin-sundet in i Kara-hafvet, som var nästan
isfritt. Kapten P. Qvale åter och navigatör A. O. Nedre-
vaa(; inträngde genom Jugor-sundet i Kara-hafvet och seg-
lade här ända till 75° 22' n. br. och 74° 85' ostl. längd
frän Greenw. 1

Afven år 1871 gjorde en mängd fångstmän märkliga
resor i Kara-hafvet. Af dessa trängde dock endast en, Mack
med skonerten Polarstjernen, längre mot öster än alla före-
gångare. Den 14 juni seglade han in i Kara-hafvet genom

1 Petermanns Mittheilungen 1871, s. 97. — Jemte Ulves, Macks och Qvales
resor anför Petermann en resa omkring Novaja Semlja af T. Torkildsex. Härvid
har dock Petermann varit utsatt för ett möjligen oafsigtligt bedrägeri. Torkildsen,
som år 1870 för första gängen besökte Ishafvet, gjorde visserligen resan omkring
Novaja Semlja, men endast som bergad man på Johannesens fartyg. Torkild-
sens eget fartyg »Alfa» hade den 13 juli förlist i bottnen af Kara-bugten, hvar-
efter skepparen och sex man bergats af Johannesen, dock ingalunda för att Tor-
kildsen, såsom hos Petermann uppgifves, skulle öfvertaga det ringaste befäl på.
det fartyg, som bergat honom (jemför Tromsö Stiftstidende 1871. n:o 23).
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Kariska porten, men fann hafvet ännu täckt med samman-
hängande fast is af 1,8— 2 meters tjocklek. Han vände
derför och seglade norr ut längs Novaja Semljas vestkust
till Golfströms-öarna (70° 10' n. br.), vid hvilka han dröjde
till den 3 augusti. Lufttemperaturen steg här till + 10,5°.
Det namn, de norska fångstmännen gifvit dessa öar, är
härledt af den mängd föremål från sydligare haf, som
Golfströmmen för med sig dit upp, såsom fiskfiöten från
Norges kuster, å hvilka egarnes bomärken ofta igenkännas
af fångstmannen, bönor af Entada Gigalobium från A est-
indien, pimpsten från Island, spillror af skeppsvrak o. s. v.
Den 3 avg. passerade Mack Novaja Semljas nordligaste
udde. Härifrån seglade han in i Kara-hafvet, der is i bör-
jan mötte. Längre fram försvann dock isen fullständigt,
och Mack uppnådde den 1.2 sept. 75° 25' n. br. och 82°
30' ostl. längd fr. Greenw. (enl. Petermann; 81° 11' längd
enl. Tromsö Stiftstidende). Återvägen togs genom Jugor
Schar, som passerades den .20 sept. 1 Samma år försökte
E. Johannesen länge förgäfves att komma in i Kara-hafvet
genom de sydliga sunden, seglade sedan norr ut längs vest-
kusten af Novaja Semlja och lemnade Kap Nassau först
den 15 oktober.

Från samma år meddelar Petermann äfven ganska
märkliga journaler af de norska fångstkaptenerna S. ToßlE-
sbn, H. Ch. Johannesen, J. N. Isaksen, Sören Johannesen,
Dör ma, Simonsen och E. Oarlsen, men då ingen af dessa
djerfva sjömän detta år i norr eller öster framträngde bort-
om de ställen, hvilka deras föregångare uppnått, får jag i
afseende å deras färder hänvisa till Mittheilungen för 1872
(s. 386—391 och 395) äfvensom till de kartor, som äro
intagna i samma band af denna tidskrift (tafl. 19 och 20)
och som grunda sig på professor H. Mohns i Kristiania
bearbetning af hans landsmäns iakttagelser. I afseende å

1 Tromsö Stiftstidende 1871, n:o 83; Petermanns Mittheilunoen 1872. s. 384.
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kapten E. Carlsens resa må dock nämnas, att under denna
en upptäckt gjordes, hvilken blifvit betecknad såsom fyn-
det af ett arktiskt Pompeji, märkvärdigt väl skyddadt mot
åverkan af tidens tand, dock icke af lava och "vulkanisk
aska, utan af is och snö. Då Carlsen den 9 sept. gick
i land på Novaja Semljas nordöstra kust vid 76°7'n.br. v

fann han nämligen der ett infallet, 10 meter långt och
() meter bredt hus, för länge sedan öfvergifvet och fyldt
med grus och is. Från detta frusna grus uppgräfdes en
mängd husgerådssaker, böcker, kistor m. m., hvilka visade,
att det var lemningarna af Barents' vinterbostad, som nu,
nära tre hundra år efter det stället öfvergifvits, åter kom-
mo i dagsljuset, så väl bibehållna att de gåfvo en liflig
bild af det sätt, på hvilket europeen tillbragt sin första
vinter i de verkliga polartrakterna. Sedan Carlsen på stäl-
let upprest en varde, i hvilken han lade en bleckflaska med
berättelse om fyndet, tog han de vigtigaste af de funna
sakerna om bord och återvände till Norge. Här såldes
fyndet till en början för 10,800 kronor till en engels-
man, Mr Ellis C. Lister Kay, som sedermera för inköps-
priset afstod relikerna till den holländska regeringen. De
finnas nu uppstälda i marindepartementet i Haag uti ett
modellrum, som är en noggrann afbildning efter det inre
af Barents' hus på Novaja Semlja. 1

Efter Carlsen besöktes Barents' vinterhamn dels år
1875 af norske fångstmannen M. Gundersen, som bland
annat der träffade en krossad kista innehållande två kartor
och en holländsk öfversättning af berättelsen om Pets och
Jackmans resor, dels år 1870 af Mr Charles Gardiner,
som genom mera systematiska gräfningar i ruinen lyckades
hopbringa ytterligare ett betydligt antal märkliga saker,

1 Jemför: The three voyages of William Barents by Gebrit de Veer, 2:d
edition with an introduction by Lieutenant Koot.emans Beyxex. London 1876
(Works issued by the Hakluyt Society. N:o 54).



bland hvilka det bläckhorn och de pennor, som polarfa-
rarne användt för snart 300 år sedan, och ett kruthorn,
innehållande en kort berättelse, undertecknad af Heemskerk
och Barents, om expeditionens vigtigaste öden. ■ Gunder-
sens fynd finnes, så vidt jag vet, ännu i Hammarfest;
Gardiners har blifvit öfverlemnadt till holländska regerin-
gen för att jemte de öfriga Barents-relikerna förvaras i
Haag.

Är 1872 voro isförhållandena så väl norr om Spets-
bergen som omkring Novaja Semlja ytterst ogynsamma 1, och
flere af de vetenskapliga expeditioner och fångstfärder, som
detta år besökte Ishafvet, ledo der svåra missöden och olyckor.
Fem af Tromsös bästa fångstfartyg förliste i isen; den sven-
ska expeditionen, som detta år utgick mot norden, kunde
ej, såsom afsedt var, uppföra sin vinterbostad på Sjuöarna,
utan nödgades öfvervintra vid det sydligare, i granskapet
af 80° belägna Mosseibay; och den under Payers och Wey-
prechts ledning stälda österrikiska expeditionen blef inne-
sluten af is redan några få timmar efter det dess is-
kampagn på allvar tagit sin början. Det är bekant, huru-
som denna omsorgsfullt utrustade expedition sedermera
under två vintrar å rad dref omkring i Ishafvet, tills den
slutligen stannade vid ett norr om Novaja Semlja beläget,
förut okändt land, som erhöll namn efter Österrikes kej-
sare Frans Josef. Dessa tvenne expeditioner berörde dock
ej områden, som ligga i granskapet af Vegas färd, hvar-
för jag här icke kan vidare uppehålla mig vid dem."
Men samma år egde en öfvervintring rum vid Novaja Sem-
ljas vestkust, som jag anser mig böra något utförligare om-

1 Hafvet närmast öster om Spetsbergen var deremot detta år mycket isfritt,
så att man då för första gången kunde uppnå och kringsegla den stora, öster

om Spetsbergen belägna ö, som redan 1864 sågs af Dunér och mig från toppen
af Hvita berget i det inre af Storfjorden.

2 Utrymmet medgifver ej heller att uppehålla mig vid åtskilliga expedi-
tioner, som visserligen berört Novaja Semlja, men ej'framträngt längre mot öster

287

UPPTÄCKT AF LEMNINGAtt EFTER BARENTS' ÖFVERV l N TRIN G



S.IETTE KAPITLET

288

nämna, dels emedan en af Norges käckaste ishafsfarare
under densamma fann sin hane, dels emedan den visar
oss åtskilliga nya, förut oberörda sidor af vinterlifvet i den
höga norden.

Sivert Tobiesen var bland de norska fångstskepparne en

af de äldste och djerfvaste; han hade med lif och själ .egnat

Sivert Kristian Tobiesen,
född 1821 i Tromsö, död 1873 på Novaja Semlja

sig åt sitt yrke och uti detsamma varit utsatt för många faror
och svårigheter, som han genom mod och omtanke vetat
undgå. Ar 1804 hade han kringseglat nordöstra delen af
Nordostlandet och gjort en synnerligen god fångst, men

sin sina föregångare, t. ex. den Rosenthalska expeditionen I*7l. i hvilken den
kitnde Afrika-resanden och Spetsbergs-fararen baron vox Hei<;lix och den norske
botanisten Aakk Aakaaru deltogo som naturforskare: Payers och Weyprecht.* re-
kognosceringsresa i hafvet mellan Spetsbergen och Novaja Semlja IS7I ni. ti.
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då han skulle begifva sig på hemvägen, instängdes hans
fartyg af is nära södra inloppet till Hinlopen Strait, der
samma öde drabbade äfven två andra fångstskutor, förda
den ena af den gamle fångstskepparen Mattilas, som vin-
tern 1872—73 dog i ett tält vid Greyhook, den andra af
skepparen J. Aström. Man nödgades rädda sig i båtarne,
i hvilka man rodde genom Hinlopen Strait till myrmin-

Tobiesens vinterhus på Beeren Eiland.
Efter en skiss af författaren.

gen af Isf jorden, der de skeppsbrutna mötte och bergades
af 1864 års svenska expedition. 1 Vintern 1805—1860
tillbragte han lyckligt i en för ändamålet uppförd stuga
på Beeren Eiland och meddelade svenska vetenskaps-aka-
demien en följd af värderika meteorologiska iakttagelser,

1 Jemför Doméb och Noudknskiöld, Svenska expeditioner till Spetsbergen
och Jan Mayen 1863 och 1864, s. 143.
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gjorda under öfvervintringen. 1 Efter 1868 hade han gjort
flere lyckliga och delvis i geografiskt hänseende märkliga
fångstresor till Novaja Semlja, och år 1872 var han äfven
på fångsttur till samma trakter. Då han ej kunde komma
in i Kara-hafvet, seglade han upp längs vestkusten, der
han i medlet af september månad blef instängd i granska-
pet af Korsöarna. Härifrån reste sju af manskapet i båt
söder ut för att uppsöka fartyg, men Tobiesen sjelf, hans
son och två man blefvo qvar om bord. Af proviant hade
man endast ett mindre fat bröd, en säck kanter och
bitar af skeppsskorpor, obetydligt kaffe, te, socker, sirap,
hafregryn, salt kött, salt fisk, några marker fläsk, ett par
bleckaskar med torra grönsaker, litet dåligt smör o. s. v.
Ved fans tillräckligt om bord och i land. Oaktadt den dåliga
utrustningen tog man oförväget i hop med förberedelserna
till öfvervintringen, samlade drifved i högar på stranden,
slog ett tält af segel öfver fartyget, skottade snö kring
dess sidor, täckte däcket med hudar af sal och hvalross,
som fångats under sommaren, gjorde hvad man kunde för
att åstadkomma god luftvexling om bord o. s. v. En mängd
björnar kommo under början af öfvervintringen till vinter-
stationen, hvarför man hade rik tillgång på färskt björnkött.
Så länge detta räckte, var helsan god, men då det vid ny-
året tog slut, utgjordes under tre veckor hufvudfödan af
salt illaluktande björnkött. Tobiesen och en man blefvo
nu sjuka. Kölden steg till — 39 1// C. 2 Den 29 april
1873 dog Tobiesen i skörbjugg. I maj månad sjuknade
iifven sonen och dog den 5 juli. Man hade under tiden
nödgats flytta i land, emedan fartyget blifvit läck. De två
återstående af manskapet voro visserligen äfven angripna af

1 Kongl. svenska Vetenskaps-akademiens handlingar 1869.
2 Äfven vid Mosseibay var under vintern 1872—73 största köldgraden den-

samma, d. v. s. den uppnådde på intetdera stället qvicksilfrets fryspunkt. Vid
Vegas vinterstation var den deremot betydligt större.
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skörbjugg, men kommo sig. De rodde i augusti månad
söder ut och blefvo bergade af ett ryskt fångstfartyg.

De sju matmen, harpuneraren Henrik Nilsen, Ole An-
dreas Oisen, Axel Henriksen, Amandus Hansen, Nds An-
dreas Foxen, Johan Andersson och Lars Larsen, hvilka om
hösten rodde bort, hade ytterst märkvärdiga öden. Då de
lemnade fartyget, kunde de endast taga med sig 14 skepps-
skorpor, 6 askar tändstickor, två bössor med ammunition,
en kikare, en kaffepanna och en gryta, men inga vinter-
kläder till skydd mot kölden. Till en början måste de, för
att komma till öppet vatten, draga båten ungefär 7 kilo-
meter öfver isen. Derpå satte de kursen mot söder längs land.
Resan blef ytterst besvärlig. Mörkret och kölden tilltogo,
stormen likaså, och hvad som var värst af allt, de med-
förda lifsmedlen voro mycket snart förtärda. Redan andra
dagen voro de dock nog lyckliga att få skjuta en björn;
senare lyckades de äfven döda ett par salar. Slutligen, ef-
ter att ha rott och till en del seglat ungefär tre veckor
(de hade ingen almanacka med sig) och tillryggalagt nära
400 kilometer, kommo de till två små jagt- eller förrådshus,
som ryssar uppfört på norra sidan af Gråslandet. För att
åtminstone få tak öfver hufvudet slogo de uttröttade män-
nen sig ned här, oaktadt de i huset funno hvarken lifs-
medel, kläder eller fångstredskap. Af hunger, törst, köld
och den långa båtfärden voro de alla i hög grad medtagna,
deras fötter voro uppsvullna och till en del förfrusna.

De stannade i huset ungefär tre veckor och sköto un-
der tiden en sal, två hvita räfvar och fyra renar, med
hvilka de uppehöllo lifvet, men som inga renar vidare tyck-
tes kunna erhållas, och tillfälle att skjuta salar eller björ-
nar icke vidare yppade sig, beslöto de att lemna huset och
försöka komma till Waigatsch-ön. Då de bröto upp, togo
Ole Andreas Oisen och Henrik Nilsen gevären och ammu-

nitionen, under det de öfriga fem begåfvo sig å väg med.
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några små vid stugan träffade kälkar, på hvilka de lastade
hvad de hade af kläder och bohag. Båten lemnades qvar.
Kort efter sedan de lemnat huset, blefvo Ole Andreas Oisen
och Henrik Nilsen i snöyran skilda från de öfriga, som
drogo kälkarne. Dessa sistnämnda kommo nu öfverens att
draga lott, om de skulle återvända till huset eller fortsätta
vandringen, och då lotten utföll för det senare, läto de den
råda och gingo alltså söder ut. 1

Deras ställning var nu högst förtvinad. När de lem-
nade huset, hade de ungefär 74 kilogram renkött och litet
späck hvar. Vädret var förfärligt, illa voro de klädda, och
de saknade vatten. Följaktligen blef det endast helt små
dagsresor de kunde göra. Om nätterna gräfde de ned sig
i snön, och medan de öfriga sofvo, höll en man ständigt
vakt, för att hindra att de andra öfversnöades, samt för att
hålla björnar på afstånd. Emellertid höllo alla ut till den
sjette natten. Då dog Amandus Hansen. De öfriga måste
lemna honom i snön och fortsätta resan så godt de kunde,
men de hade småningom blifvit så kraftlösa och utsvultna,
att cle, efter att antagligen hafva tillryggalagt omkring 100
kilometer, för det mesta längs kusten, måste lemna äfven
kälkarne och det mesta af hvad de hade med sig. Den
sjunde eller åttonde dagen fingo de se litet uppstapladt
bränsle samt spår efter en kälke i snön. Genom att följa
detta spår ungefär 10 kilometer träffade de på ett litet hus,
hvilket de funno bebodt af samojeder, som genast togo vän-
ligt emot dem och förplägade dem på bästa sätt. I syn-
nerhet visade cle sig omsorgsfulla mot Nils Andreas Foxen,
hvars tår voro förfrusna och som ock i öfrigt var mycket
medtagen.

Dessa samojeder, tre män, tre qvinnor och en gosse,

1 Det är ganska vanligt, att fångstmännen vid vigtiga och farliga tillfållen,
då det är svårt att afgöra, hvilket parti som bör tagas, låta lottdragning afgöra
valet.
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talade ryska. De hade slagit sig ned för vintern på södra
delen af Gåslandet för att skjuta sal och hvalross. De hade
med sig en stor barkass, förutom några små samojedbåtar,
och voro jemförelsevis väl försedda med renkött, mjöl, te,
socker m. m. Deras bössor voro gamla flintlåsgevär, men
de sköto säkert. Hos dessa menniskor stannade de fyra
skeppsbrutna hela vintern och hade det temligen godt. När
vädret tillät det, voro de samojederna behjelpliga att fånga
sal, och vid oväder fördrefvo de tiden så godt de kunde,
hvaremot samojederna då gerna S}7sselsatte sig med att spela
kort eller dam. För att undgå skörbjugg, rörde sig samo-
jederna ofta i fria luften och åto renköttet dels kokadt,
dels rått, samt drucko blodet. De bodde i huset till fram
i mars, då de af brist på bränsle måste sönderhugga det.
I stället flyttade man då in i ett tält af renskinn. Dessa
samojeder tyckas till namnet varit kristna, ehuru de måtte
haft högst besynnerliga begrepp om sin nya gud. När de
t. ex. sågo en sal, men icke träffade den med sitt skott, sköto
de mot solen, emedan de trodde, att guden var vredgad på
dem. De lef de i ett slags äktenskap, men om mannen blef
ovän med hustrun eller ledsnade på henne, kunde han taga
en annan; ur hade de icke, men hade dock någorlunda väl
reda på tiden med hjelp af stjernorna och solen; i stället
för almanacka begagnade de ett trästycke, hvari de för hvarje
dag skuro ett bak. Ehuru de emellanåt trätte och hotade
hvarandra, voro de dock i det hela fredliga och fogliga
samt visade mycken godhet mot de fyra skeppsbrutna, hvilka
de försågo med varma skinnkläder och hela tiden med en
efter omständigheterna riklig föda, så att desse icke ledo
någon nöd.

Ole Andreas Oisen och Henrik Nilsen hade, då de i
snöyran skildes från kalkpartiet, hvardera 74 kilogram kött
och sina gevär, men ingenting vidare. Någon fångst lyc-
kades det dem icke att göra, och ehuru de icke voro myc-
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ket långt från huset, behöfde de dock 57 2 dygn, innan det
lyckades dem att komma tillbaka dit. Emellertid hade äfven
dessa båda olyckskamrater blifvit skilda åt. Henrik Nilsen
fann först huset, tände upp eld, stekte och åt några stycken
räfkött, som lågo qvar. Ole Andreas Oisen, som i förtviflan
hade sökt släcka sin törst med sjövatten, var så kraftlös,
att då han fram på natten kom till båten, som låg på
strandbrädden, kunde han icke gå upp till huset. Han hade
uppehållit lifvet med att äta snö och förtära stora stycken
af sin påsk, som var tillverkad af de råa hudarne af renar,

som de förr hade skjutit. Efter att hafva legat en stund
i båten, kröp han upp till huset, der han fann Henrik
sofvande vid elden, som ännu icke hade alldeles slocknat.
Följande dag började båda att vidtaga anordningar för
ett långvarigare uppehåll i huset. Men här fans ingen-
ting, hvarken lifsmedel, husgeråd eller annat. Under den
första tiden lyckades det dem icke heller att göra någon

fångst, och de uppehöllo lifvet i mer än fjorton dagar med
att koka och gnaga köttet från ben af renar, salar och
björnar, som lågo qvar under snön efter ryssames jagter
det föregående året. Slutligen, kort före jul, lyckades det
dem att fälla en ren. Strykstickorna voro nu slut, men de
gjorde upp eld genom att skjuta med krutblandade förladd-
ningar i gammalt tågvirke, som ryssarne qvarlemnat, och hvil-
ket de plockade sönder och torkade. Det ena rysshuset eller
boden refvo de ned och använde till bränsle. Yxa eller
såg hade de icke, men de splittrade bränslet med hjelp af
ett stycke jern, som de togo från båtkölen, och hvaraf cle
medelst några stenar förfärdigade ett slags knif. Af några
spikar, som de äfven togo från båten, smidde de lika-
ledes medelst stenar nålar; rensenor begagnade de till tråd,
och af hudarne sydde de sig kläder. De vistades i huset
till in i april. Under denna tid sköto de elfva renar och
en björn, så att de egentligen icke ledo af hunger, men i
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midten af april hade de krut qvar endast till tre skott, och
de insågo nu omöjligheten af att lifnära sig längre på detta
ställe, hvårföre de beslöto att begifva sig längre söder ut
för att om möjligt uppnå Waigatsch-ön. De begåfvo sig
nu i väg till lands längs hafsstranden och lemnade båten
qvar. Efter några dagars förlopp ankommo emellertid äfven
de till samma samojeder, hos hvilka de öfriga fyra af be-
sättningen voro, och de stannade nu till midten af juni
hos samojederna, som egnade dem samma gästfria behand-
ling som deras olyckskamrater. Då man vid den tiden be-
slöt att hemta båten från rysshuset för att begifva sig söder
ut, förklarade Johan Andersson, svensk till börden, att han
önskade stanna qvar hos samojederna och icke ville följa
de andra fem på hemfärden.

Dessa drogo nu båten två dagar öfver isen, men då
den blef för tung, måste de skära af den på midten och
lemna ena hälften qvar. Af ett stort salskinn, som de fått
af samojederna, gjorde de akterspegel till den andra halfvan,
hvilken de fortforo att draga på isen i tre dagar, tills de
kommo till öppet vatten. Derpå rodde de i den stympade
båten i tio dagar, till dess de uppnådde en fast iskant vid
Waigatsch-öarna, der de åter träffade samojeder. Äfven
hos dessa, som likväl hvarken talade ryska eller qvänska,
och af hvilka de blott med svårighet kunde göra sig för-
stådda, rönte de ett godt bemötande. De stannade der i
åtta dagar och fingo god förplägning. Dessa samojder hade
tama renar, med hvilka de fortskaffade de skeppsbrutna söder
ut, tills de mötte ett fartyg, med hvilket fyra återvände till
Norge. Men nu ville ej heller Lars Larsen resa hem, utan
önskade stanna qvar hos den samojedfamilj, med hvilken de
sist sammanträffat. Samojedlifvet måtte dock ej vara så be-
hagligt, ty ett eller par år derefter kommo de båda hos samo-
jederna qvarblifna männen hem. Såsom belöning för den
gästfrihet de skeppsbrutna fångstmannen rönt af samojederna
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på Gåslandet, erhöllo dessa af norska regeringen en mängd
skänker, bestående af kläder, perlor, bakladdningsgevär med
ammunition m. m., hvilka öfverlemnades åt dem med
högtidliga tal och skålar den 17 juli 1.880. Under den
fest, som med anledning häraf firades vid Novaja Semljas
kust, druckos skålar i champagne, och det berättas, att
denna dryck smakat samojederna mycket väl. 1

Lika litet som Tobiesen kunde någon annan fångst-
man år 187.2 och ej heller år 1873 tränga in i Kara-haf-
vet, hvars inlopp under dessa somrar spärrades af ett tätt
drifisband, som utbredde sig längs Novaja Semljas och
Waigatsch-öns ostkuster ända till fasta landet. Enligt för-
menande af en mängd erfarna fångstmän, med hvilka jag
talat härom, skall detta isband dock hafva varit endast nå-
gra få sjömil bredt, och antagligt är derför, att ej heller
dessa år något hinder skulle förefunnits att om hösten fram-
tränga denna väg längre mot öster.

Ar 1874 blefvo deremot isförhållandena ganska gyn-
samma, och mången fångstman seglade åter som förut kors
och tvärs öfver Kara-hafvet, hvilket detta år äfven besök-
tes af en engelsman, kapten J. Wiggins. Ingen af dessa
trängde dock längre mot öster eller norr än Johannesen,
Carlsen, Mack m. fl. under åren 1869—70.

Först det följande året togo nordostfärderna åter ett
i så väl rent geografiskt som praktiskt hänseende vigtigt
steg framåt, då det lyckades mig att med en fångst jakt
Proven, förd af fångstkaptenen Isaksen, genom Jugor-sundet,
som passerades den 2 augusti, och öfver det nästan isfria
Kara-hafvet segla ända till mynningen af Jenisej. Proven

1 De här förekommande uppgifterna om Tobiesens och hans följeslagares
öfvervintring äro hemtade dels ur en afskrift, som jag låtit taga af Tobiesens jour-
nal, dels ur en berättelse om de sju fångstmännens äfventyr, som efter Fin-
marksposten varit intagen i Aftonbladet för 1873 n:o 220. Berättelsen om be-
löningarnas utdelande åt samojederna finnes slutligen efter norska tidningar inta-
gen i Aftonbladet för 1880 n:o 197 (26 avg,).
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fälde sitt ankar der den 15 augusti 1875, i eller rättare
strax utanför samma ypperliga hamn, der Vega-expeditio-
nen låg för ankar den 6—lo augusti 1878. Härifrån
seglade jag under åtskilliga svårigheter jemte di- Stuxberg
och dr Lundström samt tre man i en nordlandsbåt upp-
för floden till Saostrowskoj, der vi mötte en ångbåt, med
hvilken vi sedermera följde till Jenisej sk. Vid afresan från
Dicksons hamn lemnade jag befälet öfver Proven åt dr
Kjellman, som jemte dr Théel sjövägen återvände till Eu-
ropa öfver Kara-hafvet och genom Matotsehkin-sundet. Detta
passerades under återresan den 4—ll september.

Genom 1875 års färd blef jag den förste, som lycka-
des från Atlantiska hafvet i fartyg framtränga till myn-
ningen af cle stora sibiriska floderna. Ett af de mål de
gamla nordostfararne för sig uppstart hade sålunda äncltli-
gen blifvit löst och det på ett sätt, som lofvade att blifva
af ofantlig praktisk betydelse för hela Sibirien. Färden
uppfattades äfven så af tongifvancle män i österns stora
rike, och vår hemresa från Jenisejsk öfver Krasnojarsk,
Tomsk, Omsk, Jekaterinenburg, Nischni-Novgorod, Moskwa
och S:t Petersburg blef derför en färd från fest till fest.
Äfen samtidigt höjde sig ock en mängd röster, som för-
klarade, att Provens framgång berott på en tillfällig för-
ening af lyckliga omständigheter, hvilken ej så snart skulle
förnyas. För att visa, att så ej var förhållandet, och för
att sjelf bringa de första varor sjöledes till Sibirien, företog
jag min andra Jenisejfärd 1876, hvarvid jag med ångbåten
Ymer framträngde ej allenast till flodmynningen utan äfven
uppför floden till granskapet af Jakoviewa vid 71° n.br.
Härifrån återvände jag samma år sjöledes till Europa. 1 I

1 Data för Ymers resa 1876 äro följande: lemnade Norges kust den 26
juli; uppehåll vid Matotsehkin-sundet, genom hvilket jag denna gång ångade in i
Kara-hafvet, d. 30 juli—5 avg., ankomst till Jenisej d. 15 ang.; ankomst till an-
karsättningen vid Goltschicha d. 16 avg.; anträdde återfärden d. 1 sept.; passerade
Matotschkin Schar under återresan den 7 sept.
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Jenisejs mynningsvik upptäcktes en betydande ö, som jag
uppkallade efter herr Alexander Sibiriakoff, hvilken bestridt
de hufvudsakligaste kostnaderna för expeditionen. Innan
jag anträdde denna resa, besökte jag verldsutställningen i
Philadelphia, och det torde förtjena omnämnas, att jag
med en af de vanliga reslägenheterna lemnade New-Yorks

Joseph Wiggins

hamn den 1 juli och, efter att i Norge hafva gått om
bord på mitt eget fartyg, den 15 avg., d. v. s. efter fyra-
tiosex dagar, ankom till Jenisejs mynning.

Samma år företog äfven kapten Wiggins en resa till
Jenisej, hvarvid han med en ångbåt trängde uppför floden
bortom den mellan 70° och 71° n. br. belägna ödabyrinten.
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Fartyget öfvervintrade här, men förliste följande vår vid
islossningen. 1

Provens och Ymers resor inledde åtskilliga verkliga
handelsfärder till Jenisej och Öb, af hvilka jag dock här
endast kan i största korthet omnämna följande:

Svenska ångbåten Fraser, förd af tyske kaptenen Dall-
mann, reste 1877, efter att hafva blifvit utrustad i Göteborg-
för Sibiriakoffs räkning, med last från Bremen till Jenisej och
åter. Fartyget lemnade Hammerfest den 9 avg., kom till Golt-
schicha den 21 avg., anträdde återfärden den 14 sept. och
kom den 24 i samma månad tillbaka till Hammerfest.

Ångbåten Louise, förd af kapten Dahl, med en last
af jern, olivolja och socker, gjorde samma år den första
resan från England till Tobolsk. Han afreste från Hull
den 18 juli och ankom till Tobolsk den 20 sept. 2

Kapten Schwanenberg reste med en i Jenisej bygel
halfdäckacl slup, Utrennaja Saria, från Jenisej till Europa.
Till hvad jag förut nämnt om denna färd må här ytterli-
gare läggas några ord.

Under den öfversvämning om våren 1877, som nöd-
gade styrman Nummelin att under åtta dagar söka sin
tillflykt på taket af den bräckliga bostad, der han tillbragt
vintern, förliste det i Jenisejsk bygda fartyget »Norrskenet»
eller Sewernoe Sianie. Schwanenberg, som snart derpå kom
till trakten, lyckades att af en engelsman, Mr Seebom, få
tillhandla sig ett annat litet fartyg, som äfven var bygdt i
Jenisejsk af herr Boiling, egentligen för att ditforsla de
varor, som jag 1876 med Ymer fört till Korepowskoi, en
på Jenisejs strand vid 71° 19' n. br. belägna simovie. Va-
rorna blefvo dock afhemtade med ångbåt, hvarför fartyget

1 Hörande kapten Wiggins' resa vet jag endast, att han ursprungligen äm-
nade sig till Öb, men i anledning af strömmar och grund, som mötte vid denna
flods mynning, ändrade resplan och i början af september ankom till Jenisej.

2 Deutsche Geographische Blätter, Bremen 1870, I s. 216 och II s. 35.
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såldes af Boiling till Mr Seebom, som med detsamma
gjorde en utflygt för ornitologiska studier till Jenisejs ne-
clra lopp. Han kallade fartyget Ibis. När Mr Seebom
ej mer behöfde det, var det i början fråga om att det
skulle öfvertagas af kapten Wiggins, hvilken, såsom ofvan
är nämdt, året förut hade kommit till Jenisej med ett

David Ivanowitsch Schwanenberg,

född 1831 i Kurland.

litet ångfartyg, hvilket öfvcrvintrat vid öarna i floden och nu

under islossningen strandat. Han ville på Ibis föra sitt folk
antingen hem eller till Öb, men de engelska sjömännen för-
klarade, att de ej för all verlclens ära och rikedom ville resa

med det fartyget. Härigenom blef Schwanenberg i tillfälle att
förvärfva fartyget, hvars namn han nu ändrade till Utrennaja
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Saria (Morgonrodnaden), och till alla erfarna sjömäns för-
våning förde han det verkligen lyckligt (ifver till Norge.

Det bogserades sedan längs kusten till Göteborg, vidare
genom (.-fota kanal till Stockholm och gick slutligen (ifver

Östersjön till S:t Petersburg.
Den 13 augusti hissade Schwanenberg den ryska flag

Gustaf Adolf Nummelin,
född 1853 i Viborg.

gen pä sitt lilla fartyg. Under utresan mötte han i Jeni-
sejs mynning Sibiriakoffs ångbåt Fraser, förd af kapten
Dallmann, som förgäfves sökte öfvertala honom att afstå
från den äfventyrliga färden. Den 24 avg. ankrade han
vid Beli Ostrow, den 80 avg. passerades Kariska porten,
och den 11 sept. nåddes Vardö. Till Kristiania ankom
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Utrennaja Saria den 31 okt., till Göteborg den 15 novem-

ber, Motala passerades den 20 nov., Stockholm nåddes den
23 november och S:t Petersburg den 3 december. Öf-
verallt i. Skandinavien blefvo de djerfva sjömännen på det
hjertli gaste mottagna. Deras fartyg var det första, som

Jakten Utrennaja Saria.

seglat från staden Jenisejsk till Europa, och är ännu, då
detta skrifves, det enda.

»Morgonrodnaden» höll i längd 56 fot, i bredd 14
fot och var 6 fot djupgående. Akter ut fans en liten
kajuta, som knappast rymde tre man. För ut kokades
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maten. Lasten utgjordes af en mindre qvantitet grafit,
fisk, pelsverk m. fl. prof på Sibiriens alster.

Bemanningen bestod af kapten Schwanenberg, styr-
männen Nummelin och Meywaldt samt två för brott för-
viste, hvilka på detta oväntade sätt återkommo till sin hem-
bygd. Jag tager för gifvet, att de der genom den ovan-
liga sjöbragd, de varit med om, vunno förlåtelse för forna
förbrytelser.
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Afresa frän Dicksons hamn. ■— Landstigning på en klippholme öster om
Jenisej. — Sjelfdöda djur. — Fynd af kristaller på ytan af drifisen. — Kosmiskt
stoft. — Uppehåll i Aktinia Bay. ■— Johannesens upptäckt af ön Ensamheten. — An-
komst till Kap Tscheljuskin. ■— Landets och hafvets naturbeskaffenhet derstädes.
— Försök att framtränga rätt öster ut till "Ny-ibiriska öarna. — Dimmans inver-
kan. — Bik draggningsskörd. — Preobraschenie-ön. —■ Skilsmessa från Lena utan-
för Lena-flodens mynmng.

Då Fraser och Express på morgonen den 9 augusti
afrest till det ställe högre upp vid floden, der deras last
var upplagd, voro äfven Vega och Lena segelklara. Jag
lät likväl fartygen dröja ytterligare ett dygn i Dicksons
hamn for att lemna löjtnant Bove tillfälle att afsluta dess
kartläggning och för att möjligen få en ortbestämning på
detta vigtiga ställe. Till följd af en ständigt molnhöljd
himmel fick jag dock lika litet nu tillfälle dertill som un-

der 187 5 års resa, hvilket kan tjena till bevis på, hurudan
väderleken sommartiden är vid denna plats, der Jenisejs
varma vatten utgjutes i Ishafvet. Vega och Lena lättade
således först den 10 augusti på morgonen ankar för att
fortsätta färden. Kursen stäldes till de vestligaste af
de öar, som gamla kartor förlägga utanför Pjäsmas rayn-
ningsvik och benämna Kammenni Ostrowa (Sten-öarna), ett
namn som tyckes angifva, att de till sin naturbeskaffen-
het öfverensstämma med de steniga öarna kring Dicksons
hamn. Himlen var molnhöljd, luftens temperatur ända
till + 10,4° G, vattnet i början -f 10°, sedan + B°, dess
salthalt vid hafsytan obetydlig. Ingen is syntes under
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dagens lopp. Gynnad af en frisk bris från sydost kun-
de Vega derför med fullt utspända segel anträda sin färd.
Smärre klippöar, hvilka icke finnas utsatta på sjökortet, er-
inrade oss dock snart om kartornas otillförlitlighet. Detta,
jemte disig luft, nödgade kapten Palander att framsegla med
stor försigtighet, under skarp utkik och ständig lödning.
Varmt väder och isfritt haf gynnade äfven den följande
dagens färd. Men dimman blef nu så tät, att Vega redan
på morgonen måste lägga bi vid en af de många små öar,
som vi fortfarande mötte på vår väg.

Dr Kjellman, dr Almqvist, löjtnant Nordqvist och jag
gingo här i land. Den ytterst ödsliga och kala holmen
bestod af en låg gneishäll, som här och der sköt fram i
dagen med klippor, söndersprängda af frosten och temligen
rikt lafklädda. På mera låglända ställen var stenen täckt
af ett gruslager, som genom torkning och derpå beroende
sammandragning söndersprungit i sexsidiga rutor, merendels
af 0,3 till 0,5 meters genomskärning. Putornas inre var
fullkomligt blottadt på växtlighet, endast i sprickorna sågs
en ytterst torftig vegetation af förkrympta mossor, lafvar och
blomväxter. Af den sist nämnda gruppen furmos femton
arter 1, som kunde med framgång, eller rättare utan att gå
under, utkämpa striden om tillvaron på det lilla magra, af
inga bergshöjder mot Ishafvets stormar skyddade skäret,
men bland dessa arter torde dock ett par sällan utveckla
några blommor. Afven mossorna voro till stor del utan frukt,

1 Nämligen, enligt dr Kjellmans bestämning, följande:
Saxifraga oppositifolia L.

rivularis L.
caespitosa L.

Cardamine bellidifolia L.
Cochlearia fenestrata R. Br.
Ranunculus hyperboreus Rottb.
Stellaria Edwardsii R. Br.

Cerastium alpinum L.
Alsiue macrocarpa Fenzl.
Sagina nivalis Fr.
Salix polaris Wg.

Glyceria vilfoidea (Axns.) Th. Fr.
Catabrosa algida (Sol.) Fr.
Aira csespitosa L.
Juncus biglumis L.
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med undantag af dem, som växte på den af hård dytäckt lera
bildade stranden af en pöl, fyld med saltblandadt vatten och
belägen omedelbart vid hafsbandet. En mängd kring denna
pöl strödda drifvedsbitar utvisade, att stället ticltals öfver-
sköljdes af hafsvatten, hvilket således tyckes hafva verkat
gynsamt för mossornas utveckling. Af lafvar fann dr
Almqvist ett antal arter, väl utbildade och förekommande
i jemförelsevis riklig mängd. Deremot var hafvet, oaktadt
de kringliggande klipporna erbjödo en god algbotten, så full-
ständigt blottadt på högre alger, att endast en enda mikro-
skopisk form påträffades af dr Kjellman.. Inga däggdjur
syntes till, ej ens den ensliga ishafsklippans vanliga invå-
nare isbjörnen, hvilken i trakter, der den ej gjort bekant-
skap med fångstmännens kula eller lans, i trygg medve-
tenhet om hittills okufvad kraft, sällan försummar att från
toppen af höga isblock eller klippor taga nykomna gäster
i skärskådande. Blott sex arter foglar sågo vi härstädes. Den
bland dessa, som i första rummet tilldrog sig vår upp-
märksamhet, var snösparfven, som lemnat söderns bördigare
bergshöjder för att välja denna ensliga kalla ishafsholme
tdl häckningsställe, och som nu flaxade kring det stenrös,
der han hade sitt bo, under oupphörligt qvitter, liksom för
att gifva till känna sin belåtenhet öfver valet. Vidare
iakttogos två arter vadare, Tringa maritima och Phalaropus
fulicarius, springande utan rast och ro omkring på strand-
fjären för att samla sin föda, som utgöres af insekter.
De dödade foglama hade ofta kräfvorna fulla af insekt-
lemningar, oaktadt de vistades på ett ställe, der naturfor-
skaren får leta timtal för att finna ett dussin myggor eller
myggors vederlikar i storlek, ett förhållande som vittnar
högeligen fördelaktigt om snäppans synförmåga, rörlighet
och uppfattning, då det gäller insektfångst. Svårt är i alla
fall att förstå hvad det är som lockar denna insektätande
fogel till en af de insektfattigaste trakter på jordklotet.
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De stora måsames plundrare tjufjon och dennes tuktomästare,
den modiga tärnan, sågos äfven, hvartill kommo några få
prutgäss (Anser bernicla). Ejdrar förekommo deremot icke.
Alla de nämnda fogelarterna uppträdde endast i obetyd-
ligt antal, och någon liknelse till det lif, som råder på
en fogelholme vid Spetsbergen, fann man ej här. Slut-

Vega och Lena förtöjda vid ett isstycke

den 12 augusti 1878 på morgonen. Efter en teckning af O. Nordqvist.

ligen må nämnas, att löjtnant Nordqvist under stenar och
drifvedstycken fann några få insekter, bland dem en skal-
bagge (en staphylinid). Af samma insektart fann dr Stux-
berg sedermera ett exemplar ännu vid sjelfva Kap Tschel-
juskin. Ingen skalbagge förekommer på Spetsbergen, ehuru
större delen af denna ögrupp är i afseende å klimat, jord-
mån och växtlighet vida bättre lottad än den trakt, hvarom
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här är fråga. Detta synes mig visa, att Spetsbergens
ytterst fåtaliga och oansenliga insektfauna är inflyttad under
senare tider, och utgöra ett exempel på i huru hög grad
skalbaggarnes utbredning försvåras af deras oförmåga att
öfverskrida breda vattendrag.

På eftermiddagen hade vädret åter något klarnat, så
att vi kunde segla vidare. En och annan isbit syntes, och
om natten tilltog isen en stund i oroväckande grad. Dock
förekom den ej heller nu i sådan mängd, att den vid klart väder
eller i kändt farvatten kunnat verka hinderligt för seglatsen.

Den 12 augusti seglade vi fortfarande genom betyd-
liga fält af spridd drifis, som dels utgjordes af grof gammal
is, dels af mycket sönderfrätt årsis. Den bildade dock icke
något allvarligt hinder för framkomsten, och sannolikt skulle
vi närmare stranden till och med haft fullkomligt isfritt
vatten, men det var naturligtvis icke rådligt att i dimma
och okändt farvatten, utan att af nöd vara dertill tvungen,
gå allt för nära land. En mängd fisk (Gradus polaris) syn-
tes öfver foten af en stor grundis, vid hvilken vi för några
timmar lade till. Följande dag sågo vi vid en af holmarne,
der vattnet var mycket klart, hafsbottnen beströdd med
otaliga döda fiskar af samma art. Förmodligen hade de
omkommit af enahanda orsak, som ofta dödar fisken i Öb i
så stor mängd, att vattnet förpestas, nämligen deraf att ett
större fiskstim blifvit af is inneslutet i ett trångt hål, der
vattnet, då dess yta tillfrusit, ej mera kunnat genom absorp-
tion ur luften ersätta det förbrukade syret, och der sjelfva
fisken sålunda bokstafligen drunknat. Jag nämner detta obe-
tydliga fynd af några sjelfdöda fiskar, emedan sjelfdöda
ryggradsdjur, äfven fiskar, ytterst sällan träffas. Dylika
fynd förtjena derför med vida större omsorg antecknas, än
t. ex. välkända djurformers uppträdande i granskapet af ställen,
der de setts tusen gånger förut. Under mina nio expeditio-
ner till de arktiska trakterna, der djurlifvet om sommaren är
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så ytterligt rikt, har det här nämnda fallet varit ett af de få,
då jag träffat lemningar efter bevisligen sjelfdöda nutida rygg-
radsdjur. Nära jagtplatserna ser man nog lemningar efter
en eller annan af skottsår död ren, sal, räf eller fogel, men
någon sjelfdöd ren har jag aldrig sett på Spetsbergen, ej
heller någon sjelfdöd isbjörn, sal, hvalross, hvith val, räf, gås,
alka, lemmel o. s. v. x Isbjörn och ren finnas der dock
i hundratal, sal, hvalross och hvithval i tusental, foglar i

; 'o

milliontal. Otaliga af dessa måste dö »naturlig» död. Hvart
taga deras kroppar vägen? Derom hafva vi för närva-
rande ingen aning, och dock föreligger här en fråga af
ofantlig betydelse för besvarandet af en mängd vigtiga frågor
rörande försteningsförande lagers bildning. Eget är i alla
fall, att det på Spetsbergen är lättare att finna kotor af en
jätteödla från trias-tiden, än ben af en sjelfclöd sal, hvalross
eller fogel, och detsamma gäller äfven för sydligare be-
bodda länder.

Den 13 augusti seglade vi åter förbi en mängd små
klippor eller holmar. Hafvet var i början temligen isfritt,
men blef sedermera beströdt med jemnatunna drifisstycken,
hvilka ej voro »uppskrufvade» på hvarandra och således ej om
vintern varit utsatta för någon ispressning. Denna is med-
förde ej någon olägenhet för seglatsen, men samtidigt in-
höljdes allt i en ytterligt tät dimma, hvilken snart nödgade
oss att fälla ankar i en liten bugt vid kusten. Jag sökte
förgäfves erhålla någon ortbestämning på stället. Vid stran-
den qvarlåg nästan öfverallt en temligen hög snö- och is-
fot, som i dimman tedde sig som väldiga isbräer. För öfrigt
var landet snöfritt. Det öfverensstämde i afseende å den
geologiska bildningen, djur- och växtverlden fullkomligt med
den holme jag nyss beskrifvit. Men hafsvattnet var här

1 Endast ett ytterligare exempel på fynd af sjelfdöda ryggradsdjur kan jag
erinra mig, nämligen då jag år 1873, såsom ofvan (s. 105) är nämdt, träffade
en mängd döda alkekungar på isen i mynningen af Hinlopen Strait.
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klart och salt, och draggningen lemnade derför dr Kjell-
man en hop större alger och åt dr Stuxberg en mängd
hafsevertebrater.

När dimman lättat, ångade vi genast vidare, men knap-
past hade vi kommit till sjös, förr än vi åter insveptes i så
tät dimma, att vi nödgades för natten lägga till vid ett
större drifisstycke. Svablarna utsattes och lemnade ett myc-
ket rikt utbyte af stora vackra djurformer, en mängd sjö-
stjernor, Astrophyton, Antedon m. fl. För öfrigt gjordes
här ett ytterligt märkligt och för mig ännu i denna stund
gåtfullt fynd.

Sedan flere år tillbaka har jag ifrat för undersökning
af stoftartade ämnen, som falla till jordj^tan med neder-
börden, och jag har bevisat, att en del af dem otvifvel-
aktigt härstammar från verldsalltet. Härigenom får denna
oansenliga stoftneclerbörcl en ofantlig betydelse för vårt
jordklots utvecklingshistoria, och vid densamma fästes dess-
utom det spännande intresse, hvilket vi ovilkorligen hysa för
allt, som bringar oss en verklig erfarenhet om den utom vår
]ord befintliga materiella verlden. Jordens bebodda länder
egna sig dock mindre väl för dylika undersökningar, enär de
i ringa mängd nedfallande kosmiska stoftpartiklarna här
endast med svårighet kunna skiljas från kulturstoft, härrör-
rände från menniskornas bostäder, från industriens affalh
från ångmaskinernas och hyttornas skorstenar. Annorlunda
är deremot förhållandet på den höga nordens snö- och is-
fält, långt aflägsna från menniskobostäder och ångbåtars
stråkvägar. Hvarje främmande stoftkorn kan här lätt ur-
skiljas och tillvaratagas, och stor sannolikhet förefinnes, att
kulturaffall här nästan fullständigt saknas. Det är häraf
sjelfklart, att jag ej ville försumma det första tillfälle till
förnyade undersökningar i den antydda riktningen, som vår
ofrivilliga rast vid drifisfältet erbjöd.

Strax efter det Vega lagt bi, gick jag derför ned på





Hårstjerna från Taimur-kusten.
Antedon Eschrichtii J. Müller.

3/5 af nat. storl.
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isen för att se till, om ej äfven här något sådant metall-
haltigt stoft, som jag förut träffat norr om Spetsbergen,
funnes på isens yta. Något dylikt syntes dock ej. Der-
emot märkte löjtnant Nordqvist små gula fläckar i snön,

hvilka jag bad honom insamla och lemna till undersökning
åt dr Kjellman. Jag förmodade nämligen, att fläckarne ut-
gjordes af diatomace-slem. Efter undersökning förklarade
emellertid Kjellman, att de icke härrörde af något organiskt
ämne utan af kristalliserade sandkorn. Äfven jag under-
sökte dem nu närmare, men beklagligen först morgonen
efter det vi lemnat isfältet, och fann
då, att det förmodade slemmet utgjor-
des af svagt gula kristaller (ej bitar
af kristaller) utan inblandning af främ-
mande ämnen. Mängden af kristaller,
som erhölls af ungefär 3 liter snö,
skummad från snöns yta på ett om-
råde af högst 10 qvadratmeter, upp-
gick till närmare 0,2 gram. Kristallerna
förekommo endast nära ytan af snön, ej

Bild af kristaller,
funna på isen utanför Taimur:

30—40 ggr förstorad.

i de djupare liggande snölagren. De hade ända till 1 mm.
i genomskärning, voro af vidstående utseende och tycktes
tillhöra det rombiska systemet, i det de bildade refflacle på
båda ändarna afstympade prismor med en tydlig genom-
gångsyta. Ty värr har jag icke kunnat på dem anställa
några verkliga mätningar, emedan de efter en tids för-
varing i luften vittrade till ett hvitt, icke kristallinisktpulver.
De lågo, utan att märkbart lösa sig, en hel natt i det vid
snöns smältning bildade vattnet. Äfven vid upphettning
föllo de sönder till ett hvitt pulver utan smak. Det hvita
pulver, som bildats genom kristallernas vittring, analysera-
des efter hemkomsten (21 månader efter tillvaratagandet)
och befans innehålla endast kolsyrad kalk!

Detta ämnes ursprungliga sammansättning och härkomst
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synas mig ytterst gåtfulla. A7anlig kolsyrad kalk har det icke
varit; kristallerna voro nämligen ej romboedriska och de
visade ej kalkspatens genomgångar. Om arragonit kan här
ej heller vara fråga, emedan denna visserligen kunde »af
sig sjelf» sönderfalla, men i sådant fall hade det nybil-
dade pulvret bort vara kristallmiskt. Hafva kristallerna
ursprungligen varit ett nytt vattenhaltigt kalk-karbonat, bil-
dadt genom utkristallisering ur hafsvattnet vid stor köld
och sedan förlorande sin vattenhalt vid en temperatur af
10° till 20° öfver fryspunkten? Men i sådant fall hade de ej
bort träffas på snöns yta, utan lägre ner på isens yta. Eller
hafva de från verldsalltet nedfallit till jordytan och före
sönderfallandet varit något ämne af en från terrestriska äm-
nen lika afvikande sammansättning som åtskilliga i meteor-
stenar på senare tider upptäckta kemiska föreningar? Kri-
stallernas förekomst i det öfversta snölagret och deras sön-
derfallande i luften tala härför. Någon möjlighet att nu-
mera afgöra dessa frågor förefinnes beklagligen icke, men
i alla händelser är detta fynd en ytterligare maning till de
män, som resa i högnordiska trakter, att från ytan af
snöfält, belägna långt ifrån de vanliga stråkvägarna för sam-
färdseln, med stor uppmärksamhet tillvarataga alla främ-
mande, om än oansenliga ämnen.

Då denna fråga säkrast och lättast kan besvaras genom
undersökningar just i polartrakterna, skall jag här, till ledning-
för framtida resande, uppräkna några likartade fynd, som
förut blifvit af mig gjorda eller föranledda. 1

1. I början af dcc. 1871 inträffade i Stockholm ett
utomordentligt rikligt snöfall, kanske det ymnigaste, som
egt rum i mannaminne. Flere menniskor omkommo, insnöade

1 A. E. Nordenskiöld, Om kosmiskt stoft, som med nederbörden faller till
jordytan (Ofversigt af Vet.-akad. förhandl. 1874, n:o 1) och Redogörelse för
den svenska polarexpeditionen 1872—73 (Bihang till Vet.-akad. handl. B. 2 n:o
18 s. 18).
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i Stockholms omedelbara granskap. Jag lät under de sista
dagarne, som snöfallet varade, uppsamla och på ett lakan
smälta ungefär en kubikmeter snö. Den lemnade en åter-
stod af ett svart pulver, som innehöll med magnet utclrag-
bara metalliska jernkorn.

2. I medlet af mars 1872 gjordes en likartad un-
dersökning af min broder Karl NonnENSKiöLD i en afläg-
sen skogsbygd, Evois i Finland. Äfven här erhölls vid
snöns smältning en ringa rest, bestående af ett svart pul-
ver innehållande metalliskt jern.

3. Den 8 avg. och 2 sept. samma

år undersökte jag norr om Spetsbergen vid
so° br. och 13°—15° längd det snölager,
som här täckte isen. Beskaffenheten hos
detta lager synes af vidstående träsnitt, å
hvilket 1. är nyfallen snö, 2. ett 8 mm.
tjockt lager af tillhårdnad gammal snö, 3.
ett 30 mm. tjockt lager af snö, gyttrad
till en kristallinisk kornig massa, och 4.
vanlig kornig, tillhårdnad snö. Lagret 3.
var fullt med små svarta korn, bland hvilka
furmos talrika, med magnet utdragbara me-

talliska partiklar, innehållande jern, kobolt
och sannolikt äfven nickel.

Genomskärning
af snöytan

på ett drif-isfält vid
80 n. br.

1/2 af nat. storl.

4. Vid smältning af 500 gram hagel, nedfallna i
Stockholm hösten 18 73, erhöllos likadana kobolt(nickel)-
haltiga metallflitror, hvilka i detta fall dock möjligen kun-
nat härröra från kringliggande tak, emedan haglen insam-
lades på en gård, omgifven af hus täckta med rödmålad
jernplåt. De i haglen inneslutna metallflitrornas svarta
färg, deras läge inuti haglen och slutligen deras kobolthalt
antyda dock äfven här ett helt annat ursprung.

5. Uti ett stoft (kryokonit), insamladt på Grönlands
inlandsis i juli månad 1870, furmos äfvenlecles inblandade
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metalliska jernkorn, innehållande kobolt. Hufvudmassan
utgjordes af ett kristalliniskt, dubbelbrytande silikat, genom-
dränkt af ett illaluktande organiskt ämne. Stoftet före-
kom i stora massor på bottnen af otaliga små håligheter å
ytan af inlandsisen. Af vulkaniskt ursprung kunde det
knappast vara, emedan det genom sin kristalliniska struktur
helt och hållet skilde sig från det glasstoft, som vanligen ut-
kastas af vulkaner och af vinden ofta föres till långt af-
lägsna länder, så äfven från det stoft, som den 30 mars
1875 nedföll flerstädes i ej obetydlig mängd öfver meller-
sta Skandinavien, och som bevisligen blifvit utkastad! af
vulkaner på Island. Medan nämligen kryokoniten består
af små kantiga dubbelbrytande kristallfragmenter, utan in-
blandning af glaskorn, består det vulkaniska Haga-stoftet 1

af nästan idel små mikroskopiska glasblåsor, som icke in-
verka på det genomgående ljusets polarisationsplaner.

Likartade undersökningar hafva sedermera blifvit gjorda
bland andra af herr Tissandier i Paris och under Nares"
engelska polarexpedition.

Mången torde tycka, att det är vetenskapen föga vär-
digt att sysselsätta sig med en så obetydlig sak som ned-
fallandet af ett ringa stoft. Men detta är ingalunda för-
hållandet. Jag uppskattar mängden af det stoft, som fans
på isen norr om Spetsbergen, till 0,1 å 1 milligram på
qvadratmetern, och antagligen är hela stoftnederbörden för
året vida betydligare än den sistnämnda siffran. Men en

1 Jag begagnar detta namn, emedan askregnet i mars 1875 först iakttogs
vid Haga lustslott nära Stockholm, alltså vid yttergränsen af stoftets kända ut-
bredningsområde. Först genom den uppmaning, som med anledning häraf offent-
liggjordes i tidningarna, att till svenska vetenskaps-akademien insända medde-
landen om hithörande iakttagelser på andra trakter, blef det upplyst, att en lik-
artad nederbörd ungefär vid samma tid egt rum öfver en mycket stor del af
mellersta Sverige och Norge. Stoftet föll dock icke jemnt, utan fläckvis fördeladt
och vid flere särskilda tillfällen. Afståndet till Stockholm från de vulkaner på
Island, der utbrottet egde rum, är nära 2,000 kilometer.
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milligram på qvadratmetern af jordens yta utgör för hela
jorden omkring fem hundra mdlioner kilogram! En sådan
massa, hopad år för år under geologiska tidsperioders för oss

sannolikt ofattliga längd, bildar en allt för vigtig faktor, för
att den skulle kunna förbigås, då man uppställer grund-
dragen af vår planets geologiska historia. En fortsättning
af dessa undersökningar skall kanske visa, att vårt jordklot
småningom tillvuxit från en ringa början till den storlek
det för närvarande eger, att betydliga beståndsdelar i våra
sedimentära lager, i synnerhet i dem som blifvit afsatta i
det öppna hafvet långt från land, äro af kosmiskt ursprung,
samt gifva en oväntad upplysning om uppkomsten af vul-
kanernas eldhärdar och en enkel förklaring till den märk-
liga likhet, som omisskänligt eger rum mellan plutoniska
bergarter och meteorstenar.'

Den 14 augusti ångade vi, då dimman något lättat,
vidare, men nödgades snart åter ankra i en från norra si-
dan af Taimur-sundet i Taimur-ön inskjutande bugt, som
jag benämnde Aktinia bay efter den mängd aktinior, som

skrapan här upphemtade. Det är för öfrigt ej det enda
ställe i Kara-hafvet, som kunde erhålla sitt namn från det
der rådande, oväntadt rika evertebratlifvet.

Ogynsam väderlek uppehöll oss i Aktinia bay, som
bildar en god och väl skyddad hamn, till den 18 augusti,
under hvilken tid utflygter gjordes åt olika håll, bland an-

nat äfven längre in i Taimur-sundet, der en vexlande stark

1 Nämligen genom att visa, att hufvudmaterialet till de plutoniska och vul-
kaniska bergarterna är af kosmiskt ursprung, och att de värmefenomen, som i
dessa lager förekomma, bero på kemiska förändringar, hvilka det kosmiska sedi-
mentet, sedan det blifvit täckt med mäktiga terrestriska bildningar, är underkastadt.



SJUNDE KAPITLET

318

ström var rådande. Sundet var för grundt för att kunna
passeras af större fartyg. Bergarten kring Taimur-sundet

Gräs från Aktinia bay.
Plenropogon Sabini R. Br..

utgöres af gneislager, hvilka bilda låga åsar, som af frosten
blifvit så söndersplittrade, att cle förvandlats till ofantliga laf-
klädda stenrös. Mellan dessa utbreda sig vidsträckta dälder
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och slätter, nu snöfria, om man frånräknar en eller annan
i klyftorna qvarliggande drifva. Slättmarkerna voro alla
täckta med en ganska grön, sammanhängande växtlighet,
hvilken dock vid närmare granskning befans vara, ej en
verklig gräsmatta, utan en blandning af gräs, halfgräs och
en mängd olika slag af mossor och lafvar. Verkliga blom-
mor finnas här endast i ringa mängd. 1 I det hänseendet
visar kust-tundran öster om Jenisej en anmärkningsvärd
olikhet med kustlandet på Waigatsch-ön och Novaja Semlja.
Hikedomen på yppiga lafvar och mossor var deremot på-
fallande. Mossorna voro vid sjöstranden och vid kanten
af de här och der qvarliggande snödrifvorna rikligt frukt-
bärande. Djurlifvet på land var fattigt; några få renar

ägos, en fjellräf fäldes och en lemmel fångades
Endast följande foglar sågos: ugglor (Strix nyctea),

temligen talrika, af hvilka en blef fäld; en falkart, som

förgäfves jagades; snösparfvar, mycket allmänt häckande i
stenrösen; en kull snöripor, hvaraf några ungfoglar blefvo
skjutna; sex arter vadare, traktens allmännaste foglar, af
hvilka en mängd skötos; två måsarter (Larvs glaucus och

1 Dr Kjellman har lenmat följar
trakt insamlade blomväxter:
Cineraria frigida Richards
Potentilla emarginata Prusn.
Saxifraga stellaris L. f. comosa.

nivalis L.
cernua L.
rivularis L.

Chiysosplenium alternifolium L.
Cardamine bellidifolia L.
Draba corymbosa R. Br.
Papaver nudicaule L.
Ranunculus pygma?us Wg.

» hyperboreus Rottb.
sulphureus Sol.

Stellaria Edwardsii R. Bi:.
Cerastium alpinum L.
Alsine macrocarpa Fenzl.
Salix polaris Wg.

ie förteckning på de af honom i denna

Poa arctica R. Br.
Arctophila pendulina (L^est.) Ands.
Catabrosa algida (Sol.) Fr.
Colpodium latifolium R. Br
Dupontia Fisheri R. Bu.
Pleuropogon Sabini R. Br.
Aira ca_,spitosa L.
Hierochloa pauciflora R. Br
Calaraagrostis lapponica (Wg.) Hx.
Alopecurus alpmus Sm.
Eriophorum angustifolium Roth.

Scheuchzeri Hoppe.

Carex aquatilis Wg,
» rigida Good.

Juncus biglumis I.
Luzula hyperborea R. Br.

» arctica 81.
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tridactylus); Lestris parasitica och Buffonii, den senare all-
männast; Anser bernicla, ganska allmän; samt slutligen
alfoglar (Hareida glacialis), i stora flockar simmande i
sundet. Öfver hufvud var fogellifvet här fortfarande fattigt,
i jemförelse med hvad vi varit vana att se i de nordliga
trakterna vester om Novaja Semlja.

I hafvet var det högre djurlifvet något rikare. En
hvalross hade blifvit sedd under resan från Jenisej, och på
den i sundet kringdrifvande isen sågos en mängd salar, så
väl Phoca barbata som Ph. hispida. Detta gaf anledning
att förmoda ett rikare lif på hafsbottnen, hvilket ock besan-
nades af draggningsutbytet. Ingenstädes syntes vid vår an-

komst spår efter menniskor, men nu betecknar en sten-
varcle det ställe, vid hvilket Vega och Lena varit för-
ankrade.

Det var dock nära, att vi i detta förut aldrig af fartyg
besökta haf hade stött på en landsman. Medan vi lågo för
ankar i Taimur-sundet, kom nämligen kapten Edv. Johan-
nesen i granskapet af samma ställe med sin segelskuta
»Nordland» från Tromsö. Han hade lemnat Norge den
22 maj 1878, kom den 6 juni till Gråslandet på Novaja
Semlja och nådde denna ös nordspets den 22 juli. Här
hördes stark åska den 26 juli. Den 10 augusti styrde
han från Novaja Semlja mot öster, tvärs öfver Kara-hafvet
mellan 76° och 77° n. br., i isfritt vatten. Den 16 fick
han Taimur-landet i sigte. Här vände han och styrde först
mot vester, sedan mot norr. Vid 77° 81' n. br. och 86°
o. 1. från Grreenw. påträffade och kringseglade han en ny
ö, som benämndes »Ensamheten». Ön var snöfri, men
icke gräsbevuxen. De djur som syntes voro några björnar
och storsalar, tärnor, stormfoglar, ismåsar, skaror af tejstar
och en »fogel med rundad stjert och lång näbb», förmodligen
någon vadare. På nordöstra sidan om ön rådde en stark
nordlig ström. Öns afskilda läge och ödsliga utseende gaf
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anledning till det af Johannesen föreslagna namnet. Här-
ifrån seglade Johannesen, med en stor bugt mot norr så
att 78° n. br. nåddes, åter till Novaja Semljas nordspets och
derifrån den 12 sept. vidare till Norge. Afven under åter-
resan öfver Kara-hafvet möttes nästan ingen is. 1

En ytterst ihållande dimma var under hela den tid,
vi vistades härstädes, rådande, inen_ den ls lättade den
ändtligen något litet. Genast lyftade vi ankar och ångade
vidare utmed Taimur-öns vestra strand. Denna omgifves
•af en mängd öar, som icke finnas angifna på kartorna, och
möjligen är Tainmr-ön sjelf af sund delad i flere delar.
Under framfärden hindrade oss dock den fortfarande ganska
titta dimman att annat än ytterst ungefärligt kartlägga de
öar och holmar, mellan och förbi hvilka Vega letade sig
fram. Så mycket kunde vi i alla fall se, att Taimur-öns
nordspets e] går så långt mot norr, som de vanliga kar-
torna angifva.

Is mötte oss endast i ringa mängd, och den vi sågo
var ytterst sönderfrätt fjord- eller flodis. Jag tror knappast,
att vi under dagens lopp påträffade ett enda isstycke, stort
nog att derpå kunna flensa en sal. Någon verklig gam-
mal drif-is, sådan som man möter vid Spetsbergens nord-
kust, hade vi ännu ej sett. I fråga om isens beskaffenhet
eger en fullständig olikhet rum mellan Kara-hafvet och hafvet
norr och öster om Spetsbergen. En annan påfallande olikhet
är den brist på varmblodiga djur, som är rådande i denna
hittills för all jagt förskonade trakt. Under dagens lopp
hade vi ej sett en enda fogel, något som aldrig förut händt
mig under en sommarfärd i de arktiska trakterna, och
knappast någon sal.

Den .10 augusti fortsatte vi att segla och ånga längs
med kusten, för det mesta i en ytterst tät dimma, hvilken

1 H. Moiix. Die Insel Einsamkeit etc. med en karta (Petermanns Mit-
theilungen 1870. s. -V 7).

UN ENSAMHETEN. SEGLING UTMED TAIMUti-KUSTEN
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endast stundtals skingrades så mycket, att landets kuststräck-
ning kunde urskiljas. För att ej blifva åtskilda måste de
båda fartygen ofta med ånghvisslan gifva signaler åt hvar-
andra. Hafvet var spegelblankt. Endast obetydlig och starkt
sönderfrätt drif-is syntes då och då, men under dagens lopp
ångade vi förbi ett vidsträckt obrutet, landfast isfält, som
upptog en bugt på vestra sidan om Tscheljuskin-halföm
Den is, hvaraf detta utgjordes, syntes i dimman ofantligt
grof och hög, ehuru den i verkligheten var nästan lika
sönderfrätt som den, hvilken bildade cle isstrimlor, som då
och då mötte oss ute på hafvet.

Dimman hindrade all utsigt långt öfver isen, och jag-
fruktade redan, att Asiens nordligaste udde skulle vara så
isomgifven, att vi ej skulle kunna landa på densamma.
Men snart skymtade en mörk, isfri udde fram ur dimman
i nordost. En mot norr öppen vik skar här in i landet,
och i denna ankrade båda fartygen den 19 augusti kl.
(> e. m.

Vi hade nu nått ett stort, under århundraden förgäfves
eftersträfvadt mål. För första gången låg ett fartyg för-
ankradt utanför den gamla verldens nordligaste udde. Ej
under då, om tilldragelsen firades med flaggning och kanon-
salut och, sedan vi återvändt från vår utflygt i land, med
festtillställning om bord, med vin och skålar.

Likasom vid vår ankomst till Jenisej, mottogos vi
äfven här af en stor isbjörn, som, redan innan fartyget
ankrat, sågs gå af och an på stranden, då och då oroligt
blickande och nosande utåt hafvet för att utforska, hvilka
märkvärdiga gäster nu för första gången kommit till hans rike.
En båt utsattes för att fälla honom. Brusewitz blef den
utkorade skytten, men denna gång aktade sig björnen för
någon närmare bekantskap med våra gevär. Kanonsaluten
skrämde honom så fullständigt på flykten, att han ej ens,
såsom björnarne pläga, återkom den följande dagen.
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Asiens nordspets bildar en lag, af en vik tudelad udde,
hvars östra arm skjuter obetydligt längre mot norr än den
vestra. En bergsrygg med långsamt sluttande sidor löper
från den östra udden inåt landet i sydlig riktning och tyckes
redan inom synhåll från vestra udden nå en höjd af 800
meter. Likasom det nedanför liggande slättlandet var dess
krön nästan snöfritt. Endast på bergets sidor eller i djupa

Bild från expeditionens uppehåll vid Kap Tscheljuskin.
Efter eu teckning af A. Hovgaard.

af snöbackar utgräfda fåror och dälder på slättlandet syntes
stora hvita snöfält. En låg isfot stod ännu på de flesta
ställen längs hafsstranclen. Men ingen isbrä framvältade
sina blåhvita ismassor ned för bergens sidor, och inga in-
sjöar, inga utspringande klippblock, inga höga bergspetsar
gåfvo något naturskönt drag åt landskapet, hvilket var det
enformigaste och ödsligaste jag sett i den höga norden.
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Öfverallt var marken, liksom på den holme vid hvilken
vi lågo för ankar den 11 avg., sönclersprungen i mer eller
mindre regelbundna sexhörningar, hvilkas inre fält vanligen
var blottadt på växtlighet, medan förkrympta blomväxter,
lafvar och mossor spirade fram från sprickorna. På några
få ställen var dock marken täckt med en af mossor, lafvar,
gräs och halfgräs bfldad växtmatta, liknande den jag förut
träffat vid Aktinia bay. Dock voro blomväxterna här mindre
talrika, mossorna mer förkrympta och mindre rikligt frukt-
bärande. Äfven laffloran var, enligt dr Almqvists under-
sökning, enformig, ehuru ofta yppigt utvecklad. Bikast på
växter var uddens yttersta utsprång. Det såg nästan ut,
som om många af Taimur-landets växter försökt att härifrån
vandra vidare mot norr, men, då de mött hafvet, stannat,
oförmögna att komma vidare och ohågade att vända. Här
fann nämligen dr Kjellman på ett mycket litet område
nästan alla de växter, som omgifningen hade att bjuda på.
De arter, som kännetecknade växtligheten, voro: Saxifraga
oppositifolia L., Papaver nudicaule L., Draba alpina L., Cera-
stium alpinum L., Stellaria Edwardsii B. Br., Alsine macro-
carpa Fenzl., Aira csespitosa L., Catabrosa algida (Sol.) Fr.
och Alopecurus alpmus Sm. Mindre rikligt förekommo: Eri-
trichium villosum Bunge, Saxifraga nivalis L., S. cernua L.,
S. rivalaris L., S. stellaris L., S. csespitosa L., S. flagellaris
Willd., S. serpylhfolia Pursh., Cardamine belhdifoha L.,
Cochlearia fenestrata 8,. Br., Oxyria digyna (L.) Hill.,
Salix polaris Wc, Poa flexuosa Wg. och Luzula hyperbo-
rea B. Br. Således furmos inalles endast 23 arter oan-
senliga blomväxter, bland dem 8 arter tillhörande slagtet
Saxifraga, en svafvelgul vallmoart, allmänt odlad i våra
trädgårdar, och den innerligt täcka, förgätmigej-lika Eri-
trichium. Att vegetationen här på Asiens nordspets har
att kämpa med ett hårdt klimat, visas bland annat deraf,
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Fjellnagelört (Draba alpina L.) från Kap Tscheljuskin.
Naturlig storlek.
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att, såsom dr Kjellman påpekat, de flesta blomväxter der-
städes hafva en synnerlig benägenhet att bilda ytterst täta,
halfklotformiga tufvor.

De enda insekter, som här förekommo i något större
mängd, utgjordes af poduror, dock sågos äfven några flugor
och till och med en skalbagge, den förut omtalade sta-
phyliniden. Af foglar sågos en mängd snäppor, en ytterst
talrik samlad skara prutgäss (Anser bernicla), tydligen stadd
på flyttning till sydligare trakter, kanske från något norr
om Kap Tscheljuskin beläget polarland, en lom, några
ismåsar och krvckjor samt lemningar efter ugglor. Dägg-
djuren representerades af den förut nämnda björnen samt af
ren och lemmel, efter hvilka spår och
spillning syntes på slättlandet. I hafvet
sägs en hvalross, åtskilliga snaddar I Phoca
hispida) och ett par stim hvithvalar.

Alla elfvar voro nu uttorkade, men
vidsträckta grunda flodbäddar gåfvo till
känna, att vid snösmältningstiden ett rikt
vattenflöde här eger rum. Sorl af snö-
bäckar och fogelskri bilda då helt säkert
ett afbrott i den ödslighet och tystnad, som
nu var utbredd (ifver slättlandets kala, på
nästan all växtlighet blottade lerbäddar.
Sannolikt kan man dock litet längre in i

Den längst norr ut
lefvande skal-

baggen.
Micralvmma Dick-

sorti Mäkl..
12 ggr förstor.

landet, i någon mot nordhafsvindarne skyddad däld, finna
helt andra naturförhållanden, ett rikare djurlif och en växt-
verk!, sommartiden lika blomsterrik som den, hvilken möter
oss i Isf jordens och den »Namnlösa bugtens» (Besiman-
naja bays) dälder. Några spår efter menniskor sågo vi
icke härstädes. De berättelser, som redan på sextonhun-
dratalet voro gängse om beskaffenheten af Asiens nord-
spets, göra det dock sannolikt, att Sibiriens nomader
någon gång drifvit sina renhjordar ända hit upp. Det är
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till och med ej omöjligt, att ryska fångstmän från Cha-
tanga jagat på Taimur-lanclets nordspets, och att Tschelju-
skin verkligen varit här, derom vittnar den på ryska kar-
tor ganska riktiga utläggningen af den udde, som nu med
rätta bär hans namn. 1

Bergarten utgöres af en lerskiffer, insprängd med
chiastolitlika kristaller och kristaller af svafvelkis. På sjelfva
udden är skiffern genomkorsad af en mäktig gång af ren,

hvit qvarts. Enligt gammal polarfararsed uppbyggdes här
till minne af vårt besök en ståtlig stenvarde.

För att kunna få en god astronomisk ortbestämning
på denna vigtiga punkt dröjde jag der till den 20 avg.
om middagen. Lena fick order att under tiden ånga ut
för att dragga. Den mötte åtta minuter norr om den vik,
der vi lågo för ankar, grof och ganska tät is. Hafvets
djup tilltog här hastigt. Djurlifvet på hafsbottnen var rikt,
bland annat på stora sjöstjernor och ophiurider.

Enligt resplanen ville jag härifrån ånga rätt öster ut
mot cle JSysibiriska öarna för att se till, om man ej skulle
möta land på denna väg. Den 20 och 21 gick det tem-

1 Detta har betvinats af ryska geografer, v. Baer säger t. ex.: »Dariiber
ist, gar kem Zweifel, dass dieses Vorgebirge nie umsegelt ist, und dass es auf
einem Irrthum bernhte, wenn Laptew auf einer Seefahrt die Bucht, in welche
der Taimur sich miindet, erreicht zu haben glaubte. Seine eigenen späteren Fahr-
ten erwiesen diesen Irrthum. Die Vergleichung der Berichte und Verhältnisse
lässt mich aber auch glauben. dass selbst zu Lande man das Ende dieses Vorge-
birges nie erreicht habe; sondern Tscheljuskin, vm dieser, man känn wohl sägen,
grässlichen Versuche endlich iiberhoben zu seyn, sich zu der ungegrundeten Be-
liauptung entschloss, er habe das Ende gesehen, und sich überzeugt, Sibirien sei
nach Norden überall vom Meere umgränzt» (uttalande af v. Baer i Neueste
Nachrichten iiber die nördlichste Gegend von Sibirien; v. Baer und v. Helmersex,
Beiträge zur Kenntniss des Russischen Reiches. IV, S:t Petersburg 1841, s. 275).
På följande sida i samma uppsats säger sig v. Baer visserligen ej vilja lägga
synnerlig vigt på Strahlenbergs uppgift, att Sibirien och Novaja Semlja hänga till-
sammans, men han tyckes tro, att en brygga af ständig is förenar dessa länder
med hvarandra.
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ligen obehindradt fram i denna riktning bland spridd drif-is,
som var gröfre och mindre sönderfrätt än den vi träffat
på vestra sidan om Taimur-landet. Några mycket stora
isflakar förekommo äfven, men inga isberg. För öfrigt följ-
des vi åter af en så stark
dimma, att vi endast kunde
se isfält och isstycken i far-
tygets omedelbara granskap.
Förutom Lestris-arter och
krvckjor såg man nu äfven
alkor, en fogel som nästan
saknas i Kara-hafvet. Jo-
hannesen trodde, att dessa
foglars närvaro skulle be-
visa, att hafvet ej fullstän-
digt tillfryser om vintern,
emedan det ej vore antag-
ligt, att alkorna höst och
vår skulle flyga öfver det
tfllfrusna Kara-hafvet för
att här borta uppsöka sin
föda och sina häcknings-
ställen.

Natten till den 22 ån-
gade vi genom temligen tät
is. Hela dagen var fort-
farande en så stark dimma
rådande, att man ej kunde
se isfältens utsträckning i
fartygets omgifning. Mot
middagen nödgades vi der-

Ophiurid från hafvet norr om Kap
Tscheljuskin.

Ophiacantha bidentata Retz.

11/3 af nat. storl.

för taga en mera sydlig kurs. Då vi ej heller i denna
riktning kunde komma fram, lade vi, i afvaktan på
klart väder, bi vid en större isflak, tills det på eftermid-



SJ UN DE KA PI TI. ET

332

dagen åter lättade något, så att vi kunde fortsätta färden.
Men det varade endast en kort stund, innan dimman å nyo
blef så tät, att man, såsom sjömännen säga, kunde skära
den med knif. Det var nu tydligen fara värdt, att Vega
under en fortsatt påmåfå-segling uti den islabyrint, hvari
vi intrasslat oss, skulle kunna råka ut för samma (ide.

som drabbade Tegetthoff. För att undvika detta blef det
nödvändigt att, med öfvergifvande af försöket att segla
frän Kap Tscheljuskin rakt till de Nysibiriska öarna, så
snart som möjligt söka nå det öppna vattnet vid kusten.

Då det den 23 på morgonen klarnade, började vi
derför åter ånga fram bland drifisfalten, men denna gäng
ej för att komma fram i en bestämd riktning, utan för att
söka öppet vatten. De isfält, vi nu träffade, voro ytterst
sönderfrätta, hvilket antydde, att vi ej kunde vara långt
från drifisens kant. Men detta oaktadt blefvo alla försök
att finna »framkommelig» is i ostlig, vestlig eller sydlig
riktning förgäfves. Vi måste alltså i nordligriktning söka den
öppning, genom hvilken vi inseglat. Detta var så mycket
mer oroande, som vinden hade kastat om till en .temligen
frisk NV, hvarför det med Vegas svaga ångkraft endast
gick långsamt framåt. Först kl. 1/i 7 e. m. kommo vi
ändtligen ut från den säckformiga öppning i isen, uti
hvilken vi dagen förut vid middagstiden inseglat.

Utan att sjelf hafva erfarit det, kan man knappast
göra sig en föreställning om de synvillor, som dimma åstad-
kommer i trakter, der de föremål, som framskymta genom
töcknet, icke äro till sin storlek på förhand kända och så-
lunda ej kunna lemna åskådaren ett begrepp om afståndet.
Vår uppfattning af afstånd och storlek beror i sådana fall
fullkomligt på en tillfällighet. Härtill kommer, att sjelfva
de dimhöljda föremålens otydliga konturer ofta af åskå-
daren omedvetet fullständigas till nyckfulla fantasibilder. Un-
der en båtresa i Hinlopen Strait skulle jag en gång bland
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drifis ro till en några få kilometer aflägsen holme. När
båten sattes ut, var himlen klar, men medan vi som bäst
voro sysselsatta med fogelskytte för vår middag, höljdes
allt i en tät dimma, och det så oförmodadt, att vi ej hunno
taga någon kompasspejling pa holmen. Häraf föranleddes
en ej rätt angenäm rodd på höft bland de i sundet häf-
tigt kringdrifvande isstyckena. Alla ansträngde sig nu så
mycket som möjligt för att få spaning på den holme, hvars
strand skulle bereda oss en säker rastplats. Härunder sägs
en mörk rand skymta fram vid horisonten. Den togs för
den holme, dit vi ärnade oss, och att den mörka randen
hastigt höjde sig, föreföll till en början ej besynnerligt, då
vi trodde, att dimman skingrades och att till följd deraf
mer af landet blef synligt. Snart sågos två hvita snöfält,
som vi förr ej sett, på ömse sidor om landet, och genast
derpå förvandlades detta till ett hafsvidunder, snarlikt ett
bergstort hvalrosshufvud. Detta fick lif och rörelse, och
slutligen sjönk allt tillsammans till hufvudet af en vanlig
hvalross, som låg pa ett isstycke i båtens närhet; de hvita
tänderna bildade snöfälten, det svartbruna kullriga hufvu-
det bergen. Knappast var denna villa försvunnen, innan
en af manskapet ropade: »land rätt för ut, högt land!
Vi sågo nu alla framför oss ett högt alpland, med berg-
spetsar och isbräer, men äfven det sjönk ögonblicket derpå
tillsammans till en vanlig låg iskant, svärtad af jord. På
våren år 1878 gjorde Palander och jag med nio man en
slädfärd rundt om Nordostlandet. Under denna sågos och
fiildes en mängd björnar. När en björn syntes, medan vi
släpade vara slädar framåt, stannade vanligen tåget och,
för att ej skrämma björnen, gömde sig alla man bakom
släden, med undantag af skytten, som, nedhukad på något
lämpligt ställe, väntade, tills bytet kommit på tillräckligt
nära håll för att med säkerhet kunna fällas. VM ett till-
fälle hände det da under dimhöljdt väder på isen af Wahlen-

b '._, b
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berg bay, att den björn, som väntades och som tydligt blif-
vit sedd af alla man, i stället för att nalkas med sin van-
liga smidiga zigzag-gång och under sina vanliga försök att
nosa sig till en säker insigt om främlingames matnyttighet,
just då skytten lade an, spände ut jettevingar och flög
bort i gestalt af en liten ismas. En annan gång under
samma slädfärd hörde vi från det tält, i hvilket vi rastade,
den utanför sysselsatte kocken ropa: »en björn, en stor
björn; nej, en ren, en mycket liten ren». I samma ögon-
blick small ett väl riktadt skott, och björn-renen befans
vara en mycket liten räf, som med lifvet fått plikta för
äran att några ögonblick hafva spelat ett stordjurs rol. Af
dessa berättelser kan man

#

inse, huru svår seglats i dimma
och bland drifis måste vara på ett okändt farvatten.

Under cle två gånger fartyget var förtöj dt vid isflaken,
lades trawl-nätet ut, jemte svablar. Det fick långsamt
släpa fram med isen, som drefs åt nordvest i följd af en
frisk sydostvind, som för tillfället var rådande. Utbytet
af trawlingen blef ytterligt rikligt: stora sjöstjernor, krinoi-
deer, spongier, holoturier, en gigantisk hafsspinclel (Pykno-
gonid), massor af maskar, snäckor m. m. Let var den
rikligaste skörd trawl-nätet på en gång uppbringat under hela
vår färd rundt om Asiens kuster, och detta från hafvet
utanför Asiens nordspets! Bland här insamlade former må
särskildt nämnas den stora hafsspindelii, af hvilken en af-
bildning här bifogas, äfvensom tre exemplar af små med
stjelk fastade krinoideer. Djupet vexlade mellan 60 och
100 meter. Vattnets temperatur var vid ytan + 0° till
— 0°,6, på bottnen — 1°,4 till — 1°,6; dess salthalt var

betydlig, så väl på bottnen, der den i det närmaste uppgick
till de öfriga stora oceanernas, som på ytan, der den vis-
serligen var ungefär en femtedel mindre, men dock myc-
ket större än ytvattnets i Kara-hafvet. Eget är, att en
temperatur under det rena vattnets fryspunkt skall vara



335

«>•

fördelaktig för utvecklingen af ett så ytterligt rikt djurlif
som det, hvilket här träffades, och att detta icke skall

Hafsspindel
(Pyknogonid)
från
hafvet
öster

om
Kap

Tscheljuskin.

1/2
af

naturlig
storl.

lida något men af det fullständiga mörker, som under större
delen af året råder på bottnen af clet istäckta hafvet.

RIK DRAGGNINGSSKORD
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När vi kommit ut ur isen, ångade vi mot land, som
varskoddes den 23 kl. 8 t. 45 min. e. m. Landet var lågt och
snöfritt; hafvets djup vexlade på ett afstånd af 10 kilometer
från kusten mellan 13 och lö meter. Kusten sträckte sig-
nar från norr till söder. Vi följde den på ett afstånd af
7 till 10 kilometer. En nordvestlig bris förde här far-
tyget, utan tillhjelp af ånga, hastigt framåt öfver en full-
komligt smul sjö. t

Den 24 augusti seglade vi fortfarande längs landet
mot söder. Hafvets djup ökades nu till 33 meter på ett
afstånd af 10 kilometer från land. Landet blef småningom
högre, och ett stycke från kusten sågos vackra bergskedjor,
som, efter ögonmått bedömdt, uppstego till en höjd af 600
till 900 meter. De voro, liksom strandslätten, alldeles fria
från snö. Endast i bergens klyftor qvarlågo några få snö-
eller is-samlingar, hvilka på ett par ställen tycktes bilda
verkliga glacierer, som dock afslutades på en betydlig höjd
öfver hafvet. Den snöfria sluttningen mellan bergets fot
och den 30 till 60 meter höga strandafSatsen bildade en
jemn slätt, täckt af en brungrön gräsmatta, förmodligen af
samma beskaffenhet som den, hvilken vi sett på Taimur-ön.

Under förmiddagen var härligt klart väder, och ofta
kunde man från fartyget ej se spår till is. En mängd
hvalrossar syntes, och om jag får döma af den eld, som
denna syn tände i våra fångstmäns ögon, så kommer det
ej att dröja länge, innan de norska fångstfärderna utsträc-
kas till hafvet norr och öster om Asiens nordspets. Vidare
sågos en mängd tejstar och alkor, dessa senare åtföljda af
årsungar, stora som rotges. Närmare middagen varskod-
des »land för ut om babord». Det var tydligen Preo-
braschenie-ön. Jag beslöt att på några timmar landstiga der-
städes för naturhistoriska undersökningar och för att der,
om väderleken det medgaf, anställa en ortbestämning. Af-
ståndet till den högländta ön var dock större än vi väntat,

o o n
O O \)
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så att ankaret först kl. 6 e. m. kunde fällas på dess syd-
vestra sida, nära den tvärbranta stupan af ett rikt fogel-
berg.

Under de två sista dagarne hade vi seglat fram öfver
en trakt, som på nyare kartor är betecknad såsom land.
Härigenom visade det sig, att en betydlig förändring måste
införas på norra Sibiriens karta, och jag skall derför här
anföra de iakttagelser, på hvflka bestämningen af vår kurs-
linie grundar sig.

På det sistnämnda stället hade vi land till styrbord om oss
på ett uppskattadt afstånd af 4'. Preobraschenie-ön låg härifrån
17'5 i S 21° V. Det är på grund af dessa data och de i logg-
boken angifna kurser, som Vegas färd blifvit på kartan
utsatt, och något tvifvel kan ej uppstå derom, att ej det af oss

angifna läget af Taimurhalföns ostkust i hufvudsak är riktig.
Preobraschenie-ön bildar en 30 till 60 meter hög, tem-

ligen jemn grässlätt, hvilken i nordvest slutar mot hafvet
med en tvärbrant stupa, men åt sydost långsamt sänker
sig till två i hafvet långt utskjutande sandreflar. A7id vårt
besök var ön snöfri och täckt med en gräsblandad moss-
matta, som var ganska riklig i synnerhet på öns sydvestra,
mot nordanvindarne skyddade sluttningar. Här mötte man

å nyo den arktiska djurverlden i all sin rikedom. Utsprån-
gen på öns tvärbranta strandafsats utgjorde häckningsställe
för tallösa alkor och kry ek jor, till hvilka en eller annan

1 Enligt observation med artificiel horisont i land.
" Enligt observation om bord. Längd-observationerna, som anstalts nägra

timmar före eller efter middagen, äro reducerade till middagen.

Observerad
bredd längd

Kap Tscheljuskin 1 77° 36A8 103° 17',2
Om bord på Vega 2midd. d. 21 ang. 77° 25' 109° 12'

» » » » » $2 » 76° 53' 116° 9'
;> » » » »28 » 76° 48' 115° 0'
» » » » »24 » 75° 0' 113° 33'
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tej st sällat sig. På den yttersta strandfjären sprungo va-
dare beskäftigt af och an för att samla sin föda. Vid de
öfversta klipputsprången häckade en skara stormåsar och
på låglandets sluttningar sågs den hvita fjellugglan lura
på sitt rof, stilla och orörlig under timtal, men såsom van-

ligt var och skygg, så att jägaren endast med svårighet kunde
nalkas henne inom skotthåll. På några ställen utbredde

Preobraschenie-ön.
Efter en teckning af O. Nordqvist.

sig mellan alkfjellets fot och stranden en stenbeströdd strand-
fjäre, vid högt vatten till större delen öfversköljd af hafvet
och vid lågvatten full af grunda saltvattenpölar. Här hade två
isbjörnar, som snart blefvo fälda, den ene af löjtnant Bru-
sewitz, den andre af kapten Johannesen, slagit sig ned.
Björnarne hade tydligen varit på jagt efter de alkor, som
jemte sina redan simkunniga ungar, stora som rotges,
simmade i vattenpölarne vid alkfjellets fot, och framför
allt torde cle hafva lurat på foglar, som genom någo
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olyckshändelse råkat nedfalla från häckningsstället. I haf-
vet såg man ett ej ringa antal salar, och blott några tim-
mar före ankomsten till ön hade vi seglat förbi flockar af
hvalross.

Växtligheten var vida frodigare och artrikare än vid
Kap Tscheljuskin och bar naturligtvis en sydligare prägel,
ej allenast till följd af det sydligare läget, utan äfven med
anledning deraf, att öns stränder sköljas af det om som-
maren uppvärmda vattnet från Chatanga-floden. 1

1 Följande 65 arter insamlades här af dr Kjellman:
Saussurea alpina DC.
■Gymnandra Stelleri Cham. & Schlecht.
Pedicularis hirsuta L.
Eritrichium villosun. Binge.

Myosotis silvatica Hoffm.
Phaca frigida L.
Dryas octopetala L.
Sieversia glaeialis R. Br.
Potentilla emarginata Pchsh.
Saxifråga oppositifolia L.

» bronchialis L.
» flagellaris Wili.d.

>4 Hirculus L.
» serpyllifolia Pubsh.
» stellaris L. f. comosa

■» nivalis L.
» hieraciifolia Waldst. & Kit.
» punctata L.
» cernna L.
» rivularis L.
» erespitosa L.

-Chrysosplenhvm alternifolium L.
Eutrenia Edwardsii R. Br.
Parrya macrocarpa R. Br.
-Cardamine bellidifolia L.
Cochlearia fenestrata R. Br.
Draba alpina L.
Papaver nudicaule L.
Ranunculus pvgm_eus Wo.

» hyperboreus Rottb.
» nivalis L.
» sulphureuß Sol.

Caltha palastris L.

Wahlbergella apetala (L.) Fr.
Stellaria humifasa Rottb.

» Edwardsii R. Br.
Cerastium alpinum L.
Alsine macrocarpa Fenzl.

» rubella Wg.

Sagina nivalis Fr.
Oxyria digyna (L.) Hill.
Polygonum viviparum L.
Salix arctica Pall.

» reticulata L.
» polaris W&.

Poa arctica R. Br.
» pratensis L.

Glyceria angustata R. Br.
» vilfoidea (Axds.) Th. Fu.

Arctophila pendulina (L.est.) Axd.
Catabrosa algida (Sol.) Fr.
Colpodium latifolinm R. Br.
Dupontia Fisheri R. Br.
Aira caespitosa L.
Hierochloa pauciflora R. Br.
Alopecurus alpmus Sm.
Eriophorum angustifolium Roth.

» russeolum Fr.
» Scheuchzeri Hobpe.

Carex ursina Desv.
» aquatilis Wc.

Juncus bigluinis L.
Luzula hyperborea R. Br.

» arctica 81.
Lloydia serotina (L.) Ri_ichenb.
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Beklagligen medgaf mig den långt framskridna årsti-
den endast att låta Vega dröja några få timmar vid denna
intressanta ö, och kl. 1/n 11 på aftonen lättades derför åter
ankaret för att fortsätta vår färd längs kusten.

Den 25, 26 och 2 7 augusti hade vi för det mesta
stilla, vackert väder och fullkomligt isfritt haf. Vattnets
temperatur steg åter till + s°?B, och dess salthalt min-
skades betydligt. Men djupet aftog nu så starkt, att vi
t. ex. natten mot den 26 hade ganska svårt att komma
förbi några grund, belägna vester om Lena-deltat, utanför
Oloneks mynning.

Ursprungligen hade det varit min afsigt att låta Vega
skilja sig från Lena först vid någon ankarplats i en af
Lena-flodens mynningsarmar. Men med anledning af det
grunda farvattnet, den goda vinden och det isfria haf, som
nu låg framför oss öster ut, beslöt jag att skilja mig från
Lena i öppna sjön utanför Tumat-ön. Detta skedde natten
mellan den 27 och 28 avg., sedan kapten Johannesen me-
delst ett öfverenskommet tecken blifvit kallad att infinna
sig om bord på Vega, för att emottaga förhållningsorder,
pass 1 och bref till hemlandet. Till afskedshelsning åt vår
lilla trogna följeslagare på färden rundt om Asiens nord-
spets kastades några raketer, hvarpå vi ångade eller seg-
lade vidare, livar och en åt sitt håll.

Under seglingen från Norge till Lena hade vi varit
mycket besvärade af dimma, men deremot hade vi, endast
då vi öster om kap Tscheljuskin lemnade kustfarvattnet,
mött is i sådan mängd, att den var hinderlig för vår färd.
Om kusten hela tiden följts, om vädret varit klart och far-
vattnet tillräckligt upplodadt, så att det varit möjligt att

1 Före afresan hade jag genom Kongl. Utrikes-departementet mottagit
öppna bref af ryska regeringen, hvarigenom de ryska myndigheter, med hvilka
vi kunde komma i beröring, anbefaldes att lemna oss allt det biträde, som omstän-
digheterna påkallade.
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alltid hålla kursen nära land, så skulle Vegas färd till
Lenas mynning aldrig varit hämmad af is, och jag är öfver-
tygacl clerom, att detsamma år efter år skall inträffa under
slutet af augusti månad, åtminstone mellan Jenisej och
Lena. Det ställe, der under segling från Atlanten till Lena
ishinder oftast torde möta, tror jag nämligen ej vara Asiens
nordspets, utan trakten öster om inloppen till Kara-hafvet.
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Frasers och Express' resa uppför Jenisej och deras återfärd till Xorge. —

Kontrakt om Lenas lotsande uppför Lena-floden. — Lenas färd genom deltat
och uppför floden till Jakutsk. — Sibiriens naturbeskaffenhet i allmänhet. —

Flodområdena. — Landets odlingsbarhet och behof af lättade kommunikationer
— De stora floderna, Sibiriens blifvande handelsvägar. — Färd uppför Jenisej år
1875. — Sibiriakoffs ö. — Tundran. — Den sibiriska urskogen. — Vestra Sibi-
riens invånare: ryssarne, de förviste, »asiaterna». — Sätt att färdas på Jenisej :
hundbåtar, flytande handelsbodar framdriiha med ånga. — Xya utsigter för
Sibirien.

Jag har i inledningen till denna reseskildring nämnt,
att Vega under första delen af sin färd åtföljdes af tre
andra fartyg, hvilka jemte expeditionens hufvudfartyg stodo
till mitt förfogande och under mina order, och jag har i för-
bigående yttrat, att äfven deras färder förtjena nämnas i sjö-
fartens historia. Då vi nu utanför Lenas mynning skilts från
det bland dessa fartyg, som längst följde Vega på dess stråt
mot öster, kan det vara på sin plats att med några ord redo-
göra för slutet af Frasers, Express' och Lenas resor och
att gifva skäl för hvad jag yttrat om betydelsen af deras
färder.

Den 9 avg. kl. 10 f. m., sedan herr Serebrenikoff
gått om bord på Express för att såsom Sibiriakoffs ombud
öfvertaga högsta befälet öfver de två, för Jenisej-färden af-
sedda fartygen, afgick Fraser, med Express i släptåg, från
Dicksons hamn uppför floden. Resan gick utan några
andra äfventyr, än att man, till följd af obekantskap med
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farvattnet, stundom lindrigt stötte på grund. Den 11 avg.
var man vid Korepowskoj, samma ställe der jag 1876 upp-
lade cle varor, som Ymer förde med sig. Här togs min
gamle vän från 1875 och 1876 års färder, kosacken Feo-
dor, om bord. Han visade sig dock äfven nu vara en lika
menlös lots som förut. Oaktadt erfarenheten från 1876,
då han flere gånger förde Ymer på grund, hade han ännu
ej fått en klar föreställning om skilnaden mellan ett ocean-

Ångaren Fraser.

fartygs byggnadssätt och de vanliga plattbottnade Jenisej-
pråmarnes, och hans begrepp om lotsyrkets ansvar yttrade
sig, då han fick råda sig sjelf, på så sätt, att han vid kin-
kiga ställen sökte i sömnens armar glömma alla faror och
besvärligheter. Herr Serebrenikoff och fartygens befälhaf-
vare nödgades derför sjelfva medelst täta lödningar, som
vanligen anstäldes från en förutsänd ångslup, söka reda på
det rätta farvattnet. Detta var mellan de jemna, med låga
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busksnår och rika gräsmarker täckta öarna ofta mycket smalt,
men tyckes hafva varit temligen djupt, enär man, äfven
der fartygen framgingo på egen hand utan ledning af dug-
lig lots, hade 5 till 80 meters djup, och sedan en fiskare,
som bättre än Feodor kände farvattnet, tagits om bord,
kunde man under tolf timmar framgå med full fart mel-
lan de sydligare Briochowski-öarna 1 öfver ett djup af 30
till 50 meter. Den 14 augusti kom man till Tolstojnos,
der en ganska väl hållen simovie är belägen, ungefär vid
70° 10' n. br., 370 kilometer söder om Dicksons hamn. Den
15 augusti ankrade man i en god hamn vid Saostrowskoj,
en 100 kilometer längre uppför floden, vid sjelfva skogs-
gränsen belägen simovie, der varorna skulle lossas och annan
last intagas. Sedan man den 16 byggt en brygga, började
lossningen den 17 augusti och var den 20 afslutad. Här-
ifrån gick Fraser ännu längre uppför floden till Dudino
för att intaga åtskilliga der upplagda varor: talg, hvete, råg
och hafre. Den 2 sept. vände ångaren tillbaka till Sa-
ostrowskoj, der emellertid äfven Express intagit sin last.

Dudino är en kyrkby, belägen vid floden Dudinkas
utlopp i Jenisej. Här uppehålla sig två prester, en smo-

tritel (uppsyningsman, ungefär motsvarande länsman hos
oss), ett par förvista, några ryska arbetare och en hop in-
födingar. Härtill kommer ställets egare, den inflytelserike
köpmannen Sotnikoff. Denne clriftige och duglige man
är i ekonomiskt afseende herskare öfver hela clen kringlig-
gande trakten, hvars alla invånare på ett eller annat sätt äro
af honom beroende. Mot säd, bränvin, socker, te, jernvaror,
krut och bly, tyg och läder tillbyter han sig pelsverk, fisk,
mammutelfenben m. m., och dessa varor sändas sedan med
en ångbåt till Jenisejsk för att derifrån spridas till Kina,
Moskwa, Petersburg o. s. v. Bland annat är han äfven

1 Jag betecknar med detta namn, i brist på något annat, alla de otaliga
öar, som ligga i Jenisej mellan 69° 45' och 71° n. br.
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egare af ganska mäktiga kollager i de omkring 60 kilo-
meter från Dudino belägna i\oril-bergen. Denne enkle och
flärdlöse man har varit synnerligen förekommande mot alla
vetenskapsmän, som besökt trakten. Hans bostad, belägen
i granskapet af skogsgränsen, är troligen den sibiriska tun-
drans ståtligaste palats, beunclradt af infödingar från när
och fjerran. Det är byggdt af grofva stockar, består af
två våningar, har grönmåladt tak, många fönster med ut-
sirade karmar målade i hvitt och blått; rummen äro varma,
försedda med mattor af pelsverk, krukväxter i fönstren,
talrika helgonbilder, fotografier och kopparstick.

Den 7 sept. var allt klart till afresan. Fraser och Express
lättade ankar för att anträda återfärden utför floden. Vid
Tolstojnos mötte man två dagar clerefter ångaren Moskwa 1

från Bremen, förd af kapten Dallmann, hvilken hade om

bord besättningen på norska ångfartyget Zaritza, fördt af
kapten Brun, hvilket strandat vid Jenisejs mynning och
öfvergifvits af besättningen. Det var dock med denna
strandning ej farligare, än att, då Fraser den 13 sept. träf-
fade den strandade Zaritza, man kunde pumpa fartyget
läns, taga det af grund, sätta maskinen i stånd samt
föra det åter till Norge. Den 19 sept. kommo alla tre
fartygen till Matotschkin-sunclet, der de lågo för ankar

1 Moskwa var den första ångbåt, som från Atlantiska hafvet framträngde
till staden Jenisejsk. Hufvuddata från dess resa må derför här anföras.

Baron Knoop, jemte åtskilliga ryska handelsmän, hade år 1878 förhyrt en
ångbåt, Louise, för varutransport till Jenisej, men denna strandade redan vid
Korges kust. I stället förhyrdes Zaritza, en annan norsk båt, för att öfverföra
Louises varor till deras bestämmelseort. Men äfven detta fartyg strandade i Jeni-
sej -mynningen och öfvergafs af besättningen, som bergades i en Zaritza åtföl-
jande mindre ångbåt, Moskwa. Med denna båt reste nu kapten Dallmasx, Bre-
merköpmannen Helwig Schmidt och entjensteman i ryska finansministeriet, Ehlertz,
uppför floden. Moskwa hade en lycklig resa. Den framkom d. 4 sept. till Gol-
tschicha. Turuchansk passerades till följd af en mängd uppehåll först den 24
sept. Den 1 okt. kom man till Podkamennaja Tunguska och den 14 okt. till
den för Moskwa bestämda vinterhamnen vid Tschorna-floden, några mil norr om
Jenisejsk (Fahrt auf dem Jenissej von der Miindung bis Jenissejsk im Sommer 1878;
Petermanns Mittheilungen 1879, s. 81).
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några dagar i Beluga bay för att intaga vatten samt lämpa
kol och last, hvarpå de den 22 i samma månad seglade
genom sundet mot vester och den 26 ankrade välbehållna
och med full last vid Hammerfest. 1 Det gods, som nu
för första gången från Jenisej fördes till Europa, utgjordes
af omkring 600 tons talg, hvete, råg och hafre. De till
Sibirien införda varorna bestodo hufvudsakligast af 16 tons
spik, 8 tons hästskor, 4 tons hästskosöm, 16V2 tons stång-
jern, 38 tons tobak, 60 tons salt, 24 kärl petroleum, en
jernpråm i bitar med nödiga tillbehör af ankare m. m. 2

Innan jag går att redogöra för Lenas resa, måste jag
nämna några ord om de åtgärder, som af herr Sibiriakoff
vidtagits för att betrygga hennes färd mellan flodmynnin-
gen, der hon skulle skiljas från Vega, och hennes egentliga
bestämmelseort, staden Jakutsk. Det är naturligtvis myc-
ket svårt för ett fartyg att utan lots söka sig väg uppför
ett vidsträckt, af en mängd djupare och grundare flodar-
mar genomkorsadt, i hydrografiskt hänseende fullkomligt
okändt deltaland. Herr Sibiriakoff hade derför anordna!
så, att en flodlots skulle möta Lena vid deltalandels nord-
spets, och med honom låtit genom herr Kolesoff uppgöra
följande kontrakt, som jag här fullständigt återger, då det-
samma i flere afseenden lemnar en ganska målande bild af
åtskilliga sociala förhållanden i dessa aflägsna trakter. Den
mig meddelade afskriften af kontraktet lyder i öfversättning
sålunda:

»Jakutsk, år ett tusen åtta hundra sjuttioåtta den 18 februari
har jag, undertecknad jakut Afonasii Fedoroff Winokuroff af-

1 Enskildheterna af dessa fartygs resor har jag från en mig meddelad af-
skrift af kapten Emil Kilssons journal.

' De år 1876 af mig och af Wiggins till Jenisej förda varorna och de
varor, som Schwanenberg utförde derifrån 1877, voro egentligen endast varuprof
i något större skala. Xågon kännedom om de varor, som Zaritza hade om bord,
då den stötte på grund i Jenisejs mynning, har jag icke.
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slutat nedanstående kontrakt med Ivan Platonowitsch Kolesoff,
köpman af andra gillet i staden Jakutsk.

1. Jag Winokuroff förbinder mig att såsom lots föra profes-
sor Nordenskiölds expeditions fartyg uppför Lena-floden ifrån byn
Tas-Arv, som ligger inemot 150 verst nedanför byn Bulun. Från
ön Tumat, som är belägen i Lena-deltats nordöstra del, förbinder
jag mig att för samma fartygs framlotsande på min egen bekost-
nad bland invånarne på platsen anskaffa en lots, som väl känner
det djupaste inloppet i Lena-floden ända till byn Tas-Ary. Denna
lots skall expeditionens chef entlediga vid byn Tas-Ary.

2. Då jag icke är mäktig ryska språket, förbinder jag mig
att medföra en jakut-tolk. hvilken känner ryska språket och är
skrifkunnig. I maj detta är skall jag "Winokuroff med tolken fara
från staden Jakutsk nedför Lena-floden till ön Tumat och derstä-
des tillsammans med tolken invänta expeditionen.

3. Under nedfärden till Tumat-ön är jag förbunden att bland
invånarne i trakten förhyra en sakkunnig vägvisare, hvilken skall
på mina egna båtar följa oss till ön genom Lena-deltats djupaste
lopp. LTnder färden från byn Tas-Ary till Tumat-ön skall jag an-
ställa lödningar och uppteckna farvattnets djup.

4. Mellan byn Bulun och sjelfva Tumat-ön förbinder jag mig
att för fartygets öfvervintring uppsöka två ställen, som äro full-
komligt passande och skyddade för is. Jag skall vidare för expe-
ditionens befälhafvare framlägga en dagbok om allt, som jag kan
finna gagneligt att känna för skeppsfartens betryggande och för
fartygens öfvervintring, äfvensom uppgift på de ställen, som äro
för skeppsfarten farliga eller olämpliga.

5. Framkommen till ön Tumat, skall jag göra till min första
pligt att finna en djup och för de sjögående skeppen beqväm
hamn pä vestra sidan om ön. För detta ändamål förbinder jag
mig att medhafva tvä egna båtar, hvilka, om så är nödigt, skola
öfverlemnas åt expeditionen såsom dess egendom. Vid den funna
hamnen förbinder jag mig att pä något högt beläget ställe på öns
strand, hvilket kan ses från Kap Olonek, uppresa ett signaltorn af
drifved eller jord, likt en kosack-kulle, icke lägre än sju fot. På
denna underbyggnad skall jag uppresa en bock af tre eller flere
tjocka bjelkar och i dennas öfre del anbringa en lång stång med
en blocktrissa för flaggan. Flaggan bör vara upphängd minst 42
fot öfver marken. Ända till dess floden fryser skall jag öfvervaka
det på detta sätt uppförda sjömärket. För detta ändamål har herr
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Kolesoff försett mig med en färdiggjord flagga, en blocktrissa och
en lina. Men då nätterna blifva mörka, skall jag i närheten af
sjömärket anlägga två eller tre stora eldar eller upphänga lanternor
på sjelfva sjömärket, så att dessa eldar eller lanternor kunna ses
utifrån hafvet.

6. Från byn Tas-Ary skall jag föra expeditionens fartyg
ända till staden Jakutsk, i det jag visar rätta forvattnet på Lena-
floden. Tolken skall under hela färden befinna sig vid min sida.

7. Allt ifrån den dag, då jag afreser från Jakutsk, ända till
slutet af min tjenstetid i Nordenskiölds expedition måste vi. jag
Winokuroff och min tolk, alltid vara nyktra (icke rusiga), uppföra
oss ärligt och höfligt och punktligt åtlyda kaptenens befallningar.

8. För alla dessa mina förbindelser har herr Kolesoff att
betala mig nio hundra rubel.

9. Efter expeditionens ankomst till Jakutsk får jag icke utan
chefens tillstånd lemna skeppet, utan skall jag framgent stanna om
bord. Om kaptenen finner det nödvändigt, att jag följer honom
tillbaka ända till Lenas mynning, skall jag efterkomma denna ön-
skan mot ett extra arfvode af tre hundrarubel. Under denna senare
färd är jag icke förbunden att medhafva någon tolk.

10. Om expeditionens framkomst till Tumat-ön genom någon
omständighet förhindras till november månad, eger jag rätt att
med min tolk begifva mig till Jakutsk och här för herr Kolesoff
förete ett å embetets vägnar af kommendanten Baschleff eller nå-
gon annan lokal embetsman gifvet intyg, att jag pä Tumat-ön verk-
ligen upprest sjömärket och vistats der, tills floden blef isbelagd.
samt att jag afrest först efter det att expeditionen icke mera var
att förvänta. Då måste herr Kolesoff på grund af detta kontrakt
göra upp med mig och till mig utbetala hela summan 900 rubel.
jemte 200 rubel för min återresa.

11. Om expeditionens fartyg skulle anlända till Tumat-ön så
sent, att färden uppför Lena blir omöjlig, skola vi, jag och min
tolk, öfvervintra med expeditionen ända tills floden blir öppen år
1879. Och härvid skola vi, jag och min tolk, på vår egen räk-
ning bo der, hvarest fartygen skola öfvervintra, och tjena expedi-
tionen så som tillhörande dess manskap. Efter sjöfartens inträde
1879 skall jag föra fartygen från öfvervintringsplatsen till staden
Jakutsk. Derför har jag utom de mig tillkommande 900 rubel
att erhålla ännu 800 rubel. Om det äfven under denna färd skulle
blifva af nöden att åtfölja fartygen från Jakutsk tillbaka till Lenas
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mynning, skall jag göra det och derför erhålla tre hundra rubel.
Men om fartygen öfvervintra i Jakutsk, skall jag vara fri under
vintern och endast under nästa års resa, om så fordras, åtfölja dem
ända till Lenas mynning. I detta fall har jag att erhålla 300
rubel.

12. Utaf denna betingade summa skall herr Kolesoff på för-
hand utbetala vid afslutandet af detta kontrakt tre hundra rubel,
i maj månad vid affärden ett hundra och femtio rubel och i byn
Bulun två hundra och femtio rubel för mina utgifter till följesla-
gare och lots samt andra omkostnader. Återstoden skall jag er-
hålla efter återkomsten till Jakutsk.

13. I maj vid affärden skall jag, om jag genom sjukdom blir
förhindrad att begifva mig till Tumat-ön, åt herr Kolesoff återbetala
den af mig vid detta kontrakts afslutande erhållna summan med
undantag af de penningar jag utbetalt åt tolken såsom handpenning
och för båtarne. Skulle jag icke då vara i stånd att återgälda
summan, skall jag Winokuroff förtjena det af mig icke återgäldade
beloppet på herr Sibiriakoffs guldbergverk.

14. Detta allt äro vi, båda kontrahenterna, förbundna att
heligt och okränkt iakttaga.»

En anteckning på afskriften upplyser vidare, att till
detta kontrakt hade jakuten Afonasii Fedoroff Winokuroff
i stället för namnunderskrift fogat sitt eget sigill, hvilket
jakuten Alexii Zassimoff Mironoff graverat, samt att vilkoren
blifvit godkända af köpmannen Ivan Kolesoff och det hela
inregistreradt hos polisförvaltningen i Jakutska kretsen.

Kontraktet hade in gåtts under vänlig medverkan af
guvernören och biskopen i Jakutsk, hvilka mycket intres-
serade sig för den föreslagna resan. Den senare kände
till och med ishafskusten genom egen erfarenhet. Men allt
detta oaktadt gick det ej bättre, än att lotsen firade den
stora penningesummans mottagande med ett grundligt rus,
under hvilket han bröt ena armpipan. Han kunde således
aldrig komma till mötesplatsen, och Johannesen fick sköta
sig på egen hand så godt han kunde med sin lilla ångbåt.
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Sedan Lena natten mellan den 27 och 28 augusti
skilts från Vega, ångade hon mot land och kom redan samma
dag till Lena-deltats nordostligaste udde, belägen vid 73°
47'n. br.' Det var här, som lotsens sjömärke skulle vara
uppfördt, men någon lots fans ej, och ingen flaggstång syntes.
För att få rätt på detta inseglingsmärke for Johannesen 40

Ångaren Lena.

kilometer längs stranden vester ut, men då han äfven i
denna riktning sökte det förgäfves, vände han åter till det
förstnämnda stället och landsteg der. På stranden stod en
mycket gammal koja, som redan blifvit alldeles jordfyld;
förmodligen härrörde den från någon bland de expeditioner,

1 Enligt bestämning af Johannesen. Pä Wrangels karta angifves denna uddes
polhöjd till 73° 30'. För längden erhöll Johannesen 125° 31' i stället för 127°.
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som besökt trakten i början af detta århundrade. Vilda
renar sågos i mängd. Då enligt det anförda kontraktet
sjömärket skulle synas från Kap Olonek, ångade Johanne-
sen ännu en gång mot vester, följande landet så nära som
möjligt. Men då farvattnet här blef allt mer och mer
grundt, utan att man fick sigte på något torn, måste Jo-

Hans Christian Johannesen,
Befälhafvare på Lena. Född 1846.

hannesen finna sig i att sjelf leta sin väg genom delta-
landet, och han beslöt att för detta ändamål uppsöka ost-
ligaste mynningsarmen, hvilken på kattorna är utritad gan-
ska bred och äfven tyckes hafva blifvit begagnad af »den
stora nordiska expeditionens» fartyg. 1

Enligt Latrin (Petermanns Mittheilungen 1579, s. 92) genomkorsas
Lena-deltat af sju hufvudarmar, af hvilka den vestligaste heter Anatartisch. Den
mynnar i hafvet vid en 56 fot hög udde kallad Iskap (Ledjanoi). Derpå kom-
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Fyratio kilometer öster om Lena-deltats nordspets
träffade Johannesen tre sandbankar, hvilka han kringseglade.
Sedan han kommit förbi dessa, blef farvattnet djupare,
så att han kunde gå fram på ett afstånd af 5 kilometer
från land. Den 1 sept. kastade Johannesen ankar i en
bugt på fastlandet i granskapet af det Bychowska inloppet,
och härifrån fortsatte han den 3 sept. kl. 2 t. 30 m. f. m.
vidare uppför floden. Men redan kl. 10 f. m. råkade
Lena på grund. Vattnet var i fallande och började åter
att stiga först en timme efter midnatt. Man kom derför
först följande dag kl. 8 f. m. loss, och det med stor
möda. Seglingen genom deltalandet försvårades derige-
nom, att de kartor, som uppgjorts för 140 år sedan, nu
äro alldeles obrukbara. Deltat har nämligen sedan dess
undergått betydliga förändringar. Der som då för tiden
furmos sandbankar, ligga nu stora, med skog och gräs be-
vuxna öar. På andra ställen åter hafva hela öar blifvit af
floden bortsköljda.

Medan fartyget stod på grund, kommo nio tunguser
om bord. De rodde i små båtar, hvilka voro förfärdigade
af en enda urhålkad trädstam och jemnt kunde bära en
man hvar. Förgäfves sökte Johannesen att förmå någon af
tunguserna att lotsa ångaren; han lyckades ej förklara sin
önskan för dem, oaktadt alla den ryska tolkens bemödan-
den, ett bevis på den ringa beröring dessa tunguser haft
med Sibiriens beherskare, eller ock på den svårighet och obe-
nägenhet vilden har att lära sig de bildade folkens språk.

Först den 7 december hade man äntligen passerat del-
talandet och ångade nu in i sjelfva floden, der farvattnet

mer flodarmen Bjelkoj, derpå Tumatsky, vid hvars mynning ett sjömärke, som
ännu är i behåll, blifvit upprest år 1739 af Laptew. Derpå följa nodens tre öf-
riga hufvudarmar: Kychistach, Trofimowski och Kischlach, och slutligen den mycket
breda ostligaste mynningen Bychowski. Antagligen är någon af de smalare flod-
armarna för segling uppför floden att föredraga framför denna breda, af grund
förorenade arm.
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blef betydligt bättre. Johannesen säger i sin berättelse
om färden, att det är osannolikt, att någon af Lenas vest-
liga mynningsarmar skulle vara af betydenhet, ty dels är
redan den vattenmassa, som utströmmar i ostlig riktning,
mycket betydande i jemförelse med flodens hela vatten-
mängd, och dels innehöllo de af Johannesen besökta vest-
liga och nordliga mynningsarmarna endast saltvatten, me-
dan vattnet i den östra mynningsarmen var fullkomligt
fritt från saltsmak. Den 8 tidigt på morgonen nådde
man den första fasta boningsplatsen vid Lena, Tas-Ary.
Man steg i land för att få upplysningar om farvattnet,
men kunde ej meddela sig med invånarne, emedan dessa
voro tunguser. På eftermiddagen samma dag kom man till
en annan floclby, Bulun. Otålig att komma vidare och i
förmodan, att äfven denna by vore bebodd af idel »asiater» \

ämnade Johannesen fara förbi densamma. Men när invå-
narne sågo ångbåten, helsacle de den med glädjeskott från
alla skjutgevär, som i hast kunde öfverkommas. 2 Lena fälde
då ankar. Tvenne kronobetjenter och en prest kommo om
bord, och den sistnämnde anstälde en tacksägelsegudstjenst.

Der borta vid tundrans gräns tyckes till. och med
asiaten ganska väl uppfatta betydelsen deraf, att fartyg
kunna från verldshafven framtränga till Sibiriens stora floder.
Ett bevis härpå erfor äfven jag år 1875. Medan jag ännu,
innan jag råkat ångbåten Alexander, i min egen nordlands-
båt med två vetenskapsmän och tre fångstmän rodde upp-
för floden, landade vi bland annat vid ett ställe, der för
tillfället ett antal dolganer voro församlade. Då dessa fått
klart för sig, att vi anländt till dem, ej såsom bränvins-
handlaren och fiskuppköparen från söder, utan från norr,
från hafvet, kommo cle i fullkomlig extas. Vi utsattes
för föga behagliga omfamningar af våra skinnklädcla be-

1 Ett i Sibirien användt gemensamt namn för alla de infödda stammarne.
2 Detta har med orätt tolkats så, som om de skjutit på fartyget.
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undrare, och slutligen hade en af oss den oturen att blifva
doppad i floden vid ett försök, som dolganerna i sin för-
tjusning nästan med våld gjorde att bära honom genom
vattnet till den ett stycke från den långgrunda stranden
förtöjda båten. I Dudino höllo äfven dervarande prester
en tacksägelsegudstjenst för vår lyckliga ditkomst. Tvenne

Jakutsk på 1600-talet.
Efter Witsen.

af dem messade, medan klockaren, klädd i en fotsid kaftan
af fårskinn, ifrigt och andäktigt svängde ett väldigt rö-
kelsekar. Lukten från detta var redan i början icke syn-
nerligen angenäm, men den började snart blifva så stark
och obehaglig, att jag, som fått min plats i spetsen bland
åhörarne, höll på att storkna, oaktadt ceremonien försig-
gick i fria luften. Snart var hela klockaren höljd i ett tätt
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rökmoln, och det märktes nu, att hans skinnpels blifvit an-

tänd på samma gång som rökelsen. Sjelfva gudstjensten
afbröts dock icke häraf, utan eldsvådan släcktes blott, under
allmän munterhet, med en öfver klockaren gjuten pyts vatten.

Den 9 på morgonen fortsatte Lena färden uppför flo-
den, hvarvid presten och kronobetjenterna medföljde, men

Jakutsk i våra dagar.
Efter nyare rysk teckning.

de måste snart landsättas, emedan de i glädjen druckit sig
dödfulla. Den 13 sept. nåddes Schigansk, hvarest man in-
tog prof på de der befintliga kolen, men dessa befunnos
odugliga 1, och den 2\ sept. anlände man till Jakutsk. Det

1 Ett kollager är ofta odugligt närmast ytan, der det under århundraden
varit blottadt och utsatt för luftens inverkan, medan det deremot längre ned kan
lemna ganska brukbara kol. Det är för öfrigt sannolikt, att man här förvexlat den
kolskiffer, som ofta omgifver kollagret, med de verkliga kolen. För folk, som
äro oerfarna i kolbrytning, hör en sådan förvexling till regeln, ej till undantagen.
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första fartyg, som från verldshafven kommit hit till hjertat
af Sibirien, mottogs med stor välvilja och gästfrihet, så väl
af myndigheter som af befolkning. Men då Johannesen ej
här påträffade Sibiriakoffs ombud Kolesoff, fortsatte han
färden uppför floden, tills han den 8 okt. kom till byn
Njaskaja, 220 verst från Witim, ungefär vid 60° n. br. Här-
ifrån vände han åter till Jakutsk och upplade båten i vin-
terqvarter något söder om denna stad.

Så väl Fraser och Express som Lena hade sålunda
till fullo löst de uppgifter, som blifvit dem före expeditio-
nens afgång förelagda, och deras färder skola alltid bilda
en vigtig länk i raden af de undersökningar, genom hvilka
sjöfarten på det Sibiriska Ishafvet blifvit öppnad.

För att gifva ett begrepp om det inflytande, denna
sjöförbindelse kan hafva på verldshandeln, och de nya käl-
lor till lycka och välstånd, som derigenom kan beredas
för millioner, skall jag med några orcl redogöra för beskaf-
fenheten af de landsdelar, som genom denna sjöfart skulle
komma i beröring med Europas gamla kulturländer.

Om man tager Sibirien i dess vidsträcktaste betydelse,
d. v. s. under detta namn innefattar ej allenast det egent-
liga Sibirien utan äfven de delar af Högasien, som ligga
omkring de stora sibiriska flodernas kallområden, så kan
detta land till utsträckning, klimat, bördighet och möjlig-
het att hysa en talrik befolkning ganska väl jemföras med
Amerika norr om 40° n. br. Liksom Amerika upptages
Sibirien i norr af skoglösa slätter. Söder om detta område,
der endast jägaren, fiskaren och ren-nomaden kunna finna
en tarflig bergning, vidtager ett vidsträckt skogsområde,
svårodladt och till naturförhållanden kanske snarlikt Sverige
och Finland norr om 60° eller 61° n. br. Söder om detta
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skogsbälte åter möter man så väl i Sibirien som i Amerika
omätliga sträckor af en ytterligt bördig jord, om hvars för-
måga att löna odlarens möda de senaste årens sädesexport
från gränsländerna mellan Förenta staterna och Kanada
lemnat ett så slående vittnesbörd. Mellan Sibirien och
Amerika eger dock den olikhet rum, att medan jordens
alster i Amerika lätt och billigt kunna utföras till Atlantiska
hafvets och Stilla oceanens hamnar, är den bästa delen af
Sibirien, den som ligger kring öfre delen af Irtisch-Obs
och Jenisejs lopp, afstängd från verlclshafven genom väldiga
förland, och de stora floder, som i Sibirien genomkorsa lan-
det och af naturen tyckas vara bestämda att utgöra puls-
ådrorna så väl för dess inre lif som för samfärdseln med
den öfriga verlden, flyta alla mot norr och utfalla i ett haf,
som ända till senaste tider ansetts fullkomligt otillgängligt.

Af dessa floder upptager dubbelfloden Ob-Irtisch med
sina talrika bifloder ett område af öfver GOOOO geografiska
qvadratmil, Jenisej-Angara ej fullt 50000 och Lena något
öfver 40000. l Såsom den detta verk åtföljande kartan
öfver Sibiriens flodsystem utvisar, ligger af dessa ofantliga
landområden blott en ringa del norr om polcirkeln, och
endast mycket obetydliga sträckor af desamma upptagas af
skoglös tundra, hvilket beror derpå, att större delen af kust-
landet vid Ishafvet har sitt vattenaflopp genom egna smärre
floder och derför ej kan anses tillhöra de här ifrågavarande
flodområdena. Drager man i norr gränsen för det med

1 För att ej utan granskning skrifva af tal, som förut tusen gånger blifvit
afskrifna, har jag, med ledning af Petermaxxs karta öfver norra och medlersta
Asien i Stielers Handatlas, gjort en beräkning af de sibiriska flodområdenas stor-
lek och dervid funnit

qvadratkilometer geogr. qvadratmil

Obs flodområde (med Tas) 3445000 62560
Jenisejs » 2712000 49250
Lenas » 2395000 43500

Af dessa områden ligga 4966000 qvadratkilometer, eller i det närmaste
'JÖOOO geografiska qvadratmil, söder om 60° n. br.
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fördel odlingsbara landet vid 60° n. br., så återstår dock en

odlingsbar areal af 90000 geografiska qvadratmil. En
tredjedel häraf torde upptagas af ett skogbeklädt och kanske
temligen svårodladt bergland, men det öfriga består för det
mesta af föga skogbevuxna, lätt odlade grässlätter, täckta
af den yppigaste växtlighet. Jorden, mångenstädes snarlik
Bysslands svarta jord eller »tschernosem», lönar här med
rik äring äfven de knapphändigaste odlingsarbeten. Det
oaktadt hysa dessa trakter nu endast en ytterst fåtalig be-
folkning, men många, många millioner kunna utan svårig-
het der finna sin utkomst, när en gång odlingen gjort lan-
dets rika naturliga hjelpkällor fruktbärande.

En för' Sibiriens framtida utveckling särdeles lycklig
omständighet bildar det förhållandet, att dess tre stora flo-
der redan nu äro segelbara under större delen af sitt lopp.
Öb är segelbar från Biisk (52 01/2 n. br.) och Irtisch åtmin-
stone från Semipalatinsk (50° 18'n. br.). Jenisej åter, som,
efter att med sina två hufvudarmar hafva lemnat det i
Kina belägna kallområdet, genomskär hela Sibirien i norr

och söder från 46: e till 73: e breddgraden och alltså ge-
nomlöper en sträcka, som i längd motsvarar afståndet från
Venedig till Nordkap eller från Mississippis mynning till
norra delen af AVinnipeg-sjön, är redan af naturen segel-
bar från hafvet till Jenisejsk. Till denna stad eger redan
nu transport rum utför de båda hufvudarmarne från Mi-
nusinsk och trakten af Baikal-sjön. Med tillhjelp af åt-
skilliga, i jemförelse med ändamålets vigt föga kostsamma
rensningsarbeten lär Angara kunna göras fullt segelbar
under hela sitt lopp, och dess fortsättning Selenga i
sin nedersta del mellan kinesiska gränsen och Baikal-
sjön. Härigenom skulle en flodvåg öppnas för forslingen
af norra Kinas och södra Sibiriens alster till ett haf,
öfver hvilket man med en vanlig ångbåt kan komma på
5 a ö dagar till Hvita hafvet eller ISbrdkap. En lik-
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artad förbindelse med Atlanten kan -pä dubbelfloden Öb-

Irtisch öppnas med vestra Sibirien och Högasien ända bort
till Kinesiska Dsungariet, der Irtisch börjar sitt lopp med
en i Saisan-sjön fallande mindre flod, Svarta Irtisch, hvil-
ken upprinner söder om Altai-bergen i granskapet af Jeni-
sejs kallflod Selenga. Flerstädes räcka Obs och Jenisejs
flodområden nästan hvarandra handen genom bifloder, hvilka
uppqvälla så nära hvarandra, att obetydliga kanaliserings-
arbeten lära vara tillräckliga för de båda flodsystemens sam-
manbindande. Det samma är äfven fallet med bifloderna
till Jenisej och Lena, hvilka på många ställen nästan nå
hvarandra, och Lena sjelf är, enligt Latkins uppgift, segel-
bar från byn Kotschuga till hafvet. Man ser häraf, hvil-
ket utomordentligt fördelaktigt naturligt inre kommunika-
tionssystem Sibirien eger, men tillika att en sjökommu-
nikation mellan detta land och den öfriga verlclen endast
är möjlig öfver Ishafvet. Det är härpå, som den sibiriska
ishafstartens ofantliga betydelse är beroende. Kan den
bringas till stånd, så ej allenast blir Sibirien, med ned-
läggning af obetydliga kanaliseringskostnader, ett af verl-
dens i afseende å möjlighet till billig varutransport bäst
lottade länder, utan det gamla förslaget om en nordostlig
handelsväg till Kina kan till och med blifva en verklighet.
Om deremot sjöfarten på Ishafvet ej kommer till stånd,
så förblir Sibirien ännu länge hvad det för närvarande är
— ett land rikt på råvaror, men fattigt på allt som fordras
för den trefnad och komfort, som den bildade menniskan i
våra dagar svårligen kan undvara.

Mången torde tro, att den nuvarande bristen på lämp-
liga kommunikationer för handeln skall kunna ersättas ge-
nom en öfver Byssland och södra Sibirien framdragen jern-
väg. Men detta är ingalunda förhållandet. Tvärt om är
en sjöförbindelse ett nödvändigt vilkor för att en sådan
jernväg skall kunna bära sig. Det kan nämligen aldrig

SIBIRIENS FLODER SÅSOM HANDELSVÅGAR
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ifrågakomma att på jernväg utföra åkerbrukets eller skogens
alster öfver den sträcka af tre till fem tusen kilometer, som
skiljer Ob-Irtisch' bördiga flodområde från närmaste euro-
peiska hamn. Afven om man antager, att jernvägsfrakten,
inberäknadt alla omkostnader, skulle kunna sänkas till 2-V,
öre pr kilometerton, komme den i alla fall att från Sibi-
riens sädestrakter till en hamn vid Östersjön stiga till
75 å 125 kronor pr ton. En så hög frakt jemte omlast-
ningskostnader kan ingen af de vanliga alstren af sädesod-
lingen eller skogsbruket bära, hvilket man lätt kan inse,
om man jemför denna fraktkostnad med det närvarande
priset i verlclsmarknaden på t. ex. hvete, råg, hafre, korn,
bjelkar m. m. Men om Sibiriens landtman ej kan sälja
sina råprodukter, så förblir landet fortfarande lika glest be-
folkadt, som det är för närvarande, och ej heller kan den
fåtaliga befolkningen, som finnes der, skaffa sig medel att
köpa sådana alster af den nutida industrien, som kunna
bära en lång transport på jernväg. I saknad af samtidig
sjökommunikation blir jernvägen derför utan trafik, landet
sådant det för närvarande är och den europeiska befolknin-
gens vantrefnad oförminskad.

För att gifva läsaren en föreställning om de nutida
naturförhållandena och den nutida samfärdseln på en sibirisk
flod, skall jag, innan jag återgår till skildringen af Vegas
färd, meddela några utdrag ur mina anteckningar under
resan uppför Jenisej år 18 75 — dock med erinran derom,
att naturförhållandena vid Ob-Irtiseh och Lena betydligt af-
vika från dem vid Jenisej, i det att Ob-Irtiseh genomflyter
lägre, mer bördiga och mer befolkade trakter, Lena åter
vildare, naturskönare, men mindre odlade landsdelar.

När man från Dicksons hamn reser uppför floden, pas-
serar man till en början det breda sundet mellan Sibiria-
koffs ö och fastlandet, men ön är så låg, att den icke
synes från flodarmens östra strand, som fartygen vanligen
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pläga följa vid seglingen uppför eller utför floden. Fast-
landet är deremot till en början högländt, och man kan
på detsamma under seglingen längs kusten urskilja åtskil-
liga utsprång af cle enligt uppskattning 150 till 200 meter
höga bergen i det inre af landet. Dessa äro om sommaren
snöfria. Ett stycke söder om Dicksons hamn gå de ända
ut till stranden, der de bdda en i floden utskjutande låg
klippa och klippholme, benämd efter någon gammal, för
öfrigt okänd sibirisk polar-trapper, Jefremow Kamen.

Sibiriakoffs ö har, så vidt man vet, aldrig varit besökt
af menniskor, ej ens under den tid, då talrika simovier
furmos vid Jenisejs mynning. Någon antydan till denna
ö finnes nämligen ej på äldre kartor öfver Sibirien, oaktadt
dessa, såsom synes af det å sid. 188 här ofvan återgifna fac-
similet, upptaga namn på en mängd nu öde simovier vid
Jenisejs mynning. Ej heller omtalas ön i berättelsen om
den stora nordiska expeditionens färder. Öns vestra strand,
den enda jag sett, bär helt och hållet prägeln af den ne-
dan beskrifna tundran. Åtskilliga renar sågos beta på slutt-
ningarna af öns låga grästäckta kullar, hvarföre jag tror,
att den jägare, som först landstiger der, skall få en rik
jagt

Ännu vid Jefremow Kamen sågo vi 1875 tre isbjör-
nar, hvilka tycktes i all fredlighet beta mellan klipporna och
icke läto störa sig af den ofantliga stockeld af drifved vi
för kokande af vårt kaffe uppgjorde på stranden. Här träf-
fades för sista gången under vår resa uppför floden verk-
liga hafsdjur: Appendicularia, Clio, medusor, stora beroi-
der m. fl. Större buskväxter saknades fullständigt, men
växtverlden började redan här erhålla en från den egent-
liga ishafsfloran afvikande prägel. Ett stycke söder om
Jefremow Kamen vidtager den egentliga tundran, en skog-
lös, af inga bergshöjder afbruten slätt, öfversållad af tal-
rika små sjöar och genomkorsad af smala dalgångar, hvilka

FÄRD UPPFOR JENISEJ 187
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ofta göra en vandring öfver den skenbart jemna slätten
högeligen besvärlig.

Liksom vid alla andra från söder till norr gående flo-
der 1 i Sibirien, är äfven Jenisejs vestra strand, öfverallt
der den bildas af lösa jordlager, fullkomligt låg och ofta
sumpig, då deremot den östra stranden utgöres af en brant,
10 till 20 meter hög afsats, hvilken norr om skogsgränsen

Strandbild från Jenisej.
Efter en teckning af A. N. Lundström.

är på ett ganska märkligt sätt fördelad i pyramidformiga
spetsar. Talrika här förekommande snäckskal, hvilka till-

1 Det är en allmän regel att, då floder flyta fram genom lösa jordlager i
en riktning, som betydligt afviker från parallelcirkelns, så är, då man står vänd
mot flodens mynning, den högra stranden hög och den venstra låg. Orsaken
härtill är jordens klotform och rotation, hvilka, om hinder ej mötte, skulle ge åt
vattnet en aflänkning för norr ut flytande floder åt öster, för söder ut flytande åt
vester. Denna aflänkning hindras visserligen af stranden, men denna täres och bort-
sköljes i stället småningom, så att flodbädden under loppet af årtusenden flyttas i
den angifna riktningen.





Subfossila hafssnäckor från tundran.
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höra arter, som ännu lefva i Ishafvet, angifva, att åtmin-
stone tundrans öfre jordlager blifvit afsatta ur ett haf snar-

likt det, som nu sköljer Sibiriens nordkust. 1

Sjelfva tundran är om sommaren fullkomligt snöfri,
men redan på ett ringa djup under jordytan är marken
der ständigt frusen. På en del ställen vexla jordlagren
t. o. m. med lager af ren, klar is. Det är i dessa frusna
lager, som man funnit hela kroppar af elefanter och nos-
hörningar, hvilka under hundratusentals år blifvit skyddade
mot förruttnelse. Dylika fynd äro dock sällsynta, men der-
emot förekomma enstaka ben från denna forntida djurverk!
i riklig mängd, och derjemte massor af gammal, från mam-

muttiden härrörande drifved, af de ryska infödingarne i
Sibirien känd under det betecknande namnet »noach-trä».
Dessutom ser man i Jenisej-tundrans yngsta lager, betyd-
ligt norr om den nuvarande gränsen för verklig skog, grofva
rotfasta trädstubbar, som antyda, att skogsgränsen i Jenisej-
trakten äfven under vårt geologiska tidskifte gått längre
mot norr än nu, kanske lika långt som den, till följd af
gynsamma lokala förhållanden, för närvarande går vid Lena.

På sluttningarna af den branta tundra-afsatsen äfven-
som i åtskilliga af tundradalarne träffar man en ganska
rik växtlighet, hvilken redan 100 kilometer söder om Je-
fremow Kamen kan bilda verkliga snår af blomväxter, me-
dan sjelfva tundran ännu är bevuxen med en ytterst torf-
tig växtmatta, bildad mer af mossor än af gräsarter. Låg-

1 Såsom prof på tundrans subfossila molluskfauna afbildas å motstående
sida några der allmänt förekommande arter. De äro

1. Mya arenaria Lix. *ft af nat. storl.
2. » truncata Lix. var. Uddevallen-

sis Forb. "/i
3. Saxicava pholadis Lix. */»
4. Tellina lata Gmel. V»
5. Cardium ciliatum Fabr. "

„

6. Leda pernula Mull. var. buccata
Steexstr. V|

7. Nucula expansa Reeve. l/i

8. Fusus Kröyeri Moll. */i
9. » fornicatus Reeve.1 ,

10. » tornatus Gould. =
-

11. Margarita elegantissima Beax. *.',

12. Pleurotoma plicifera Wood. l/i
13. » pyramidalis Ström. I'/.
14. Trichotropis borealis Bröd. l*/„
15. Xatiea helicoides Johnst. Vi

TUNDRAN
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växta Salix-arter gå ända till Dicksons hamn (73° 30' n. br.),
dvergbjorken (Betula nana L.) möter man, ehuru endast
som en längs marken krypande buske, vid kap Schaitan-
skoj (72° 8' n. br.), och här plockade vi 1875 på tundrans is-
blandade jord mognade hjortron. Ganska frodiga, nästan
manshöga alar (Alnaster fruticosus Ledeb.) förekomma redan
vid Mesenkin (71° 28' n. br.), och Briochoffski-öarna (70° till
71° n. br.) äro flerstädes täckta med rika och yppiga busksnår.
Men den egentliga skogsgränsen anses först börja vid den stora
krökning, som floden gör vid 69° 40' n. br., ett stycke norr
om Dudino. Här äro kullame täckta med ett slags skog af
halfför torkade, gråa, mossbelupna lärkträd (Larix Sibirica),
hvilka sällan nå en höjd af mer än 7 till 10 meter, och hvilka
vida mindre förtjena namn af träd än de frodiga albuskar,
som växa inemot 2° längre norr ut. Men redan några få
mil söder om detta ställe och ännu långt norr om polcir-
keln blir barrskogen reslig. Här vidtager en verklig skog,
den största jorden har att uppvisa, sträckande sig med föga
afbrott från Ural till granskapet af Ochotska hafvet och
från 58:de eller 59:de breddgraden långt norr om polcir-
keln, cl. v. s. omkring tusen kilometer i norr och söder
och kanske fyra gånger så långt i öster och vester. Det
är en ofantlig urskog, nästan oberörd af odlarens yxa, men
på många ställen härjad af vidsträckta skogseldar.

På den högländta östra stranden af Jenisej vidtager
skogen omedelbart vid strandvallen. Den utgöres hufvud-
sakligast af barrträd: cembratallen (Pinus Cembra L.) vär-
derad för sina frön, ofantliga lärkträd, den nästan prylfor-
miga sibiriska granen (Pinus sibirica Ledeb.), granen (Pinus
obovata Turcz.), samt spridda träd af den vanliga tallen (Pinus
sylvestris L.). De flesta af dessa nå redan norr om polcirkeln
en kolossal storlek, men ofta äro de i så fall här, långt bortfrån
allt skogsbruk, gråa och halfförtorkacle af ålder. Mellan träden
är marken så betäckt med nedfallna grenar och stammar, en
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del helt friska, andra halfförmultnade eller förvandlade till en
samling af trämylla, som endast af barken sammanhålles,
att man der gerna undviker att gå fram på obanad stig.
Om så måste ske, kommer man ej långt på dagen och
löper ständigt fara att bryta benen i stocksnåren. Nästan
öfverallt äro de nedfallna stammarne klädda, ofta dolda
af en ytterligt yppig mossbädd, hvaremot trädlafvar här, för-
modligen till följd af Sibiriens torra inlandsklimat, före-
komma sparsamt. Granarna sakna derföre den hos oss
vanliga skäggbeklädnaden, och barken på de mellan barr-
träden här och der framskymtande björkarne utmärker sig
genom en ovanligt bländande hvithet.

Den vestra stranden af Jenisej består, liksom flodens
otaliga holmar, för det mesta af uppsvämmade lågländta
och sänka landsträckor, som vid vårflödet öfversvämmas af
floden och rikligt gödslas med dess gytja. På detta sätt
bildas här en bördig ängsmark, täckt dels med en af lien
oberörd gräsmatta, dels med en högst egendomlig, ända
till 8 meter hög buskvegetation, bland hvilken man träffar
en mängd för oss i Sverige välkända växtslägten, t. ex.
Impatiens, Urtica, Söndras, Heracleum m. fl., men i hos
oss okända jetteformer. Ofta vexlar en tät småskog af
en videart (Salix vitellenia L.), hvars raka, qvistfria stam-
mar på afstånd likna söderns bambuskog, med jemna, lif-
ligt gröna gräsmattor och smärre vattendrag på ett sätt,
som åt det hela ger utseende af den mest leende och om-
sorgsfullas! vårdade, från nedfallna qvistar och torrt gräs be-
friade parkanläggning. Det är flodvattnet, som om våren
spelat trädgårdsmästarens rol i dessa af menniskofot sällan
beträdda, på den härligaste grönska oändligt rika parker.
Närmast flodstranden förekomma äfven jemngröna mattor
af en kort Equisetum-art, utan inblandning af några andra
växter, hvilken bildar en »gazon», hvartill intet herre-
säte kan visa motstycke. Skada blott att vistelsen i dessa
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trakter om sommaren nästan omöjliggöres af den förfärliga
massa mygg, hvarmed luften här är förpestad.

En öfverblick af de vigtigaste trädslagens utbredning
i Jenisej-dalen lemnar en af d:r Abxell uppgjord tabell,
meddelad i Redogörelse för de svenska expeditionerna till
mynningen af Jenisej år 187G. 1 Af denna ser man, att vid
Jenisej björken (Betula odorata Bechst.), granen (Pinus obo-
vata Turcz.), lärkträdet (Pinus Larix L.) och enen (Juniperus
communis L.) gå till 69°35'n. br. (d. v. s. till Tromsös
breddgrad), salgen (Salix caprea L.) till 08° 55', baggen (Pru-
nus Padus L.) och sibiriska granen (Pinus sibirica Ledeb.)
till Gö° 30', aspen (Populvs tremula L.) till 05° 55' (Hapa-
randas br.), tallen (Pinus sylvatica L.) till 65° 50' o. s. v.

I midten af skogsbältet synes skogen oafbrutet kläda
hela landet, utan att man der annat än undantagsvis mö-
ter öppna ställen. Mot norden öfvergår skogsmarken i den
skogslösa tundran genom kala, här och livar framträdande
fläckar, hvilka småningom allt mer och mer ökas, tills träd
förekomma endast i dalsänkningar och på skyddade ställen
samt slutligen helt och hållet försvinna. Likadan är i sö-
der skogsmarkens öfvergång till skoglösa trakter (stepper),
hvilka till en början här och der äro beströdda med
större eller mindre fristående grupper af löfträd, tills dessa
helt och hållet upphöra, och landet bildar en ändlös ört-
mark, ur hvars bördiga jordmån den heta sommaren fram-
kallar en mångfald af frodiga växtformer, hvilkas mång-
skiftande, ofta stora och yppiga blommor kläda fälten med
den rikaste färgprakt. Här är det egentliga hemlandet för
många praktväxter i Europas blomsteranläggningar, t. ex.
för pionen, sibiriska ärttädet, den blåa svärdsliljan o. s. v.

Om Sibiriens skogsbälte bildar verldens största skog, så
bildar denna blomsterstepp verldens största odlingsmark, i om-
fång och bördighet troligen utan like. Utan gödsling och

1 Biliang till Vet Akad. Handl. B:d 4 N:0 11 s. 42.
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med ytterligt ringa odlingsarbete skulle man från dess svarta
jord år efter år kunna framlocka de rikaste skördar. För
närvarande är dock detta ypperliga odlingsland ytterligt glest
befolkadt, och detsamma gäller i ännu högre grad om det
mindre lätt odlade skogsbältet. På längre afstånd från flo-
derna är detsamma ett för det mesta okändt land, der eu-

ropeen sällan eller aldrig sätter sin fot och der endast den
infödde nomaden eller jägaren ströfvar omkring. Dock äro

Sibirisk flodbåt
af norske resanden Chr. Hansteen använd på Angaraftoden.

dessa skogar ingalunda så rika på vildt, som man skulle
vänta, kanske emedan myggen om sommaren blir för de
varmblodiga djuren outhärdlig.

Hufvudbefolkningen i skogsbältet utgöres af infödda
nomad- eller jägarstammar, af hvilka samojeder, ostjaker,
tunguser och jakuter äro de talrikaste. Endast längs flo-
derna träffar man här ryska byar och bondgårdar, anlagda
för handel med infödingarne, för fiske och på några ställen
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äfven för guldvaskning. Först i mellersta delen af landet
är den ryska befolkningen talrikare; den är här med ett
bredt bälte utbredd öfver hela den ofantliga sträckan mel-
lan Ural och Angara.

Längst i norr bestå cle ryska boningsplatserna af en-
staka utaf stockar eller af plankor från söndertagna prå-
mar 1 uppförda kojor med platta torftak. Sådana träsnide-
rier och prydnader, som vanligen träffas på den förmögne
ryske bondens hus, och hvilkas konstmessiga former an-
gifva, att invånarne fått tid att tänka på annat än till-
fredsställande af stundens nödtorft, saknas här fullständigt,,
men längre söder ut blifva byarne större, husen prydligare^
med brutna tak och höga, mot byvägen med träsniderier
rikt utsirade gaflar. En i bjerta färger målad kyrka erin-
rar oftast clerom, att någon af byns invånare blifvit rik
nog att bekosta denna prydnad åt sin hembygd. Allt an-

gifver en viss välmåga, husens inre är, om man undantager
de öfverallt kringkrälande kakerlackorna, ganska snyggt.
Väggarna äro prydda med talrika, om ock ej synnerligen
artistiskt fulländade fotografier och stentryck. Rikt utsi-
rade helgonbilder äro uppstälda i ett hörn, och framför
dessa hänga några små oljelampor eller smala vaxljus,,
hvilka tändas vid högtidligare tillfällen. Sängstället bildas
af en lafve närmast taket, så stor att den upptager en
tredjedel eller hälften af rummet, och så högt ifrån golf-
vet att man kan gå upprätt derunder. En tropisk värme
nerskar vanligen der uppe, hvarför den hvilande får njuta
af ett nästan ständigt svettbad, hvilket icke hindrar honom
att omedelbart derifrån gå ut i en temperatur, vid hvilken
qvicksilfret fryser. Maten tillredes i stora bakugnar, som

1 Lifsmedel och varor afsedda för handel med infödingarne forslas på Je-
nisej. liksom på många andra af Sibiriens floder, utför strömmen i kolossala, af
stocklika bjelkar upptimrade pråmar. Det lönar sig ej att forsla dessa tillbaka
uppför strömmen, hvarför de, efter det de blifvit urlastade, antingen lemnas qvar
att föl-multna på stranden eller upphuggas för virkets begagnande.
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för detta ändamål dagligen uppeldas och tillika uppvärma
stugan. Färskt bröd bakas hvarje dag, och äfven för den
fattige är ett stort messingstekök (samovar) en hushålls-
artikel svår att undvara. Ett hjertligt och vänligt be-
mötande är främlingen säker att röna, hvar han stiger öfver
tröskeln, och dröjer han en stund i stugan, får han oftast,
hvilken tid på dagen det än vara må, finna sig i att med
värdfolket dricka ett glas te. Klädedrägten är öfverallt
något så när lik den ryska: för den förmögne vida sam-

metsbyxor instuckna i stöflarna, en med silfvertråd grant
broderad skjorta och en vid, ofta skinnfodrad kaftan; för
den fattige, i fall han ej är allt för trasig, samma snitt
men sämre, smutsigt och sönderrifvet tyg. Om vintern
lär dock vid vistelse i det fria samojedpäsken vara gemen-
sam för hög och låg, ryss och inföding, bofast och nomad.

Vid min resa på Jenisej år 1875 furmos endast gan-
ska få personer i dessa trakter, som blifvit dit förvista för
politiska orsaker, men deremot ganska många förvista förbry-
tare af gröfsta slag: mördare, tjufvar, förfalskare, mordbrän-
nare m. fl. Bland dem voro äfven några få finnar samt till
och med en svensk, eller åtminstone en som, enligt egen
uppgift på bruten svenska, fordom tjenat vid kungens garde
i Stockholm. Säkerheten till person och egendom var i
alla fall fullständig, och märkligt var, att någon egentlig
kastskilnad icke tycktes förefinnas mellan de rysk-sibiriska
infödingarne och dem, som för brott blifvit förvista. Man
tycktes till och med föga intressera sig för att känna det
brott -— eller, såsom språkbruket här tyckes vara, den
»olycka» — som vållat förvisningen. På fråga derom fick
jag vanligen det nog mångtydiga svaret: »för dåligt upp-
förande ». Ett eget slags förbrytarekoloni träffade vi vid Seli-
vaninskoj, en ganska stor by belägen på östra stranden af
Jenisej, ungefär vid Aavasaksas breddgrad. Om mitt besök
der meddelar min dagbok från 1875 års resa följande.
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Den ryska rättroende kyrkan är såsom bekant för-
dragsam mot främmande trosbekännare: luteraner, katoliker,
judar, muhamedaner, buddaister, schamaner o. s. v., men för-
följer deremot, i full öfverensstämmelse med hvad som for-
dom skedde inom den protestantiska verlden, sekterister
inom eget sköte med timliga straff här på jorden och med

Ostjak-tält.
Efter fotografi.

hot om eviga i en annan verld. I synnerhet fordom hafva
en mängd sekterister blifvit sända till Sibirien, och derför
träffar man der någon gång egna, ganska välmående kolo-
nier, uteslutande bebodda af en bestämd sekts medlemmar.
En dylik är skopt-kolonien vid Selivaninskoj, hvarvid dock
må anmärkas, att arten af den religiösa förvillelsen här
kanske ursäktar lagens eller myndigheternas stränghet.
På grund af något på besynnerligt sätt tolkadt bibelställe
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medel på vattnet, som högligen förvånade de norska sjömän,
med hvilka jag år 1575 reste uppför floden. Att se folk
färdas i en båt dragen af hundar var för dem märkli-
gare än både Moskwas Kreml och Kiews klockor. För
en dylik färd spännes ett tillräckligt antal hundar vid en

lång lina, hvars ena ända är fäst vid båtens förstäf. Hun-

Fiskarebåtar på Ob.
Efter fotografi.

darne springa sedan fram på den jemna stranden, hvarest
de upptrampa verkliga gångstigar. Den föga djupgående
båten hålles flytande på tillräckligt afstånd från land dels
medelst rodret, som skötes af en i båtens akter sittande
person, och dels medelst stakande från fören. Smärre båtar
äro ofta urhålkade ur en enda trädstam och kunna, tack
vare den storlek en del barrträd nå i dessa trakter, det
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oaktadt göras ganska rymliga och af rätt vacker form.
Hundarne hafva stort tycke med de äfvenledes som drag-
djur använda eskimåhunclarne på Grönland.

Numera lära cle fleste infödingar, som kommit i när-
mare beröring med ryssarne, bekänna sig till den kristna
religionen. Att många hedniska vanor dock ännu vidlåda

Grafvar i Sibiriens urskog.
Efter en teckning af Hj. Théel.

dem, bevisas bland annat af följande. Vid en simovie, der
vi landstego för några timmar den 16 sept., träffades så-
som vanligt en begrafningsplats i skogen nära bostäderna.
Liken voro lagda i stora kistor ofvan jord, vid hvilka nä-
stan alltid ett kors var upprest. I ett af korsen var en
helgonbild infäld, hvdket väl måste anses såsom ett ytter-
ligare bevis på, att en kristen hvilade i kistan. Detta oak-
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tadt furmos åtskilliga kläder, som tillhört den aflidne, upp-
hängda på en buske vid grafven jemte ett knyte innehål-
lande mat, hufvudsakligast torkad fisk. Vid förmögnare
infödingars grafvar lära de efterlefvande till och med jemte
maten lägga några rubelsedlar, på det den aflidne ej må
vara alldeles utblottad på kontanter vid inträdet i den
andra verlden.

Midt emot byn Nasimovskoj ligger ett öde guldvaskare-
»residens», efter Sibiriens förste eröfrare benämdt Jerma-
kova. Anläggningen föranleddes genom upptäckten af rika
guldsandlager å ett temligen vidsträckt område öster om

Jenisej, hvilket för en tid fick rykte att vara verldens
rikaste guldland. Inom kort skapades här ofantliga för-
mögenheter, och berättelserna om de hundratals pud, som

den eller den årligen skördade ur sandlagren, och det öf-
vermodiga, slösande lefnadssätt, som här fördes af dem,
hvilka lyckan tilldelade den stora vinsten i guldvaskeriets
lotteri, utgöra ännu ett kärt samtalsämne i trakten. Höjda
arbetspris och minskad tillgång på den ädla metallen hafva
dock sedermera föranledt, att en mängd af de förut mest
gifvande vaskerierna blifvit nedlagda; andra löna numera
knappast bearbetningen. Många af de fordom rika guld-
vaskarne hafva, under sträfvan att vinna mera, blifvit ut-
armade och försvunnit; andra, som lyckats behålla sina
»guldpud» — det är den myntenhet, guldvaskarne med för-
kärlek i sitt tal begagna — hafva flyttat bort till Omsk,
Krasnojarsk, Moskwa, Petersburg, Paris o. s. v. Guld-
vaskareresidensen stå derför nu öde och bilda på flodens
östra strand en rad halfförfallna, af nyuppvuxen småskog
omgifna träruckel, efter hvilka snart nog endast sagan om
den forna glansperioden skall finnas i behåll. I ett hän-
seende hafva dock guldvaskarne utöfvat ett varaktigt infly-
tande på landets framtid. Det är nämligen genom dem,
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som de första pioniererna blifvit spridda i ödemarken, det
första frö lagdt till traktens odling.

År 1875 furmos endast två ångbåtar på Jenisej. Dessa
voro hvarken passagerare- eller lastbåtar, utan snarare flytt-
bara, med ånga framdrifna handelsbodar. Försalongen ut-
gjorde en med disk försedd krambod, på hvars hyllor man
såg tyger, jernkramvaror, gevär, ammunition, tobak, te,
tändstickor, socker, bjert färgade kopparstick eller stentryck
o. s. v. I aktersalongen tronade, bland bränvinsfat, in-
köpta pelsverk och andra dyrbara eller ömtåliga varor, den
som förde befälet om bord, en fryntlig och vänlig handels-
man, som tydligen ej befattade sig mycket med sjömans-
göromålen, men desto mer med handel och köpslående, och
som af besättningen sällan benämndes kapten (kapitan) utan
oftast husbonde (hosain). Efter ångbåten, eller den flytande
handelsboden, följde på släp en eller två lodjor, som tjenade
till magasin, der mjöl och salt m. fl. tyngre varor voro
upplagda, der den inköpta fisken insaltades och sköttes,
färskt bröd bakades för den talrika besättningen m. m.
Och då ingen enda strandbrygga fans på hela vägen emellan
Jenisejsk och hafvet, så förde så väl ångbåt som lodjor,
för att kunna livar som helst inlasta och aflemna varor,
en hel mängd båtar och pråmar på släp. Någon plats för
passagerare fans icke, men resande mottogos vänligt och gäst-
fritt, då de kommo om bord, der de sedan fingo reda sig bäst
de kunde. Det nautiska befälet fördes af två styrmän eller
lotsar af ett ståtligt och originell utseende, hvilka, klädda
i långa kaftaner, livar sin vakt sutto på en stol vid ratten,
oftast utan att hålla i rodret, merendels rökande en af
groft paPP er för hand förfärdigad cigarrett och med det
mest sorglösa utseende i verlden vexlande skämtsamma ord
med de nedanför gående. Förbudet att genom prat afleda
rorsmannens uppmärksamhet från styrningen gälde således
icke härstädes. En man stod ständigt i fören, oafbrutet
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undersökande djupet med en lång stång. För att undvika
den djupa kungsådrans starka ström togs nämligen alltid
kursen så nära stranden som möjligt, ofta så nära, att man

nästan kunnat hoppa i land, och att min nordlandsbåt, som
fördes på släp vid sidan af ångbåten, tidtals drogs öfver
grund. Man finner häraf huru föga djupgående ångbåten var.

Sibirien, särskildt Jenisejs och Lenas flodområden, har
att bjuda på rika stenkolslager, som troligen utbreda sig
under betydliga delar af den sibiriska slätten, men ännu ej
bearbetats och föga beaktas. Flodångbåtarne eldades derför
ej med kol, utan med ved, hvaraf, om jag minnes rätt,
180 famnar gingo åt för färden med ångbåten Alexander
uppför floden. Endast en ringa del af denna vedqvantitet
kunde ångbåten på en gång föra med sig, hvarför täta
uppehåll blefvo nödvändiga, ej allenast för handel med in-
byggarne, utan äfven för intagande af bränsle. Härtill
kom, att den svaga ångmaskinen, oaktadt säkerhetsventi-
lerna i nödfall öfverlastades med blyvigter, ofta nog ej var
i stånd att bogsera upp all sin last emot den på sina stäl-
len ganska strida strömmen, och att man ofta, vid försö-
ket att nära stranden finna strömfritt vatten, stannade på
grund, oaktadt de ständiga »ladno»-ropen af den i fören
stående stånglotsen. Det gick derför så långsamt framåt,
att resan mellan Saostrowskoj och Jenisejsk tog en hel
månad.

De två hufvuclarmar, i hvilka Jenisej är delad söder
om Jenisejsk, äro allt för strida för att de nuvarande Jeni-
sej s-ångbåtarne skulle kunna gå uppför dem, hvaremot man,
såsom jag förut omnämnt, utan svårighet färdas utför dessa
floder ända bort från Selen ga och Baikal-sjön å ena sidan
och den sädesrika Minusinsk-trakten å den andra. Strän-
derna bildas här mångenstädes af höga, med rika skogar
betäckta bergåsar, mellan hvilka man möter underbart vackra,
med yppig växtlighet täckta dalar.
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Hvad jag här nämnt om sättet att färdas på Jenisej
hänför sig till det år, 1875, då jag jemte två svenska
naturforskare och tre norska matroser reste uppför floden.
Denna var då ingalunda okänd, ty vetenskapsmän sådana
som Haxsteen (1829), CastbJn (1846), Middendorff (vin-
terresor 1543 och 1844) och Schmidt (1866) hade fram-

Kyrkby vid en sibirisk flod.
Efter fotografi.

rest här och meddelat den vetenskapliga verlden sina iakt-
tagelser i värderika arbeten om traktens natur och folk.
Men ännu utgjorde vesteuropeens besök sällsynta un-
dantag, ännu hade ingen vesteuropeisk handelsresande för-
irrat sig till dessa trakter, och i de handelsberäkningar,
som de fryntligt myndige husbönderna på Jenisejs flodång-
båtar uppgjorde, hade aldrig någon in- eller utförsel af
varor till Europa ingått. Med ens tycktes en ny tid börja.
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Om ock förändringen ej gått så fort, som mången väntat,
så är dock lifvet här ej mer livad det en gång varit, och
för hvart år som går blir förändringen mer och mer märk-
bar. Det är derför jag ansett, att anteckningarna från
1875 års färd varit förtjenta att här förvaras.
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De m-sibiriska öarna. — Mammut. — Fynd af mammut- och noshörnings-
mumier. — Fossila noshörningshorn. — Stolbovoj-ön. — Liachoffs ö. — Denna
ös första upptäckt. — Färd genom sundet mellan Liachoffs ö och fastlandet. —

Djurlifvet derstädes. — Isbildning i vatten öfver fryspunkten. — Björnöarna. —

Isens mängd och groflek börjar tilltaga. :— Olika slag af hafsis. — Förnyadt
försök att lemna den isfria rännan vid kusten. — Fyrpelarön. — Färd längs
kusten till Kap Schelagskoj. — Framfarten fördröjes af is, grund och dimma.
— Första möte med tschuktscher. — Landstigning och besök i tschuktsch-byar. —

Fynd af öfvergifna tältplatser. — Handel med infödingarne försvåras af brist på
bytesmedel. — Uppehåll vid Irkajpi. — Onkilon-grafvar. — Underrättelser om
folket Onkilon. — Ny beröring med tschuktscher. — Koljutschin bay. — Ameri-
kanska uppgifter om isförhållanden norr om Beringssund. — Instängningen.

Efter skilsmessan stälde Lena kursen mot land; Vega
fortsatte sin färd i nordostlig riktning mot de Ny-sibiriska
öarna.

Dessa hafva, allt sedan de upptäcktes, bland ryska
elfenbensamlare varit berömda för sin utomordentliga rike-
dom på tänder och skelettdelar af den utdöda nordiska
elefantart, som är känd under namnet mammut.

Genom omsorgsfulla undersökningar af akademikerna
Pallas, v. Baer, Brandt, v. Middexdorff, Fr. Schmidt m. fl.
vet man, att mammuten varit en egen nordisk hårbeklädd ele-
fantart, hvilken åtminstone vissa tider af året lefvat under
naturförhållanden snarlika dem, som nu äro rådande i mel-
lersta och kanske till och med i nordliga Sibirien. Norra
Asiens vidsträckta gräsmarker och skogar hafva varit detta
djurs rätta hemland, och en gång måtte det derstädes hafva
kringströ!vat i talrika skaror.
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Samma eller en mycket närstående elefantart har äfven
förekommit i Norra Amerika, i England, Frankrike, Schweiz,
T}Tskland och norra Ryssland. Ja äfven i Sverige och Fin-
land hafva någon gång obetydliga mammutrester blifvit
tillvaratagna. 1 Men medan man i Europa vanligen endast
träffar några mer eller mindre oansenliga benlemningar,
finner man i Sibirien ej allenast hela skeletter, utan äfven
hela i jorden infrusna djur,.med stelnadt blod, kött, hud
och hår. Man kan häraf draga den slutsatsen, att mam-

muten dött ut, geologiskt taladt, för ej så synnerligen
länge sedan. Detta bestyrkes dessutom af ett märkligt i
Frankrike gjordt fornfynd. Jemte en mängd groft bear-
betade flintskärfvor har man nämligen funnit bitar af elfen-
ben, på hvilka bland annat en mammut med snabel, betar
och hår varit inristad i grofva men omisskänliga drag och
i en stil snarlik den, som utmärker de tschuktschiska rit-
ningar, af hvilka afbildningar skola lemnas längre fram i
detta arbete. Denna teckning, hvars äkthet tyckes vara
ådagalagd, öfverträffar i ålder kanske hundrafaldt de äldsta
minnesmärken Egypten har att uppvisa och bildar ett märk-
ligt bevis, att teckningens urbild, mammuten, lefvat i ve-
stra Europa samtidigt med menniskan. Mammutlemnin-
garna härröra således från en jettestor, fordom i nästan
alla nutidens kulturländer lefvande djurform, hvars utdö-
ende våra fäder upplefvat, och hvars lik ännu ej allestädes
fullständigt förruttnat. Häraf det stora och spännande in-
tresse, som är fästadt vid allt som rör detta underbara
djur.

Om tolkningen af ett dunkelt ställe hos Plinius är
riktig, så har mammutelfenben sedan de äldsta tider utgjort
en värderad handelsvara, hvilken dock ofta förvexlats med

1 Närmare upplysningar härom lemnar A. J. Malmgren i en uppsats om
Mammutfyndens förekomst och utbredning, samt om vilkoren för detta djurs forn-
tida existens (Finska Vet.-Societetens förhandl. för 1874—75).
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elfenben af lefvande elefanter och af hvalross. Men ske-
lettdelar af sjelfva mammuten omtalas utförligare först hos
Witsen, som under sin vistelse i Ryssland år 1666 insam-
lat en mängd hithörande uppgifter och, åtminstone i andra
upplagan af sitt arbete, lemnar goda afbildningar af en
mammutunderkäk och kraniet af en fossil oxart, hvars ben
förekomma tillsammans med mammutlemningarna (Witsen,
2: dra uppl. s. 746). Men det tyckes hafva undgått Witsen,
som sjelf ansåg mammutbenen vara lemningar af forntida
elefanter och som väl kände hvalrossen, att i en del af de
berättelser, han anför, mammut och hvalross tydligen blifvit
sammanblandade, hvilket ej är så underligt, då båda träffa-
des vid Ishafvets kust och båda lemmade elfenben till den
sibiriska handelsmannens varulager. Likaledes hänföra sig
alla de underrättelser, som den franske jesuiten Avril under
sin vistelse i Moskwa 1686 insamlade om det vid Tartari-
ska hafvets (Ishafvets) kust förekommande amfibiska djuret
Behemot, ej till mammuten, såsom några författare t. ex.
Howorth 1 antagit, utan till hvalrossen. Namnet mammut,
som väl ursprungligen är af tartariskt ursprung, tyckes äfven
Witsen vilja härleda af > Behemot», om hvflken talas i 40:de
kapitlet af Jobs bok. Den första mammuttand bragtes
till England 1611 af Josias Logan. Den var inköpt i
trakten af Petschora och väckte mycken uppmärksamhet,
såsom synes af Logans anmärkning i ett bref till Hakluyt,
att man ej skulle drömt om att finna en sådan vara i
trakten af Petschora (Purchas, 111 s. 546). Då engelsmän
vid den tiden ofta och länge vistats i Moskwa, så synes
denna förundran antyda, att fossilt elfenben först en tid
efter Sibiriens eröfring blef kändt i ryska rikets hufvudstacl.

Det har visserligen ej lyckats mig att under Vega-

1 Jemf. Ph. Avril, Voyage en divers états d'Europe et d'Asie entrepris
pour doeouvrir un nouvean ehemin a la Chine etc, Paris 1692, s. 209. Henry

H. Howorth, The mammoth in Siberia (Geolog. Magazine 1880, s. 408).
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expeditionen göra något märkligt och för mammutens forna
lefnadssätt upplysande fynd 1, men då vi nu framsegla mel-
lan stränder, sannolikt rikare på mammutlemningar än nå-
gon annan trakt af jordklotet, och öfver ett haf, från hvars
botten vår skrapa jemte drifvedsbitar upphemtade haliför-
multnade stycken af mammuttänder, och då de vildar, med

Restaurerad bild af mammut.
Efter Jukes, The student's manual of geology, Edinburgh 1862.

hvilka vi kommo i beröring, flere gånger åt oss utbjöclo gan-
ska vackra mammutbetar eller af mammutelfenben förfärdi-
gade redskap, så kan det kanske vara på sin plats att här
i korthet redogöra för några af de vigtigaste mammutfynd,
som blifvit för vetenskapen bevarade. Det kan härvid en-

1 Såsom jag längre fram skall fullstiindigare anföra, träffades under Vega-
expeditionen ganska märkliga subfossila djurlemningar, men ej efter mammut utan
efter flere olika hvalarter.
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dast blifva fråga om fynd af mammut-»mumier» l, ty
fynden af mammutbetar tillräckligt väl bibehållna för att
kunna användas till sniderier äro allt för talrika för att
ens kunna förtecknas. Middendorff beräknar antalet af de
betar, som årligen komma i handeln, till minst hundra
par' 2, hvaraf man kan sluta, att under de år, Sibirien varit
kändt, användbara tänder blifvit tillvaratagna från mer än
20000 djur.

Fyndet af en mammut- > mumie •> omtalas för första
gången utförligare i skildringen af en resa, som den ryske
ambassadören Evert Yssbraxts Ides, holländare till börden,
år 1692 gjorde genom Sibirien till Kina. En person, som
Yssbrants Ides hade med sig under färden genom Sibirien,
och som hvarje år reste ut för att samla mammutelfenben,
försäkrade, att han en gång i ett stycke nedrasad frusen jord
funnit ett hufvud af detta djur. Köttet var ruttet, hals-
benen voro ännu färgade af blod, och ett stycke från huf-
vudet fans en frusen fot. 3 Foten fördes till Turuchansk,
hvaraf man kan sluta, att fyndet gjordes vid Jenisej. En
annan gång hade samme man funnit ett par tänder vägande
tillsammans 12 pud eller nära 200 kilogram. Ides' sa-
gesman berättade vidare, att medan hedningarne, jakuter,
tunguser och ostjaker, antaga, att mammuten alltid lefver
i jorden och uti denna går af och an, huru hårclt marken
än må vara frusen, äfvensom att det stora djuret dör, då

1 Benämningen mumier begagnas af v. Middkxdorff till betecknande af
de i Sibiriens frusna jord funna kadaver af forntida djur.

2 Beräkningen är sannolikt snarare lör låg än för hög. Ensamt den ång-
båt, på hvilken jag år 1575 reste uppför Jenisej, medförde öfver hundra betar, af
hvilka dock de flesta svartnat, och många voro så förmultnade, att jag ej kan
begripa, huru den dryga transportkostnaden från .Jenisejs tundra till Moskwa kunde
genom denna varas värde betäckas. Enligt elfenbenshandlarnes uppgift såldes
hela partiet, godt och dåligt om hvartannat, för ett gemensamt medelpris.

3 Antydan om ännu äldre fynd af mammutkadaver förekommer, enligt
Middendorff (Sib. Reise, 4: is. 274) redan i den sällsynta och för mig ej till-
gängliga Lsta upplagan af "Witsens Xoord en Oosi Tanarye (1692, D. II s. 473).

389



NIONDE KAPITLET

390

det kommer så högt, att det ser eller luktar luften, för-
mena gamla i Sibirien boende ryssar, att mammut är ett
djur af samma slag som elefanten, ehuru med något kro-
kigare och närmare hvarandra fastade tänder; före synda-
floden hade Sibirien varit varmare än nu för tiden, och
elefanter hade då i mängd lefvat derstädes; de hade drunk-
nat under öfversvämningen och sedermera, då klimatet blif-
vit kallare, frusit in i flodslammet. 1

Ännu utförligare anföras infödingames sagor om mam-

mutdjurets lefhadssätt under jorden i J. B. Mullers Le-
ben und Grewonheiten der Ostiaken unter dem polo arc-

tico wohnende etc, Berlin 1720 (på franska i Eecueil de
Voiages au Nord, Amsterdam 1731—38, T. Vill s. 373).
Enligt de berättelser, som anföras af Muller, hvilken såsom
svensk krigsfånge vistats i Sibirien 2, skulle betarne hafva
utgjort djurets horn. Med dessa, som voro fastade strax
ofvan om ögonen och voro rörliga, gräfde djuret sig fram
genom lera och gyttja, men då det kom till sandblandad
mark, rasade sanden tillsammans, så att det fastnade och
omkom. Muller berättar vidare, att många försäkrat ho-
nom, det de sjelfva sett dylika djur på andra sidan om Be-
resowsk i Ural-bergens stora grottor (anf. st. s. 382).

En snarlik berättelse om mammutdjurets lefnadsvanor
hörde Klaproth af kineserna i den rysk-kinesiska gräns-
orten och handelsstaden Kjachta. Mammutelfenben an-
sågs nämligen der vara tänder af jetteråttan tien-shu, hvil-
ken endast träffas i de kalla trakterna vid Ishafvets kust,
skyr ljuset och lefver i mörka hålor uti jordens inre. Dess

1 E. Yssbraxts Ides, Dreyjährige Reise nach China etc, Frankfurt 1707
sid. 55. Första upplagan utkom i Amsterdam på holländska 1704.

2 Äfven Strahlf.xberg lemnar i Das Nord- und Ostliche Theil von Europa
und Asia, Stockholm 1730, s. 393, en mängd underrättelser om det fossila sibi-
riska elfenbenet och talar om, att den utmärkte Sibiriefararen Messerschmidt
funnit ett helt skelett vid floden Tom.
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kött sades vara kylande och helsosamt. 1 Några kinesiska
lärde ansågo sig till och med genom upptäckten af dessa
ofantliga jordråttor på ett enkelt sätt kunna förklara jord-
bäfningarnas uppkomst.

Först under senare hälften af förra århundradet kom
en europeisk vetenskapsman i tillfälle att granska ett lik-
artadt fynd. (jfenom ett ras på stranden af "Wilui-floden
vid 64° n. br. blef nämligen år 1771 en hel noshörning
med kött och hud blottad. Dess hufvud och fötter finnas
ännu förvarade i Petersburg. Allt annat fick af brist på
transport- och förvaringsmedel förstöras.' 2 Det som tillva-
ratogs visade, att denna forntida noshörning (Bhinoceros
antiquitatis Blvmenbach) varit hårbeklädd och afvikande från
alla nu lefvande arter af samma slägte, om ock snarlik
dem till gestalt och storlek. Bedan långt förut hade för
öfrigt hornen efter fossila noshörningar ådragit sig infödin-
games uppmärksamhet. Tågor af dessa horn användes af
dem för samma ändamål, som tschuktscherna använda tå-
gor af hvalbarder, nämligen för att förstärka bågarnes spän-
stighet, och ansågos derjemte utöfva ett lika välgörande
inflytande på julens träffsäkerhet, som, enligt jägar-skroc-
ket i forna dagar hos oss, några i stöpslefven lagda katt-
klor och uggleögon på kulans. Invånarne trodde, att de
jemte mammut-resterna funna kranierna och hornen af nos-
hörningar härrörde från jettefoglar, om hvilka i jakutens,
ostjakens och tungusens skinntält mången sägen berätta-
des, snarlik sagan om fogeln Book i Tusen och en natt.

1 TiLEsirs, De skeleto mammonteo Sibirico (Mém. de I'Acad. de S:t Péters-
bourg, T. V, pour Tannée 1812, s. 409). Middendorff, Sib. Reise, 4: Is. 274.
von Olfers, Die Überreste vonveltlicher Riesenthiere in Beziehung zu Ostasiatischen
Sägen und Chinesischen Schriften (Abhandl. der Akad. d. "Wissensch. zu Berlin,
avs dem Jahre 1839, s. 51).

2P. S. Pallas, De reliquiis animalium exoticorum per Asiam borealem
repertis complementum (Novi commentarii Acad. Se. Petropolitanae, Xyil pro an.
1772, s. 576) och Reise durch versehiedene Provinzen des Russischen Reichs. Th.
111 S:t Petersburg 1776, s. 97.
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Ermann och Middendorff antaga till och med, att dylika
fynd för ett par årtusenden tillbaka gifvit upphof till He-
roclots berättelse om Arimasperna och de guldbevakande
griparne (Herodot, bok 4 kap. 27). Säkert är, att man
under medeltiden förvarade dylika »gripklor» som stora
dyrbarheter i dåtidens skatt- och konstkammare, och att de
gifvit upphof till mången romantisk berättelse uti så väl

Sibiriskt noshörningshorn,
förvaradt uti museet i S:t Petersburg.

vester- som österlandets sa-
gokrans. Ännu i detta år-
hundrade trodde den eljest
skarpsynte resanden i Sibi-
riens ishaf Hedenström,,
att de fossila noshörnings-
hornen voro verkliga grip-
klor. Han omtalar näm-
ligen i sitt ofta anförda
arbete, att han sett en
dylik klo af 20 werschoks
(0,9 meters) längd, och
då han år 1830 besökte
Petersburg, lyckades der-
varande vetenskapsmän icke
öfvertyga honom om det
oriktiga i denna uppfatt-
ning. l

Ett nytt fynd af
en mammutmumie gjordes
1787, dä invånarne be-

rättade för de ryska resandena Sarytschew och Merk, att un-
gefär 100 werst nedom byn Alasejsk, belägen vid den
i Ishafvet mynnande floden Alasej, ett jettedjur blifvit
ursköljclt ur strandens sandlager, i upprätt ställning, oskadaclt

1 Hedenström, Otrywki o Sibiri, S:t Petersburg 1830, s. 125. Ermaxs-
Archiv, Bd 24 s. 140.
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med hud och hår. Fyndet tyckes dock ej hafva blifvit när-
mare undersökt. 1

Är 1799 fann en tungus på den i hafvet utskjutande
Tamut-halfön, strax sydost om den flodarm, genom hvilken
ångbåten Lena ångade uppför floden, ett annat infruset
mammutdjur. Han väntade tåligt i fem år på att jorden
skulle upptina så mycket, att de dyrbara betarne blefve
blottade. Djurets mjukare delar voro derför delvis sönder-
rifna och förtärda af rofdjur och hundar, då stället 1806
närmare undersöktes af akademikern Adams. Endast huf-
vudet och ett par fötter voro då något så när oskadade.
Skelettet, en del af huden, en mängd långa manhår och 1 V 2
fot långa ullhår tillvaratogos. Huru friskt liket var, kunde
man se deraf, att delar af ögat ännu tydligen kunde ur-
skiljas. Likartade lemningar hade två år tidigare träffats
något längre bort från Lenas mynning, men hvarken blif-
vit undersökta eller tillvaratagna. 2

Ett nytt fynd gjordes år 1839, då åter ett helt mam-
mutdjur blottades genom ett jordras vid stranden af en
stor sjö på vestra sidan om Jenisejs mynningsvik, sjuttio
werst från Ishafvet. Det var ursprungligen ganska oska-
cladt, så att till och med snabeln tyckes hafva funnits i
behåll, att döma af infödingames uppgift, att en svart tunga,
lång som en manadsgammal renkalf, hängt ut från munnen,
men hade, då det år 184.2 genom köpmannen Trofimovys

försorg afhemtades, redan blifvit mycket förstördt. 3

Näst efter den Trofimowska mammuten komma Mid-
dendorffs och Schmidts mammut-fynd. Det förra gjordes

1 Jemför K. E. v. Bakks uppsats i Mélanges biologiques, T. V S:t Pétersbourg
1866, s. 691: Middexdukff, 4: 1 s. '277; ("'awrila Sarytsche\v's achtjährige Reise
3m nordöstlichen Sibirien etc. iibers. von .i. H. Bfsse, Th. 1 Leipzig 1805, s. 106.

' Adams berättelse tinnes intagen a s. 431 i ofvan anförda arbete afTiLE-
sirs. En utförlig redogörelse för detta och andra vigtigare hithörande fynd lem-
r.ar v. Baer i sitt nyss anförda arbete uti T. V af Mélanges biologiques etc. S;f
Pétersbourg 1866. s. 615—740.

Middexdorff, 4: 1 s. 272.
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år 1843 vid Tajmur-flodens strand under 75° n. br.; det
senare år 1866 på Gryda-tundran vester om. Jenisejs myn-
ningsvik vid 70° 13' n. br. De mjuka delarne vid dessa
fynd voro mindre väl bibehållna än vid de förut anförda.
Men fynden blefvo i alla fall för vetenskapen af en vida
större betydelse derigenom, att fyndställena till fullo un-

dersöktes af dertill fullt förberedda vetenskapsmän. Mid-
dendorff kom till det resultat, att det af honom funna dju-
ret från sydligare trakter flutit ned till det ställe, der det
träffades. Schmidt deremot fann, att det mammutförande
lagret hvilade på ett marint lerlager, innehållande skal af
samma högnordiska snackarter, som ännu lefva i Ishafvet,
och att det täcktes med lager af sand vexlande med 74 till
Vi fot mäktiga bäddar af förmultnade växtlemningar, hvilka
fullkomligt öfverensstämde med de torfbäddar, som fortfa-
rande bilda sig i tundrans sjöar. Till och med sjelfva den
bädd af jord och lera, som omslöt benen, hudflikarne och
håren af mammutmumien, innehöll stycken af lärkträd, gre-
nar och blad af dvergbjörk (Betula nana) och af tvenne
nordiska videarter (Salix glauca och herbacea). 1 Det visar
sig häraf, att Sibiriens klimat vid den tiden, då detta mam-

mut-lik inbäddades, var i det nämaste likadant som för det
närvarande, och då det vattendrag, i hvars granskap fyndet

gjordes, är en jemförelsevis obetydlig, helt och hållet norr
om skogsgränsen belägen tundra-elf, så finnes ej heller
någon sannolikhet för, att liket med vårisen drifvit från
Sibiriens skogsregion mot norden. Schmidt antager derför,
att den sibiriska elefanten, om den ock ej ständigt lefvat i
nordligaste Asien, tidtals företagit vandringar dit, på samma

sätt som nu för tiden renen begifver sig tdl Ishafvets
kust. Eedan förut hade för öfrigt v. Brandt, v. Schmal-

1 Friedrich Schmidt, Wissenschaftliche Resultate der zur Aufsuchung eines
Mammuthcadavers ausgesandten Expedition (Mém. de I'Acad. de S:t Pétersbourg,
Ser. VII T. XVIII N:o 1, 1872).
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halsen m. fl. visat, att de matlemningar, som blifvit qvar
i tandhåligheter på Wilui-noshörningen, utgjordes af barr-
och bladdelar af trädslag, som ännu lefva i Sibirien. 1

Kort efter det den på Gyda-tunclran funna mammuten
blifvit undersökt af Schmidt, undersöktes likartade fynd af
Gerhard von Maydell på tre olika ställen mellan floderna
Kolyma och Indigirka, ungefär hundra kilometer från Is-
hafvet. I afseende å dessa fynd kan jag endast hänvisa
till en uppsats af L. von Schrenck i Petersburger-akade-
miens Bulletin, T. XVI 1871, s. 147.

Vägledd af infödingar uppsamlade jag år 1876 vid
Mesenkin-flodens utlopp i Jenisej, på 71°2S'n. br. några
benbitar och hudflikar af en mammut. Huden var 20—25
mm. tjock och nästan garfvad af ålder, hvilket ej bör före-
falla besynnerligt, då man betänker, att om ock mam-

muten lefvat i ett af de senaste tidskiftena af jordskorpans
historia, så hafva dock hundra tusen, kanske millioner år
förgått, sedan det djur dött, till hvilket dessa skinnbitar en
gång hörde. Det var tydligt, att de af den närbelägna
Mesenkin-floden blifvit utsköljda ur tundra-stranden, men
jag sökte förgäfves att få reda på det ursprungliga, troligen
redan af flodslam dolda fyndstället. I granskapet träffades
ett ganska vackert kranium af myskoxen.

Ett nytt vigtigt fynd gjordes 1877 vid en biflod till
Lena i kretsen Werchojansk, vid 69° n. br. Man fann
nämligen här ett synnerligen väl bibehållet lik af en nos-
hörning (Rhinoceros Merckii Jaeg.), till arten skild från
den af Pallas undersökta Wilui-noshörningen. Innan liket
bortsköljdes af floden, hann man dock äfven här endast
tillvarataga det hårbeklädda hufvudet och ena foten. 2 Af

1 Brandt, Berichte der preussischen Akad. der Wissenehaften, 1846 s.
224. v. Schmalhaf ex, Bull. de I'Acad. de S:t Pétersbourg, T. XXII s. 291.

2 Fyndet är beskrifvet af herr Czersky i de handlingar, som offentliggöras af
Ost-Sibiriska afdelningen af Petersburgs Geografiska sällskap; derpå af dr Leopold \.

Schrenck i Mém. de I'acad. de S:t Pétersbourg, Ser. VII T. XXVII X:o 7. 1880.
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detta fynd drager Schrenck den slutsatsen, att äfven denna
noshörningsart varit en högnordisk, för ett kallt klimat ut-
rustad form, som lefvat i eller åtminstone tidtals vandrat
till de trakter, der liket fans. Der är nu årets medel-
temperatur x mycket låg, vintern ytterligt kall (man har här
antecknat ända till — 63°,2), den korta sommaren höge-
ligen varm. Ingenstädes på jorden visar temperaturen så
vidt från hvarandra skilda extremer som här. Oaktadt trä-
den om vintern mången gäng med våldsamt dån spricka,
och marken remnar af köld, så är dock skogen frodig och
sträcker sig ända till granskapet af Ishafvets kust, der för
öfrigt vintern är vida mildare än längre in i landet. I
afseende på möjligheten för dessa stora djur att om som-
maren finna tillräckligt bete i de trakter, hvarom här är
fråga, bör ej förglömmas, att man på skyddade, af vårflo-
den öfversvämmade ställen ännu långt norr om Sibiriens
skogsgräns träffar yppiga busksnår, hvilkas nyutspruckna,
af ingen tropisk sol förbrända, saftiga blad torde utgöra en
synnerlig läckerhet för gräsätande djur, och att äfven de
kalaste landsträckor i den höga norden äro bördiga i jem-
förelse med många trakter, der åtminstone kamelen kan finna
sin näring, t. ex. ostkusten af Boda hafvet.

Ju närmare man kommer Ishafvets kust, desto allmän-
nare förekomma mammut-lemningar, i synnerhet på sådana
ställen, der efter islossning om våren större ras inträffat
vid flodstränderna. Ingenstädes träffas de dock i sådan

1 Medeltemperaturen under olika månader vid Werchojansk synes af föl-
jande tabell:

Jan. Febr. Mars April Maj Juni i
— 48,9 —47.2 —33,9 —14.ii —i.',40 ~ 13.4 ; - i

' ' ' I Aret !

Juli j Avg. Sept. Okt. Nov. Dec.
- 15,4 ! - 11,9 - 2,3 i —13,9 —39,1 —45,7



NVS/BIRISKA OARNAS RIKEDOM PÄ MAMMUT

t

397

mängd som på de Xy-sibiriska öarna. Här såg Hedenström,
på en sträcka af en werst, tio betar sticka fram ur jorden,
och från en enda sandbank å vestsiclan af Ljachoffs ö hade,
då denne resande besökte stället, elfenbenssamlare under
åttio år gjort sin bästa tandskörcl. Att nya fynd der år-
ligen kunna göras beror derpå, att benen och tänderna af
vågsvallet sköljas fram ur strandens sandlager, så att de
efter ihållande ostvind kunna under lågvatten insamlas på
den då torrlagda banken. De tänder, som träffas vid Is-
hafskusten, sägas vara mindre än de, som träffas längre
söder ut, ett förhållande hvilket möjligen kan förklaras så-
lunda, att under det mammuten kringströfvade på Sibiriens
slätter, olika åldersklasser betade tillsammans, och att af
dessa de yngre, såsom mer rörliga och kanske mer besvä-
rade af flugor än cle äldre, gått längre mot norden än
dessa.

Jemte ben af mammut skall man på de Xy-sibiriska
öarna träffa en ej obetydlig mängd skelettdelar af andra
djurformer, föga kända, men naturligtvis af utomordentlig
vigt för utredande af den vertebratfauna, som samtidigt med
mammuten lefde på Sibiriens slätter, och ej mindre märk-
lig är den Xy-sibiriska ögruppen genom de till sitt upp-
komstsätt högst gåtfulla »träberg», som Hedenström träf-
fade på den nordostligaste öns sydkust. Dessa berg äro
64 meter höga och bestå af tjocka horisontela sandstens-
lager vexlancle med lager af spjelkbara, bituminösa träd-
stammar, hopade på hvarandra ända till bergets topp. Träcl-
stammarne ligga i bergets nedre del horisontelt, medan de
i de öfre lagren stå upprätt, ehuru kanske ej rotfästacle. 1

Härtill kommer, att ögruppens flora och fauna ännu äro full-
komligt okända, samt att de försteningar, deribland arn-

moniter med förträfflig perlemorglans, hvilka Hedenström

1 Hedenström, anf. st. s. 128. Att träffa strandad drifved i upprättsta-
ende ställning är ej någon sällsynthet.
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hemförde från berglagren på Kotelnoj-ön, mana till yt-
terligare undersökningar, hvilka böra lemna geologen goda
upplysningar om det forna klimatet och den forna för-
delningen af land och haf på jordytan. Dessutom är
kännedomen om de hydrografiska förhållandena härstädes
ett oundgängligt vilkor för bedömandet af isförhållandena
i det haf, som sköljer Asiens nordkust, här finnes den

Stolbowoj-ön.
Efter en teckning af O. Nordqvist.

enda användbara utgångspunkten för utforskning af det
ännu alldeles okända hafvet längre norr ut, och från ber-
gen på de två nordligaste öarna trodde sig Hedenström
vid hafsbandet i nordvest och nordost se otydliga konturer
af nya land, på hvilka ingen menniska ännu satt sin fot.
Alla dessa omständigheter förläna åt denna ögrupp ett
ovanligt stort intresse i naturvetenskapligt och geografiskt
hänseende, och länge kan det derför ej dröja, innan en ve-

tenskaplig expedition blifver afsänd till dessa trakter. Just
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af den anledningen önskade jag nu, såsom förberedelse till
en framtida färd, att åtminstone under ett par dagar få
dels till fots dels i båt strofva omkring härstädes.

Luften var stilla, men för det mesta mulen, tempera-
turen ända till + 4°, hafvet isfritt, vattnets salthalt 1,8 pro-
cent med en temperatur af +2° till + 3°. Det gick i bör-
jan raskt framåt, men sedan vi på eftermiddagen den 28
avg. fått i sigte de vestligaste öarna, Semenoffski och Stol-
bowoj, blef hafvet så grundt, att vi på långa sträckor nöd-
gades fara fram öfver 6 till 7 meters vatten. En del myc-
ket sönderfrätt is, eller snarare issörja, möttes äfven, hvil-
ken nödgade oss till tidsödande omvägar och hindrade Vega
att framgå med full fart.

Djurlifvet var bland det fattigaste jag sett under mina
många resor i polarhafven. Endast en eller annan sal syntes.
Af foglar sågos några tärnor och måsar samt till och med
långt ut på hafvet ett temligen stort antal simsnäppor —

den asiatiska ishafskustens allmännaste fogelart, åtminstone
om hösten. Stolbowoj-ön var, i S}Tnnerhet på norra sidan,
hög med tvärbranta stränder, hvilka erbjödo ypperliga häck-
ningsställen för alkor, tejstar och måsar. Vid alla dylika
klippor häcka på Spetsbergen milliontals foglar, hvilka man

redan ute på det omgifvande hafvet möter i stora skaror
letande efter sin föda. Här sågs ej en enda alka, och
äfven måsames antal var ringa, hvilket visserligen i någon
mån berodde på den sena årstiden, men kanske äfven derpå,
att icke någon fogelkoloni slagit sig ned på öns klippstränder.

Hafvets botten bestod på vissa ställen af hårdt packad
sand eller snarare, såsom jag längre fram skall söka visa,
af frusen sand; härifrån upphemtade trawlnätet inga djur.
På andra ställen fans en lera, ytterst rik på Idothea en-
tomon och Sabinei samt en otrolig massa bryozoer, lik-
nande äggsamlingar af mollusker.
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Först den 30 augusti kommo vi utanför vestsidan af
Ljachoffs-ö, vid hvilken jag ämnat landstiga. Xordkusten
och, såsom det dagen derpå visade sig, äfven ostkusten var

Idothea entomon Lin.
från hafvet norr om Lenas mynning

nat. storl.

isfri, men de under de senare dagarne rådande vindarne
hade hopat en massa sönderfrätt is mot vestkusten. Dess-
utom var hafvet här så grundt, att man redan på ett af-
stånd af 15' från land hade ett djup af endast S meter.
Den mot öns vestkust hopade isen bildade visserligen icke
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något synnerligt svårt hinder för Vegas framfärd, men för
den händelse man försökt landstiga här, kunde den hafva
blifvit obehaglig nog, när* det galt att med båt eller ång-
slup tillryggalägga den betydliga sträckan mellan fartyget

Idothea Sabinei Kröyer

från hafvet utanför Lenas mynning,
nat. storl.

och land, och den kunde till och med, i fall en hastig frost
inträffat, blifvit en boja, som för vintern fängslat oss vid
detta ställe. Äfven en plötsligt uppkommen storm kunde
i detta grunda farvatten blifva en verklig fara för det på
en öppen redd förankrade fartyget. Utsigten att under
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några dagar få ströfva omkring på ön syntes mig icke upp-
väga faran att förfela expeditionens hufvudändamål. Jag
uppgaf derför för denna gång planen att landstiga. Kur-
sen stäldes söder ut mot det i Sibiriska Ishafvets histo-
ria så illa beryktade sund, som skiljer Ljachoffs ö från
fastlandet.

Så vidt man på afstånd kunde döma af bergens utse-
ende, bestod Stolbowoj af lagrade bergarter, Ljachoffs ö der-
emot, liksom det motsatta fastlandet, af höga, starkt sön-
dersplittrade bergkullar, förmodligen bildade af plutoniska
stenmassor. Mellan dessa finnas vidsträckta slättmarker,
hvilka enligt uppgift af landtmätaren Chwoinoff, som på kej-
serlig befallning7år 1775 besökte ön, äro bildade af is och
sand, hvari ligga inbäddade ofantliga massor ben och betar
af mammut, blandade med horn och skallar af någon oxart
och horn af noshörningar. Hvalben och ben af hvalross
nämnas ej såsom der förekommande, men väl »långa smala
skruf-formiga ben», hvarmed förmodligen menas tänder af
narhvalen. 1

Allt var nu snöfritt, om man undantager en eller an-
nan djupare klyfta mellan bergen. Xågra spår till isbräer
syntes ej, ej ens sådana små issamlingar, som på Spetsber-
gen träffas öfverallt, der landet höjer sig några få hundra
fot öfver hafsytan. Att döma af bergens utseende hafva
ej heller fordom några glacierer funnits i dessa trakter, och
detsamma är helt säkert förhållandet på fastlandet. Nord-
ligaste delen af Asien har i så fall aldrig varit täckt af
en sådan isbädd, som anhängarne af en allmän, hela jord-
klotet omfattande istid antaga.

! Martin Sauer, An account of a geographical and astronomical expe-
dition to the Northern parts of Russia by Commodore .loseph Billings, London
1802, s. 105. Hvalrossen förekommer ej i hafvet mellan Chatangas utloppsvik
och "Wrangels land, och större hvalfiskar ser man aldrig vid de Xy-sibiriska öarna,
men under Hedenströms vistelse i dessa trakter blefvo tre narhvalav inneslutna af
is nära stranden i Janas utloppsvik (Otrywki o Sibiri, s. 131).
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Den stora ön midt emot Swjatoinos upptäcktes 1770
af Ljachoff, hvars namn ön nu bär. Är 1788 träffade
BiliLlNGs' handsekreterare Martin Sauer Ljachoff i Jakutsk,
men denne var då gammal och orkeslös, hvarför han, då Sauer
begärde upplysningar om öarna i Ishafvet, hänvisade honom
till en af sina följeslagare Zaitai Protodiakonoff. Denne
förtäljde, att upptäckten föranledts af en ofantlig renhjord,

Ljachoffs ö.
Efter en teckning af O. Nordqvist

som Ljachoff i april månad 1770 såg gå från Swjatoinos
mot söder, och hvars spår kommo öfver isen norr ifrån.
Under den riktiga förutsättningen, att renarne kommo från
något norr ut beläget land, följde Ljachoff i en af hundar
dragen släde spåren och upptäckte sålunda de två sydligaste
af de Ny-sibiriska öarna, en upptäckt som af kejsarinnan
Katarina II belönades med uteslutande rätt att på dem
jaga och samla elfenben. 1

1 Martin Säter, An accountetc. s. 103. A. Ekmans, Reise vm die Erde, Ber-
lin 1833—48, D. 1. B. 2. s. 258. Ermans uppgift, att kännedomen om dessa öars
tillvaro ända till år 1806 skulle hafva undanhållits regeringen, är tydligen oriktig,
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Ljachoff uppgifver bredden af sundet mellan fastlan-
det och den närmaste stora ön till 70 werst eller 40'.
Wrangels karta åter upptager bredden till ej fullt 30'. På
fastlandssidan begränsas det af en långt utskjutande bergs-
udde, som ofta utgjort vändpunkten vid försöken att från
Lena-flodens mynning framtränga mot öster, och som kan-
ske just derför, i likhet med många andra för sjöfaranden
farliga uddar vid Bysslands nordkust, erhållit namnet Swja-
toinos (den heliga udden), ett namn som för de äldsta ry-
ska ishafsfararne tyckes hafva varit liktydigt med »udden
som man svårligen kan komma förbi». Ingen tänker dock
numera med någon förskräckelse på de tvenne »heliga ud-
dar», hvilka fordom begränsade de vid Hvita hafvet boende
ryssames och finnames sjöfärder mot öster och vester, och
på samma sätt skall det en gång, derom är jag fullt för-
vissad, komma att gå äfven med denna och alla andra he-
liga uddar i Sibiriens Ishaf.

Hafsvattnet i sundet var starkt uppblandadt med flod-
vatten och af en jemförelsevis hög temperatur, äfven på
ett djup af 9 till 11 meter. På hafsbottnen fans ett artfat-
tigt, men individrikt djurlif, bestående hufvudsakligast af
Idothea entomon, af hvilken dr Stuxberg räknade 800 exem-

plar från ett enda skraptag. Der jemte erhöllos, förutom ett
eller annat exemplar af Idothea Sabinei, spongier och bryo-
zoer i riklig mängd samt smärre musslor, snäckor, maskar
o. s. v. Åtskilliga fiskar togos äfven och några små alger.
Dessutom upphemtade trawlnätet från bottnen några flisor
af mammutbetar och en mängd träbitar, för det mesta stic-
kor och qvistar, hvdka tycktes hafva stått upprätt i leran,
att döma deraf, att deras ena ända ofta var betäckt med
lefvande bryozoer. Vid draggningarna voro dessa stickor
till stor olägenhet, i det de sönderrefvo det längs bott-
nen släpande nätet.

Natten mot den 31 augusti, då vi ångade förbi Swja-
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toinos, iakttogs en egendomlig företeelse. Himmelen var
molnfri i zenit och på östra delen af himlahvalfvet; i
vester stod deremot en tjock blygrå molnbank. Vattnets
temperatur vexlade nära ytan mellan + 1° och + 1°,6,
luftens på fartyget mellan + 1°,5 och + I°,B. Oaktadt
således så väl luften som vattnet hade en temperatur något
öfver fryspunkten, syntes is bilda sig på den lugna spegel-
blanka hafsytan. Denna is bestod dels af isnålar, dels af
en tunn ishinna. Jag har förut flere gånger iakttagit en
liknande företeelse i de arktiska hafven, d. v. s. sett is
bilda sig vid en lufttemperatur öfver o°. Vid detta till-
fälle, då äfven det öfversta vattenlagret var öfver o°, är
isbildningen tydligen ett slags rimfrostfenomen, beroende
på värmeutstrålning, kanske så väl uppåt mot luften, som
nedåt mot det under 0° afkylda vattenlagret på bottnen.

Hela dagen fortsatte vi vår färd mot öster under här-
ligt väder, i smul isfri sjö. Likaså den 1 september, un-
der svag sydlig vind och en lufttemperatur vid middags-
tiden i skuggan af -J- s°, 6. Natten mot den 2 september
blef vinden nordlig, och luftvärmen sjönk till — I°. Land
sågs föga, ehuru vi fortfarande ej voro synnerligen långt
ifrån kusten. Närmast denna fans en bred isfri eller nästan
isfri ränna, men längre utåt hafvet vidtog is. Den följande
natten inträffade ett snöfall, så att hela däcket och Björn -

öarna, som vi nådde den 3 september middagstiden, blefvo
snöstänkta.

Hittills hade vi under hela vår segling längs kusten
knappast mött några andra drifisfält än sådana, som bilda-
des af frätta, flerstädes nästan till issörja förvandlade, jemna,
tunna och spröda isstycken, utan isfot och ofta smutsiga
på ytan. Intet isberg hade synts till och ej heller några
sådana större glacierisblock som de, hvilka vid Spetsber-
gens kuster ersätta de grönländska isbergen. Men öster
om Swjatoinos började isen tilltaga i groflek och få samma
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utseende som isen norr om Spetsbergen. Den var här till-
lika mindre smutsig och hvilade på en hård, djupt under
vattnet utskjutande, för seglaren försåtlig isfot.

Man kan indela polarhafvets is i följande slag:
1. Isberg. De verkliga isbergen hafva en höjd öfver

vattenytan af ända till 100 meter. De stranda ofta på ett
djup af 200 till 300 meter och hafva således någon gång
en tvärgenomskärning af ända till 400 kanske 500 meter.
Arealen kan uppgå till flere qvadratkilometer. Dylika ofant-
liga isblock utskjuta i norra polarhafvet endast från Grön-
lands och, enligt uppgift af Payer, äfven från Frans Jo-
sefs lands isbräer, men ej, såsom några författare (Geikie,
Bro vyn m. fl.) synas antaga och genom oriktiga schemati-
ska taflor närmare belyst, från glacierer som skjuta ut till
det öppna hafvet och der afslutas med ett tvärbrant, jemnt
afskuret bräm, utan från mycket ojemna, långt innan de
nå hafvet i isberg söndersplittrade isbräer, hvilka alltid ut-
mynna i bottnen af djupa fjordar. Önskligt vore, att de,
som skrifva om isbergens uppkomst, ville beakta det fak-
tum, att isberg endast bildas der, hvarest en häftig rörelse
i ismassan eger rum, hvilken åter inom jemförelsevis kort
tid har till följd utgräfningen af den djupa isfjorden. Det
största isberg, som, så vidt jag vet, uppmätts i den mellan
Spetsbergen och Wrangels land belägna delen af polarhaf-
vet är ett, som Barents såg vid Kap Nassau den H au-
gusti 1596. Det var 16 famnar högt och hade strandat
på 36 famnars djup. I det Södra Ishafvet skola isberg
förekomma i riklig mängd och af ofantlig storlek. Om
man får antaga, att de hafva ett likartadt uppkomstsätt
som isbergen vid Grönland, så är det sannolikt, att ett vid-
sträckt, af djupa fjordar inskuret fastland finnes omkring
Sydpolen.

2. Glacier-isblock. Dessa, som väl ofta fått namn af
isberg, skilja sig från de verkliga isbergen ej allenast ge-
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nom storleken, utan äfven genom uppkomstsättet. De hafva
sällan en genomskärning af mer än 30—40 meter och skjuta
endast undantagsvis mer än 10 meter högt öfver vatten-
ytan. De uppkomma genom »kalfning» af glacierer, som

med ett rakt och jemnhögt tvärbrant bräm skjuta ut i
hafvet. Dylika glacierer förekomma i mängd vid Spets-
bergens kuster, och de äro der af samma höjd som likar-
tade, jemnt afskurna glacierer på Grönland. Enligt ut-
sago af dansken Petersen, följeslagare på så väl Ka-
nes resa 1853—55 som Torells 1861, lära isbräerna t.
ex. i Hinlopen Strait på Spetsbergen vara fullt jemför-
liga i afseende å storlek och brämets höjd öfver hafsytan
med den mäktiga och mångomskrifna Humboldt-glacieren
på Grönland. Äfven på Spetsbergen träffar man på ett
par ställen miniaturbilder af de grönländska is-strömmarne,
t. ex. den isbrä, som igenfylt Nordhamnen i Belsound,
en annan isbrä, som fylt en gammal holländsk hval-
iångarehamn mellan Becherche bay och van Keulen bay,
en isbrä på nordsidan af Wahlenbergs bay, och kanske vid
den på min karta till 1872 års resa såsom en bugt på
Nordostlandets ostkust utprickade del af inlandsisen. Möj-
ligt är till och med, att smärre isberg kunna utskjutas
från det sist angifna stället och derifrån drifva ut i haf-
vet vid Spetsbergens ostkust.

Glacieris visar en stor benägenhet att utan märkbar
orsak sönderfalla i smärre stycken. Den är full med blä-
sor, innehållande sammanpressad luft, hvilken, då isen smäl-
ter, sönderspränger sitt förtunnade hölje med ett knistrande
ljud, likt sprakandet af en elektrisk gnista. Den förhåller
sig således i detta hänseende på samma sätt som en del
stensaltarter (knistersalt), hvilka upplösa sig i vatten under
små explosioner. Barents berättar, att han den au-
gusti 1596 förankrat sitt fartyg vid ett isblock, som stan-
nat på grund vid Novaja Semljas nordkust. Plötsligen och
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utan någon märkbar orsak söndersprang isklippan i hundra-
tals smärre stycken med ett förfärligt buller och till stor för-
skräckelse för alla man. Likartade fall i mindre skala har
jag sjelf bevittnat. Orsaken härtill synes mig vara följande.
Isblocket har i glacieren varit utsatt för ett mycket starkt
tryck, hvilket upphört sedan det fallit ned i hafvet. Of-
tast ut jemnar sig nu trycket utan någon sönderspräng-
ning, men någon gång händer, att isblockets inre starkt
sammanpressade delar, oaktadt trycket upphört, icke kunna
fritt utvidga sig till följd af det sammanhängande ishölje,
af hvdket de fortfarande omgifvas. En stark inre spän-
ning i hela ismassan måste derigenom uppstå, som slut-
ligen föranleder dess söndersprin gande i tusentals stycken i
Man har således här en Bologneserdroppe, men en sådan
hvars genomskärning kan vara ända till 50 meter, och som

består ej af glas, utan af is.
Glacier-isblock förekomma rikligt vid Spetsbergens och

norra Novaja Semljas kuster, men tyckas saknas eller vara

ytterst sällsynta längs hela Asiens nordkust, mellan Ju-
gor Schar och Wrangels land. Öster derom förekomma
de åter, ehuru ej synnerligen talrikt. Detta tyckes visa,
att det vestra Sibiriska ishafvet icke omgifves af några
glacialland. Vanligen är glacierisen blå till färgen. Vid
smältning ger den ett rent, saltfritt dricksvatten. Nå-
gon gång innehåller den dock spår till salt, hvilket här-
rör från det hafsstänk, som stormarne föra högt upp på
glacierens yta.

3. Isstycken från den under vintern vid hafs- el-
ler flodstränder bfldade isfoten. Dessa skjuta någon gång
5—6 meter öfver vattenytan. De bestå vanligen af smut-
sig, jordblandad is.

4. Flodis, jemna jemförelsevis små isfält, som, då de
komma till hafvet, redan äro så sönderfrätta, att de snart
bortsmälta och försvinna.
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5. Fångstmännens bay-is, hvarmed förstås jemna is-
fält, som bildat sig i fjordar och bugter vid kusterna, och
som der varit utsatta för en jemförelsevis tidig sommar-
värme. Bay-isen bortsmälter derför under sommaren helt
och hållet, och den plägar icke vara mycket hopskrufvad.
När all snö på densamma försvunnit, ser man öfver vatten-
brynet föga af denna på samma sätt som vattnet färgade
is, medan under vattnet ganska betydliga osmälta, hårda de-
lar ännu kunna finnas qvar. Detta har gifvit fångstmän-
nen anledning till det med ifver försvarade påståendet, att
isen om hösten slutligen skulle försvinna genom att sjunka.
Nästan all den is, vi mött under resans lopp, har hört till
denna grupp.

6. Hafsis eller grof is, som ofta visar spår af att hafva
varit mycket hopskrufvad, men som icke varit utsatt för nå-
gon tidig sommarvärme. Fångstmännen kalla den »hafsis»,
viljande, efter hvad jag förmodar, dermed beteckna, att den
bfldat sig i hafvet högre upp mot norden. Att den norr
ifrån drifvit ned, eger nog sin riktighet, men att den skulle
bildats långt från land, på betydligt djup i öppna hafvet,
torde vara ovisst, enär den der bildade isen knappast lär
blifva synnerligen mäktig. Snarare torde den hafva drif-
vit ned från omgifningarna af en ännu okänd polarkonti-
nent. Denna is bildar hufvudmassan af isfälten i hafven
öster om Grönland, norr om Spetsbergen, mellan Spets-
bergen och Novaja Semljas norra ö samt norr om Be-
ringssund. I de nordliga hafven hinner den ej fullstän-
digt bortsmälta under sommaren, och lemningar af hafsis
ingå derför ofta som beståndsdelar i den under följande
vinter bfldade bay-isen. Denna blir då knölig och ojemn,
derigenom att rester af gammal hafsis frysa in i den ny-
bildade isen. Hafsisen är ofta hopskrufvad till stora toros-
ser eller iskast, bildade af isstycken, som i början äro kan-
tiga och löst staplade öfver hvarandra, men småningom af-
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rundas och frysa tillsammans till ofantliga isblock, hvilka
jemte glacier-isblocken bilda hufvudmassan af de grundisar,
som träffas vid polarländernas kuster. Det vatten, som er-
hålles genom smältning af hafsis, är ej fullkomligt fritt
från salt, men ju äldre denna is blir, desto mera minskas
salthalten.

Öster om Björnöarna hade en grof hafsis i temligen
täta massor drifvit ned mot kusten, dock ännu lemnande
en öppen isfri ränna längs land. Här var det högre djur-
lifvet ytterst fattigt, hvilket, hvad fogellifvet beträffar, i
viss mån måste tillskrifvas den sena årstiden. Wrangel
talar nämligen om en klippa vid Björnöarna, som var täckt
af tallösa fogelbon. Dessutom såg han på den största af
dessa öar spår af björn, varg, räf, lemmel och ren (Wran-
gels Beise, I s. 304 o. 827). Nu var det omgifvande haf-
vet fullkomligt öde. Ingen hvitbjörn helsade oss från is-
styckena, ingen hvalross och endast ytterst få salar syntes.
Under mången vakt såg man ej en enda simfogel. En-
dast simsnäppan förekom fortfarande i någon större mängd,
äfven temligen långt ut till sjös. Kanske var den stadd
på flyttning norr ifrån. Det lägre djurlifvet var rikare.
Från hafsytan upphemtade släphåfven åtskilliga små ytkru-
staceer, sjelfva obetydliga, men vigtiga såsom föda åt större
djur, och från hafvets botten erhölls fortfarande en riklig
mängd af samma djurformer som från sundet vid Swjatoinos.
Härtill kommo några vackra sjöstjernor och en hop gan-
ska stora bagarsvampar.

Den 3 september, sedan vi seglat förbi Björnöarna,
stäldes kosan rakt på Kap Schelagskoj. Såsom en blick på
kartan utvisar, förde oss denna kurs långt från kusten och
sålunda bort från den landvattenränna, i hvilken vi hittills
framseglat. Isen var grof och tät, ehuru till en början så
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fördelad, att det »var framkommeligt». Men med en nord-
lig vind, som natten mot den 4 september börjat att blåsa,
föll temperaturen under fryspunkten, vattnet mellan drifis-
styckena betäcktes med en ganska tjock isskorpa, och drif-
isen tätnade allt mer och mer. Det blef härigenom omöj-
ligt att fortsätta den antagna kursen. Vi vände derför mot
land och nådde kl. 6 e. m. efter åtskilliga bugter i isen
och en eller annan törn mot de isstycken, som spärrade

Bägarspongier

från hafvet utanför Kolymas mynning.

vår väg, åter igen den 8 till 12 kilometer breda, isfria
rännan närmast land. Medan vi lågo ett obetydligt stycke
in bland drifisfalten, kunde vi ej se spår till öppet vat-
ten, utan det såg ut, som om den täta isen sträckt sig
ända intill land, ett förhållande som visar, huru försig-
tig sjöfararen bör vara att uttala ett omdöme om drifisens
beskaffenhet bortom fartygets omedelbara granskap. Luft-
temperaturen, som inom isfältet sjunkit till — 3°, steg nu
med ens till -f- 4°,1, medan vattnets värme höjde sig från
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— 1°,2 till + 3°,5 och dess salthalt minskades från 2,4
till 1,3 procent. Allt visade, att vi nu kommit in i Koly-
mas strömfåra, hvilken på grund af förhållanden, som jag
förut angifvit, från flodmynningen drager sig längs landet
mot öster.

De utanför Kolymas mynning belägna Björnöarna
äro till större delen bildade af en plutonisk bergart, hvars

Fyrpelarön.
Efter en teckning af O. Nordqvist.

öfversta del vittrat sönder, men qvarlemnat jettelika fri-
stående pelare. Fyra dylika pelare hafva åt den ostli-
gaste bland öarna gifvit namnet Fyrpelarön. Likartade
ruinlika bildningar träffas ej allenast på det midt emot lig-
gande Kap Baranow, utan äfven på en mängd andra stäl-
len å den längre öster ut belägna delen af Sibiriens nord-
kust. Oftast äro klippruinerna hopade tillsammans öfver
betydande områden i grupper och regelbundna rader. Häri-
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genom erhålla de, sedda från hafvet, en så förvillande lik-
het med ruiner af en jettestor stad, som en gång varit
omgifven af starka murar och full med tempel och prakt-
byggnader, att man nästan frestas att i dem se minnen af
en Tamerlans eller Tschingiskans bragder här uppe i den
höga norden.

Bergstoppames norra sida var pudrad af nyfallen snö,
men för öfrigt var landet snöfritt. Afståndet mellan syd-
spetsen af Ljachoffs ö och Björnöarna är 360'. Denna
sträcka hade vi tillryggalagt på tre dagar; vi hade således
gjort 1.20' på dygnet eller 5' i timmen. Om man tager
i 'betraktande den tid, som förloras genom draggningar, löd-
ningar och bestämning af vattnets temperatur och salthalt
på olika djup, samt den försigtighet seglaren måste iakt-
taga under en färd i ett alldeles okändt farvatten, så visar
denna hastighet, att vi ännu under denna del af resan varit
endast obetydligt hindrade af is. Kap Baranow passera-
des natten mot den 5 sept. i en isfri ränna närmast kusten,
mynningen af Tschaun-bay natten mot den 6 sept., och
Kap Schelagskoj nåddes den 6 kl. 4e. m. Afståndet mel-
lan denna udde och Björnöarna är i rak linie 180'. Till
följd af de många omvägarna i isen hade vi behöft 2 1/2
dygn för att tillryggalägga denna sträcka, hvilket motsva-
rar 72' i dygnet eller 8' i timmen, en hastighet, som vid
en färd i ett okändt, för det mesta isbeströdt farvatten
ännu måste anses ganska tillfredsställande. Men hädanef-
ter började det gå vida långsammare. Midnattstiden var
solen redan 1.2° till 13° under horisonten, och nätterna voro
numera så mörka, att vi måste finna oss i att vid denna
tid af dygnet under flere timmar ligga stilla, förtöjda vid
någon större grundis. En ytterligare tidsförlust förorsakade
den täta dimma, som ofta var rådande om dagen, och som
i det okända grunda farvattnet närmast land nödgade kap-
ten Palander att framgå med ytterlig försigtighet. Seg-

FRAMFARTEN FÖRDRÖJES AF IS. GRUND OCH DIMMA
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latsen längs Asiens nordkust började blifva något enformig.
Äfven den ifrigaste polarfarare kan i längden ledsna på
idel is, grund och dimma och idel dimma, grund och is.

Nu inträdde dock en angenäm omvexling, i det att
vi ändtligen kommo i beröring med infödingar. Vi hade
under hela sträckan från Jugor Schar till Kap Schelagskoj
ej sett några menniskor eller menniskoboningar, om jag
undantager den gamla obebodda stugan mellan Kap Tschel-

Tschuktschiska båtar.

juskin och Chatanga. Men den 6 september, då vi voro
ett stycke utanför Kap Schelagskoj, varskoddes tvenne bå-
tar. Alla man, med undantag af kocken, som af ingen
katastrof kunde förledas att lemna grytor och stekpannor,
och som kringseglat Asien och Europa kanske utan att en

enda gång hafva varit i land, rusade upp på däck. Bå-
tarne voro af skinn, byggda på samma sätt som eskimåer-
nas umiaker eller qvinnobåtar. De voro fullastacle med
skrattande och pladdrande infödingar, män, qvinnor och barn,
hvilka med rop och åtbörder gåfvo till känna, att de ville
komma om bord. Maskinen stoppades, båtarne lade till,
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och en mängd skinnklädda, barhufvade varelser klättrade
upp öfver relingen på ett sätt, som tydligen gaf till känna,
att de sett fartyg förut. Ett lifligt språkande började, men
vi kommo snart under fund med, att ingen af båtames
eller fartygets besättning kände något för båda gemensamt
språk. Det var en ledsam omständighet, men man hjelpte
sig, så godt sig göra lät, med tecken. Pladdret hindrades
häraf icke, och stor glädje blef snart rådande, i synnerhet
sedan några skänker utdelats, hufvudsakligast af tobak och
holländska lerpipor. Märkvärdigt var, att ingen af dem
kunde tala ett enda ryskt ord, hvaremot en gosse kunde
hjelpligt räkna till tio på engelska, hvilket visar, att in-
födingarne här stå mera i beröring med amerikanska hval-
fångare än med ryska köpmän. Sjelfva vidkändes de nam-

net tschuktsch eller tschautschu.
Många af dem voro höga, resliga och väl växta män.

De voro klädda i åtsittande skinnbyxor och peskar af ren-
skinn. Hufvudet var bart, håret alldeles kortklippt, med
undantag af en smal frans framtill, der håret hade en längd
af 4 centimeter och var nedkammadt öfver pannan. Några
hade cii mössa, af samma slag som ryssarne vid Chabarowa
begagnade, instucken bak i bältet, men de tycktes anse vä-
derleken ännu för varm för hufvudbonads begagnande. De
flestas hår var blåsvart och ytterst tätt. Qvinnorna voro
tatuerade med svarta eller svartblå streck öfver pannan och
näsan, en mängd likadana streck på hakan och slutligen
några granlåter på kinderna. Ansigtstypen föreföll ej så
obehaglig som samojedernas och eskimåernas. Några af de
unga flickorna voro till och med ej absolut fula. I jem-
förelse med samojederna voro de äfven temligen rena och
hade en vacker, nästan hvitröd hy. Ett par af männen
voro alldeles ljusletta. Förmodligen voro de ättlingar af
ryssar, hvilka af en eller annan anledning, som krigsfångar



NIONDE KAPITLET

416

eller rymmare, kommit att lefva bland tschuktscherna och
hos dem blifvit nationaliserade.

Efter en stund fortsatte vi vår färd, sedan tschuk-
tscherna återvändt till sina båtar, synbarligen väl förnöjda

Tschuktsch, i regnrock af sältarmar.
Efter fotografi af L. Palander.

med de skänker de erhållit, med den bladtobak som jag
bundtvis utdelat, med lerpiporna, af hvilka hvar och en

fick så många han kunde bära mellan fingrarne, med de
granlåter och gamla kläder, som mina kamrater och man-
skapet strött omkring sig med gifmild hand. Alla voro
vi nämligen öfvertygade, att vi efter några dagar skulle
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framkomma till farvatten, der vinterkläder vore alldeles obe-
höfliga, der brist på ett eller annat lätt skulle kunna er-
sättas i närmaste hamn, och der bytesmedlet ej skulle ut-
göras af varor, utan af stämplade metallbitar och pappers-
lappar.

Hela dagen den 7 sept. ångade vi vidare längs kusten
i temligen fördelad is. Om natten lade vi till vid en clrif-
isflak. Svabeln och trawlnätet utsattes och lemnade en
mycket rik skörd. Men om morgonen funno vi oss åter
så omgifna af is och dimma, att vi, efter några fåfänga
försök att genast komma vidare, nödgades lägga till vid
ett större drifisstycke nära stranden. När dimman lättat så
mycket, att fartyget kunde skönjas från land, fingo vi åter
besök af en mängd infödingar, hvilka såsom förut af oss und-
fägnades efter bästa förmåga. De inbjödo oss med tydliga
tecken att landstiga och besöka deras tält. Då det i alla
fall var omöjligt att strax fortsätta färden, antog jag in-
bjudningen, lät sätta ut en båt och gick jemte de flesta af
kamraterna i land.

Stranden bildas här af en låg sandvall, som framgår
mellan hafvet och en mindre, nästan i jemnhöjd dermed be-
lägen grund lagun eller sötvattensjö. Längre in höjer sig
landet småningom till kala, snöfria eller af de sista dagam-
es snöfall med ett tunnt snöpuder täckta bergshöjder. La-
gunbildningar antingen med sött eller salt vatten af samma
slag som de, hvilka vi här sågo för första gången, äro be-
tecknande för Sibiriens nordöstra kust. Det är dessa bild-
ningar, som gifvit upphof till påståendet, att vid Sibiri-
ens nordkust gränserna mellan haf och land äro svåra att
uppdraga. Om vintern kan detta nog vara förhållandet,
ty den låga vall, som skiljer lagunen från hafvet, är, när
den blifvit snötäckt, svår att urskilja, och vid vinterfärder
längs kusten kan det derför lätt hända, att man är långt
in på land, medan man ännu tror sig vara ute på hafsisen.
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Men sedan snön bortsmält, är gränsen skarp nog och haf-
vet ingalunda så långgrundt, som äldre uppgifter gifva
vid handen. En ständig ismuddring eger ock här rum under
sommaren. Bedan helt nära stranden har man derför 2 me-

ter djupt vatten och en kilometer längre ut 10 till 11 meter.
Utanför de höga berguddarne är det vanligen färbart vatten,
till och med för djupgående fartyg, tätt intill klipput-
språnget.

Tschuktsehiskt tält.
Efter en fotografi af L. Palander.

Tschuktschernas byar uppslås vanligen på sjelfva den
strandvall, som skiljer lagunen från hafvet. Bostäderna ut-
göras af rymliga skinntält, hvilka omsluta en af varma' väl.
beredda renskinn omgifven parallelipipedisk sofkammare, som
upplyses och uppvärmes af en eller flere tranlampor. Det
är här som familjen sofver om sommaren, och här har den
mest hela dygnet om sitt tillhåll under vintern. Om som-
maren, mindre ofta om vintern, eldar man dessutom i midten
af det yttre tältet med ved, för hvilket ändamål ett hål
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öppnas i toppen på det brutna tälttaket. Men att nödgas
använda ved till det inre tältets uppvärmning anse tschuk-
tscherna för höjden af bränslebrist.

Vi blefvo öfverallt mycket vänligt emottagna, och man
bjöd oss hvad huset förmådde. För tillfället var tillgången
på föda riklig. Uti ett tält kokades renkött ien stor gryta
af gjutjern. Vid ett annat höll man på att stycka och ut-
taga inelfvorna från två nyss skjutna eller slagtade renar.

Vid ett tredje sysslade en gumma med att ur renames våm
uttaga det gröna, spenatlika innehållet och proppa det i
en sälskinnssäck, tydligen för att förvaras till grönfoder
under vintern. Handen begagnades härvid som skopa,
och de nakna armarna voro högt upp färgade af den just
ej aptitliga spenaten, som dock, enligt meddelanden af dan-
ska kolonister i Grönland, ej skall hafva någon obehaglig
smak. Andra skinnsäckar fylda med trän stodo uppradade
längs tältens väggar.

Man utbjöd trän till salu, och syntes förvånad öfver,
att vi ej ville tillbyta oss något deraf. I alla tält fur-
mos sönderstyckade salar, ett bevis att salfångsten under de
senare dagarne varit riklig. Vid ett tält lågo två friska
hvalrosshufvuden med stora vackra betar. Jag sökte för-
gäfves tillbyta mig dessa hufvuden, men följande dagen ut-
bjödos tänderna åt oss. Tschuktscherna tyckas hafva för-
dom mot att afyttra hufvuden af dödade djur. Enligt äldre
resebeskrifvare egna de tdl och med hvalrosshufvudet ett
slags dyrkan.

Barn furmos i mängd, friska och frodiga. I det inre
tältet gingo de större barnen nästan nakna, och härifrån
såg jag dem utan skor eller andra kläder begifva sig ut
och springa mellan tälten på den rimfrostklädda marken.
De mindre kringburos af så väl män som qvinnor på ax-
larne, hvarvid de voro så påpaltade, att de liknade skinn-
bollar. Barnen behandlades med utmärkt vänlighet, och al-
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drig hörde man de äldre till dem yttra ett ondt ord. Jag
tillbvtte mig här en mängd husgerådssaker och drägter,
hvilka jag framdeles skall beskrifva.

Om morgonen den 9 sept. sökte vi ånga vidare, men
nödgades snart af den täta dimman att åter lägga bi vid
en grundis, hvilken, då dimman lättat, befans hafva stran-
dat alldeles nära land. Djupet var här 11 meter. På detta
ställe lågo vi till den 10 om morgonen. Stranden bildades
af en sandvall 1, som strax ofvanom högsta vattenståndet var
täckt med en tät gräsmatta, ett vittne derom att klimatet
här, oaktadt granskapet till köldpolen, är vida gynsammare
för växtlighetens utveckling än till och med de bäst gynnade
delar af Spetsbergens vestkust. Längre inåt land sågs en

ganska hög, men snöfri bergsträckning och långt bort-
om den några höga snötoppar. Inga isbräer furmos här,
ehuru jag anser det sannolikt, att smärre glacierer kunna träf-
fas i dalarne mellan de höga fjellen i det inre af landet.
Ej heller sågos några flyttblock hvarken i det inre kustlan-
det eller längs strandvallen. Något sådant istäckt land som

Grönland torde sålunda knappast för närvarande begränsa
Sibiriens ishaf mot norr. På ett par ställen vid hafsbandet
i granskapet af vår ankarplats var den fasta klyften blot-
tad. Den bddade der 9 till 12 meter höga, tvärbranta
strandafsatser, bestående af talkskiffer, mer eller mindre kisel-
blandad kalk och kiselskiffer. Lagren voro nästan upprätt-
stående, ströko från norr till söder och förde icke några
försteningar. I geologiskt hänseende voro derför dessa klip-
por af föga intresse. Men de voro rikt lafklädda och

1 Naturligtvis är jorden här på ett ringa djup under ytan ständigt fru-
sen, men jag såg ingenstädes en sådan vexling af horisontela jord- och islager,
genomkorsade af isgångar, som Hedenström i sitt ofta anförda arbete (Otrywki o
Sibiri, s. 119) säger sig hafva träffat vid hafskusten. Förmodligen uppstår en
dylik egendomlig lagervexling endast på ställen, der vårflödet nedför mäktiga
slamlager, hvilka betäcka de under vintern bildade isbäddarne och under årtusenden
skydda dem från smältning. Jag blir framdeles i tillfälle att återkomma till hit-
hörande intressanta frågor.
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lemnade dr Almqvist goda bidrag till kännedom om denna
trakts förut alldeles okända lafflora.

Skörden af högre landväxter blef deremot till följd af
den långt framskridna årstiden obetydlig, om ock af stort
vetenskapligt intresse såsom kommande från en trakt, förut
aldrig besökt af någon botaniker. I hafvet draggade dr
Kjellman förgäfves efter alger. Af högre djur sågo vi en-
dast en hvalross och några få salar, men inga landdägg-
djur. Lemlar måtte dock tidtals förekomma i otrolig mängd,
att döma af de hål och gångar, gräfda af dessa djur, som i
alla riktningar genomkorsade marken. Bland foglar var sim-
snäppan fortfarande den allmännaste arten i synnerhet på
hafvet, der densamma i skaror af sex tdl sju stycken be-
skäftigt sam af och an mellan isbitarne.

Några tält träffades icke i granskapet af fartygets
ankarplats, men på många ställen af stranden sågos mär-
ken efter gamla tältplatser, nedsölade kullerstenar, som an-
vändts till tältens uppspänning, sönderslagna husgerådssaker
och framför allt benlemningar af sal, ren och hvalross. På
ett ställe lågo en mängd hvalrosskallar i en ring, möjli-
gen lemningar af ett efter en större fångst anstäldt kalas.
Nära en tältplats, vid mynningen af en ännu ej utsinad el-
ler utfrusen bäck, upptäckte dr Stuxberg några små kullar,
innehållande brända ben. Förbränningen hade varit så full-
ständig, att endast en af cle funna benbitarne kunde af
dr Almqvist bestämmas. Det var en menniskotand. Efter
bränningen hade benlemningarna och askan blifvit samlade
i en grop och täckta först med torf och sedan med små
flata stenar. Tältplatserna föreföllo mig vara öfvergifna för
endast några få år sedan, och äfven bensamlingarna tycktes
ej vara gamla. Man bör dock vara mycket försigtig, då man
i de arktiska trakterna söker uppskatta en gammal tältplats'
ålder, emedan man vid bedömande af de förändringar, som
jordytan med tiden undergår, lätt låter leda sig af erfaren-



NIONDE KAPITLET

422

heten från sydligare trakter. Huru föga denna erfarenhet
kan användas i den höga norden, visas af Binks påstående,
att man på Grönland vid några af de norska kolonisternas
i århundraden ödelemnade stugor 1 ännu kan urskilja gång-
stigar, en iakttagelse som jag knappast ville sätta tro till,
innan jag sjelf sett något likartadt vid en sedan ett eller
par århundraden tillbaka öfvergifven hustomt i bottnen af
Jakobshavns isf jord på nordvestra Grönland. Gångstigar,
lika skarpa som om de varit trampade i går, utgingo här

Genomskärning af en tschuktschisk graf.

Efter teckning af A. Stuxberg.

a. Lager af brända, starkt vittrade ben. b. Lager af torf och risqvistar. c. Stenar.

från ruinen af stugan i olika riktningar. Det kan derför
ganska väl hända, att de vid vår nuvarande ankarplats be-
lägna tältplatserna voro äldre än man vid första påseendet
kunde förmoda. Några betydande afskrädeshögar furmos
här ej.

Det var nu första gången ett fartyg lade till vid denna
kust. Vår hitkomst ansågs derför uppenbarligen af infödin-

1 H. Eixk, Grönland, geographisk og statistisk beskrevet, Bd 2 Kjöben-
havn 1857, s. 344.

1 Sedan vi upptäckt, att tschuktscherna äfven begrafva sina döda genom
att utlägga dem på tundran, hafva vi börjat hysa tvifvel, huruvida den här afbil-
dade bensamlingen verkligen var en graf. Möjligen voro dessa kullar endast lem-
ningar af eldstäder, der tschuktscherna eldat med trandränkta ben, och hvilka de
efteråt af en eller annan anledning sökt skydda mot atmosferens inverkan.
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garne som en mycket märklig händelse, och ryktet derom
tycktes hafva spridt sig hastigt. Vi mottogo nämligen, oak-
tadt tält icke furmos i granskapet, talrika besök. Jag be-
gagnade fortfarande tillfället att tillbyta mig en mängd för
tschuktschernas lefnadssätt betecknande redskap. Åtta år
förut hade jag insamlat och uppköpt en mängd »ethnogra-
phica» i nordvestra Grönland, och jag förvånades nu öfver
den stora öfverensstämmelse, som egde rum mellan de hus-
gerådssaker, som inköptes af tschuktscherna, och dem man

på Grönland träffar i gamla eskimågrafvar.
Min handel med infödingarne var för öfrigt denna

gång förenad med ganska stor svårighet. Jag led nämligen
känbar brist på första vilkoret för handelsföretags jemna
gång, begärlig valuta. Emedan jag under 1875 och IS7G
årens resor icke kunnat begagna de småsaker jag medförde
för byte med infödingarne, men väl ryska sedelpengar, som
med begärlighet mottogos, hade jag vid Vegas afresa från
Sverige medtagit endast penningar, ej varor afsedda för byte.
Men penningar hade här föga användning. En 25-rubelsedel
värderades af tschuktscherna mindre än ett grant tvålom-
slag och ett guld- eller silfvermynt mindre än tenn- och
messingsknappar. Ett eller annat 50-örestycke kunde jag
dock utprångla, men först sedan det blifvit medelst genom-
borrning lämpadt till örhänge.

De enda egentliga bytesvaror jag nu hade voro tobak
•och holländska lerpipor. Af tobak hade jag endast några
dussin bundtar, erhållna af det parti, som herr Sibiriakoff
ämnat öfver Jenisej införa till Sibirien. Ofvertygad som
jag var att redan denna höst uppnå Stilla hafvet, strödde
jag mitt tobaksförråd omkring mig med så gifmild hand, att
förrådet snart blef slut och mina tschuktschiska vänners be-
hof för flere veckor fylclt. Jag drabbades således, hvad detta
mynt beträffar, redan vid infrysningen af slösarens öde att
snart blifva vid klen kassa. Holländska lerpipor furmos
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åter i riklig mängd. Jag hade tillfälligtvis fått dem med
mig derigenom, att två kistor dylika pipor, som skulle med
1876 års expedition införas till Sibirien, kommo till Trond-
hjem först efter Ymers afgång från denna stad. De med-
togos i stället på Vega och kommo nu, ehuru allt för
bräckliga för tschuktschernas hårda fingrar, väl till pass vid
smärre byten, såsom välkomstskänker till en större mängd
vid fartyget samlade infödingar och som gåfvor till barnen
för att göra föräldrarne mig väl bevågna. En mängd silf-
vermynt med konung Oscars bild utdelade jag dessutom
för att, om någon olycka inträffade, lemna en ledning för
bedömandet af de ställen vi besökt.

Till gagn för framtida resande vill jag nämna, att de
här begärligaste varorna äro grofva synålar och stoppnålar,
grytor, knifvar (helst stora), yxor, sågar, borrar och andra
redskap af jern, linne- och ylleskjortor (helst grant färgade,
men äfven hvita), halsdukar, tobak och socker. Härtill kom-
mer det för alla vdda folk så begärliga bränvinet, ett mynt
af hvilket det visserligen fans riklig tillgång på Vega, men
som jag ansåg mig förhindrad att använda. För detta kan
man erhålla snart sagdt hvad som helst af många bland
infödingarne, men ingalunda af alla, ty äfven här finnas
män, som ej smaka branvin, utan med en åtbörd af förakt
afvisa det glas, som bjudes dem. Tschuktscherna äro eljest
sluga och beräknande handelsmän, vana att tillvarataga sin
egen fördel. Härtill uppfostras de genom den byteshan-
del, som de förmedla mellan Amerika och Sibirien. Mån-
get till marknaden i Irbit kommande bäfverskinn härrör
från ett i Amerika fångadt djur och har gått hand ur hand
mellan amerikanska och sibiriska vildar, innan det slutligen
nått den ryske köpmannen. För denna byteshandel mel-
lan Asiens och Amerikas polarfolk hålles ett slags marknad
på en ö i Beringssund. Vid den mest aflägsna handels-
plats i Bolar-Amerika sades man ännu för några år sedan
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stundom hafva betalt ett bäfverskinn med endast ett blad
tobak. 1 Ett utomordentligt vackert svart räf skinn utbjöd en
tschuktsch åt mig för en gryta. Beklagligen hade jag in-
gen, som jag kunde undvara. Afven här hafva dock pri-
sen stigit. När ryssarne först kommo till Kamtschatka, er-
höllo de åtta sobelskinn för en knif och aderton för en
yxa, och dock skrattade kamtschadalerna åt de godtrogna
främlingarne, som så lätt läto lura sig. I Jakutsk skall
till och med, då ryssarne först slogo sig ned derstädes, en
gryta hafva blifvit betald med så mycket sobelskinn, som
kunde rymmas i densamma. 2

Natten mot den 10 sept. betäckte sig hafsytan med
en ganska tjock skorpa af nyfrusen is, men denna sönder-
bröts åter i fartygets granskap af kringdrifvande gamla is-
stycken. Sjelfva drifisen tycktes hafva skingrats något. Vi
kastade derför loss för att fortsätta vår färd. Till en bör-
jan var en omväg mot vester nödig för kringgående af ett
drifisfält. Afven här stängdes dock snart vår väg af ett
band gammal is, som var så hårdt sammanbundet af den
is, som bildats under nattens lopp, att en kanal genom
detsamma kunde banas först efter ett par timmars arbete
med yxor och isbillar. Få andra sidan om detta isband
kommo vi åter i temligen isfritt vatten, men i stället blef
dimman så tät, att vi, för att ej komma helt och hållet i
besätt, åter måste lägga bi vid en grundis, belägen längre
ut till sjös, men vestligare än vår förra rastplats. Om nat-
ten mot den 11 var det häftig rörelse i isen. Lyckligtvis
klarnade luften om morgonen, så att vi kunde fortsätta vår
väg bland temligen fördelad is, tills vi vid nattens inbrott
som vanligt nödgades lägga till vid en grundis.

1 C. von Dittmak, Bulletin hist.-philolog. de TAcad. de S:t Pétersbourg,
XIII 1856 s. 130.

2 Kraschexixxikow, Histoire et description du Kamtschatka, Amsterdam
1770, II ,s. 95. A. Ermax, Reise vm die Erde, D. I B. 2. s. 255.
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Följande dag den 12 sept., då vi redan kommit ett
godt stycke förbi Irkaipij eller Nordkap, mötte vi så tät
is, att någon möjlighet ej fans att tränga vidare. Vi må-
ste derföre åter vända, och med knapp nöd kunde vi bana
oss en väg till land bland de tätt hopade drifismassorna.
Här förtöjdes fartyget innanför en grundis, som strandat
nära Irkaipijs nordligaste utsprång, tills en våldsam tid-

Irkaipij.
Efter en teckning af O. Nordqvist.

vattenström började att föra stora drifisbitar förbi farty-
gets förtöjningsplats. Det flyttades nu och förankrades i
en liten mot norr öppen bugt, som bildades af tvenne från
fastlandet utskjutande berguddar. Beklagligen uppehöllos
vi här, i väntan på förändrade isförhållanden, till den 18
september. Det var detta ofrivilliga dröjsmål, som måste
anses för närmaste anledningen till vår öfvervintring.

Irkaipij är nordligaste udden på den del af Asien, som
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sågs af Cook år 1778. Den kallades derför af honom
Nordkap, ett namn som sedan dess blifvit upptaget på de
flesta kartor, oaktadt det är vilseledande derigenom, att lika
benämnda uddar finnas i cle flesta länder. Det är äfven
oriktigt, emedan udden icke bildar det nordligaste utsprån-
get hvarken på hela Sibirien eller på någon betydligare del
af landet. Den nordligaste udden på Sibiriens fastland är
nämligen Kap Tscheljuskin, den nordligaste på landet öster
om Lena Swjatoinos, den nordligaste på kuststräckan öster

Lemningar af ett Onkilon-hus
a. sedt från sidan, b. uppifrån.

Efter en teckning af O. Nordqvist.

om Tschaunbay Kap Schelagskoj o. s. v. Nordkap bör der-
för utbytas mot det ursprungliga namnet Irkaipij, hvilket är
väl bekant för alla infödingar mellan Tschaunbay och Be-
ringssund.

På det näs, som sammanbinder Irkaipij med fasta
landet, fans vid vårt besök en by, bestående af 16 tält.
Vi sågo här äfven ruiner, nämligen lemningar af en
mängd gamla husplatser, som tillhört ett folk, kalladt On-
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kilon 1, hvilket fordom bott i dessa trakter och för några
hundra år sedan blifvit förjagadt af tschuktscherna, enligt
hvad sägnen påstår, till några långt bort i polarhafvet be-
lägna öar. På dessa gamla husplatser anstälde dr Alm-

Redskap funna i ruinen af ett onkilon-hus
1. Mejsel af sten med skaft af ben. 1/.2. 2, 4. Knifvar af skiffer. 1/3. 3, 7. Spjutspetsar af

skiffer. 1/3. 5. Spjutspets af ben. Va- 6. Sked af ben. 1/3.

qvist och löjtnant Nordqvist gräfningar för att insamla bi-
drag till sagofolkets etnografi. Husen tycktes hafva varit
åtminstone delvis uppförda af hvalben och till hälften ned-

1 Allkali betyder på tschuktschiska kustbebyggare och användes nu för
att beteckna de vid kusten boende tschuktscher. Ett snarlikt ord onkilon begag-
nades fordom såsom namn på den eskimåstam, som bodde vid ishafskusten, när
den tschuktschiska folkvandringen nådde hit upp.
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sänkta i jorden. Afskrädeshögarne i granskapet innehöllo
ben af flere hvalarter, deriblancl hvithval, samt af sal, hval-
ross, ren, björn, hund, räf och åtskilliga fogelarter. För-
utom dessa lemningar af jagtbytet träffades redskap af sten
och ben, bland hvilka furmos stenyxor, som ännu, oaktadt
de legat 250 år i jorden, voro fastade vid sina skaft af trä
eller ben. Till och med de remmar, med hvilka yxan varit
fastbunden vid eller inkilad i skaftet, voro ännu i behåll.
Hvalrosständer 1 hade åt ställets forna invånare, liksom åt de
nuvarande tschuktscherna, lemnat ett ämne, som i många
fall med större fördel än flintan kunde användas till lans-
spetsar, fogelpilar, fiskkrokar, isyxor m. m. Mer eller
mindre bearbetade hvalrosständer hittades derför vid gräf-
ningarna i riklig mängd. Afven hvalben hade användts i
stor skala, men några större stycken af mammutbetar funno
vi ej, hvilket antyder, att folket ej stått i någon lifhgare
beröring med invånarne i de på mammut så rika trakterna
vester ut. 2 På många ställen voro de gamla onkilon-bo-
ningarna af tschuktscherna använda till späckkällare, och
på andra tycktes gräfningar hafya anstalts i afskrädeshö-
garne för uppletande af hvalrosständer. Våra undersöknin-
gar betraktades af tschuktscherna med misstroende. En
gammal man kom liksom af en tillfällighet från det inre
af landet förbi det ställe, hvarest vi arbetade, dröjde der

1 Hvalrftssen tyckes nu vara temligen sällsynt i hafvet norr om Berings-
■suncl, men fordom måtte den hafva funnits der i mängd och gjort denna trakt
till ett verkligt paradis för hvarje jägarfolk. Medan vi under vår långa vistelse
-derstädes endast sågo några få hvalrossar, såg Cook år 1778 en ofantlig massa,
och en intressant teckning af hvalrossar på is meddelas i beskrifningen om hans
tredje resa. A voyage to the Pacific Ocean etc, Vol. 111 (by James King) Lon-
don 1784, s. 259, pl. 52.

2 Den största mängd mammuttänder erhålles från landsträckorna och öarna
mellan Chatanga och Tschaunbay. Här saknas hvalrossen. Invånarne i norra
Sibirien prisa derför Skaparens vishet, som låter hvalrossen lefva i de trakter,
der mammut saknas, och strött mammutelfenben i jordlagren på de kuster, der
hvalrossen ej förekommer (A. Ermax, Reise vm die Erde, Berlin 1833—48, D.
1. B. 2 s. 264).
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en stund, betraktande vårt göromål med skenbar likgiltig-
het, tills han öfvertygat sig, att vi af enfald eller någon
annan för honom obegriplig orsak undveko att röra späck-
källrarne, men i stället rotade efter gamla benbitar och
stenflisor.

Lemningar efter gamla boningar träffades äfven högst
upp bland Irkaipijs stenrös, och här var kanske onkilon-
folkets allra sista tillflyktsort. Flerstädes på sluttningarna
af berget sågos stora bensamlingar, bestående dels af en
mängd (på ett ställe ända tdl 50) lafbevuxna björnskallar,
lagda i ring med nosen inåt, dels af ren-, isbjörn- V och
hvalrosskallar blandade om hvarandra i en mindre regel-
messig krets, i hvars midt renhorn furmos uppstaplade.
Jemte renhornen träffades ett pannben med vidsittande horn-
delar af elg. Bredvid de öfriga benen lågo otaliga, för det
mesta friska och ej med lafvar betäckta tinningben af sal.
Andra salben saknades nästan helt och hållet, hvilket visar,
att tinningbenen icke voro lemningar af vittrade salskal-
lar, utan af en eller annan anledning under senare tider
blifvit hopade på stället. Delar af menniskoskelett träf-
fades ej i granskapet. Helt säkert utgöra derför dessa
ställen offerplatser, som gått i arf från det ena folket till
det andra.

Om det folk, som fordom bott här, berättar Wrangel
följande:

»Som bekant, bebos hafskusten vid Anadyr-bugten af ett folk,,
som genom kroppsbyggnad, klädedrägt och språk ögonskenligen
skiljer sig från tschuktscherna, och som kallar sig Onkilon, sjö-
folk. I beskrifningen öfver kapten Billings resa genom tschuk-
tschernas land uppvisar denne den nära slägtskap, som detta kust-
folks språk eger med aleuternas vid Kadjak, hvilka äro af samma

1 Bland de härifrån hemförda björnskallarne träffade löjtnant Nordqvist
efter hemkomsten hufvudskallen af ett sjölejon (Otaria Stelleri). Ovisst är i alla
fall, huruvida djuret fångats i trakten, eller om kraniet blifvit ditfördt från Kam-
tschatka.
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urstam som grönländarne. Sägnen påstod, att för 200 år sedan
dessa onkilon intogo hela Tschuktscherkusten, från kap Schelag-
skoj ända till Beringssund, och verkligen finner man ännu på hela
denna sträcka qvarlefvor af deras jordhyddor, hvilka måtte hafva
varit ganska olika med tschuktschernas nuvarande boningar; de
hafva formen af små kullar, äro till hälften ingräfda i marken och
ofvan tillslutna med hvalfiskrcfben, som äro öfverhöljda med ett tjockt
lager af jord. En häftig misshällighet mellan Krächoj, dessa nord-
asiatiska eskimåers höfding, och en errim eller höfding bland ren-
tschuktscherna utbröt i öppen fejd. Krächoj drog det kortare strået
och såg sig tvungen att fly och utvandra med sitt folk; allt sedan
har hela kusten förblifvit öde och obebodd. Om denna onkilons
utvandring berättade invånarne i byn Irkaipij, hvarest Krächoj
äfven skall hafva uppehållit sig, följande. Denne hade dödat en
tschuktschisk errim och förföljdes derför ifrigt af den mördades son,
hvars efterspaningar han en längre tid undgick. Ändtligen trodde
sig Krächoj hafva funnit en säker tillflyktsort på Irkaipijs klippa,
hvarest han förskansade sig bakom ett slags naturlig mur, som
ännu kan ses. Men den unge tschuktscher-errim, drifven af begär
att hämnas sin faders död, finner medel att smyga sig in till för-
skansningen och dödar Krächojs son. Ehuru blodshämnden här-
med enligt det rådande föreställningssättet egentligen var uppfyld,
så måtte Krächoj ännu hafva fruktat en vidare förföljelse af sin
oförsonlige fiende, ty under natten släpper han sig med remmar
ned från sin höga, mot hafvet nästan tvärbranta tillflyktsort, besti-
ger en båt, som väntar honom vid klippans fot, och styr, för att
vilseleda sin förföljare, i början mot öster, men vänder sig natten
derpå mot vester, uppnår ön Schalaurow och förskansar sig der i
en jordhydda, hvars qvarlefvor vi (Wrangels expedition) ännu hafva
sett. Här samlade sig efter hand alla hans stamförvandter omkring
honom, och med dem flydde han på 15 bajdarer till det land, hvars
berg tschuktscherna försäkra sig kunna vid klart solsken se ifrån
Kap Jakan. Under den derpå följande vintern försvann ännu en
med Krächoj beslägtad tschuktsch med sina anhöriga och renar, och
man förmodar, att äfven denne dragit till landet på andra sidan
hafvet. Härmed stämmer äfven en annan sägen, hvilken invånarne
på Koljutschin-ön meddelade oss. Der berättade nämligen en gubbe
för mig (Wrangel), att under hans farfars lifstid en bajdar med sju
tschuktscher, deribland en qvinna, vågat sig för långt ut i hafvet.
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Sedan cle länge drifvits hit och dit af vinden, strandade de vid
ett för dem obekant land, hvars invånare föreföllo sjelfva tschuk-
tscherna råa och djuriska. De skeppsbrutna männen blefvo alla
mördade. Endast qvinnan blef skonad, ganska väl behandlad samt

kringförd i hela landet och förevisad för infödingarne såsom något
sällsynt och märkvärdigt. Sä kom hon till sist ända till kar gav-

terna, ett på den amerikanska kusten vid Beringssund boende folk,
hvarifrån hon fann medel att undkomma till de sina. Denna
qvinna berättade för sina landsmän mycket om sina resor och öden;
bland annat påstod hon sig äfven hafva varit i ett stort land, som
låg norr om ön Koljutschin, sträckte sig långt mot vester och sanno-
likt sammanhängde med Amerika. Detta land skulle vara bebodt
af åtskilliga folkslag; de i vester lefvande skulle i allt likna tschuk-
tscherna, men cle i öster boende vara så vilda och djuriska, att dt-
knappt förtjente att kallas menniskor. Hela berättelsen är så väl
af qvinnan sjelf som äfven af de efterkommande sagesmannen späc-
kad med sä många osannolika äfventyr, att den knappt skulle ior-
tjena någon uppmärksamhet, så framt den icke vore anmärknings-
värd genom öfverensstämmelsen med Krächojs historia.» l

När "Wrangel skref detta, trodde han ej på tillvaron
af det land, som vid 177° östlig längd och 71° n. bredd
finnes utsatt på hans karta, och som, sedermera å nyo upp-
täckt af engelsmannen Kellett, efter ordstäfvet »lucus a non

lucendo» erhållit namnet Wrangels land. Numera vet man,
att det land, som i sagorna omtalas, verkligen förefinnes,
och mycket talar till och med derför, att clet sträcker sig
ända bort till archipelagen vid Amerikas nordkust. På detta
sätt belyst bör tschuktschergummans berättelse utgöra en
god fingervisning för framtida forskningsfärder i hafvet norr
om Beringssund och en vigtig insats vid bedömande af de
öden, som träffat den amerikanska expeditionen med Jean-
nette 2, om hvilken man, då detta skrifves, ännu saknar
underrättelse.

1 Wraxgels Reise, Th. 2 Berlin 1839, s. 220.

2 Enligt en uppsats i Deutsche Geografische Blätter. B. IV s. 54, sknlle
kapten E. Dallmaxx är 1866, som befälhafvare på Havai-skonaren »VT. C. Talbot';,
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Mellan oss och invånarne i den nuvarande tschuktscher-
byn vid Irkaipij uppstod snart ett mycket vänligt förhål-
lande. En något fetlagd, välväxt, reslig och vacker man
vid namn Tschepurin togo vi i början för byns höfding.
Han undfägnades derför flere. gånger i gunrummet, hvar-
vid små skänker gåfvos för befästande af vänskapen.
Tschepurin var tydligen svag för artighet och granlåt och
kunde nu genom den med oss idkade byteshandeln och de
skänker han erhöll tillfredsställa sin prålsjuka i en grad, som

han förut sannolikt aldrig drömt om. Hå han under de
sista dagarne gjorde besök på Vega, var han klädd i en
utanpå påsken dragen röd ylleskjorta, och från hvartdera
örat nedhängde en förgyld urkedja, vid hvars nedre ända
ett genomborradt tioörestycke var fästadt. Bedan vid vår
ditkomst var han för öfrigt bättre klädd än de andra, hans
tält var rymligare och försedt med tvenne sofställen, ett
för hvardera af hans hustrur. Men allt detta oaktadt funno
vi snart, att vi begått ett misstag, då vi, i tanke att ett
samhälle icke kunde lefva utan öfverhet, tilldelat honom
en så upphöjd ställning. Här liksom i alla tschuktscherbyar,
hvilka vi sedermera besökte, var absolut anarki rådande.

Likväl herskade den största endrägt i det lilla hufvud-
lösa samhället. Barn, friska, frodiga, af invånarne ömt om-
huldade, furmos i mängd. Ett godt ord till dem var till-
räckligt att bereda ett vänligt mottagande i tältet. Qvin-
norna behandlades som männens jemlikar, och hustrun råd-
frågades alltid af mannen, då ett vigtigare byte skulle upp-
göras; mången gång kom detta till stånd först sedan råd-

hafva ej allenast sett utan äfven landstigit på Wrangels land. Då kapten Dall-
mann under de sennre åren varit i temligen liflig beröring med en mängd
geografer och meddelanden af honom redan förut intagits i geografiska tidskrif-
ter, så förefaller det besynnerligt, att han först nu offentliggjort denna vigtiga resa.
I alla händelser beror Dallmanns uppgift, att myskoxar skulle förekomma vid is-
hafskusten och på Wrangels land, på ett misstag. Han har här förvexlat mysk-
oxe med ren.
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gifverskan blifvit mutad med en halsduk eller en brokig
näsduk. De saker, som mannen tillbytt sig, lemnades äf-
ven genast i hustruns vård. Ett af barnen hade om halsen
ett perlband med ett derpå hängande kinesiskt mynt med ett
fyrkantigt hål i midten; ett annat bar ett genomborradt ameri-
kanskt centstycke. Ingen kände ett ord ryska, men äfven
här kunde en yngling räkna till 10 på engelska. Likaledes
kände cle ordet »ship». I alla tälten sågos renmagar med sitt
innanmäte, eller säckar fullproppade med annat grönfoder.
Flere gånger bjöd man oss till gengäld för de sockerbitar
och tobaksnypor, som vi utdelade, skrynkliga rotknölar något
större än en hasselnöt, hvilka smakade mycket bra, snarlikt
färska nötter. En under vår dervaro bland isen med garn
fångad sal styckades i tältet af qvinnorna. De voro härvid
omgifna af en mängd barnungar, som då och då hug-
nades med blodiga köttremsor. Styckningsarbetet utförde
de unga tärnorna con amore, smått koketterande med sina
nedblodade armar och ansigten.

Den i trakten rådande bergarten utgöres hufvudsakli-
gast af gabbro, som inåt landet bildar flere fristående, 100
till 150 meter höga, svarta, platåformiga berg, mellan hvilka
en jemn, gräsbevuxen men skoglös slättmark utbreder sig.
Denna hvilar förmodligen på sedimentära lager. På vestra
sidan af Irkaipij ser man nämligen den plutoniska berg-
arten vara underlagrad af en svart skiffer med spår till
försteningar, för det mesta otydliga växtaftryck, förmodligen
tillhörande permo-carbon-formationen.

Orolig öfver det långa dröjsmålet härstädes, gjorde jag,,
för att från en större höjd få en fullständigare öfversigt
af isens läge än den, som genom rekognoscering från båt
var möjlig, en utflygt till ett i granskapet af ankarplat-
sen beläget berg, som enligt barometermätning var 129
meter högt. Berget kallades af tschuktscherna Hammong-
Ommang. Härifrån hade man en vidsträckt utsigt öfver
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det utanför liggande hafvet. Detta var öfverallt betäckt
med tätt packad drifis. Endast närmast land sågs en öppen
vattenränna, som dock mångenstädes var på ett betänkligt
sätt afbruten af isband.

Den plutoniska stenarten, af hvdken berget bddades,
var nästan öfverallt genom frostens inverkan sönderbruten
i kantiga stenblock, så att bergets yta blifvit förvandlad
till ett ofantligt stenrös. Stenarne voro på vindsidan be-
täckta med en genomskinlig, glaslik, lätt affallande isskorpa,
hvilken betydligt försvårade klättringen. Bildningen af en
sådan isskorpa har jag förut iakttagit på Spetsbergens nord-
ligaste bergstoppar. 1 Den beror helt säkert på nederbörd af
öfverkyld vattendimma, d. v. s. af vattendimma hvars drop-
par blifvit afkylda betydligt under fryspunkten, utan att
de förvandlats till is, hvilket först inträffar, då de efter ned-
fallandet komma i beröring med annan is eller snö eller med
något kantigt hårdt föremål. Det är en dylik dimma, som

förorsakar riggens nedisning på fartyg, en för sjöfararen
mycket obehaglig företeelse, hvilken vi fingo erfara under de
följande dagarne, då Vegas tackling bekläddes med så stora
istappar och så tjocka lager af is, att olyckshändelse lätt
kunnat uppkomma vid isens nedfallande på däcket. 2

Draggningarna lemnade här åt dr Kjellman några al-
ger och åt dr Stuxberg massor af en cumacé, Diastylis

1 Jemf. Redogörelse för den svenska polarexpeditionen år 18(2—73 (Bi-
hang till Vet. Ak. bandi., Bd. 2 X:o 18 s. 91).

2 Ett farligare slag af nedisning hotar seglaren under vintermånaderna vid
hårdt väder ej allenast i polarhafven utan äfven i Östersjön och Nordsjön. Det
händer nämligen vid denna årstid, att hafsvattnet, utan att vara fruset, är på ytan
öfverkyldt, d. v. s. afkyldt under fryspunkten. Hvarje våg, som slår öfver
fartyget, förvandlas då genom skakningen till issörja, hvilken så hastigt ökas och
sammanfryser till hård is, att alla försök att atiägsna densamma från däck äro
förgäfves. Inom några timmar kan fartyget vara förvandladt till ett redlöst fly-
tande isblock, som den af arbete öfveransträngde förtvifiade sjömannen slutligen
måste lemna åt sitt öde. Af en dylik nedisning, ehuru med lycklig utgång, drab-
bades ångbåten Sofia i oktober månad utanför Beeren Eiland under 1868 års
svenska polarexpedition.
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Rathkei (Kr.), af Acanthostephia Malmgreni (Gloes) och Li-
paris gelatinosus (Pallas), men föga annat. Vid Irkaipijs
brant stupande nordsida hade en skarf-art i så stora massor
slagit sig ned, att klippan der kunde kallas ett verkligt fogel-
fjell. En mängd salar syntes bland isen och jemte skarfven
några få andra foglar, hufvudsakligast simsnäppor. Fisk fans

Alg från Irkaipij.
Lamnaria solidungula J. G. Ag.

nu endast i ytterst ringa mängd. Äfven sommarfisket tyck-
tes här ej vara synnerligen rikligt, att döma deraf att tschuk-
tscherna ej insamlat några fiskförråd för vintern. Dock ut-
bjöd man åt oss en eller annan lax af obetydlig storlek.
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Ännu den 18 sept. 1 var isens läge alldeles oförändradt.
För den händelse öfvervintring skulle undvikas, var det dock
ej rådligt att dröja längre. Det hade dessutom från bergs-
toppen, som jag föregående dagen besökt, visat sig, att en

vattenränna, endast på ett par ställen afbruten af is, fort-

Skarf från Irkaipij.

Graculus bicristatus (Pallas).

farande fans längs kusten. Ankaret lyftades derför, och
Vega ångade vidare, men på ett djup af endast 6 till 8

1 Irkaipij ligger vid 180c 1. fr. Greenwich. För att bringa vår dagräkning
i öfverensstämmelse med den nya verldens, hade vi således här bort minska vårt
datum med en dag, t. ex. i stället för den 18 september skrifva den 17. Men
då vi, med undantag af den korta utflygten till Port Clarence och S:t Lawrence-
ön, alltid följde gamla verldens kuster och under vårt uppehåll i den nya hemi-
sferen ej besökte någon af européer bebodd plats, bibehöllo vi under hela resan
vår europeiska dagräkning oförändrad. Om vi mött en amerikansk hvalfångare
och jemfört vår datum med hans, hade vi varit före honom med en dag, vår 27
september alltså motsvarat hans 26. Detsamma hade varit förhållandet vid an-
komsten till en amerikansk hamn.
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meter. Då Vega ligger 4,8 till 5 meter djupt, hade vi
således endast obetydligt vatten under kölen, och det bland
is i ett alldeles okändt farvatten. Ungefär 20 kilometer
från ankarplatsen mötte vi ett isband, genom hvilket vi
kunde framtränga endast med stor svårighet och tack vare
de väldiga stötar, som Vegas starka bog förmådde uthärda.
Derpå fortsattes färden, ofta på ännu grundare vatten än
förut, ända tills fartyget kl. 8 e. m. tornade mot en grundis-
fot. Vattnet var i fallande, och vi kunde derför först föl-
jande morgon komma loss, sedan en betydlig del af grund-
isen, på hvars fot Vega hakat sig upp, blifvit borthug-
gen med yxor och isbillar. Några försök att spränga isen
med krut misslyckades. För detta ändamål är dynamit vida
verksammare, och detta sprängämne borde derför alltid med-
föras på färder, der det gäller att genombryta isband.

Den 19 fortsatte Vega sin färd på samma sätt som
förut, i sm vit och för det mesta grundt vatten nära kusten,
mellan höga grundisstycken, hvilka ofta hade de mest pitto-
reska former. Senare på dagen mötte vi åter mycket låg,
i floder eller instängda halsvikar bildad is och kommo i
föga salt vatten med en temperatur öfver o°.

Sedan vi om natten varit förtöjda vid en större grundis,
fortsattes färden den 20 sept. nästan uteslutande mellan
låg, smutsig is, som icke varit mycket hopskrufvad under
föregående vinter. Denna is låg mindre djupt än den blåa
grundisen och kunde derför drifva närmare kusten, en stor
olägenhet för vårt djupgående fartyg. Snart nog kommo
vi äfven till ett ställe, der isen var packad så tätt till land,
att en endast 3Y2 till 4 a/2 meter djup isfri ränna återstod
närmast stranden. Vi nödgades derför efter några timmars
seglats åter lägga bi vid en grundis för att invänta gyn-
sammare förhållanden. Vinden hade nu från V gått till
N och NV. Temperaturen blef detta oaktadt mildare och
väderleken regnig, ett tecken att stora isfria vattensträckor
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furmos norr och nordvest om oss. Linder natten mot den
21 regnade det starkt med NNV-vind och en temperatur
af +2°. Ett försök gjordes denna dag att längre ut
finna något ställe, der det mot land pressade drifisbanclet
kunde genombrytas, men detta lyckades icke, kanske till
följd af den ytterst starka dimma, som var rådande.

Isstycken från kusten af Tschuktscher-halfön.
Efter teckning af O. Nordqvist.

Draggningarna lemnade här föga utbyte, troligen eme-
dan djurlifvet på så grundt vatten som det, der vi voro
förtöjda, förstöres af de grundisar, som här större delen af
året drifva af och an. Utflygterna på den närbelägna kusten
gåfvo deremot, oaktadt den sena årstiden, åt Vegas botani-
ster värderika upplysningar om traktens flora.

Den 22 gjorde jag med kapten Palander en utflygt
i ångslupen för att anställa lödningar öster ut. Det lyc-
kades snart att upptäcka en tillräckligt djup, ej allt för is-
fyld ränna, och den 23 kunde Vega derför åter fortsätta
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sin färd bland mycket tät drifis, ofta så nära land, att hon
endast hade Vi nieter vatten under sin köl. Det gick dock
framåt, om ock långsamt.

Landet bildade här en gräsrik, ännu snöfri slätt, som
höjde sig inåt till långsamt sluttande berg eller jordhöjder.
Stranden var beströdd med ej obetydligt drifved, och här
och der sågos lemningar efter gamla boningsplatser. Om
aftonen den 28 september lade vi till vid en grundis i en

temligen stor öppning af isfältet. Denna öppning slöt sig
under natten, så att vi den 24 och 2 5 förmådde flytta oss

endast helt obetydligt, men den 26 kunde färden åter fort-
sättas, i början med svårighet, men sedermera i temligen
öppet vatten till den udde, som på kartorna kallas Kap On-
man. Afven infödingarne, som här kommo om bord, be-
tecknade stället med detta namn. Den is, vi denna dag
mötte, var gröfre än förut samt blåhvit, ej smutsig. Den
var således bildad längre ut i hafvet.

Den 27 fortsattes färden i någorlunda isfritt vatten
till Koljutschin-bay. Ingen större flod utfaller i bottnen
af denna stora fjord, hvilken är den enda på Asiens nord-
kust, som genom sin långa smala form, genom de omgif-
vande strändernas gestalt och fjordens tudelning i bottnen y

erinrar om de af glacierer utgräfda fjordarne på Spetsber-
gen. Vikens mynning var full med tätt tillpackad drifis,
som hopat sig kring den här belägna, af en mängd tschuk-
tschiska familjer bebodda ön. För att undvika denna is
gjorde Vega en betydlig bugt uppför fjorden. Vädret var
stilla, och vackert, men ny is bildade sig emellan den gamla
drifisen öfverallt, der denna låg tätt sammanhopad. Bland
isen svärmade småsäl i hundratal, nyfiket följande fartygets
kölvatten. Foglar sågos deremot endast i ringa antal. Tyd-
ligen hade de flesta redan flyttat bort till sydligare haf.
Kl. 4 t. 45 m. e. m. förtöjdes fartyget vid en isflak nära
fjordens östra strand. Man kunde derifrån se, att isen vid
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den udde, som i öster begränsade fjordmynningen, låg så
nära land, att det var fara värdt, att det isfria farvattnet
närmast stranden ej var djupt nog för Vega.

Löjtnant Hovgaard utsändes derför med ångslupen för
att anställa lödningar. Han återkom med det besked, att
farvattnet utanför udden var tillräckligt djupt. Samtidigt
gjorde jag, jemte några af naturforskarne, en utflygt i land.
Härunder utsändes fångstmannen Johnsen till toppen af den
höjdsträckning, som upptog uddens inre, för att derifrån
få en öfversigt af isförhållandena längre mot öster. Afven

Johnsen återkom med det lugnande besked, att en ganska
bred öppen vattenränna sträckte sig bortom udden längs
kusten mot sydost. Sjelf strofvade jag jemte mina kam-
rater omkring på strandsluttningarna för att, så vidt det
inbrytande mörkret det medgaf, undersöka deras naturför-
hållanden. När Johnsen kom ned, berättade han, att man
från kullens krön kunde höra stoj och buller samt se eldar
från en tältplats å andra sidan om udden. Han förmodade,
att infödingarne der firade någon fest. Jag hade stor lust
att gå dit ned för att, såsom jag trodde, »taga afsked af
tschuktscherna», ty fullt förvissad var jag, att vi någon af
de följande dagarne skulle segla in i Stilla oceanen. Men
dels var det redan sent på aftonen och mörkt, dels voro
vi ännu ej tillräckligt bekanta med tschuktschernas lynne
för att, utan någon allvarlig anledning, i ringa antal och
försedda endast med jagtvapen nattetid gå till en för oss
okänd tältplats. Först senare lärde vi oss, att ett dylikt
besök ej var förenadt med någon fara. I stället dröjde vi,
då fartyget i alla fall ej kunde lyfta ankar denna afton,
ännu några timmar qvar på stranden och upptände der
en ofantlig stockeld af drifved, kring hvilken vi snart
alla samlades, gladt glammande om resans återstående del
i haf, der ej köld utan värme skulle besvära oss, och der
vår färd åtminstone ej skulle hämmas af is, ständig dimma
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och okända grund. Ingen af oss anade då, att vi, i stället för
tropikernas värme, skulle få under cle närmaste tio måna-
derna pröfva en köldpols vinter, infrusna på en öppen redd,
under nästan ständiga snöstormar och med en temperatur,
som ofta sjönk långt under qvicksilfrets fryspunkt.

Aftonen var härlig, himmelen klar och luften så stilla,
att stockeldens lågor och rök stego högt mot skyn. Den
svarta, med en tunn ishinna täckta vattenytan återspeg-
lade dess sken som en snörrät eldvåg, längst bort vid syn-
randen begränsad af ett isband, hvars ojemnheter i mörkret
tedde sig som toppar af en aflägsen hög bergskedja. Tem-
peraturen kändes i den fullkomligt dragfria luften mild,
och termometern visade endast 2° under fryspunkten. Denna
ringa köldgrad var dock tillräcklig att under natten betäcka
hafvet med ett lager nyfrusen is, hvilket, såsom följande
dags erfarenhet visade, på öppnare ställen visserligen endast
kunde fördröja, icke hindra Vegas färd, men som dock sam-
manband de utanför kusten hopade drifisfälten så hårdt, att
ett fartyg, äfven med tillhjelp af ångkraft, svårligen kunde
tränga genom dem.

Då vi den följande dagen, den 28 september, seglat
förbi den udde, som i öster begränsar Koljutschin-bay,
grundade den drifisfria, men med ny is betäckta vattenrän-
nan närmast kusten hastigt upp. Djupet blef för ringa
för Vega, som derför måste söka bana sig väg bland de
utanför liggande grundisstyckena och drifisfälten. Nattens
frost hade bundit dessa så hårdt tillsammans, att försöket
visade sig outförbart. Härigenom nödgades vi lägga till
vid en grundis, så mycket säkrare att vid första omkastning
af vinden åter komma loss och kunna tillryggalägga de få
mil, hvilka skilde oss från det öppna vattnet vid Berings-
sund, som hvalfångare flere gånger lemnat denna trakt först
i medlet af oktober.

Emedan amerikanska hvalfångare under de senare år-
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tiondena utsträckt sin hvalfångst ända till norra Bering-
hafvet, vände jag mig nämligen före afresan hemifrån, dels
omedelbart dels genom kongl. utrikes-departementet, till
flere amerikanska vetenskapsmän och myndigheter med be-
gäran om upplysningar rörande isförhållandena i detta haf.
Öfverallt blef min anhållan upptagen med synnerlig välvilja
och hänförelse för den tilltänkta resan. Jag erhöll alltså
dels en mängd eljest svårtillgängliga trycksaker och kartor
öfver hafvet mellan Norra Amerika och Norra Asien, dels
muntliga och skriftliga meddelanden från flere personer, bland
hvilka må nämnas den berömde forskaren professor ~W. H.
Dall i Washington, som länge uppehållit sig i Alaska-terri-
toriet och norra delen af Stilla oceanen, amiral John Bodgers,
som varit befälhafvare på den amerikanska örlogsmannen
»Vincennes» under dess kryssning norr om Beringssund år
1855, samt löjtnanten vid amerikanska marinen Washburn
Maynod. Vigtiga upplysningar hade jag dessutom erhållit
genom tyske sjökaptenen E. Dallmann, hvilken under några
år fört ett fartyg i dessa farvatten för kusthandel med in-
födingarne. Utrymmet medger mig icke att här intaga alla
dessa skrifvelser. Men för att visa, det full anledning fans
att ej anse seglingstiden i hafvet mellan Koljutschin-bay
och Beringssund afslutad med utgången af september må-
nad, skall jag här meddela några utdrag ur ett mig genom
amerikanske generalkonsuln i Stockholm N. A. Elfving

tillstäldt bref från Alaska Commercial Company's president
Mr Miller.

»Det följande är en sammanfattning af de underrättelser, som
vi kunnat insamla till svar på edra förfrågningar.

Barken Massachusetts, kapten O. Williams, var den 21 sept.
1867 vid 74° 30' n. br. och 173° vestlig längd. Ingen is i sigte
mot norr, men öster ut sägs is. Höga bergstoppar sågos i VNV
på ungefär 60 minuters afstånd. Kapten Williams anser, att den ö,
som Kellet kallade Plover-ön, är en udde af Wrangels land. Kap-
ten Williams säger vidare, att han af sina iakttagelser drager den

UPPLYSNINGAR OM IS FÖR lIÅ LLAN D E N I BERINGHAFVET
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slutsatsen, att från midten af augusti månad till början af okto-
ber ingen is finnes söder om 70° och vester om 175° v. 1. och det
gifves knappast något år, då man ej i september kan framtränga
så långt som till Nordkap (Irkaipij), beläget vid 180° längd. Om,
såsom vanligen är förhållandet, sydvestvindar herska under juli
och augusti, så är nordkusten under denna tid alldeles fri från is.
Ar 1877 ansågs som ett svårt isår, mycken is möttes söder ut.
Ar 1876 var ett »öppet» år (an open season); likaså år 1875.
Vår kapten Gustav Niebaum säger, att östra sidan af Beringssund
är öppen till november; han har vid två särskilda tillfällen seglat
genom sundet så sent som den 22 oktober. Nordkusten var då
isfri »within reasonable distance». År 1869 var barken Navy för-
ankrad vid Koljutschin-ön den B—lo8 —10 oktober. Den 10 oktober
nämnda år fans ingen is söder och öster om Wrangels land.»

Dessa underrättelser visa, att jag visserligen kunde
hafva skäl att vara otålig öfver min otur att åter förlora
några dagar på ett ställe, vid hvars magra, för nordhafvets
vindar blottade kust för tillfället föga af vetenskapligt in-
tresse var att uträtta, åtminstone föga i jemförelse med
hvad man under några dagar kunde göra t. ex. på öarna
Beringssund eller i den söder om Asiens östra udde belägna
och derför mot Ishafvets vindar skyddade S:t Lawrence
bay, men att intet skäl fans att befara nödvändigheten af
en öfvervintring. Detsamma trodde jag mig äfven kunna
sluta af erfarenheten från min öfvervintring på Spetsbergen
1872—73, då först under februari månad varaktig is bil-
dades i vår hamn, vid 80:de breddgraden. Nu var det
dock annorlunda. Det bräckliga istäcke, som den 28 sept.
sammanband grundisarne och hindrade vår framfart, tilltog
under en allt strängare och strängare köld dagligen i styrka,
ända tills det först för följande årets sommarvärme åter
bortsmälte. Endast fyra eller fem kflometer från vår vin-
terhamn fans dock ännu långt efter vår instängning öppet
vatten vid kusten, och efter hemkomsten fick jag underrät-
telse om, att samma dag, som vi infröso, en amerikansk
hvalfångare varit förankrad på detta ställe.
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Om vår segling längs Asiens nordkust ända till Kol-
jutschin-bay var en lyckträff eller ej, det skall framtiden
komma att utvisa. Jag för min del tror, att den åtmin-
stone var en lyckträff, som ofta skall inträffa. Säkert är
i alla fall, att när vi kommit så långt som hit, så berodde
vår instängning på ett alldeles tillfälligt missöde och på
ovanliga isförhällanden under hösten 1878 i norra Bering-
hafvet.
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Öfvervintring blir nödvändig. — Vegas Vtig^.. — Isen kring fartyget. —

Amerikanskt skepp i närheten af Vega vid instängningen. — Det närbelägna lan-
dets beskaffenhet. — Vega inrättas för öfvervintring. — Proviantdepot och observa-
tionshus anläggas i land. — Vinterdrägten. — Temperatur om bord. •— Helso-
tillstånd och matordning. — Köld-, vind- och snöförhållanden. — Tschuktscherna
om bord. — Menkas besök. — Sändning af bref till hemmet. — Nordqvists och
Hovgaards utfärd till Menkas tältplats. — Nytt besök af Menka. — Brefvens
öde. -- Nordqvists resa till Pidlin. — Fynd af en tschuktschisk graf. — Jagt.
— Vetenskapliga arbeten. — Lifvet om bord — Julafton.

Viss derom, att några få timmars sydlig vind vore till-
räcklig att skinga det knappast en svensk mil breda isband,
som spärrade vår väg, och tryggad genom ofvan anförda
meddelanden från sakkunnige män i Amerika rörande höst-
isens förhållande i hafvet norr om Beringssund, var jag i
början föga orolig öfver uppehållet, som begagnades till
korta utflygter i land och samqväm med invånarne. Först
sedan dag förflutit efter dag utan att någon förändring in-
trädt, blef det klart för mig, att vi måste bereda oss på
en öfvervintring just på tröskeln mellan Ishafvet och Stilla
oceanen. Det var en oväntad motgång, så myckeib svårare
att med jemnmod fördraga, som det var ögonskenligt, att
vi skulle hafva undgått densamma, om vi kommit några
timmar tidigare till östra sidan af Koljutschin-bay. Talrika
tillfällen hade under den föregående delen af resan funnits,
då dessa timmar kunnat besparas: Vega hade ej behöft
dröja så länge i Dicksons hamn, vi hade kunnat spara en
dag vid Taimur-ön, dragga något mindre vester om de Ny-
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sibiriska öarna o. s. v., och framför allt var vårt långa
uppehåll vid Irkaipij för inväntande af bättre isförhållanden
förderfligt, emedan åtminstone tre dagar derigenom förlo-
rades, utan att i isen någon ändring till det bättre inträdde.

Fartygets läge var ingalunda särdeles tryggt. Vega
låg nämligen, såsom synes af det kartutkast som längre ned
skall meddelas, vid infrysningen icke för ankar i någon
hamn utan var, i väntan på gynsamt tillfälle att ånga vi-
dare, endast förtöjd bakom en grundis, som strandat på Ql/ 2

meters djup, 1400 meter från land, på en redd som var
fullkomligt öppen från rättvisande N 74° V öfver nord
till O. Hon hade här icke något annat skydd mot den
våldsamma ispressning, som vinterstormarne pläga åstad-
komma i polarhafven, än en vid högt vatten strandad, samt
derför ock vid högt vatten föga säkert rotad iskhppa. Lyck-
ligtvis tyckes hafvets vattenstånd just vid instängningstill-
fället varit högre än under någon annan tid af vinterns
lopp. Isklipporna blefvo derför å nyo flott först långt in
på sommaren 1879, då deras öfver vattnet skjutande del
minskats genom smältning. Föga fattades för öfrigt, att
vinterhamnen blifvit ännu sämre, än den i verkligheten var.
Vega förtöjdes nämligen första gången den 28 sept. vid
några mindre isblock, som strandat 200 meter närmare land,
men flyttades den följande dagen från detta ställe, emedan
hon derstädes hade endast några få tum vatten under kö-
len. Hade fartyget förblifvit förtöjdt vid detta första ställe,
hade det gått oss illa* Den nybildade isen blef nämligen
under de våldsamma höststormarne, i synnerhet under nat-
ten mellan den 14 och 15 dcc, pressad öfver dessa isblock,
som härvid flyttades betydligt närmare land. Det omkring
:/2 meter tjocka istäcket söndersplittrades härvid under stort
buller i tusentals stycken, som upptornades på den under-
liggande grundisen till en ofantlig tor oss eller vall af lösa,
kantiga isblock. Ett fartyg förtöj dt vid dess sida hade blifvit
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öfverhöljdt med isstycken, pressadt på grund och krossadt
redan ganska tidigt på vintern.

Vid fartygets instängning var hafvet närmast kusten,
såsom redan är nämdt, täckt af nybildad is, allt för tunn
att hålla en fotgängare, men tjock nog att hindra en båt
att framgå. Utanför låg, så långt ögat kunde nå, tätt pac-

Toross
från granskapet af Vegas vinterqvarter.

kad drifis, som blifvit så hårdt sammanbunden med nybil-
dad is, att det varit fruktlöst att här söka framtränga.
Redan den 2 oktober kunde man med nödig försigtig-
het gå på den nybildade isen närmast fartyget, och den
3 oktober kommo tschuktscher till fots om bord. Ännu

clen 10 furmos dock här och der svaga ställen mellan far-
tyget och land, och en blå sky i öster angaf fortfarande
öppet vatten i den riktningen. Att denna »rening» likväl
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var betydligt aflägsen från fartyget, visade sig vid en ut-
färd, som dr Almqvist företog i nordostlig riktning den 18
okt., clå han, efter en vandring af ungefär 20 kilometer
öfver tätt packad drifis, nödgades vända utan att hafva nått
det öppna vattnet. Det var häraf klart, att Vega numera
omgafs af ett åtminstone 30 kilometer breclt band af drif-
isfält, förenade genom nybildad is, som under vinterns lopp
uppnådde en ansenlig tjocklek. *

I detta väldiga istäcke uppstodo under vinterns lopp
ofta sprickor eller råkar, hvilka sträckte sig mycket långt.
De framgingo utan afbrott tvärs öfver nybildade isfält och
gamla, höga grundisar. En af de största bland dessa råkar
bfldade sig natten mot den 15 december tvärs för farty-
gets bog. Den var nära en meter bred och mycket lång.
Vanligen voro råkarne endast några centimeter breda, men

ofta detta oaktadt besvärliga nog, emedan flödvatten genom
dem trängde upp till isens yta och genomdränkte den när-
mast densamma liggande snön.

Orsaken till råkames bildning var tvåfalclig. Antin-
gen uppkommo de derigenom, att en häftig vind något
rubbade isens läge, eller ock genom isens sammandragning
vid stark köld. Sprickningen skedde med en mer eller
mindre våldsam smäll och inträffade, att döma af smällam-
es antal, oftare än man kunde märka på den snötäckta
isens utseende. Äfven under stark köld var derför det
skenbart sammanhängande istäcket deladt i otaliga, tätt till

1 Sedan det blifvit klart, att vi ej kunde komma vidare förr än nästa vår,
mätte löjtnant Brusewitz tidtals den nybildade isens tjocklek, med följande resultat:

Isens tjocklek.
1 december 56 centimeter. 1 maj 154 centimeter.
1 januari 92 » 15 » 162 »

1 februari 108 » 1 juni 154 »

15 » 120 » 15 » 151
1 mars 123 »»

. 1 juli 104
1 april 128 » 15 » 67 • (full af hål)

15 » 139 » 18 » isen lossnad.
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hvarandra passande stycken, hvilka antingen voro fullkom-
ligt lösa eller sammanbundna endast af det svaga isband,
som småningom bildade sig under snön på ytan af det i
sprickan inträngda vattnet. Ända till ett afstånd af omkring
6 kilometer från stranden låg isen i alla fall under loppet
af hela vintern nästan orubbad, på nämnda småråkar när.
Längre ut tfll sjös var den deremot i ständig rörelse. Så
kallade polynior eller öppna ställen förekomma härstädes-
sannolikt året om, och vid gynsam väderlek kunde man

derför nästan ständigt se en blå vattensky vid synranden
ifrån rättvisande NV till O. En sydlig vind under några
få dagar bragte sedermera den öppna vattenrännan så nära
fartyget, att man kunde på några timmar gå ut till den.
Den vimlade då af salar, hvilket anger, att den stod i sam-
manhang . med ett ständigt öppet haf. På granskapet af ett
dylikt berodde kanske ock den omständigheten, att vi icke
sågo ett enda salhål i de isfält, som omgåfvo fartyget, j

Den grundis, vid hvilken Vega den 29 sept. förtöjdes,,
och vid hvilken hon blef liggande under vinterns lopp, var
omkring 40 meter lång och 25 meter bred; dess högsta
punkt låg 6 meter öfver vattenytan. Den var således ej
synnerligen stor, men lemnade dock ett godt skydd åt far-
tyget. Visserligen flyttades äfven denna grundis jemte far-
tyget och det innanför liggande nybildade isfältet under de
våldsamma höststormarne betydligt närmare land. En och
annan suck och knakning i fartygets skrof gaf till känna,,
att detta härvid icke undgick ganska hårda påkänningar,
men någon skada led Vega under vinterns lopp hvarken
häraf eller af den starka kölden, under hvilken skarpa smäl-
lar tidt och ofta angåfvo, att någon spricka i trävirket vid-
gat sig genom det inträngande vattnets frysning till is.
»Kallt så det smäller i knutarne», är ett välbekant tale-
sätt, med hvilket vi nordbor oftast förena minnet från nå-
gon bister vinterqväll, tillbragt vid hemmets härd, men här
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voro dessa i synnerhet om nätterna i våra hytter hörbara smäl-
lar obehagliga nog, emedan man måste befara, att de nybil-
dade eller vidgade sprickorna skulle gifva upphof till farliga
Jickor i fartygets skrof. Till följd deraf att under köld jer-
net drager sig starkare tillsamman än träet, sänkte sig under
vintern hufvudena på de jernbultar, med hvilka skeppstimret
var hopfogadt, djupt ned i bordläggningen. Men ej heller
häraf uppkom någon allvarlig läcka, kanske emedan kölden en-
dast verkade på den del af fartyget, som låg ofvan vattenytan.

Redan under cle första dagarne af vår öfvervintring tol-
kade vi åtskilliga lifliga, med tecken förtydligade berättelser
af infödingarne så, att ett hvalfångarefartyg skulle finnas vid
Serdzekamen, i granskapet af Vegas vinterhamn. Med an-
ledning häraf utsändes morgonen den 4 oktober löjtnant
Brusewitz med två man och den lilla, i Kjöbenhavn för
1872—73 års expedition byggda och för slädfärder afsedda
båten Louise, med uppdrag att om möjligt taga reda på
förhållandet. Han återkom sent om natten samma dag,
utan att hafva fått sigte på något fartyg. Vi antogo nu,
att allt sammans berott på en missuppfattning af tschuk-
tschernas berättelser. Men ett bref, som jag efter åter-
komsten erhållit af herr W. Baktlett, dagtecknadt New-
Bedford den 6 januari 1880, visar, att detta icke varit för-
hållandet. Han skrifver nämligen bland annat:

»Min son Gideox W. Bartlett lemnade San Francisco den
1 juni 1878 i ett af oss förhyrdt fartyg »Syren» om 875 tons, be-
stämd! till S:t Lawrence bay. Han kom dit den 8 juli. Efter att
hafva intagit 6100 barrels trän och 37,000 poimds barder frän våra
hvalfångare. seglade fartyget direkt till Xew-Bedford, läggande till
vid Honolulu för att der landsätta barderna, hvilka skulle hitsän-
das via San Francisco. Sjelf gick min son i S:t Lawrence bay om
bord på vår hvalfångarebark »Rainbow» i afsigt att företaga en resa
för studier och nöje. Han besökte härunder Point Barrow och
gick öster ut så långt som till Lions Reefs nära Camden bay.
Härifrån återvände han först till Point Barrow, och derpå seglade
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han till Herald-ön, hvarest han besökte våra hvalfångare och såg
en »Bowhead» fången och flensad. Den 25 sept. gick han om bord
på skonaren iW. M. Aleyer», med hvilken han kom till San Fran-
cisco den 22 oktober. Vid jemförelse af resedata rinner man, att
han seglade nära Serdzekamen den 29 sept., två dagar efter det Ni
ankrat nära Koljutschin-bay.»

Den 29 sept. motsvarar efter amerikansk dagräkning
den 30 efter gamla verldens, som fortfarande följdes om
bord på Vega. Skonerten »W. M. Meyer» låg således vid
Serdzekamen ännu två dagar efter det vi ankrat i vår vin-
terhamn. Afståndet mellan de båda ställena är endast
omkring 70 kilometer.

A niterhamnen var belägen vid 67° 4' 49" n. br. och
173° 23' 2" v. längd från Greenwich, 1,4 kilometer från
land. Afståndet till Ostkap var 1.20' och till Point Hope,
nära Kap Lisburn på amerikanska sidan, 180'.

Det närliggande landet bildade en från hafvet lång-
samt uppstigande, svagt vågformig och af elfdalar genom-
skuren slätt, som vid Aregas instängning visserligen var rim-
frosttäckt och frusen, men ännu snöfri, så att våra botani-
ster kunde bilda sig ett begrepp om traktens förut alldeles
okända flora. Närmast stranden furmos täta elymus-bäddar,
omvexlande med mattor af Halianthus peploides, samt der-
ofvan en mager, jemn, om våren vattentäckt grusmark, skyld
endast af en skifformig laf, Gyrophora proboscidea, och af
några få blomväxter, bland hvilka Armeria sibirica var all-
männast. Innanför strandvallen utbredde sig vidsträckta, af
lågland skilda salt- och sötvattenslaguner, hvilkas stränder
voro täckta med en temligen yppig växtmatta, bildad af
mossa, gräs och starrarter. Alen först på det kringliggande
höglandet, der vittrade gneislager beredt en rikare jord-
mån än den magra sand, som uppkastas ur hafvet, antog
växtligheten en mer skiftande prägel. Något spår till skog x

1 Lågväxta skogssnår finnas sannolikt i det inre af Tschuktsch-halfön
på ställen, som äro skyddade mot de kalla nordanvindarne.
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fans visserligen icke, men man såg der låga pilbuskar,
vidsträckta mattor af kråkris (Empetrum nigrum) och lum-
merlyng (Andromeda tetragona) samt stora tufvor af en

Artemisia-art. Alellan dessa framskjuta om sommaren, att
döma dels af de förtorkade och förfrusna växtlemningar,
som dr Kjellman om hösten hopbragte, dels af samlingarna
från våren, ett ringa antal blomväxter, af hvilka en del
voro välbekanta från hemlandet, såsom lingon, hjortron
och maskros.

Oaktadt erfarenheten från föregående polarfärder och
särskildt från 187.2—73 års svenska expedition visade, att
äfven vid 80:de breddgraden hafvet plötsligt kan bryta upp
midt på vintern, funno vi dock snart, såsom ofvan är
nämdt, att vi måste bereda oss på en öfvervintring. Nö-
diga anordningar vidtogos också derför. Den snö, som

samlade sig på däcket och som i början dagligen bortsopats,
fick ligga qvar, så att den slutligen bfldade ett 30 centime-
ter tjockt, hårdt hoptrampadt snö- eller islager, som i ej
oväsentlig mån bidrog att öka däckets motståndskraft mot
kölden, och snödrifvor uppkastades för samma ändamål längs
fartygets sidor. En ståtlig istrappa uppfördes från isen
till styrbords reling. Ett för ändamålet i Karlskrona för-
färdigad! stort tält uppslogs från kommandobryggan till
fören, så att endast akterdäcket fortfarande blef fritt. Täl-
tet var akter ut fullkomligt öppet, hvarjemte blåst och yr-
snö hade fritt tillträde från sidorna och från en ofullstän-
digt sluten öppning förut. Det skydd, det lemnade mot
kölden, blef visserligen härigenom mycket förminskadt, men
i stället verkade det ej det ringaste menligt på luftens be-
skaffenhet inom fartyget, ett för helsotillståndet om bord
synnerligen beaktansvärdt förhållande. De mörka vinterda-
garne flammade ofta under detta tält en liflig smideselcl,
kring hvilken tschuktscherna skockade sig i nyfiken beun-
dran öfver den skicklighet, med hvilken smeden formade

LANDETS BES KA FFE NII E T
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det glödande jernet. Här utdelade kocken åt tschuktscherna
öfverblifven soppa och mat samt de brödbullar, som vid
hvarje bakning särskildt bakades för deras räkning. Hal-
var mottagningssalongen, der tobak och socker utdelades åt
qvinnorna och barnen, och der någon gång, om ock säl-
lan, en frusen fångst- eller forman hugnades med en sup.
Här värderades och uppköptes vedbitar och hvalkotor, och
här fördes vidlyftiga underhandlingar om resor i hundslädar
åt olika håll.

Den våldsamma rörelse, som egde rum i isen natten
mot den 15 dcc, lemnade oss en kraftig påminnelse clerom,
att vårt läge på den öppna redden ingalunda var så tryggt,
som man kunde önska, utan att en möjlighet fans, det
fartyget plötsligt och kanske utan föregående varning skulle
kunna blifva fullkomligt krossadt. Om en sådan olycka
inträffat, hade helt säkert ingen svårighet mött för A^egas
besättning att öfver isen komma i land. Alen så obetyd-
ligt som jagtutbytet här tycktes vara och så utblottade på
alla förråd som tschuktscherna nästan ständigt voro — ty
de följa efter bokstafven budet att ej sörja för morgonda-
gen — var det all sannolikhet, att vi, väl ditkomna, skulle
dött af hunger, i fall ej proviant bergats från fartyget.
Detta hade åter, då hufvudmassan af provianten naturligt-
vis var nedlagd i lastrummet, blifvit förenadt med stor
svårighet, om ATega plötsligt en natt sönderskurits af isen
i vattengången. För att så vidt möjligt trygga oss emot
följderna af en sådan olyckshändelse blef ett upplag af lifs-
medel, gevär, ammunition m. m., beräknadt för 30 man
och 100 dagar, nedlagdt i land. Lyckligtvis behöfcle vi
ej anlita det. Förrådet var upplagdt på stranden utan
skydd af lås och bom, endast täckt med segel och åror,
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och någon vakt hölls ej på stället. Det förblef detta oak-
tadt och oaktadt den matbrist, som tidtals rådde bland in-
födingarne, orördt så väl af de tschuktscher, som bodde i
granskapet, som af dem, hvilka dagligen från aflägsna trak-
ter åkte förbi stället. Alla kände dock ganska väl den
segeltäckta högens innehåll, och de antogo helt säkert, att
der furmos ofantliga skatter och lifsmeclel nog för hela
Tschuktsch-halföns befolkning under ett helt år.

Det magnetiska observatoriet blef, såsom längre fram
närmare skall omtalas, uppfördt på stranden 1 1/2 kflometer
från fartyget. Till detta hus hade observatörerna att gå
minst fyra gånger om dygnet fram och åter öfver ett is-
fält, täckt med en lös, stoftfin snö, som sattes i rörelse af
den ringaste vindflägt och då inom några ögonblick full-
komligt dolde hvarje fotspår. Vinternätterna voro, då må-
nen ej lyste, så mörka, att man ej kunde urskilja de allra
närmaste föremål, och dag efter dag hade vi dessutom under
vinterns lopp så tät yrsnö, att sjelfva det höga mörka far-
tygsskrofvet kunde skönjas endast då man var i dess ome-

delbara närhet. Att vid vandring från land under nattens
mörker eller snöyra utan ledning finna rätt på fartyget,
hade varit ganska svårt, och ohjelpligt förlorad hade den
varit, som då gått vilse. För att någon sådan olyckshän-
delse ej skulle inträffa, vidtogs derför det försigtighetsmått,
att en ledlina utspändes öfver höga isstolpar mellan obser-
vation shuset och fartyget. Äfven med ledlinans hjelp blef
det ofta svårt nog att hitta fram. 1

Försök att under hela vinterns lopp hålla en isränna
rundt om fartyget öppen måste snart nog öfvergifvas, men
deremot höllos tvenne vakar ständigt öppna, den ena vid
sidan af fartyget till brandvak, den andra för de tidvattens-
observationer, som kapten Palander under vintern anord-
nade. Den senare vaken valde en liten sal långa tider till
uppehållsort, ända tills vi en dag roade oss att med nödig
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varsamhet fånga honom och låta honom göra en ofrivillig
visit om bord, der han bjöds på åtskilliga läckerheter, som

dock försmåddes. Salen lössläpptes å nyo i sin vak, men
återkom, oaktadt all den vänlighet vi visat honom, aldrig
mer.

Af de meteorologiska iakttagelserna synes, att vintern
icke var så kall som vintrarna i den Franklinska arkipela-
gen eller i cle kallaste delarne af Sibiriens fasta land \

Deremot var den vid A^egas vinterstation ovanligt stormig,
och vi hafva dag efter dag, natt efter natt gått till och
från observationshuset i hård blåst och en köld af — 30°
till — 46° C. Vid stilla väder är en'köld af — 40° knap-
past mycket besvärlig, men redan vid ett ringa drag blir en
köldgrad af t. ex — 35° rent af farlig för den, som går
emot vinden och utan nödig försigtighet utsätter blottade
delar af ansigtet, händerna eller handlofvarne för den kalla
luftströmmen, i Utan att man varnas af någon häftigare
plåga, uppstår frostskada, hvilken, om den ej i tid upptinas
genom den skadade delens gnidning med handen eller med
smältande snö, lätt kan blifva af ganska allvarsam beskaf-
fenhet. De flesta bland dem, som nu för första gången
voro med om en högnordisk öfvervintring, blefvo, då den
första kölden inträffade, mer eller mindre frostbrända, flere
gånger så att höga, med blodvatten fylda frostblåsor af flere
qvadratcentimeters utsträckning uppstodo, men lyckligtvis
aldrig så mycket, att någon verklig olycka inträffade. Sedan
de till polartrakterna nykomne, varnade af erfarenheten,
blifvit mer aktsamma, inträffade dylika frostskador sällan.

1 Enligt H. Wilds nyligen utgifna stora arbete »Die Temperatur-Verhält-
nisse des Russischen Reiches, 2:e Hälfte, S:t Petersburg 1881», är gamla verl-
dens köldpol belägen i granskapet af staden Werchojansk (67° 34' n. br. 133D 51'
ostl. 1. fr. Greemv.). Medeltemperaturen derstädes under de olika månaderna
äfvensom för hela året meddelas i noten å sid. 396 här ofvan. Om de data, pä
hvilka de der anförda talen grunda sig, verkligen äro riktiga, sä är vintern vid
Werchojansk ofantligt mycket kallare än vid Vegas vinterstation.
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Ej heller förekom något enda fall af frostskada på föt
terna. Härtill bidrog vår för klimatet ändamålsenliga be

Vegamännens vinterdrägt.

klädnad, hvilken utom goda vinterkläder af det slag, som
vanligen begagnas i hemlandet, bestod af följande, för den
höga norden särskildt medtagna klädespersedlar:

VINTERDRAG TEN
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1. Ett rikt förråd af tjocka goda underkläder af ylle.
2. En omsorgsfullt gjord, med en mängd fickor för-

sedd blus af segelduk, afsedd att dragas utanpå den vanliga
sjömanskavajen för att skydda mot blåst och yrsnö. Denna
visade sig mycket ändamålsenlig och begagnades af man-
skapet med stor förkärlek.

3. En lapp-päsk med s. k. beli ingår (engelsmännens
leggins); begagnades mindre ofta, emedan den var så varm,
att man endast med svårighet kunde dermed gå längre
sträckor. Vid vinterresor med hundar eller renar var den
deremot ouin härlig.

4. Ett par mycket stora segelduksstöflar med sulor af
läder. Inuti dessa hade man senegräs (Carex vesicaria L.).
Sjelfva foten var klädd i ett eller två par strumpor, utanpå
hvilka man bar en fotlapp af filt. A7åra skodon voro så-
ledes ett mellanting mellan den af Parry för arktiska resor
införda fotbeklädnaden och lappames höfylda »komager».
Alla, som begagnat dessa segelduksstöflar, äro ense derom,
att de lemna intet öfrigt att önska. Äfven vid längre van-
dringar i våt snö äro de att föredraga framför läderskodon.
Dessa senare blifva nämligen tunga och vattendränkta och
kunna svårligen under en nattrast i det fria torkas. Se-
gelduksstöflarna och det i dem lagda höet torkas deremot
lätt på en enda natt. De äro äfven som våta lätta och
genom den luftvexling, som det under foten liggande höet
möjliggör, föga osunda. Jag tror mig derför på det högsta
kunna förorda dylika skodon för vinterresor och vinterjagt-
fårder äfven i vårt eget land.

5. En »öresundsmössa-» och en lös filthufva (baschlik)
af samma slag som cle, hvilka begagnas af den ryska mi-
litären. Baschlikerna hade jag köpt i Petersburg för expe-
ditionens räkning.

6. Helvantar af salskinn och sämsk, inuti fodrade
med fårskinn och vid handlofven kantade med långhårigt
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pelsverk. De buros vanligen med band om halsen, såsom
barn pläga bära sina vantar. Arid utarbete voro dessa tjocka
vantar för obeqväma; man använde då helvantar af ylle.

7. Färgade glasögon, hvilka utdelades åt alla man

i början af februari. Alan måste sjelf hafva vistats i polar-
trakterna under vintern och våren, »efter solens återkomst»,
för att inse, huru oumbärligt ett dylikt skydd är mot det en-

formiga hvita ljus, som vid den tiden på alla kanter omgifver
ögat. Den oerfarne iakttager, om ock varnad, sällan nödig
försigtighet och får vanligen plikta derför genom en visser-
ligen ej synnerligen farlig, men alltid ytterligt smärtsam,
mer eller mindre fullständig snöblindhet under några dagar.

Om bord på fartyget, i våra hytter och samlingsrum,
hade vi för öfrigt ingalunda så kallt, som mången skulle
föreställa, sig. A^isserligen beslogo sig fartygets väggar fler-
städes, i synnerhet i hytterna, med ett tjockt islager och
likaså skylighten i gunrummet. Alen ide bebodda delarne af
fartyget hade vi ett stycke från bordläggningen vanligen en

temperatur af -f- 1.2° till -4- 17°, d. v. s. ungefär densamma
som man i norden vintertiden plägar hafva inom hus och
helt säkert högre än den vanliga rumtemperaturen under
årets kallaste dagar i många sydligt belägna städer, t. ex. i
Paris eller AVien. Om natten sjönk dock värmen i hyt-
terna någon gång till -4- 5° å -f- 10°, och bordläggningen
på sidan om sängstället blef isbelagd. I slöjdrummet på
mellandäck visade termometern vanligen omkring + 10°,
och till och med i det oeldade, men under vattenlinien lig-
gande underrummet var temperaturen aldrig under, vanligen
en eller två grader öfver vattnets fryspunkt.

ATda större obehag än af kölden hade man i hyt-
terna af den brådvärme och det os, som eldning i stora
kaminer af gjut jern plägar åstadkomma i små instängda
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rum. När på morgonen efter en kall natt vakten allt för
villigt lydde de maningsrop, som ljödo från skilda håll, att
elda på duktigt, fick man ofta sin önskan så grundligt
uppfyld, att alla man en halftimme derpå lågo badande
i svett. Det var då ingen annan råd än att lemna kojen,
taga sig en kall öfversköljning och afrifning, kläda på sig
hastigt och rusa upp på däck för att hemta frisk luft och
svalka sig i den der rådande temperaturen af — 30° till
— 40°. Äfven eljest bereddes tillfälle till bad så väl för
officerare som manskap, och nödig tillsyn hölls öfver ren-
ligheten, en helsoåtgärd som vid arktiska öfvervintringar
aldrig bör försummas.

Helsotillståndet om bord var under vinterns lopp utom-
ordentligt godt. Dr Almqvists rapport uppräknar endast
några få allvarligare, men alla lyckligen botade sjukdoms-
fall, bland hvilka må nämnas magkatarrer och lindriga
lunginflammationer, men intet enda fall af den lömska sjuk-
dom, skörbjugg, som fordom härjade på ett så förfärligt
sätt bland besättningarna under alla långväga sjöresor, och
som ännu bland polarfararne plägar skörda så månget offer.

Det lyckliga kelsotillståndet berodde tydligen i första
hand på den goda anda, som lifvade expeditionens veten-
skapsmän, officerare och manskap, men bör äfven till stor
del tillskrifvas ATegas, af kapten Palander i Karlskrona an-
ordnade, ändamålsenliga inredning och framför allt vår för
klimatet lämpade spisordning, hvilken upprättats på grund af
den erfarenhet, som vunnits under 1872—73 års expedition,
och efter inhemtande af råd från dess utmärkte läkare dr
Envall. Spisordningen angifves af följande tabell:

X:o 1. Söndag-.
Frukost: smör 6 ort, kaffe 10 ort. socker 7,5 ort. 1

Middag: salt fläsk eller torkad fisk 75 ort, surkål 75 ort, preser-
verad eller färsk potatis 12 ort, preserverade grönsaker 5,5 ort,

1 1 S = 100 ort - 425,05 gram. 1 kanna = 100 kubiktum = 2,617 liter.
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köttextrakt 1,5 ort, russin 5 ort, risgryn 50 ort, bränvin eller
rom 2 k.t.

Afton: smör ö ort, te 1.5 ort, socker 7.5 ort, korngryn 10 k.t.,
ost 12 ort.

N:o 2. Måndag, Onsdag, Fredag.

Frukost lika med n:r 1.
Middag: preserveradt kött eller fisk 1 portion, preserv. potatis 12

ort, preserv. grönsaker 5,5 ort, preserv. lök 1 port., köttextrakt
1.5 ort. bränvin eller rom 2 k.t.

Afton lika med n:r 1 utan ost

N:o 3. Torsdag

Frukost lika med n:r 1.
Middag: salt fläsk 1 ft. ärter 10 k.t.. köttextrakt 1,5 ort, korn

gryn 2 k.t., bränvin eller rom 2 k.t.
Afton lika med n:r 2.

X:0 4. Tisdag.

Frukost: smör 6 ort, chokolad 10 ort, socker 7,5 ort.
Middag: salt kött 1 &, mackaroni 15 ort (eller bruna bönor 10

k.t. eller gröna ärter 1 port.), fruktsoppa 1 port., bränvin eller
rom 2 k.t.

Afton lika med n:r 2.

N:0 5 Lördag.

Frukost lika med n:r 4
Middag: preserverad biffstek eller pannbiff 1 port., preserv. eller

färsk potatis 12 ort., preserv. lök 1 port., fruktsoppa 1 port.,
bränvin eller rom 2 k.t.

Afton lika med n:r 2.

Dessutom erhöll hvarje man dagligen 1,2 5 & torkadt
bröd eller mjöl ( 2/3 hvetemjöl och Y3 rågmjöl), 3 ort tobak
och 2 k.t. ättika, samt för hvarje vecka 1 "tt? hvetemjöl, 80
ort smör, 21 ort salt, 7 ort senap, 8 ort peppar och 2 k.t.
ättika.

HELSOTILLSTÅ ND. MA TORDNING
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Utom hvad i ofvanstående lista uppräknas utspisades
från den 15 februari till den 1 april »multegröt», blan-
dad med rom, tvenne gånger i veckan. Jag skulle gerna
hafva låtit utspisa en vida större mängd af detta enligt
nordisk erfarenhet ypperliga medel mot skörbjugg, men eme-
dan skörden på hjortron år 1877 slagit helt och hållet fel,
kunde jag till intet pris förskaffa expeditionen den mängd,
som deraf behöfcles. I stället uppköptes i Finland en be-
tydligare mängd tranbärsaft, som regelmessigt utdelades och
med begärlighet förtärdes af manskapet. Dessutom med-
fördes ett par lefvande svin, hvilka slagtades till julhelgen. l

Derigenom bereddes alla man tillfälle att vid denna tid ett
par gånger få spisa färsk skinka, ett ovärderligt afbrott i
den enformiga konservmaten, hvilket i sin mån bidrog att
under den helg, vid hvilken vi nordbor äro fastade med
så många minnen, lifva och muntra sinnesstämningen.

Jagtens utbyte inskränkte sig under vinterns lopp till
några ripor och harar och lemnade sålunda icke något
nämnvärd! bidrag till fartygets proviantering. Deremot
kunde jag genom byte med infödingarne skaffa oss fisk i
något rikligare mängd, så att vissa tider fans tillgång att
utspisa färsk fisk en gång i veckan. Den art, som under
vintern företrädesvis erhölls, ett slags torsk med grågröna
ryggradsben, kunde dock i början endast serveras i gun-
rummet, emedan manskapet till följd af benens färg länge
hade en oöfvervinnelig motvilja mot densamma.

På många af grundisarne i fartygets närhet furmos
betydliga djupa sötvattensamlingar, hvilka visserligen redan
voro starkt frusna på ytan, men dock länge lemnade oss
härligt dricks- och bykvatten. Efter den 14 dcc, då alla

1 Att under polarexpeditioner medföra slagtkreatur kan ej nog förordas.
Deras kött bildar ett välgörande afbrott mot den i längden ytterligt obehagliga
konservmaten och deras skötsel en ej mindre vigtig omvexling i vinterlifvets en-
formighet .
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smärre sötvattensamlingar på grundisarne i det närmaste
bottenfrusit, och saltvatten inträngt i den största och mest
anlitade, blef det nödigt att anskaffa vatten genom smält-
ning af is.

lakttagelserna öfver väderleken gjordes intill den 1
november livar fjerde timme, derefter till den 1 april hvarje
timme, sedan åter sex gånger om dygnet. Från den 27
november till den 1 april voro termometrarne uppstälda i
land vid det magnetiska observatoriet, före och efter denna
tid i fartygets omedelbara närhet. Under vintern var öfver-
vakandet af de meteorologiska iakttagelserna anförtroclt åt dr

Torsk från Pitlekaj.

Gadus navaga Kölreuter.
1/2 af nat. storl.

Stuxberg, som vid denna tid, medan allt omkring oss var is
belagdt, nödgades låta sina egna zoologiska forskningar hvila

Väderleksförhållandena ingrepo naturligtvis på ett syn-
nerligen känbart sätt i vårt dagliga lif och utgjorde den
probersten, på hvilken vår utrustning pröfvades. Utrym-
met medgifver mig icke att i detta verk utförligare fram-
ställa resultaten af de meteorologiska observationerna; jag
väll derföre blott framhålla följande:

Den största köld, som under de olika månaderna iakt-
togs, var
Oktober den 24 — 20A 8 December den 23 — 37°, i

November den 30 — 27°, 2 Januari den 25 — 45°. 7
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Tvenne gånger hade vi ovanligt hög barometer, näm
ligen:

den 22 december 6 f. m. 782.0 (0°) m.m
den 17 februari (3 f. m. 788,1 (O 0) m.m.

Det lägsta lufttrycket, 728,8 (0°) m.m., inträffade den
81 december kl. 2 f. m.

Väderleken var under vintern mycket stormig och vind-
riktningen närmast jordytan nästan ständigt mellan nord-
vest och nordnordvest. Alen redan i luftlager af föga
betydlig höjd förherskade, att döma af molnens riktning, en

lika oafbruten luftström från sydost, hvilken, då den någon
gång sänkte sig till jordytan, medförde en varmare och
med fuktighet mindre mättad luft. Orsaken härtill är lätt
att inse, om man betänker, att Beringssund bildar en af
temligen höga berg omgifven port mellan Stilla hafvets
varma och Polarhafvets kalla luftområde. ATindarne måste
här ordnas ungefär efter samma lagar som draget i dörr-
öppningen mellan ett varmt och ett kallt rum, d. v. s. den
kalla luftströmmen måste gå nedtill från det kalla området
till det varma, den varma tvärt om. Till de sydliga och
sydostliga vindames värme och torrhet bidraga dessutom
de bergshöjder, som enligt infödingames utsago skola finnas
i det inre af Tschuktsch-halfön. Dessa förläna nämligen
de hafsvindar, som framgå öfver deras krön, föhn -vindames
egenskaper. Våra kallaste vindar hafva kommit från SV
till V, d. v. s. från gamla verldens, i trakten af AVerchojansk
belägna, köldpol. På tillvaron af tvenne luftströmmar, hvilka
vid en viss höjd öfver jordytan kämpa med hvarandra, be-
ror äfven den förvånande hastighet, med hvilken himla-
hvalfvet i trakten af Beringssund plötsligen blir molnhöljdt
och åter fullkomligt klart. Redan den berömde Berings-

Februari den 2 — 43A 8 Maj den 3 — 26°,8

Mars den 29 — 39°, 8 Juni den 3 — 14°,3
April den 15 — 38°, o Juli den 2 — I°,o
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sunds-fararen, numera amiralen i amerikanska marinen Rod-
gers har anmärkt detta förhållande och mycket träffande
liknat det vid uppdragandet och fällandet af förhänget för
en skådebana.

I våra väderleksanteckningar gjordes skilnad mellan
snöyra (snöfall under blåst) och yrsnö (snöstorm utan snö-
fall). Snönederbörden var ej synnerligen stor, men då un-

der vintern icke inträffade något så ihållande blidväder, att
snön någonsin täcktes med en sammanhängande smaltskorpa,
förblef en betydlig del af den snö, som nedföll, så lös, att
den för minsta vindpust hvirflade af och an. Arid storm
eller stark bris fördes snön till högre luftlager, hvilka hastigt
fvldes med ett så tätt, fint snödam, att föremål på några
få meters afstånd icke mer kunde urskiljas. Det var icke
någon möjlighet att i ett dylikt väder hålla väg öppen, och
den som gick vilse var hjelplöst förlorad, i fall han ej
likt tschuktschen kunde, in snöad i en drifva, afbida stor-
mens upphörande. Alen äfven vid svag vind och under
molnfri himmel framgick en snöström af några centimeters
höjd längs marken i vindens riktning, således företrädesvis
från nordvest till sydost. Afven den hopade drifvor öfver-
allt, der vindskydd förefans, och begrof säkrare, om ock
mindre hastigt än stormens yrsnö utlagda föremål och tram-
pad stig. Den mängd vatten, som i frusen form förflytta-
des i denna visserligen ej mäktiga, men oafbrutna och
vindsnabba ström öfver Sibiriens nordkust till sydligare trak-
ter, måste vara jemförbar med vattenmassan i jordens jette-
floder och spelar en tillräckligt stor rol i klimatiskt hän-
seende, bland annat som köldförare till de nordligaste skogs-
markerna, för att böra af meteorologerna beaktas.

Luftens fuktighet bestämdes så väl med Augusts psy-
krometer som med Saussures hygrometer. Alen jag tror
icke, att dessa redskap vid en temperatur betydligt under
0° gifva tillförlitligt utslag. Härtill kommer, att luftens
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fuktighetsgrad på det ställe, der det kan komma i fråga att
uppställa psykrometern och hygrometern under en högnor-
disk öfvervintring, icke har den meteorologiska betydelse,
som man ofta tilldelat densamma. Redskapen blifva näm-
ligen i regeln uppstälda i en fritt stående spjelbur, belägen
på en för afläsning lämplig höjd öfver jordytan. Under
en nästan oafbruten snöyra är det omöjligt att hålla denna
bur snöfri. Afven luft, som ursprungligen varit fullkom-
ligt torr, måste här mätta sig med fuktighet genom af-
dunstningen från omgifvande snölager och från det snödam,
som kringyrar närmast jordytan. För bestämmande af luf-
tens verkliga fuktighetsgrad skulle jag derför råda framtida
resande till snötäckta trakter att omedelbart väga det vat-
ten, som en gifven rymd luft innehåller, genom att upp-
taga det i rör med klorkalcium, kalcinerad kopparvitriol
eller svafvelsyra. Ett redskap för detta ändamål vore lätt
att uppställa så, att hela arbetet kunde verkställas under
däck, och att man efter behag kunde undersöka luften från
hvilket lager som helst nedom masttoppen. I fall jag haft
medel att anordna en sådan undersökning vid A"egas vin-
terläger, hade det helt säkert visat sig, att luftens relativa
fuktighet redan på en höjd af några få meter öfver jord-
ytan för det mesta var ganska ringa.

Det sandnäs, som närmast fartyget skilde lagunerna
från hafvet, var beströdt med kolossala hvalben och med
afskräden efter de tschuktscher, som under århundraden
bott och vandrat fram derstädes, och dessutom med ske-
lettdelar af sal och hvalross, med spillning efter menniskor,
hundar, foglar o. s. v. Trakten var bland de fulaste och
otrefligaste jag sett i någon af de landsdelar, som bebos af
fiskarelappar, samojeder, tschuktscher och eskimåer. Aad vår
instängning furmos två tschuktschbyar på den närbelägna
stranden, af hvilka den, som låg närmast A^egas vinterhamn,
kallades Pitlekaj. Den bestod i början af sju tält, men
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till följd af matbrist bortflyttade dess invånare småningom
under vinterns lopp, de sista i februari, tdl en närmare
Beringssund belägen fiskrikare trakt. A 7id flyttningen med-
togs endast det oundgängligaste, emedan man ämnade åter-
vända vid den årstid, då jagten åter blef riklig. Den an-
dra tältplatsen, Jinretlen, låg närmare udden mot Kolju-
tschin-bay och räknade vid början af vår öfvervintring lika-
ledes sju tält, hvilkas bebyggare tycktes vara bättre bergade
än Pitlekajs. De hade under hösten gjort bättre fångst
och samlat mer förråd. Af dem bortflyttade derför endast
en del under vintern.

Följande tältplatser lågo på något längre afstånd från
vårt vinterqvarter, men dock så nära, att vi ofta hade be-
sök af deras invånare:

Pidlin, på östra stranden af Koljutschin-bay, 4 tält.
Koljutschin, på den lika benämnda ön, 25 tält. Byn

besöktes ej af någon bland Arega-expeditionens medlemmar.
Rirajtinop, belägen 6 kilometer öster om Pitlekaj, 8

tält.
Irgunnuk, 7 kilometer öster om Pitlekaj, 10 tält, af

hvdka dock i februari endast fyra återstodo. Invånarne 1
de öfriga hade för vintern sökt en bättre fångstplats längre
öster ut.

Antalet af de personer, som tillhörde hvarje tält, var

svårt att afgöra, emedan tschuktscherna ständigt för sqval-
ler och prat gästa hos hvarandra. I medeltal kan det kan-
ske anslås till fem eller sex personer. Inberäknadt invå-
narne på Koljutschin-ön bodde således omkring 300 infö-
dingar i granskapet af vårt vinterläger.

När vi instängdes, var såsom nämdt isen närmast stran-
den för svag att bära en fotgängare, och svårigheten att
från land taga sig till fartyget med de medel, öfver hvilka
tschuktscherna förfogade, var således ganska stor. Då in-
födingarne märkte oss, blef det i alla fall genast stor upp-
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ståndelse bland dem. Alan, qvinnor, barn och hundar så-
gos med oredig ifver springa af och an på stranden; några
syntes åka med hundslädar på isgatan närmast hafsbandet.
Man fruktade tydligen, att det ypperliga tillfälle, som här
förelåg att tillbyta sig bränvin och tobak, skulle gå förlo-
radt. Från fartyget kunde vi med kikare se huru flere
försök att utsätta båtar gjordes, men åter öfvergåfvos,

Kåutljkau, tschuktschisk flicka från Irgunnuk,
framifrån och från sidan.

Efter fotografi af L. Palander.

ända tills man lyckats släpa en farkost till en isfri el-
ler endast med tunn is betäckt strandrening, som förde
till fartygets granskap. I denna utsköts en stor skinnbåt,
hvdken lastades med män och qvinnor ända till brädden,
utan afseende på den ögonskenliga faran att med en sådan
båt, tungt lastad, färdas fram genom skarp, nybildad is.
Man rodde genast till fartyget, och väl framkomna klätt-
rade de flesta utan ringaste tvekan öfver relingen under
skämt och skratt samt rop af anoaj anoaj (goddag, goddag).
A 7årt första möte med inbyggarne i denna trakt, der vi
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sedermera tillbragte tio långa månader, var å ömse sidor
mycket hjertligt och bildade utgångspunkten för ett särde-
les godt förhållande mellan tschuktscherna och oss, hvilket
bibehöll sig oförändrad! under hela vår dervaro.

Hänsyn till renlighet nödgade oss att endast undan-
tagsvis låta tschuktscherna komma under däck, hvilket till
en början förtröt dem mycket, så att en af dem till och
med visade lust att öfva vedergällning genom att utesluta
o§s från sofkammaren i sitt tält. Vår fasthet i denna
punkt, förenad med vänlighet och gifmildhet, lugnade dem
dock snart, och att utesluta oss från det inre tältet var för
männen ej så lätt, clå vi vid dylika besök alltid hade med
•oss sötsaker och tobak så väl för dem sjelfva som för qvin-
norna och barnen. Om bord blef fartygets tältklädda däck
snart en verklig mottagningssalong för hela befolkningen i
granskapet. Hundspann vid hundspann stodo alla dagar
uppradade eller riktigare lågo insnöade framför den af is
byggda trappuppgången till Arega, tåligt väntande på de
besökandes återkomst eller på den pemmikan jag då och
då af medlidande lät utdela till de uthungrade djuren. Ryk-
tet om de märkvärdiga främlingames ankomst måtte för
öfrigt hafva spridt sig hastigt. Vi fingo nämligen snart
besök äfven från aflägsnare bygder, och Arega blef slutligen
en rastplats, vid hvilken hvarje förbifärande under några
timmar stannade med sitt hundspann för att tillfredsställa
nyfikenheten och för att i byte mot goda ord eller någon an-
nan mera påtaglig vara erhålla litet varm föda, en bit tobak
och någon gång, då vädret var mycket ruskigt, en sup, af
tschuktscherna kallad ram, ett ord hvars härledning ej får sö-
kas i det svensk-norska dram, utan i det engelska ordet rum.

Alla som kommo fingo obehindradt gå af och an på
vårt med en mängd saker belamrade däck. A7! hade dock
icke att beklaga oss öfver förlusten af den ringaste små-
sak. Ärligheten var här lika hemmastadd som i ren-
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lapparnes gammor. Deremot blefvo de snart mycket besvär-
liga genom sitt af ingen sjelfkänsla begränsade tiggeri. Att
vid byteshandel draga all möjlig fördel af europeens i de-
ras tanke helt säkert djupa »opraktiskhet», skydde de ej
heller. Små bedrägerier i det syftet räknades tydligen ej som
fel, utan som förtjenst. Stundom sålde de t. ex. samma

sak två gånger, alltid voro de frikostiga på löften, som de
aldrig ämnade hålla, och ofta lemnade de bedrägliga upp-
gifter om saker, som höllos till salu. Räfkroppar utbjödos
sålunda, sedan de blifvit flådda samt hufvud och fötter af-
skurna, flere gånger som harar, och löjligt var att se de-
ras förvåning deröfver, att vi genast upptäckte bedrägeriet.
Tschuktschernas fullkomliga obekantskap med penningar och
den ringa tillgång jag hade på bytesmedel i deras smak
nödgade för öfrigt äfven mig att hålla åtminstone en del
af våra varor i högt pris. Polarlandens vanliga produkter
skinn och späck upphandlades, till invånarnes stora för-
våning, alldeles icke på Arega. Deremot förvärfvades ge-
nom byte en fullständig samling af vapen, drägter och
husgeråclssaker. Alla dylika inköp skedde uteslutande för
expeditionens räkning, och öfver hufvud var samlande af
naturhistoriska och etnografiska föremål för enskild räkning
helt och hållet förbjudet, en förhållningsorder som borde
gälla vid hvarje vetenskaplig expedition till aflägsna trakter.

Då tschuktscherna började få smak för vår mat, slä-
pade de, i synnerhet under den tid då deras jagt felslog,
dagligen drifved samt kotor och andra ben af hval om
bord. De utbytte dessa mot bröd. Härvid betalades ett
lass af fem vedpinnar, som hade 4 å 5 tums genomskär-
ning och en famns längd, vanligen med två till tre skepps-
skorpor, d. v. s. med vid pass 250 gram bröd, en hval-
kota med ett par dylika skorpor o. s. v. Småningom
fingo ett par unga infödingar vanan att dagligen inställa
sig om bord för verkställande, i all maklighet förstås, af
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en art drängtjenst. Kocken blef deras patron, och de er-
höllo af honom i ersättning brorslotten af den öfverblifna
maten. Dels såsom betalning för visade tjenster eller sålda
varor, dels som gåfva blef en så betydlig mängd mat ut-
delad, att vi ganska väsentligt bidrogo till lindrande af den
hungersnöd, som under midvintern hotade att utbryta bland
befolkningen.

Ingen af infödingarne i granskapet af A"egas vinter-
station var kristen. Ingen af dem talade något europeiskt
språk, om ock en eller annan kunde ett par ord engelska
eller ett helsningsord på ryska. Detta var en ledsam om-
ständighet, som förorsakade oss mycken omak. Alen den
afhjelptes derigenom, att löjtnant Nordqvist särskildt eg-
nade sig åt studiet af deras språk, och det med sådan ifver
och framgång, att han om ett par veckor kunde göra sig
temligen förstådd. Infödingarne uppgåfvo också hösten
1879 för de Long, att en person på den »man of war»,
som öfvervintrat vid nordkusten, talte utmärkt väl tschuk-
tschiska. Språkstudiet försvårades ej obetydligt derigenom,
att tschuktscherna, för att till mötes gå oss i våra bemö-
danden att finna ett gemensamt tungomål, voro nog artiga
att ej rätta, utan adoptera de misstag i afseende å ordens
uttal eller betydelse, som gjordts om bord på A"ega. Så-
som en frukt af sina studier har löjtnant Nordqvist förfat-
tat en rikhaltig ordlista öfver detta föga kända språk äfven-
som gifvit en antydan till dess grammatikaliska byggnad. 1

1 Ett utdrag af ordlistan meddelar jag här för att gifva läsaren ett begrepp
om tungomålet vid Asiens nordostspets:

Tnåergin, himmel.
Tirkir, sol.
Yédlin, måne.
Angcitlingan, stjerna.
Xutatschka, land.
Angka, haf.
Ljédljenki, vinter.

Edljek, sommar.
Edljöngat, dag.
Nekita, natt.
Ayguon, i går.
letkin, i dag.
Ergåtti, i morgon.
Gniinian, norr.

Emnungku, söder.
Nikåyan, öster.
Kayradljgin, vester.
Tintin, is.
Atljatlj, snö.
Yeetedli, norrsken.
Yengeen, dimma.
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Den kunskap i det tschuktschiska språket, som de öfriga
af expeditionens medlemmar förvärfvade, inskränkte sig till
ett större eller mindre antal glosor, hvarjemte infödingarne
lärde sig ett eller annat ord af vårt språk, så att en för
båda partierna något så när begriplig rotvälska småningom
uppstod, i hvilken flere bland manskapet snart blefvo gan-
ska hemmastadda, och med hvdken man i nödfall kunde
hjelpa sig ganska bra, oaktadt alla grammatikaliska böj-
ningsformer i detta nybildade språk fullkomligt saknades.
Dessutom befriade jag en af manskapet, fångstmannen John-
sen, under en längre tid från alla arbeten om bord för att
han skulle kunna dagligen ströfva omkring i landet, dels
för jagt dels för samqväm med tschuktscherna. Han lyc-
kades i början af vintern fälla några ripor och harar, för-
skaffade mig en mängd vigtiga upplysningar om tschuk-
tschernas lefnadssätt och förvärfvade åtskilliga värderika et-

nografiska föremål. Men efter en tid fick han, af hvad or-

Tédljgio, storm.
£./., eld.
Kljautlj, man, menniska.
Oräedlja, menniskor.
Nediren, qvinna.
Nénena, barn.
Empenåtscliyo, fader,
Empengau, moder.
Ljéut, hufvud.
Ljeutljka, ansigte.
Dljedljådlin, öga.
Liljåptköurgin, se.
Huedljådlin, öra.

Huedljokodljåurgin, höra.
Huådljomerkin, förstå.
Huedljountåkurgin, icke

förstå.
V.M, näsa.
Yekergin, mun.
Kametkuaurgin, äta.
Yedlineäljourgin, tala.
Måmmah, qvinnobröst.
Mammatköurgin, dia.

Yee., fot.
Retschaurgin, stå.
Yetkatjergin, ligga.
Tscläpiska, sofva.
Kadljetschetuetjåkurgin,

lära sig.
Pintekatköurgin, födas.
Kaertråljirgin, dö.
Kåmakatan, vara sjuk.
Kämak, gudomlighet,

tomte.
Yåranga, tält.
Etschengeratlin, lampa.
Orguor, släde.
Atkuåt, båt.
Anetljkatlj, metkrok.
Anedljourgin, meta.
Uådlin, knif.
Tschfipak, Kåmeak, hund.
-Jmifctt, isbjörn.

Rérka, hvalross.
Mémetlj, sal.
Kor ang, ren.

Gåtlje, fogel.
Enne, fisk.
Gurgur, dvergbjörk.
Kukatkokongadlin, pil-

buske.
Geni, jag.
Gemnin, min.
Get, du.
Genin, din.
Enkan, han.
Muri, vi.
Titn, I.
Måyngin, mycket.
Pljukin, litet.
Konjpong, allt, alla.
/, ja.
jStfje, nej.
Métschinka, tack.
Ennen, ett.
Nirak, två.
iVroA*, tre.
Nrak, fyra.
Metljingan, fem.
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sak kunde jag aldrig utröna, en oöfvervinnelig motvilja att
vidare besöka tschuktsch-tälten, utan att dock hafva kom-
mit i någon osämja med befolkningen.

Den 5 oktober voro öppningarna mel-
lan drifisfälten närmast fartyget betäckta med
en ypperlig skridskois, hvilken vi begagnade
för firande af en glad och munter skridsko-
fest. De tschuktschiska qvinnorna och bar-
nen sågos nu meta ismört längs stranden. Arid
detta slags fiske tillgår så, att en man, som
alltid medföljer de metande qvinnorna, med
en jernskodd lans upphugger ett hål i isen så
nära stranden, att afståndet mellan vakens
undre kant och bottnen endast utgör en half
meter. Hvarje hål begagnas af endast en me-
terska och blott en kort stund. Nedhukad
vid vaken, i hvilken vattenytan hålles väl fri
från isbitar medelst en is-sd, söker hon locka
fisken genom ett eget underligt smattrande läte.
Först när en fisk synes i vattnet, nedkastas
den med en krok af ben, jern eller koppar
försedda metrefven; till bete användas tarm-
slingor ■af fisk. Såsom fångstredskap begag-
nas äfven en fin meterlång käpp med en en-

kel eller dubbel krok i ändan. Med detta
lilla ljuster kasta männen upp fisken på isen
med otrolig färdighet. Sedan isen blifvit tjoc-
kare, öfvergafs detta fiske helt och hållet, hvar-
emot en torsk- och en norsart under hela vin-
tern fångades i stor mängd i en lagun belä-
gen närmare Beringssund. Äfven sik fiska-

Is-sil.
1/8 af nat. storl.
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des i insjöarne, ehuru, åtminstone vid denna tid på året,
endast i ringa mängd.

Den 6 oktober om morgonen sågo vi från fartyget
ett besynnerligt tåg röra sig fram på isen. En mängd
tschuktscher drogo en hundsläde, på hvilken låg en man.
Till en början trodde vi, att det var en svårt sjuk, som
kom att söka läkarhjelp, men då tåget hunnit till farty-
gets sida, klättrade den förmodade sjuke ganska vigt upp-
för den isbelagda fallrepstrappan (vår istrappa hade vi då
ännu ej fått i ordning), steg genast med en om hög var-

Nors från Tschuktsch-halfön.
Osmerus eperlanus Lin.

1/2af nat. storl.

dighet vittnande tillförsigt upp på halfdäcket, korsade sig,
helsacle nådigt och gaf på bruten ryska till känna, att han
var en betydande man i den landsdelen. Det visade sig
nu, att vi hedrats med besök af representanten för det ryska
väldet på Tschuktsch-halfön, starosten bland rentschuk-
tscherna Wassili Menka. Han var en liten, mörklagd man

med temligen tärdt utseende, klädd i en vacker, hvitbrokig
renskinnspäsk, under hvilken en blå flanellskjorta skymtade
fram. För att genast vid sin ankomst inge oss aktning
och kanske också för att ej utsätta sitt dyrbara lif för den
falska Råns försåt, anlände han till fartyget öfver den ännu

478
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ej fullt pålitliga isen åkande på en släde, som drogs ej af
hundar utan af hans underlydande. Vid framkomsten visade
han oss genast en fullmakt på sin värdighet och åtskilliga
intyg öfver aflemnacl skatt (eller marknadsafgifter?), bestå-
ende i några få röda och några hvita räf skinn, beräknade
de förra till 1 rubel 80 kopek, de senare till 40 kopek
stycket

Wassili Menka
Starost bland ren-tschuktscherna.

Efter en fotografi af L. Palander.

Han bjöds genast ned i gunrummet, undfägnades ef-
ter bästa förmåga samt plågades med en mängd för honom
tydligen svårfattliga frågor, hvdka han besvarade på mycket
svårbegriplig ryska. Han var i alla fall den förste, med
hvdken några af oss kunde åtminstone hjelpligt meddela
sig. Läs- och skrifkunnig var han icke. Deremot kunde
han snart uppfatta en honom förevisad karta och på den
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med stor säkerhet utpeka en mängd märkligare ställen i nord-
östra Sibirien. Om tillvaron af en rysk kejsare hade trak-
tens förste embetsman ej migon aning; deremot visste han,
att en mycket mäktig perso^ hade sitt hemvist i Irkutsk.
Ät oss utdelade han ispravnik-värdigheter i kringliggande
städer. Han korsade sig i början med mycken ifver för
några fotografier och kopparstick i gunrummet, men upp-
hörde snart clermed, då han märkte, att vi icke gjorde på
samma sätt. Alenka var åtföljd af tvenne sämre klädda
infödingar med mycket sneda ögon, hvilka vi i början togo
för hans tjenstehjon eller trålar. Sedermera erforo vi dock,
att de voro renegare, som betraktade sig fullt lika goda
som Alenka sjelf, och vi hörde äfven längre fram en af dem
med ett medlidsamt småleende omtala Alenkas höfdinge-
anspråk. Nu voro de emellertid ganska undfallande, och
det var af dem som Alenkas välkomstgåfva, två renstekar,
framburos med en viss högtidlighet. Som återskänk lem-
nade jag honom en ylleskjorta och några bundtar tobak.
Alenka omtalade, att han dagarne derpå skulle resa till
Markova, en af ryssar bebodd plats vid floden Anadyr, i
granskapet af det gamla Anadyrsk. Oaktadt jag ännu ej
uppgifvit hoppet att komma loss innan vintern, ville jag
dock försöka begagna denna lägenhet för att sända under-
rättelser till hemmet om A^egas läge, tillståndet om bord
m. m. Ett öppet bref uppsattes derför på ryska och adres-
serades till b. cxc. generalguvernören i Irkutsk, med begä-
ran att han skulle meddela dess innehåll till H. Al:t konung
Oscar. Det bilades jemte några förseglade enskilda bref
mellan ett par brädlappar samt gafs åt Alenka, med anma-
ning att lemna det åt den ryska myndigheten i Alarkova.
I början såg det ut, som om Alenka skulle uppfattat bref-
vet såsom något slags ytterligare fullmakt för sig sjelf.
När han 'kommit i land, samlade han nämligen, i närvaro
af några bland oss, en krets af tschuktscher omkring sig,
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.satte sig med värdighet i deras midt, utvecklade papperet,
men så att han hade det upp och ned, och läste ur det-
samma långa ramsor på tschuktschiska för en andäktig och
öfver Alenkas lärdom häpen åhörarekrets. Följande för-
middag hade vi ett nytt besök af den store och lärde höf-
clingen. Nya skänker vexlades, och han undfägnades åter
efter bästa förmåga. Slutligen dansade han efter positiv,
dels solo dels tillsammans med några af sina värdar, till
stor fröjd för närvarande européer och asiater.

Då isens läge fortfarande var oförändrad!, ville jag
icke försumma det tillfälle, som nu erbjöd sig att få någon
kunskap om det inre af landet. Med nöje gaf jag derför
löjtnanterna Nordqvist och Hovgaard tillstånd att göra ett
besök vid Alenkas tältplats. De afreste dit clen 8 oktober
om morgonen. Löjtnant Nordqvist har om denna deras
färd lemnat mig följande berättelse.

»Tisdagen den 8 oktober kl. 10 f. m. foro löjtnant
Hovgaard och jag från Pitlekaj på slädar, förspända med hun-
dar, inåt landet i sydsydostlig riktning. Hovgaard och jag
hade hvardera en tschuktsch tdl körsven. Menka hade med
sig en tjenare, som nästan hela tiden sprang framför som
vägvisare. Alm kamrats släde, som var tyngst, drogs af
10 hundar, min af 8, och Alenkas, som var minst och på
hvilken han satt ensam, af 5 hundar. I allmänhet tyckas
tschuktscherna beräkna 4 eller 5 hundar för en släde med
en person.

Den med träsk och vattendrag öfversållade tundran
var under första delen af vår färd endast svagt kuperad,
men ju längre inåt landet vi kommo, desto ojemnare blef
den, och då vi följande morgon kl. 8 f. m. framkommo till
målet för vår färd — Menkas brors läger — befunno vi
oss uti en dal, som omgafs af berg, af hvilka några höjde
sig ungefär 300 meter öfver dalbottnen. Genom det tunna
snölagret kunde ännu en del af tundrans växttäcke urskd-
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jas. De allmännaste växterna på de torrare ställena voro
Aira alpina och Poa alpina; på mera lågländta ställen växte
Glyceria, Pedicularis och Ledum palustre; öfverallt före-
kommo Petasites frigida och en Salix-art. Den senare växte
i synnerhet på sluttningarna i stora klungor, hvilka be-
täckte fläckar af 20 till 30 qvadratmeters areal. På sina,

ställen höjde sig denna buske omkring en meter öfver mar-
ken. Den förherskande bergarten syntes vara granit. Dal-
bottnarne utgjordes af posttertiära bildningar, hvilka oftast
bestodo af sand och rullsten, såsom t. ex. fallet var uti
den stora dal, der Alenkas brors läger var uppslaget.

Då vi på morgonen den 9 framkommo till lägret,
mötte oss några af de förnämsta bland tschuktscherna.
Dessa helsade Alenka på ryskt sätt, cl. v. s. så att de kyss-
tes först på hvardera kinden och sedan på munnen. Tschuk-
tscherna tycktes dock vara ganska förlägna för denna cere-

moni och vidrörde nästan icke hvarandra med munnen.
Oss helsade de på vanligt sätt, med att räcka fram handen
och buga sig. Härefter gingo vi in i Alenkas brors tält,,
utanför hvilket lägrets hela befolkning snart samlade sig
för att betrakta oss. Lägret utgjordes af IS tält, uppslagna
på hvardera sidan om en å, som genomflöt dalgången. Täl-
ten beboddes af ren-tschuktscker, hvilka clrifva mellanhandel
mellan ryssar vid Kolyma och ett folk, som bor på andra
sidan Beringssund och af dem kallades jekargaider. Alel-
lan tälten sågos en mängd lastade och tomma slädar. Dessa
voro dels lätta och låga körslädar med upp- och tillbaka-
böjda medar, dels tyngre, af gröfre trä gjorda packslädar
med icke tillbakaböjda medar. En del af de lätta slädarne
voro försedda med kurar af spjelor, utanpå öfverdragna med
renhudar; andra voro heltäckta och endast försedda med en
ingång framtill.

De knifvar, yxor, borrar m. ni., hvilka jag såg, voro
af jern och stål och hade tydligen erhållits af amerikanare

482
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eller ryssar. Husgerådet utgjordes i Alenkas brors tält af
några vanliga kaffepannor af koppar, hvilka användas för
kokning af vatten, en nysilfverbägare med engelsk inskrift,
ett par tekoppar med fat, platta trätråg och skäppor. Ren-
tschuktschernas drägt är lik kust-tschuktschernas, endast med
den skiktad att de förra uteslutande använda renskinn, då
cle senare der jemte begagna salskinn. Några togo vid vår
ankomst på sig brokiga tygbluser, troligen af rysk tillverk-
ning. Bland smycken må nämnas glasperlor, uppträdda på
senor, hvilka buros uti öronen eller om halsen, företrädes-
vis af qvinnorna. Dessa voro tatuerade på samma sätt som

Tschuktschisk hundsläde.

hos kust-tschuktscherna. Dock såg jag här en äldre qvinna,
hvilken utom den vanliga ansigtstatueringen äfven var tatu-
erad på axlarna, och en annan, som på händernas yttre
sida hade två parallela, längs handen gående linier och ett
snedt dem förenande streck. Alännen voro otatuerade. Ett
par af dem buro kors med slavonska inskrifter om halsen;
andra buro på samma sätt tvågreniga trästycken. Om dessa
senare äro att betrakta som deras gudar eller som amulet-
ter, är mig icke bekant.

Då vi här icke kunde erhålla de renar, som vi skulle
uppköpa för expeditionens räkning, begåfvo vi oss med
hundar på eftermiddagen samma dag tillsammans med Alenka
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till hans svärsons läger, dit vi anlände kl. 8 på aftonen.
Vi blefvo mycket vänligt mottagna och lågo här öfver nat-
ten. Alla ett tälts invånare sofva gemensamt uti det deri
befintliga sofrummet, som icke är mer än 2 till 2,4 meter
långt, 1,8 till 2 meter bredt och 1,2 till 1,5 meter högt.
Innan de lägga sig, äta de sin qvällsvard. Män och qvin-
nor bära under natten endast ett »cingulum pudicitiaû,
omkring 15 centimeter bredt, men äro för öfrigt fullstän-
digt nakna. Om morgonen steg husmodern först upp och
kokade något kött, som derpå framsattes uti sofrummet,
innan dess invånare ännu klädt på sig. Dervid skar hon
köttet uti ett tråg i skifvor, hvilka hon efter hand utde-
lade. Om morgonen sågo vi, huru tschuktscherna fånga
och slagta sina renar. Tvenne karlar gå in uti renhjorden,
och då de fått sigte på den ren, de vilja hafva, slunga de
på ett afstånd af 9 till 10 meter en rännsnara om djurets
horn. Detta kastar sig nu fram och tillbaka för att und-
komma och släpar derunder den, som håller i snaran, med
sig några ögonblick. Den andra karlen söker emellertid
att närma sig renen, fattar djuret i hornen och kastar det
till marken, hvarpå han dödar det genom ett knifstyng
bakom bogen. Derefter öfverlemnas renen till qvinnorna,
hvilka genom ett snitt på sidan om buken uttaga inelf-
vorna. Magsäckens innehåll tömmes, hvarpå denna använ-
des till att förvara blodet. Slutligen afdragés skinnet.

Ungefär kl. 10 f. m. anträdde vi hemfärden. A"icl
nattens inbrott sökte våra förare tak öfver hufvudet uti ett
uselt tschuktsch-tält på Utschunutsch-sjöns strand. Detta
var till en del neclgräfdt uti en af de små kullar, som här
träffas längs stranden, och hvilka troligtvis äro lemningar
af gamla onkilonboningar. De nuvarande invånarne, tvenne
äldre karlar och en gammal qvinna, hade sin bostad inrät-
tad på följande sätt. I midten af en ungefär 1 meter
djup och 3Y2 till 4 1/2 meter bred cylindrisk grop var en
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vertikal påle inslagen; mot denna påles öfre ända hvi-
lade en mängd från gropens kant utgående, snedt stälda
stänger, öfver hvdka hudar voro uppspända. Den för
tschuktsch-tälten egendomliga inhägnaden eller sofrummet
saknades icke heller här. Eljest bar hela boningen prägeln
af fattigdom och osnygghet. Invånarnes näringsfång syn-
tes vara fiske. Derom vittnade, utom den fisk vi här er-
höllo, de utanför upphängda näten. Några klädesplagg,
en jerngryta, ett par träkärl och en schamantrumma voro
de enda saker jag kunde upptäcka uti tältet.

Följande morgon fortsatte vi vår färd. På andra sidan
om Utschunutsch-sjön sågo vi tvenne boningar, hvilka en-

dast bestodo af omkullstjelpta båtar och några öfver dessa
spända hudar. Återstoden af vägen tillryggalades förbi byn
Najtskaj och öfver Irgunnuk, der vi blefvo ytterst vän-
ligt emottagna. Kl. 7 e. m. den 11 oktober voro vi åter
om bord på Arega.»

Ur löjtnant Hovgaards berättelse, som hufvudsakligast
berör den genomfarna traktens topografi, må ytterligare
följande meddelas om den uthållighet, som tschuktscherna
och deras hundar visade. »Under bortresan, som varade
21 Y2 timmar, sprang Alenkas följeslagare, den förut om-
nämnde renegaren, som vi i början antogo för träl eller
tjenare åt Alenka, oafbrutet framför slädarne, och äfven
när vi rastade, var han i verksamhet för att uppsöka spå-
ret, sköta hundarne o. s. v. Då vi kommo till lägret, sof
han icke och var dock lika rask under den följande dagens
färd. Under tiden njöt han icke någon spirituösa, på ut-
trycklig tillsägelse af Alenka, som förklarade, att han i så-
dant fall ej skulle hålla ut att springa. I stället tuggade
han en förvånande mängd tobak. Hundarne voro under
hela tiden icke ett ögonblick frånspända; om morgonen lågo
de hälft öfversnöade och sofvo framför slädarne. A7i sågo
aldrig tschuktscherna gifva dem någon föda; det enda de
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fingo var frusna exkrementer af räf och andra djur, som

de sjelfva uppsnappade i förbifarten. Likväl kunde man

icke ens den sista dagen märka någon minskning i deras
dragförmåga.»

Nordqvist hemförde bland annat två renar, köpta för
IV* rubel stycket. Dessa voro ännu ganska användbara,
ehuru osmakligt slagtade. Alen de renar, vi längre fram
på vintern köpte, voro så utmerglade, att ingen om bord
kunde förmå sig att spisa dem.

Den 1S oktober, clå vi trodde, att Alenka redan skulle
vara vid Alarkova, fingo vi åter besök af honom och hans
svärson. Han sade sig icke hafva något akmimil (eldvat-
ten) till helgen och kom nu till oss för att tillbyta sig så-
dant mot tre slagtade renar. Vår missräkning med afse-
ende å brefven, som vi hoppats redan för länge sedan skulle
vara på väg till deras bestämmelseort, och min obenägen
het för det ifrågavarande betalningssättet — jag bjöd ho-
nom förgäfves halfimperialer och metallrubelstycken i stället
för bränvin — gjol*^6 mottagandet denna gång mindre
hjertligt, och han lemnade oss derför äfven snart. Först
den 9 februari 1579 fingo vi åter underrättelser från Alenka
genom en af de tschuktscher, som förra gången åtföljt
honom. Tschuktschen sade sig på tio dagar hafva tillrygga-
lagt vägen mellan Vegas vinterhamn och Markova, hvilket
skulle utgöra omkring 90 kilometer om dagen. Enligt hvad
han sade, skulle Alenka hafva rest med brefven till Jakutsk.
Uppgiften syntes högeligen misstänkt och visade sig äfven
sedermera hafva varit delvis diktad eller kanske af oss miss-
förstådd. Men efter återkomsten till tidningarnas verld er-
foro vi, att Menka verkligen utfört sitt uppdrag. Han
kom dock först den "' m™s till Anadyrsk. Derifrån sändes

23 febr. J

brefvet till Irkutsk, dit det ankom den Tdl Sverige' 28 april O

kommo dessa underrättelser genom telegram sex dagar derpå,
den 16 maj, just på en tid då oron öfver A"ega-expedi-
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tionens öde började blifva mycket stor, och frågan om
undsättningsexpeditioner på allvar väcktes. 1

För att lugna de hemmavarande var det dock ytterst
vigtigt att meddela dem några underrättelser om Aregas
vinterläge, och jag uppbjöd derför all den öfvertalningsför-
måga, som de på fartyget hopade skatterna af gevär, krut,
kulor, mat, granna skjortor och till och med bränvin kunde
utöfva, för att förmå några infödingar att skjutsa löjtnan-
terna Nordqvist och Bove till Markova eller Nisclmi Ko-
lymsk. Underhandlingarna tycktes i början gå ganska bra,
förskott begärdes och lemnades, men när resan skulle an-
trädas, vägrade tschuktscherna alltid under en eller annan
förevändning; än var det för kallt, än för mörkt, än fans
ingen mat åt hundarne. Dessa underhandlingar hade såle-
des ingen annan påföljd än att göra oss bekanta med en
af de få mindre behagliga sidorna af tschuktschernas sin-
nelag, nämligen dessa eljest förträffliga vildars fullkomliga
opålitlighet och deras egendomliga uppfattning af aftals
bindande kraft.

De här omnämnda resplanerna föranledde emellertid
löjtnant Nordqvist till en utfärd på hundslädar för att hålla
räfst med en af de infödingar, som mottagit förskott för
utt skjutsa honom till Markova, men ej hållit sitt löfte.
Om denna färd meddelar Nordqvist följande:

»Den 5 december kl. SY2
f- ni. begaf jag mig med

hundsläde till den vid Koljutschin-viken liggande byn Pid-
lin. Jag skjutsades af tschuktschen Auango, hemma från
Irgunnuk. Han hade en liten lätt, med medar af hval-
barder försedd släde, dragen af sex hundar, af hvilka led-
hunden var spänd framför cle andra fem, som voro fastade
i bredd framför släden med livar sin dragrem. Hundarne

1 Sveriges konung har sedermera låtit tilldela Wassili Menka en guldmedalj
såsom erkänsla för den trohet, med hvilken han utfört uppdraget att föra våra
.bref till en rysk poststation.
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voro svaga och dia skötta och sprungo derför så långsamt,
att jag ej kan uppskatta deras hastighet till mer än 2 å 3
engelska mil i timmen. Så väl dit- som återfärden räckte
8 till 9 timmar; således torde afståndet mellan Pitlekaj
och Pidlin vara omkring 25 engelska mil.

Pidlin och Koljutschin-ön äro cle enda bebodda plat-
serna vid Koljutschin-viken. På det förstnämnda stället fin-
nas fyra tält, uppslagna vid -vakens östra strand, med ett
invånareantal uppgående till endast något öfver tjugu per-
soner. Jag blef utanför tälten mottagen af byns befolk-
ning och förd till det tält, som beboddes af Tscheptscho,
hvilken nu lofvade att i februari fara med mig till Anadyrsk.
Alm värd hade en hustru och tre barn. För natten afkläd-
des barnen fullständigt, de fullvuxna hade på sig korta
byxor, mannen af garfvadt skinn, hustrun af tyg. I den
tryckande värmen, som underhölls af tvenne under hela
natten brinnande tranlampor, vore det äfven svårt att sofva
i de tunga renskinnsdrägterna. Dock täckte de öfver sig
med renhudar. Då här utom hettan herskade en förskräck-
lig stank — tschuktscherna förrättade sina naturliga behof
inne i sofrummet — kunde jag icke uthärda, utan att ett
par gånger gå ut för att hemta frisk luft. Då vi följande
morgon stigit upp, uppdukade värdinnan uti ett platt tråg
frukosten, bestående af först salkött och späck, med ett
slags surkål af jästa Salix-blad, derpå sällefver och slutligen
salblod — alltsammans fruset.

Bland föremål af etnografiskt intresse såg jag, utom
den i hvarje tält förekommande schamantrumman, hvdken
icke betraktades med den vidskepliga fruktan, som jag eljest
ofta märkt, en knippa amuletter fastade vid en smal rem,
en vargskalle, som äfven var upphängd vid en rem, skinnet
jemte hela broskdelen af en vargnos och en platt sten.
Amuletterna utgjordes af 4—5 centimeter långa träklykor
af det slag, som man ofta ser tschuktscherna bära på brö-
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stet. Aiin värd sade, att en sådan amulett buren om hal-
sen skulle vara ett verksamt medel mot sjukdomar. Ararg-
skallen, hvilken jag redan hade fått, tog han tillbaka, eme-
dan hans fyra- eller femårige son skulle behöfva den vid
val af hustru. Hvilken rol den dervid spelade, fick jag
dock icke veta.

Aledan min skjutskarl spände för hundarne för hem-
färden, var jag i tillfälle att se några mindre flickor dansa,
hvilket de gjorde på samma sätt, som jag förut sett flickor
dansa i Pitlekaj och Jinretlen. Två flickor ställa sig då
vanligtvis antingen midt emot eller bredvid hvarandra, i
förra fallet lägga de ofta händerna på hvarandras skuldror,
vagga turvis åt hvardera sidan, hoppa emellanåt jemnfota
fram och svänga om, hvartill de sjunga eller snarare grymta
takten.

Hemresan anträddes kl. 8 förmiddagen. Derunder sjöng
min skjutskarl tschuktschiska sånger. Dessa äro ofta en-

dast efterhärmningar af djurs läten eller ock improvisationer
utan någon bestämd meter eller rytm och ganska liten om-

vexling i toner; endast ett par gånger tyckte jag mig kunna
höra en bestämd melodi. På aftonen sade min skjutskarl
de tschuktschiska namnen på flere stjernor. Kl. 5 e. m.
kom jag fram till Vega.»

Ännu den 10 oktober var den nya isen mångenstä-
des i granskapet af fartyget så svag, att den ej höll att gå
på, och blåa vattenskyar vid horisonten angåfvo, att betyd-
liga sträckor öppet vatten ännu furmos i närheten. Alen
drifisen i vår omgifning låg så bergfast, att jag redan
kunde på fartygets däck taga solhöjder med en qvicksdfver-
horisont. För att få reda på huru det verkligen förhöll
sig med det öppna vattnet, företogos den 13 okt. utnygter
åt olika håll. Dr Kjellman kunde då från den 42 meter
höga bergudden vid Jinretlen se ganska betydliga isfria
ställen i hafvet norr ut. Dr Almqvist gick rätt utåt isen,
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följande spåren af tschuktscher, som utgått på salfångst.
Han tillryggalade omkring 20 kilometer öfver tätt packade
drifisfält, utan att nå öppet vatten, och fann den nyfrusna
is, med hvilken drifisstyckena voro sammanbundna, ännu
öfverallt obruten. Tschuktscher, som den 28 okt. besökte
fartyget i hundslädar, berättade dock, att hafvet ett stycke
öster om oss var fullkomligt isfritt.

Den 15 oktober återkom fångstmannen Johnsen från
en jagtutfärd alldeles förfärad. Han berättade, att han un-

der sina ströftåg på tundran funnit en mördad man, och
medförde, i tanke att man här borta i tschuktschernas land
vid ett dylikt tillfälle borde vidtaga ungefär likadana åt-
gärder som i de trakter, hvilka lyckliggöras genom ett ord-
nadt domstolsväsende, såsom species facti några hos den
döde liggande redskap, deribland en ganska vacker lans,
på hvars blad man ännu kunde upptäcka spår af guldbi
läggningar. Lyckligtvis hade han med dessa saker kommit
obemärkt genom tschuktsch-lägret. På den beskrifning,
som lemnades mig, kunde jag dock genast märka, att här
ej var fråga om något mord, utan om en på tundran ut-
lagd död man. Jag bad dr Almqvist besöka stället för att
närmare taga reda på förhållandet. Han bekräftade min
gissning. Då vargar, räfvar och korpar redan sönderslitit
liket, ansåg doktorn, att äfven han kunde taga sin del, och
hemförde derför från sin utfärd ett omsorgsfullt insvept
och bland jagtutrustningen doldt föremål, nämligen tschuk-
tschens hufvud. Det nedsänktes genast till hafsbottnen,
hvarest det förblef under ett par veckor för att skeletteras
af de der vimlande krustaceerna, och har nu sitt nummer i
de af A"ega-expeditionen hemförda samlingarna. Detta hel-
gerån märkte tschuktscherna aldrig, och förmodligen fingo
vargarne bära skulden, då man nästa vår såg, att det lik,
som om hösten blifvit utlagdt, under vintern förlorat huf-
vudet. Svårare torde varit att förklara lansens försvin-
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nande, men äfven härför fingo väl vargmagarne bära skul-
den.

Våra jägare gjorde nu jagtutflygter åt olika håll, men
det var klent med villebrådet. Öppningarna i isen vimlade
sannolikt af salar, men voro för aflägsna, och utan båt kunde
någon jagt å dem ej anställas. Ej en enda isbjörn tyck-
tes nu finnas i granskapet, ehuru björnskallar, träffas fler-
städes på stranden och detta djur synes spela en stor rol
i infödingames inbillning, att döma af de många björn-
bilderna bland de bensniderier jag af tschuktscherna tillbytt
mig. Oftast hafva infödingarne äfven en liten björnskinns-
lapp på sitsen i sina slädar, men något helt björnskinn har
jag ej sett härstädes; kanske håller djuret på att blifva ut-
rotadt vid Sibiriens nordkust. A"år öfvervintring kommer
derför ej att rikta den arktiska litteraturen med några nya
björnhistorier, en för sjelfva reseskildraren mycket känbar
svårighet. Vargar tycktes deremot på tundran förekomma
rikligt nog, äfven om en och annan af de under dimma
eller snöyra påträffade och med skott helsade vargarne vid
en kritisk artbestämning skulle befunnits vara våra egna hun-
dar. Ätminstone torde detta varit fallet med den »varg»,
som narrade en af manskapet att en mörk natt skjuta en

kula tvärs genom termometerburen, lyckligtvis dock utan
att skada instrumenten, och med ingen annan påföljd, än
att han sedermera fick uppbära ett ändlöst antal speglosor
af kamraterna för sin vargjagt. Räf var, hvita, röda och
svarta, förekommo här i mängd, men de voro vid denna
tid svåråtkomliga och hade kanske dessutom äfven de under
midvintern dragit sig bort från kusten. Harar uppehöllo
sig deremot under hela vintern vid Jinretlen, om dagarne
dels ute på isen dels på udden, om nätterna i tältens om-
gifningar. Sopor och affall från fångsten hade der fram-
kallat en växtlighet, som, ehuru dold af snö, lemnade ha-
ren om vintern en rikligare tillgång på föda än den magra
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tundran. Det märkliga var, att hararne fingo husera mel-
lan tälten och i deras granskap, utan att störas af ett tjog-
tal till byn hörande eller der vistande magra och utsvultna
hundar. Då jag längre fram på vintern för harjagtens

Tschuktschiska bensniderier.
(De båda största figurerna föreställa björnar.)

underlättande lät åt fångstmannen Johnsen uppföra ett jagt-
skjul, valde han till plats för detsamma till och med
byns. omedelbara granskap, förklarande att den rikaste jagt-
marken i hela nejden just var derstädes. Skyttarne upp-
gåfvo, att en del harar blefvo snöblinda om våren. Haren
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är här större än den hos oss vanliga och har ett ganska
läckert kött.

De flesta foglar hade redan vid vår hitkomst lemnat
dessa under vintern så ogästvänliga trakter eller sågos högt
upp i luften i samlade flockar flyga mot södra mynningen
af Beringssund. Ännu den 19 oktober sågs ett oöfver-

Harar från Tschuktsch-landet.

skadligt fogeltåg draga mot denna trakt, men redan den
3 november inregistrerades såsom något ovanligt, att en
mås slog sig ned på afskrädeshögarne i fartygets granskap.
Den var snarlik ismasen, men hade svart hufvud. Kanske
var det den sällsynta Larvs Sabinh, af hvilken en bild förut
meddelats. * Alla de foglar, som drogo förbi oss, kommo

1 Se ofvan sid. 113.
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från nordvest, d. v. s. från Sibiriens nordkust, de Ny-Sibi-
riska öarna eller AVrangels land. Endast fjellugglan, en
korpart och ripan öfvervintrade i trakten, den sistnämnda
tidtals insnöad.

Ripan är här visserligen ej så fet och god som spets-
bergsripan under vintern, men beredde oss i alla fall en
alltid välkommen, om ock ringa omvexling i den tråkiga
konservmaten; när några ripor blifvit skjutna, sparades de
derför, jemte hararne, gerna af kocken till festdagarne. För
att afbryta enformigheten om bord försummades nämligen
sällan någon anledning till festtillställningar, som kunde yppa
sig. Der borta vid Tschuktsch-halföns kust firades sålunda
under vintern 1878-—79 med stor samvetsgranhet ej alle-
nast våra egna födelsedagar, utan äfven konungarne Oscars,
Christians och Umbertos samt kejsar Alexanders. Hvarje
morgon utdelades en tidning, visserligen för dagen, men för
ett förgånget år. Härtill kom såsom förströelser flitigt
samqväm med tschuktscherna och täta besök i angränsande
byar, åkning med hundsläde, en sport som skulle varit syn-
nerligen treflig, om ej infödingames hundar varit så ytterst
magra och dåliga, samt slutligen flitig läsning och ifriga
studier, för hvilka jag försett expeditionen med ett omfat-
tande, så väl för vetenskapsmännen och officerarne som för
manskapet afsedt bibliotek, inberäknadt det enskilda bokför-
rådet uppgående till inemot tusen band.

Under allt detta fingo naturligtvis de rent vetenskap-
liga arbetena ej försummas. I främsta rummet bland dessa
stodo de meteorologiska iakttagelserna och de magnetiska
observationer, som från den 1 nov. anstäldes i land dag
och natt hvarje timme. Huru fast isen än låg kring far-
tyget, var det dock omöjligt att på den få ett tillräckligt
stadigt underlag för de magnetiska variationsinstrumenten.
Det magnetiska observatoriet uppfördes derför på land af
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det vackraste byggnadsmaterial, någon arkitekt haft till sitt
förfogande, nämligen stora parallelipipediska, grant blåfär-
gade isblock. Byggnaden kallades derför af tschuktscherna
Tintinjaranga (ishuset), ett namn som snart äfven af Vega-
männen allmänt antogs. Till murbruk använde byggmästa-
ren, Palander, vattenblandad snö, hvarpå det hela täcktes
med ett tak af bräder. Alen då det efter en tid visade
sig, att stormen banade sig väg genom fogarne, och att
dessa småningom vidgades till följd af isens afdunstning,
så att yrsnö kunde intränga, öfverdrogs hela huset med ett
segel. Till stativer för de tre variationsinstrumenten an-

vändes grofva träkubbar, hvilkas nedre ändar insänktes i
gropar, som med stort besvär upphöggos i den frusna jor-
den samt derpå, sedan stativ-stockarna blifvit nedsatta, fyl-
des med vattenblandad sand.

Ishuset var ett rymligt och i allo ändamålsenligt ob-
servatorium. Det hade blott ett fel: temperaturen höll sig
der alltid på en obehagligt låg ståndpunkt. Då intet jern
fick användas i byggnaden och vi ej hade med oss någon
kopparkamin, kunde ingen eldstad der inrättas. Visserligen
försökte vi att med ett för slädfärder afsedt kopparkök åstad-
komma uppvärmning, men endast med den påföljd, att ob-
servatorn höll på att bli ihjälosad. Föga bättre gick det,
då längre fram på vintern, vid stufning i rummet, en bort-
glömd ankare björntran, erhållen från de under början af
resan skjutna björnarne, upptäcktes. Vi ansågo detta fynd
som en tydlig fingervisning att i stället för en med ved
eldad kamin efter polarfolkens sed använda tranlampor tdl
mddring af den stränga köld, som förtog vistelsen i Tintin-
jaranga en del af dess behag. Alen här visade sig detta
eldningssätt alldeles opraktiskt. Tranoset luktade värre än
koloset, och följden af detta försök blef ingen annan än
den, att de härliga iskristaller, med hvilka tak och väg-
gar i ishuset småningom beklädt sig, öfverdrogos med
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svart sot. Traneldningen förkastades, och tranen skänk-
tes åt våra vänner i Jinretlen, som just då ljudligt bekla-
gade sig öfver, att de icke hade något annat bränsle än
ved.

I de magnetiska och meteorologiska iakttagelserna del-
togo, utom A^egas nio vetenskapsmän och officerare, ma-

Observatoriet vid Pitlekaj.

Efter en teckning af O. Nordqvist.

skinisten Nordström och matrosen Lundgren. Hvar och
en hade sin vakt på sex timmar, af hvilka vanligen fem
tillbragtes i ishuset. Att vid en temperatur under qvick-
silfrets fryspunkt eller, hvad som är vida värre, under storm
vid — 36° gå från fartyget till det l a/ 2 kilometer aflägsna
observatoriet, dröja der under fem timmar i en temperatur
af — 17° och derpå återvända till fartyget, vanligen mot
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vinden — ty denna kom nästan ständigt från norr eller
nordvest ■— var bistert nog. Ingen af oss hade dock nå-
got men deraf. Tvärt om föreföll det mig, som om detta
nödtvungna afbrott i vårt enformiga lif om bord och det
långvariga uppehållet i fria luften verkat uppfriskande på
så väl kropp som själ.

I granskapet af ishuset uppstäldes termometerburen,
och längre fram på vintern uppfördes i de omgifvande snö-
drifvorna ett par andra observationshus, men ej af is utan
af snö, i grönländsk snöbyggnadsstil. Äfven vår proviant-
depot var upplagd i trakten, och på ett tillräckligt afstånd
från det magnetiska observatoriet fans en stor trälår, i hvil-
ken de remingtongevär, som man för säkerhetens skull förde
med sig vid utflygter från fartyget, och andra jernsaker,
som observatorn hade på sig, nedlades, innan han inträdde
i observatoriet.

Tintinjarangas uppbyggande följdes af tschuktscherna
med stort intresse. Då de sågo, att vi ej ämnade bo der,
utan att sällsamma, glänsande metallredskap uppsattes der-
städes, och att en i jemförelse med deras tältbelysning un-
derbart rik ljusflod ständigt underhölls derinne med ett för
dem alldeles okändt lyse (stearinljus och fotogenlampor),
blef bland dem en nyfiken oro rådande, som vi ej kunde
lugna genom det endast med ett eller annat tschuktschiskt
ord inblandade teckenspråk, till hvilket våra meddelanden
med infödingarne vid den tiden voro inskränkta. Äfven
längre fram på året, då ett kraftigt, om ock ordfattigt inter-
nationell språk småningom oss emellan utbildats, gjorde de
förfrågningar här vid lag — dock med temligen stor hkgdtig-
het. Allt förståndigt folk bland dem hade tydligen redan
kommit till den slutsatsen, att det var lönlös möda att söka
en förnuftig förklaring till alla de tokerier, som de besynner-
liga, på många jordiska håfvor, men ingalunda på praktiskt
förstånd rikt lottade främlingarne företogo sig. Det var i
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alla fall med en viss häpnad och vördnad som de, då de
undantagsvis erhöllo tillstånd dertill, en och en i sänder
trädde in genom dörren för att se ljusen brinna och för
att titta i tuberna. Alången gäng stannade till och med
ett långväga hundspann för några ögonblick vid ishuset för
att tillfredsställa egarens nyfikenhet, och ett par gånger
voro vi under svårt yrväder tvungna att här herbergera
vdsekomna vandringsmän.

När ishuset var färdigt och timobservationerna der bör-
jat, antog lifvet om bord den prägel, som det sedermera
bibehöll under vinterns lopp. För att gifva läsaren ett be-
grepp om vårt hvardagslif skall jag här meddela den lifliga
skildring af en dag på Vega, som dr Kjellman lemnat i
ett af sina bref till hemlandet: 1

»Klockan är ungefär x/ 2 9 på morgonen. Den vakt-
hafvande har återkommit efter fem timmars vistelse i is-
huset, der temperaturen under natten hållit sig omkring —

16°. Hans uppgifter om vädret äro goda nog. Det är
endast ett par och trettio grader kallt, halfklart och blåser
för ovanlighetens skull icke. Frukosten är öfver. Cigar-
rer, cigarretter och pipor tändas, och gunrumspersonalen
går upp på däck för att röra på sig och hemta frisk luft,,
ty nere är trångt och qvaft. Ögat hvilar öfver det ödsliga,,
ännu föga belysta landskapet, som är sig fullkomligt likt
sedan i går: en hvit slätt åt alla håll, öfver hvilken en
låg, likaledes hvit kedja af kullar eller torosser här och
der höjer sig, och hän öfver hvilken några korpar med
matta vingslag flyga fram, spanande efter något att lifnära
sig med. — »Aletschinko Orpist», »metschinko Okerpist»,
»metschinko Kellman» o. s. v. ljuder nu öfverallt på far-
tyget och från isen i dess närhet. »Orpist» skall föreställa
Nordqvist, »Okerpist» åter Stuxberg. Det är tschuktscher-

Stockholms Dagblad för den 4 nov. 1879.
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nas morgonhelsning till oss. I dag har det jemförelsevis
vackra vädret lockat en större skara infödingar än vanligt,
30—40 menniskor, från späda dibarn till grånade åldringar,
män så väl som qvinnor, de senare i helsningsorclet »met-
schinko» ersättande tec7^ljudet med ett ofantligt lent, sme-

kande te-ljud. Att de flesta af dem kommit åkande, visa
de talrika ekipager, som hålla vid fartyget. Dessa utgöras
af små, låga, smala, lätta slädar, förspända med fyra till
tio å tolf hundar. Slädarne äro förfärdigade af små trä-
stycken och bitar af renhorn, förenade medelst sälskinns-
remmar. Såsom medskoningar användas tunna skifvor af
hvalrefben. De spetsnosade, långraggiga, till ytterlighet
smutsiga hundarne hafva lagt sig till hvila, hoprullade på
snön.

Helsningen åtföljdes nästan omedelbart i dag liksom före-
gående dagar af några andra ord: »Ouinga mouri kauka»,
som på svenska skulle kunna öfversättas med: jag är så
hungrig; jag har ingen mat; gif mig litet bröd! De lida
nöd nu, de stackars varelserna. Salköttet, deras hufvudföda,
kunna de icke med bästa vilja för tillfället förskaffa sig.
Den enda mat, som är att få, består af fisk (två slags torsk),
men detta är en allt för klen kost för dem. De hafva
också fallit af, sedan vi först sammanträffade med dém.

Snart äro vi alla omringade af tschuktsch-bekanta.
Den dagliga marknaden tar sin början. De hafva åtskil-
liga saker att bjuda, som de veta vara af värde för oss,
såsom vapen, pelsvaror, prydnader, leksaker, fisk, hvalben,
alger, grönsaker o. s. v. För allt detta begäres numera
endast »kauka». I dag är tillförseln af hvalben stor i
följd af vår dagarne förut uttalade önskan att erhålla så-
dana. En har kommit med en eller ett par ryggkotor,
en med ett refben eller några bitar af ett sådant, en med
ett skulderblad. De äro ej blyga att lägga tunga lass på
sina hundar.
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Efter promenadens slut och efter byteshandeln med
infödingarne har gunrumspersonalen börjat sina arbeten.
Somliga hålla sig i sina hytter, andra i sjelfva gunrummet.
De dygnet förut gjorda meteorologiska och magnetiska ob-
servationerna renskrifvas och underkastas en förutgående
bearbetning, de naturhistoriska samlingarna granskas och
omses, studier och författarskap idkas. Då och då afbry-
tes arbetet genom samtal af dels allvarsam, dels skämt-
sam art. Från det intill liggande maskinrummet hör man
slag af släggor och gnisslet af filar. På det temligen väl
uppvärmda, ej synnerligt starkt upplysta mellandäcket är
en del af manskapet sysselsatt med hvarjehanda skepps-
arbeten, och i köksregionen är kocken just midt upp i till-
lagningen af middagen. Han är nyter som vanligt, men
brummar kanske något öfver »mosuckerna» (ett om bord
hos oss vanligt namn på tschuktscherna), som ej vilja
lemna honom någon ro genom sina ständiga rop på »mi-
mil» (vatten).

Förmiddagen förflyter i all tysthet och stillhet. Strax
efter kl. 12 äro nästan alla gunrumsmedlemmarne åter på
däck, promenerande fram och åter. För ut är det nu myc-
ket lifligt. Det är manskapets mattimme. Hela tschuktsch-
skaran är samlad vid nedgången till dess rum, tross-
bottnen. Den ena soppskålen efter den andra kommer
upp; dess innehåll tömmes ögonblickligen af den, som varit
nog lycklig att i trängseln och virrvarret komma öfver den.
Bröd och köttstycken, sockerbitar m. m. utdelas flitigt och
försvinna lika hastigt. Slutligen visar sig kocken sjelf med
en stor kittel, innehållande en ganska stor mängd köttsoppa,
hvilken tschuktscherna såsom utsvultna djur kasta sig öfver,
ösande i sig med skedar, tomma preservburkar och fram-
för allt med händerna. Trots den ganska bistra kölden
har en och annan qvinna blottat sin ena arm och halfva
bröstet för att icke under bemödandet att komma åt sopp-
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kittelns innehåll besväras af den vida renskinnsärmen. Skåde-
spelet är ingalunda af behaglig art.

Klockan 3 e. m. börjar det mörkna, och den ena efter
den andra af våra gäster beger sig af, för att, de flesta af
dem, återkomma i morgon. Nu blir det tyst och stilla
om bord. Omkring kl. 6 har manskapet slutat sina arbe-
ten och förfogar öfver den återstående delen af dagen efter
behag. De flesta af dem äro under qvällstunden sysselsatta
med läsning. Då qvällsvarden kl. Y2 B serverats i gunrummet,
rustar sig den, som från kl. 9 till kl. 2 följande morgon har
vakten i ishuset, till fullgörande af sin oangenäma pligt;
de öfriga af gunrumspersonalen äro samlade i gunrummet
och fördrifva aftonen med samtal, spel, lättare lektyr o. s. v.
Kl. 10 går livar och en till sitt, och lamporna släckas.
I mångens hytt brinner dock ljus ännu till efter midnatt.

Sådant var i allmänhet under vintern vårt lif på A^ega.
Den ena dagen var den andra mycket lik. Då stormen
tjöt, snön yrde och kölden blef för bister, höllo vi oss
mera under däck, då vädret var vackrare, lefde vi mera i
det fria, ofta afläggande besök hos observatorn i ishuset
och hos de kringboende tschuktscherna eller ströfvande om-
kring för att möjligen komma öfver något villebråd.»

Den snö, som nedföll under vintern, bestod oftare af
små enkla snökristaller eller isnålar än af de vackra stjern-
lika snöflingor, hvilkas granna kaleidoskopformer nord-
bon så ofta är i tillfälle att beundra. Redan vid svag
vind och vid temligen klar luft voro de nedre luftlagren
uppfylda af dessa regelbundna isnålar, i hvilka solstrålame
bröto sig, så att vädersolar eller haloer uppkommo. Be-
klagligen voro dessa dock aldrig så fullständigt utbildade
som de haloer, hvilka jag år 1873 såg under slädfärden
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kring Nordostlandet på Spetsbergen, men jag trodde mig
äfven nu kunna bekräfta riktigheten af den iakttagelse
jag då gjorde, att den bild man vanligen lemnar af detta
vackra fenomen, i hvilken haloen tecknas som en samling
af regelbundna cirklar, icke är riktig, utan att haloen bildar
ett mycket invecklad!, efter hela himlahvalfvet utbredt, åt
solsidan för det mesta färgadt, åt motsidan ofärgadt linie-

Refraktions-halo,
sedd på Spetsbergen i maj 1873, samtidigt med den på följande sida afbildade

reflex-halon.

system af det slag, som vidstående från 1872—73 års Spets-
bergsresa lånade bilder utvisa.

Ett annat ganska vackert fenomen, som solstrålames
brytning i de isnålar, hvilka under vintern ständigt voro
inblandade i de närmast jordytan belägna luftlagren, åstad-
korn, var det, att bergshöjderna söder om A7ega i en viss
belysning visade sig liksom plymagerade med eldmoln. Un-
der en klar solskensdag vid hård vind såg man dessutom
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ofta liksom en glödande dunstpelare snedt uppstiga från
topparne af bergen och gifva åt dessa utseende af vulka-

ner, som utstöta väldiga rökpelare, eldfärgade genom åter-

skenet från de glödande lavaströmmarne i djupet af kratern.
En blå vattensky sågs fortfarande utåt hafvet och an-

gaf, att öppningar förefunnos. Jag sände derför den 18 dcc.
fångstmannen Johnsen utåt isen för att se huru härmed
förhöll sig. På tre qvarts timmes väg från fartyget fann

Reflex-halo,

sedd samtidigt med den på föregående sida afbildade refraktions-halon å den
mot solen belägna delen af himlabvalfvet.

han en vidsträckt öppning, som nyligen betäckts med tunn,
blå, nyfrusen is. En frisk nordlig bris blåste vid tillfället,
och för den sköto drifisfälten å nyo så hastigt tillsamman,
att Johnsen förmodade, att hela rännan om ett par timmar
skulle sluta sig fullkomligt.

I dylika öppningar blifva på Grönland ofta hvit-
hvalar och andra smärre hvalarter instängda i hundra-
tal, hvarigenom infödingarne komma i tillfälle att på några
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timmar göra fångst för hela vintern, ja för åratal, i fall
begreppet spara inginge i vildens föreställning. Men här,
i en trakt der hvalfångsten för närvarande är mer gifvande
än i något annat haf, inträffade något dylikt icke. Under
hela vår vistelse vid Tschuktsch-landets kust sågo vi icke
en enda hval. Deremot furmos massor af hvalben uppka-
stade på stranden. Jag fäste i början mindre uppmärk-
samhet vid dem, i tanke att de härrörde af hvalar, som
blifvit dödade under den nutida fångstperioden. Snart fann
jag dock, att detta icke kunde vara förhållandet. Benen
hade nämligen uppenbart blifvit framsköljda ur den längs
stranden gående sanddynen, hvilken blifvit aflagrad vid en

Genomskärning af strandlagren vid Pitlekaj.

1. Hårdt frusen grofsand. 2. Hafvet. 3. Strandvall af fin torr sand med
massor af hvalben. 4. Kustlagun.

tid, då den nuvarande kusten låg 10 till 20 meter under
hafsytan, således för århundraden eller årtusenden tillbaka,
helt säkert före den tid, då Asiens nordkust blef bebodd af
menniskor. Dynsanden är, enligt hvad nyblottade profiler
utvisade, alldeles fri från andra kökkenmödding-lemningar
än dem, som .förekomma på dess yta. De hvalben, hvarom
här är fråga, voro således subfossila. Deras mängd var så
stor, att vid den systematiska undersökning af stranden i
fartygets omedelbara närhet, som jag, biträdd af dr Kjell-
man och ett hälft dussin matroser, företog under våren,
trettio nackben och otaliga andra ben af hval träffades på
en sträcka af 4 till 5 kdometer. Ändock doldes naturligt-
vis massor af ben i sanden, och en mängd underkäksben,
refben, skulderblad och kotor hade af infödingarne blifvit
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förbrukade till medskoningar, resvirke för tälten, spadar,
hackor och andra redskap. En del hade ock, sedan de un-
der några år varit utsatta för luftens inverkan, förmultnat.
Benen träffades derför i största mängd på sådana ställen,
der dynens sand nyligen blifvit bortförd af vårflödena eller
af de våldsamma vindar, hvilka ofta råda härstädes och som
lätt få makt med den torra, endast af glesa Elymus-stånd
hopbundna sanden. De största kranierna tillhörde en art
stående nära Balsena mysticetus. A^iclare förekommo kranier
af en Rachianectes-art jemte några ben af mindre hval-
arter. Något helt skelett fans dock icke, men af de lösa
benen hemfördes så stora massor, att ensamt hvalbensam-
lingen kunnat utgöra full last för en mindre farkost. Hval-
benen komma att afbildas och beskrifvas af professor A.
AV. Alalm uti A"ega-expeditionens vetenskapliga arbeten.
Särskild uppmärksamhet ådrog sig ett skelett, tillhörande
Balsena mysticetus, derigenom att det ännu delvis var täckt
af hud, och att högrödt, nästan friskt kött häftade vid de
delar deraf, som voro fastfrusna i marken. Detta skelett
låg på ett ställe, der dynsanden nyligen blifvit bortsköljd,
hvarigenom den under liggande grofsanden blifvit blottad,
och jag antager, att äfven hvalmumien kommit i dagen vid
samma tid. Att den ifrågavarande hvalen icke strandat i
mannaminne, försäkrade mig tschuktscherna enhälligt. I
så fall har man här ett bevis derför, att äfven jette-sjödjurs
köttdelar under årtusenden skyddats mot förruttnelse i Si-
biriens frusna jord — ett sidostycke till mammutmumierna,
ehuru från en betydligt yngre geologisk tidsålder.

Julaftonen firades på vanligt nordiskt sätt. A i hade vis-
serligen försummat att såsom vid expeditionen IS72 —73
taga med oss någon julgran. Alen i stället vidtalade drKjell-
man våra tschuktschiska vänner att med hundslädar hemta
videris från dalarne bortom bergen i söder. Aleclelst detta
omskapades en kal drifvedsstam till ett frodigt, grenrikt
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träd, som, för att ersätta grönskan, kläddes med brokiga
papperslappar och planterades på det efter instängningen
till slöjdrum inredda, för julhelgen uppfejade och med
flaggor rikt och sirligt prydda mellandäcket. En mängd
för detta ändamål särskildt medförda små vaxljus blefvo
fastade i julgranen jemte inemot två hundra, före afresan till
skänks erhållna eller uppköpta julklappar. Klockan 6e. m.
samlades alla officerare och manskap på mellandäck, och
lottdragningen började, då och då afbruten af en dundrande
polska kring den egendomliga julgranen. Vid qvällsvarden
saknades ej julöl och skinka. Och längre fram på aftonen
serverades på mellandäcket fem punschbålar, som tömdes
under sånger och skåltal för kung och fosterland, för ex-

peditionens mål, för dess befäl och manskap, för hemma-
varande famdjer, anhöriga och vänner och till sist för dem
som klädt och ordnat julgranen, hvilka voro matroserna C.
Lundgren och O. Hansson samt eldarne O. Ingelsson och
C. Carlström.

Äfven de andra helgdagarne firades på bästa sätt, och
nyårsnatten kl. 12 sköts det nya året in med skarpa spräng-
granatskott från A^egas refflade kanoner och en mängd från
däcket uppkastade raketer.
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