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ELFTE KAPITLET.

Hopp om befrielse vid nyåret. — Boves utfärd till det öppna vattnet. —

Blidväder och å nyo sträng köld. ■— Fruset qvicksilfver. — Populära föreläsnin-
gar. — Brusewitz' utflygt till Najtskaj. — Förnyad brefsändning till hemmet. —

Infödingames berättelser om isförhållanden vid Tschuktsch-landets kust. —

Tschuktscherna förmedla varubytet mellan arktiska Amerika och Sibirien. — Ut-
färder i omgifningarna af vinterqvarteret. — Väderleken under våren. — Snö-
smältningen. — Norrskenet. — Flyttfoglarnes ankomst. — Tschuktsch-landets
djurverld. — Noak Elisejs undsättningsexpedition. ■— En märkvärdig fisk. — Lan-
det snöfritt. — Befrielsen. — Nordostpassagen fulländad.

Det nya året inleddes med ett svagt hopp om be-
frielse. Sedan nämligen de mot slutet af december nästan
ständigt rådande nord- och nordvestvindarne gifvit vika för
vindar från öster och söder, bildade sig åter betydliga »re-
ningar» utåt hafvet, och tschuktscherna började åter tala
om, att isen skulle drifva bort, så att fartyget kunde fort-
sätta sin färd, en spådom som de alltid afslutade med en
i ord och åtbörder afgifven förklaring, att de då komme
att bittert gråta, hvartill de nog också skulle haft goda skäl
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i betraktande af det utmärkta sätt, på hvilket de behand-
lades af alla om bord på Vega, så väl befäl som manskap.

För att se till, huru det förhöll sig med isen längre
utåt hafvet, företog löjtnant Bove, åtföljd af fångstmannen
Johnsen, sjelfva nyårsdagen åter en utfärd till det öppna
vattnet. Härom meddelar han följande:

»Jag lemnade fartyget på förmiddagen den 1 januari
och kom till det öppna vattnet efter fyra timmars jemn
gång. Den djupa, lösa snön gjorde vandringen mycket
mödosam, och trenne rader af torosser bidrogo äfven här-
till, hufvudsakligast i följd af de ofta snötäckta råkar,
som i deras granskap genomkorsade istäcket. En af toros-
serna var 10 meter hög. Storleken af de isblock, som här
voro hopade på hvarandra, visade hvilka våldsamma kraf-
ter varit verksamma vid torossernas bildning. Dessa isval-
lar lemna numera ett väl behöfligt skydd för Vegas osäkra
vinterhamn. Ungefär midt emellan det öppna vattnet och
fartyget var vägen genomskuren af sprickor, som gingo
från öster till vester och tydligt angåfvo, att öppningen i
isen skulle hafva vidgat sig till en kilometers afstånd från
fartyget, om den svåra stormen i december varat ytterligare
12 timmar. Vega hade härigenom råkat i stor fara. Is-
kanten mot det öppna vattnet var jemnskuren, som med
en ofantlig knif, och så stark, att man kunde framgå längs
densamma som på en berghäll. Afven från toppen af en
fem meter hög isvall kunde man icke mot nordost och norr
se någon begränsning af det öppna vattnet. Dels häraf,
dels af vattenskyarnes utsträckning i denna riktning drager
jag den slutsatsen, att det öppna vattnets bredd var minst
35 kilometer. I öster begränsades reningen af en mot
norr framlöpande isvall, hvilken nio eller tio kilometer längre
bort åter tycktes böja af mot öster. Möjligtvis fans bortom
denna isvall längre öster ut ännu en vattenbasin. Djupet
vid isranden var 21 meter, vattnets temperatur —2° C.
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Vattnet strömmade med temlig fart rätt ut från kusten
(d. v. s. från SSO). Då denna här framgår nästan i rät
linie, torde strömmen hafva varit en tidvattenström. Det
öppna vattnet vimlade af salar, enligt Johnsen såväl stor-
sal som snadd. Ingen isbjörn, ingen hvalross och inga fog-
lar sågos.»

Löjtnant Boves berättelse styrkte mig i min förmo-
dan, att det öppna vattnet, liksom under slutet af janu-

Tältplatsen Pitlekaj öfvergifven af invånarne, d. 8 febr. 1879.
Efter teckning af O. Nordqvist.

ari månad 1573 i Mosselbay, möjligen skulle framtränga
ända till vår förtöjningsplats och lemna oss en väg öppen till
Beringssund, i hvilken händelse vi icke kunnat undgå att
genast fortsätta vår färd, så obehaglig och farlig den ock
under denna årstid blifvit. Afven tschuktscherna förkla-
rade upprepade gånger, att det öppna vattnet i januari
skulle bibehålla sig en längre tid, och stälde i förväntan
derpå sina enkla fångstredskap i ordning. Men både de
och vi blefvo svikna i vår förväntan. Vegas isbojor lågo
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orubbade qvar, och den blåa randen vid horisonten min-
skades och försvann åter. Detta förorsakade bland infödin-
garne en så stor brist på föda och framför allt trän, att
alla invånarne i den oss närmast belägna byn, Pitlekaj.
nödgades flytta öster ut, oaktadt för nödens lindrande en
betydlig mängd mat dagligen utdelades från fartyget.

Det tyckes dock, som om en verklig erfarenhet från
föregående år skulle legat till grund för tschuktschernas
väderleksspådom. Ty den 6 februari började en sydostlig
vind att blåsa, och med ens upphörde den stränga kölden.
Temperaturen steg för några timmar till och med öfver o°.
En vattensky bildade sig åter längs ishorisonten från nord-
ost till nord, och från bergshöjderna vid kusten såg man
en vidsträckt öppning i isfältet, hvilken ett stycke öster
om Irgunnuk gick nära till stranden. Några kilometer
längre öster ut var till och med sjelfva stranden isfri, och
från bergen tyckte sig våra sjömän märka en stark sjögång
i den blåa vattenrand, som begränsade synkretsen. I fall
detta ej berodde på en synvilla, förorsakad af de nedre
luftlagrens ojemna uppvärmning och dallring, måtte det
öppna vattnet hafva varit mycket vidsträckt. Kanske var
infödingames påstående riktigt, att det sträckte sig till
Beringssund. Men på deras uppgifter kunde vi numera

ej fullt lita, sedan vi med extra traktering belönat några
för oss gynsamma förutsägelser om is och väderlek. Af-
ven mellan fartygets förtöjningsplats och land hade åtskil-
liga sprickor uppstått, genom hvilka flodvattnet trängde fram
under snön, och i hvilka några af oss fingo kalla fot-
eller benbad under vandringarna till och från land.

Tschuktscherna i Irgunnuk lyckades nu fånga en is-
björn och sjuttio salar, af hvilka en del, jemte frusna späck-
skifvor, skrytsamt uppradades längs tältens ytterväggar, andra
nedlades i späckkällrarne, hvilka snart voro öfverfulla. I
den närmare oss belägna tältplatsen Jinretlen hade jägarne
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deremot endast erhållit åtta salar. Glädje och bekymmers-
öshet för morgondagen rådde i alla fall äfven här, och

våra skinnklädda vänner passade på tillfället att visa en
sjelfbelåten missaktning för de simpla lifsmedlen från Vega,
som de dagen förut med så ömkliga åtbörder tiggt om, och
hvilka de åter om ett par dagar måste lita till. Barnen, som
de sista veckorna varit något affallna, om ej i jemförelse
med europeiska barn, så åtminstone med valfödda tschuktsch-
barn, började hastigt återtaga sitt forna hull, och lika så
de äldre. Tiggeriet upphörde för några dagar, men farty-
gets däck utgjorde fortfarande en kär samlingsplats för ska-
ror af män, qvinnor och barn. Många tillbragte här mun-

tra och glada i en temperatur af — 40° G. större delen af
dagen, sqvallrade, hjelpte smått, men alltid endast smått,
till med arbeten om bord o. s. v. Den blida väderleken,
utsigten för oss att komma loss och den rika fångsttiden
för tschuktscherna upphörde dock snart. Temperaturen sjönk
åter under fryspunkten, d. v. s. under qviclxsilfrets, och haf-
vet frös så långt från stranden, att tschuktscherna ej mer
kunde göra någon fångst. I stället sågo vi dem en mor-
gon komma tågande, likt fångarne på ett egyptiskt eller
assyriskt segermonument, i gåsmarsch öfver isen mot far-
tyget, hvar och en med en börda på skuldran, hvars rätta
natur vi, medan de voro på afstånd, förgäfves sökte gissa
oss till. Det var isstycken, ej synnerligen stora, hvilka
de sjelfbelåtna, muntra och glada öfver sitt nya påhitt lem-
nade åt kocken för att i stället af honom få något af den
Jcauka (mat), de några dagar förut missaktat.

Första gången lufttemperaturen sjönk under qvicksilf-
rets fryspunkt, var i januari. Det blef nu nödvändigt att
vid de meteorologiska observationerna i stället för qvick-

BLID VÄDER OCH Å NYO STRÄNG KÖLD
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silfvertermometrar använda de sprittermometrar, hvilka, i
förväntan på den stränga kölden, för länge sedan blifvit upp-
hängda i termometerburen. Då qvicksilfret fryser ien van-
lig termometer, drager det sig så starkt tillsammans, att
qvicksilfverpelaren plötsligen sjunker djupt ned i röret eller,
om detta är kort, helt och hållet går in i kulan. Pe-
larens ställning är derför icke något mått på den verk-
liga köldgraden vid frysningen. Den afläsning af — 89°,
ja till och med af — 150°, som på en tid, då man ännu ej
kände, att qvicksilfver kunde i köld antaga fast form, i norra
Sverige l gjordes på en qvicksilfvertermometer, och som på
sin tid gaf anledning till åtskillig strid och tvifvel om ob-
servatorns sanningsenlighet, var helt säkert fullt riktig, och
är något, som när som helst kan omgöras, i fall man af-
kyler qvicksilfret under dess fryspunkt i en tillräckligt långt
under 0° indelad termometer. Qvicksilfrets frysning 2 sker
nedifrån uppåt, i det att den frusna metallen såsom tyngre
sjunker ned i den del, som ännu är flytande. I fall man,
när det är till hälften fruset, bortgjuter det flytande från
det frusna, så erhållas kristallgrupper bestående af nålar,
som äro sammansatta af små oktaedrar, grupperade till hvar-
andra efter kubens kanter. Ingen af våra qvicksilfverter-
mometrar led någon skada eller någon förändring af noll-
punktens läge derigenom, att qvicksilfret i dem frös och
åter upptinade.

1 And. Hellant, Anmärkningar om en helt ovanlig köld i Torne (Vet.-
akad. Handl. 1759 s. 314 och 1760 s. 312). I sist nämnda afhandling visar Hel-
lant sjelf, att qvicksilfverpelaren i en starkt afkyld termometer för några ögon-
blick ytterligare sjunker, när kulan hastigt uppvärmes. Detta beror derpå, att
glaset till följd af uppvärmningen utvidgas, innan värmen hinner meddela sig till
qvicksilfret i kulan, och kan naturligtvis endast inträffa vid en temperatur öfver
qvicksilfrets fryspunkt.

2 Att qvicksilfver kan stelna i köld, upptäcktes af åtskilliga akademici i
S:t Petersburg d. 25 dcc. 1759 och gjorde på sin tid ett ofantligt uppseende,
emedan genom denna upptäckt åtskilliga fttrdornar utrotades, som kemisterna ärft
från alkemisterna, och hvilka stödde sig på qvicksilfrets förmenta egenskap att
vara på en gäng en metall och en vätska.
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Under den stränga kölden blef isen naturligtvis allt
tjockare och tjockare, och för de ständiga nordliga vin-
darne hopade sig allt högre torosser kring fartyget, allt
större och större snömassor mellan detsamma och land
samt längs höjdsträckningarna vid kusten. Alla förhopp-
ningar eller farhågor att komma tidigt loss öfvergåfvos
åter, och en märkbar tomhet började göra sig gällande
efter julhelgens stök och festande. I stället anordna-
des nu för manskapet en följd af populära föreläsningar,
hvilka höllos på trossbottnen och afhandlade nordostpassa-
gens och nordvestpassagens historia, de första verldsomseg-
lingarna, österrikisk-ungerska expeditionen, jordytans för-
ändringar, menniskans härkomst, bladets betydelse för väx-
ten o. s. v. Det blef så väl för officerare och vetenskaps-
män som för manskapet ett litet afbrott i det arktiska
vinterlifvets enformighet, och föreläsaren kunde alltid vara

säker att finna sitt lilla auditorium fulltaligt och högeligen
intresseradt. Afven några svaga försök till musikaliska
aftonunderhållningar gjordes, men dessa blefvo af brist på
musikaliska instrument och musikalisk begåfning bland Vega-
männen väl bristfälliga. Någon lämplig direktör för teater-
föreställningar efter engelskt-arktiskt mönster hade vi ej
heller ibland oss, och äfven om så varit fallet, fruktar jag,
att direktören här fått ganska svårt att samla de för hans
upptåg behöfliga dramatiska talangerna.

Den 17 febr. gjorde löjtnant Brusewitz en utflygt till
Najtskaj, hvarom han meddelar följande:

»Jag och Notti lemnade fartyget på eftermiddagen och
kommo efter ett par timmar till Birajtinop, Nottis hem, der
vi tillbragte natten, tillsammans med hans tre yngre bröder
och en sjuk syster, hvilka alla bodde i samma tältkammare.

FRUSET QVICKSILFVER. FÖRELÄSNINGAR
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Grenast efter ankomsten började den ene brodern göra i
ordning hundselar och släde till följande dags färd, medan
vi öfriga gingo in i det inre af tältet, der den sjuka sy-
stern låg, oklädd men omsvept med renskinn. Hon skötte
tvenne tranlampor, öfver hvilka hängde två kokkärl, det
ena en f. d. preservburk, det andra en f. d. pyts af jern-
bleck. En af bröderna kom in med ett tråg, hvaruti var

Nött- och hans hustru Aitanga.
Efter fotografier af L. Palander.

upplagdt ett stycke salspack jemte frusna grönsaker, huf-
vudsakligen pilblad. Späcket skars i omkring tumsstora tär-
ningar, hvarefter en af bröderna gaf systern en god del af
så väl späck som grönt. Först derefter utdelades maten
bland de andra. Hvarje späcktärning inbäddades omsorgs-
fullt i grönt, innan den åts. När grönsakerna voro slut,
fans ännu något späck, som gafs till hundarne, hvilka
lågo i yttre tältet. Härefter spisades kokt refbensspjell af
sal och till sist ett slags soppa, troligen af salblod. Systern
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fick först och särskildt äfven af dessa rätter. Man bjöd också
mig af hvarje anrättning, och det tycktes ej väcka anstöt,
att jag icke antog anbudet. Efter måltidens slut sattes
matkärlen undan, päskarne afdrogos, några renhudar nedto-
gos från taket och utbreddes. De äldre bröderna tände
sina pipor, och de yngre lade sig att sofva. Mig anvisa-
des en af sidoplatserna i tältet, synbarligen Nottis egen
sofplats. Den ena lampan släcktes, och alla somnade ef-
ter hand. Under natten jemrade sig flickan flere gånger,
då alltid en af bröderna gick upp och skötte om henne.
Klockan 6 f. m. väckte jag sällskapet och påminde om

vår utfärd. Alla uppstego genast. Påklädningen gick ej
fort, ty mycken omsorg egnades åt fotbeklädnaden. Ingen
mat framtogs, men alla sågo belåtna ut, när jag gaf dem
utaf mitt förråd, som bestod af bröd och några konserv-
biffstekar. Strax efter frukosten spändes fyra hundar för
släden, hvarpå Notti och jag fortsatte färden åt Najtskaj,
jag åkande, han springande bredvid släden. Vid Irgunnuk,
en tschuktsch-by belägen en engelsk mil öster om Birajtinop,
gjordes ett kort uppehåll för att försöka få låna flere hun-
dar, hvilket dock misslyckades. Vi fortsatte färden längs
stranden och framkommo vid 10-tiden på f. m. till Najtskaj,
beläget 15 till 18 kilometer i OSO från Irgunnuk. Här
mottogos vi af större delen af våra forna grannar, invå-
narne i Pitlekaj. Af byns 13 tält innehades de 5 vest-
ligaste af Pitlekajs f. d. befolkning, då de 8 mera östligt
belägna beboddes af andra tschuktscher. Pitlekajs invånare
hade ej rest sina vanliga stora tält, utan sådana som voro dels
utaf obetydligare storlek, dels mindre fast sammanfogade.
I alla tält här, liksom i Birajtinop och Irgunnuk, fans
mycket salspack upplagdt; vi sågo stycken af sal och hela
salar uppstaplade utanför tälten, och under vägen till Najts-
kaj mötte vi flere slädar, lastade med sal, på väg till Pidlin.
Vid Najtskaj gick jag ut på jagt, åtföljd af en tschuktsch.
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Vi fingo upp åtta harar, men lyckades ej närma oss dem
inom skotthåll. En röd räf sågs på mycket långt håll, men

hvarken ripor eller ripspår kunde upptäckas. Klockan 2
e. m. återvände jag till Irgunnuk och fick der en annan
släde förspänd med 10 hundar, med hvilka jag snart åter
nådde fartyget.»

Den 20 februari stannade tre stora, med varor lastade
och med 16 till 20 hundar förspända tschuktsch-slädar vid
Vega. De sade sig komma öster ifrån och vara på väg till
marknaden i granskapet af Nischni Kolymsk. Jag sände
åter på försök med dem bref till hemlandet, för hvilka,-jse-
dan de vägrat att mottaga penningar, i postarfvode lemnades
tre flaskor rom och riklig undfägnad för folk och hundar.
Mot denna aflöning förbundo de sig att troget utföra sitt
uppdrag och lofvade att återkomma i maj. Härmed höllo
de ock ord. Den 8 och 9 maj passerade nämligen en
mängd med renskinn tungt lastade och med en massa hundar
förspända slädar från vester till öster längs kusten. Natur-
ligtvis rastade alla på den asiatiska ishafskustens enda värds-
hus, Vega, betraktande det som en sjelfskrifven sak att de
hos oss skulle i ersättning för litet prat och sqvaller er-
hålla mat och »ram». Med mycken ifver berättade de nu,
att bref skulle komma med en annan hundfora, som vore
att vänta om några timmar. Det var för oss en mycket
stor nyhet, hvars betydelse den, som aldrig i månadtal
hungrat efter nyheter från hem, hemland och hemverld,
knappast kan fatta. Ifriga att få veta, om vi verkligen
hade att förvänta en post från Europa, frågade vi dem huru
stort paketet var. »Mycket stort» blef svaret, och »ramen»

utmättes naturligtvis derefter. Men när slutligen brefvet
framkom, så visade det sig endast vara en ytterst knapp-
händig biljett från någon af de ryska myndigheterna i
Kolyma, som underrättade mig, att våra bref kommit ho-
nom till hända den 4 april och genast blifvit sända med

23 mars ©



FÖRNYAD BREFSÄNDNING TILL HEMMET

11

express till Jakutsk. Derifrån befordrades de vidare med
posten och kommo till Irkutsk den fj maj och till Sverige
den 2 augusti.

Under hösten och midvintern var naturligtvis solskenet
ej starkt och ihållande nog att kunna vara plågsamt för
ögonen, men i februari började ljuset från snömoln och
snödrifvor blifva besvärligt nog. Den 22 februari utdela-
des derför snöglasögon åt alla man, ett, såsom jag förut
anfört, oundgängligt försigtighetsmått vid arktiska färder.
Afven många bland tschuktscherna blefvo något senare på
året angripna af snöblindhet och mycket angelägna att af
oss erhålla blåfärgade brillor. Johnsen påstod till och med,
att en af de harar han skjutit, uppenbarligen var snöblind.

Om aftonen den 22 februari utbrast en storm med
snöyra och en köld af — 36°. Att vara ute i ett dylikt
väder är ej godt ens för en tschuktschisk hund. Härpå
fingo vi bekräftelse den följande dagen, då en vilsekommen
tschuktsch kom om bord, bärande en fullkomligt stelfrusen
hund vid bakbenen, som en död hare. Han hade med sin
hund gått vilse på isen och legat, utan att förtära något, ute
i en snödrifva öfver natten. Husbonden sjelf hade icke lidit
någon skada, han var blott hungrig, hunden deremot visade
knappast tecken till lif. Båda blefvo naturligtvis om bord
på Vega omhuldade med mycken medlidsamhet och ömhet.
De togos på mellandäck, dit hvarken tschuktscher eller
tschuktsch-hundar eljest insläpptes; för mannen dukades en
riklig måltid af livad vi trodde kunde smaka honom bäst*
och derpå fick han, troligen för första gången i sitt lif,
sofva om ej under sotad, så åtminstone under timrad ås.
Hunden blef under timtal omsorgsfullt massagerad med den
påföljd, att han kom till lifs igen, något som föreföll oss

alla och, efter livad det tycktes, ej minst tschuktschen hö-
geligen besynnerligt.

I början på mars passerade ett stort antal med renhudar
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lastade slädar, förspända med 8 till 10 hundar hvar, förbi
oss. Hvarje släde hade en körsven, och såsom vanligt del-
togo qvinfolk ej i färden. Dessa föror voro på handelsresa
från Irkaipij till Päk (Beringssund). Vi träffade bland
formännen många af våra bekanta från sistlidne höst, och
jag behöfver ej säga, att detta gaf anledning till en sär-
skild undfägnad, för folket bröd, en sup, soppa, något soc-
ker och tobak, för hundarne pemmikan. Samspråket blef
vid dylika besök vanligen mycket lifligt och gick temligen
obehindradt, sedan nu ett par af oss blifvit något hemma-
stadda i tschuktschernas tungomål. Om jag undantager
två män, Menka och Noak Elisej, hvilka kunde tala ytterst
bristfällig ryska, förstodo nämligen ej heller en enda af de
förbifarande ren- eller hundformännen något europeiskt tun-
gomål, och det oaktadt de alla idka liflig handel med rys-
sarne. Men tschuktschen är stolt nog att fordra, det hans
eget språk skall vid internationel handel och vandel i nord-
östra Asien vara förherskande, och grannarne finna sig
häri.

Under vinterns lopp insamlade löjtnant Nordqvist af
förbifarande långväga ifrån kommande tschuktschiska formän
upplysningar om isens läge mellan Tschaun-bay och Be-
ringssund under olika tider på året. Med anledning af
frågans ofantliga vigt, äfven i rent praktiskt hänseende, skall
jag ordagrant anföra hvad han sålunda inhemtat.

Underrättelser om isförhällandena vid kusten mellan Kaj)
Jakan och Beringssund, af der boende tschuktscher.

1. En tschuktsch från Jekanenmitschikan, nära Kap Jakan,
sade. att der brukar vara öppet vatten hela sommaren.

2. Detsamma sade en tschuktsch från Kinmankau, som
ligger något vester om Kap Jakan.

3. En tschuktsch från Jakan berättade, att hafvet der blir
isfritt i slutet af maj eller början af juni. Deremot är det aldrig
öppet om vintern.

4. Tätan från Jakan berättade, att hafvet der är öppet från
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slutet af maj eller början af juni till senare delen af september
eller början af oktober, då isen börjar att drifva mot land.

5. Rikkion från Vankarema sade, att hafvet der är isbelagdt
om vintern, men öppet om sommaren.

6. En ren-tschuktsch, Eotschitlen, som bor omkring 12 engel-
ska mil från Vegas vinterläger, berättade, att Koljutschin-viken, af
tschuktscherna kallad Pidlin, är isfri hela sommaren.

7. Urtridlin från Koljutschin sade, att hvarken vid denna
ö eller i Koljutschin-viken finnes någon is om sommaren.

8. Ranau frän Jinretlen sade också, att Koljutschin-viken
alltid är öppen om somrarna.

9. Ettiu från byn Nettej, mellan Irgunnuk och Beringssund,
berättade, att hafvet vid Nettej är isfritt om sommaren oberoende
af vinden, om vintern endast vid sydlig vind.

10. Vankatte från Nettej berättade, att hafvet der blir isfritt
under månaden »Tautinjadlin», d. v. s. senare delen af maj och
början af juni, och åter isbeläggas under månaden »Kutschkau»,
eller oktober och november.

11. Kepljeplja från byn Irgunnuk, belägen 5 engelska mil
öster om Vegas vinterqvarter vid Pitlekaj, sade, att hafvet utanför
dessa byar är isfritt alla somrar, utom då det råder nordlig vind.
Deremot sade han, att man längre vester ut, såsom vid Irkaipij,
nästan alltid skall kunna se is från land.

12. Kapatljin från Kingetschkun, en by mellan Irgunnuk
och Beringssund, berättade den 11 januari, att det då var öppet
vatten vid denna by. Han sade vidare, att Beringssund om vin-
tern vid sydlig vind är isfyldt, vid nordlig isfritt. Samma dag be-
rättade en tschuktsch från Nettej-Kengitschkun, också mellan Ir-
gunnuk och Beringssund, att utanför denna by då låg is. Han
bekräftade Kapatljins utsago angående Beringssund.

13. Kvano från Uedlje, nära Beringssund sade, att der all-
tid är isfritt från maj till och med september månad.

Den 13 mars fingo vi erfara, att äfven branvin här
utgör en handelsvara. Utan att hafva erhållit någon spiri-
tuösa från Vega blefvo nämligen denna dag tschuktscherna
vid Jinretlen i tillfälle att taga sig ett generalrus, och att
äfven deras fredliga lynne ger vika för rusets inverkan,
derpå fingo vi ett ögonskenligt bevis, då de dagen derpå
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kommo om bord med blåa och gula ögon, ej så litet dufna
och skamflata. På hösten berättade till och med en lång
och grofbyggd tschuktschisk jettinna, som då besökte oss,
att hennes man blifvit mördad under ett fyllerigräl.

Betydande föror, dragna af renar, började efter medlet
af mars i temligen stort antal fara förbi Vega. De voro
lastade med renskinn samt varor uppköpta vid de ryska
marknadsplatserna och afsedda att bortbytas vid Beringssund.

Ren-tschuktschen är bättre klädd, ser förmögnare och
myndigare ut än kust-tschuktschen eller, såsom denne i kon-
seqvens med den förra benämningen borde kallas, hund-
tschuktschen. Såsom alla egare af renhjordar måste han
föra nomadens lefnadssätt, men här förmedlar han derjemte
varubytet mellan vildarne i nordligaste delen af Amerika
och de ryska pelshandlarne i Sibirien, och mången tillbrin-
gar hela sin lefnad på handelsresor. Den förnämsta markna-
den hålles under mars månad hvarje år på en ö i floden Lilla
Anjui, 250 verst från Nischni Kolymsk. Byteshandeln för-
siggår enligt en af de ryska handelsmännen och de äldste
bland tschuktscherna gemensamt faststäld normaltaxa, och
innan varubytet börjar, aflemna tschuktscherna en obetydlig
marknadsafgift. Marknaden inviges på ryssames sida med
en messa af den prest 1, som alltid medföljer det ryska krono-

1 Under marknaden söker den ryske presten göra proselyter; det lyckas
honom ock medelst utdelande af tobak att förmå en eller annan att underkasta sig
döpelseceremonien. Xågon verklig omvändelse kan deremot knappast komma i fråga,
redan på grund af skiljaktigheten i språk. Såsom exempel på huru härvid tillgår må
anföras följande berättelse af Wrangel. Vid marknadsplatsen hade en ung tschuktsch
blifvit öfvertalad att, mot erhållande af några skålpund tobak, låta döpa sig. Cere-
monien började i närvaro af en mängd åskådare. Den nyomvände stod lugnt och
temligen anständigt på sin plats, ända tills han skulle stiga ned i dopfunten, en
stor trätina fyld med iskallt vatten. I detta skulle han enligt ryska dopritualen
dyka ned tre gånger. Men dertill ville han på intet vilkor beqväma sig. Han
skakade alvarligt på hufvudet och anförde en mängd motskäl, som ingen förstod.
Efter långa förmaningar af tolken, hvarvid löfte om tobak förmodligen åter spe-
lade hufvudrolen, gaf han ändtligen vika och sprang behjertadt ned i det iskalla



TSCHUKTSCHERNAS BYTESHANDEL

15

ombudet, och i tschuktschernas läger med gyckel af en bland
deras schamaner. Det lär gå brokigt till vid en dylik
marknad efter den lifliga beskrifning, som Wrangel lemnar
om densamma (Beise, I s. 269), hvarvicl man dock bör er-

inra sig, att beskrifningen gäller om sederna för 60 år till-
baka. Nu har kanske också här mycket förändrat sig.
Troligen hafva vi i handelsförhållandena i nordöstra Asien
under början af detta århundrade en temligen trogen bild
af bjarmernas handel i forna dagar i nordöstra Europa.
Afven varorna voro sannolikt på båda hållen af samma
slag, kanske ock de båda folkens kulturståndpunkt.

Utom handelsmännen reste under loppet af vintern en
mängd tschuktscher från Koljutschin-ön och andra vester ut
belägna byar förbi oss med tomma slädar, för hvilka voro
spända endast ett fåtal hundar. De återkommo om några
dagar med slädarne fullastade med fisk, hvilken de sade
sig hafva fångat i en öster ut belägen lagun. Dessutom
sålde de någon gång en läcker sikart fångad i en insjö i
det inre af landet ett stycke från kusten.

Dels för att få närmare reda på dessa fiskställen, dels
för att erhålla ett begrepp om ren-tschuktschernas lefnadsätt
företogs längre fram på vintern en mängd utflygter i olika
riktningar från vinterqvarteret. Jag vågade dock aldrig
gifva tillstånd till någon lång frånvaro från fartyget, eme-
dan jag var fullt öfvertygad, att hafvet kring Vega för
några få dagars ihållande sydlig storm skulle kunna öppna
sig under förhållanden, som ej medgåfvo oss att stanna
qvar på den öppna redd, der vi lågo förtöjda. Mina kam-
raters önskan att tränga långt in i det inre af Tschuktsch-
halfön kunde derför ej gå i uppfyllelse. Men så korta
dessa utfärder än voro, lemna de dock en mängd upplys-

vattnet, men hoppade strax, darrande af köld, upp igen ropande »min tobak, min
tobak». Alla försök att få honom att förnya badet voro fruktlösa, ceremonien
blef oafslutad och tschuktsehen endast halfdöpt.
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ningar om vårt vinterlif och vår beröring med det föga
kända folk, vid hvars hemlands kust Vega blifvit instängd,
och det torde derför vara skäl att meddela några utdrag ur

en del af de till nas med anledning: af dessa färder af-
O c_>

lemnade rapporterna.

Karta öfver trakten kring Vegas vinterqvarter.

Hufvudsakligast efter G. Bove.
1. Kotschitlens tält. 2. Jettugins tält.

Tåländers och Kjélhnans utfärd till ett ren-tschuktsclt-
liiger sydvest om PitlekaJ skildras af den förre sålunda:

»Den 17 mars 1879 gick jag, åtföljd af drKjellman,
ut med en släde och 5 man, hvaribland en inföding såsom
vägvisare, till det i närheten af Taffelberget liggande ren-
tschuktsch-lägret, i afsigt att der söka erhålla färskt renkött.
Expeditionen var utrustad med två dagars proviant, tält,
madrasser och påskar. Ren-tschuktscherna träffades 11 en-
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gelska mil från fartyget. På en höjd furmos här tvenne
tält, af hvilka det ena för tillfället var obebodt. Det an-
dra beboddes af tschuktschen Eotschitlen, hans unga hustru
och ett annat ungt par, hvilket senare, så vidt jag förstod
dem rätt, var på besök och egentligen hade sitt hem i Ir-
gunnuk.

Omkring tälten, som voro betydligt mindre än dem
vi dagligen sågo vid kusten, lågo en mängd slädar upp-
staplade på hvarandra. Dessa slädar skilde sig från de van-
liga hundslädarne derigenom, att de voro betydligt större
och bredare i gången. Meclarne voro klumpiga och till-
3rxade af groft trä.

Vår framställning att få tillbyta oss renar afslogs ge-
nast, ehuru vi såsom bytesartiklar erbjödo bröd, tobak, rom

samt till och med ett gevär. Såsom skäl för sin vägran
uppgåfvo de, att renarne denna årstid äro för magra för
att nedslagtas. På en några tusen fot från oss liggande
höjd sågo vi ett femtiotal renar gå och beta.

På eftermiddagen blefvo Kjellman och jag inbjudna i
tältet, hvarest vi tillbragte en timme i deras sofrum. Vid
vårt inträde påtändes lampan, hvilken var fyld med sältran;
såsom veke användes ett slags mossa (Sphagnum). Värdin-
nan sökte göra vårt vistande i tältet så angenämt som möj-
ligt: hon hoprullade renhudar till hufvudkuddar och beredde
oss plats, så att vi fullt utsträckta kunde njuta en väl be-
höflig hvila. I det yttre tältet tillreddes af den andra qvin-
nan qvällsvarden, hvilken bestod af kokt salkött. Vi er-
bjödos välvilligt att dela deras måltid, men då vi ej hade
smak för salköttet, afböj de vi deras anbud under förevänd-
ning att vi nyss ätit middag. Sjelfva intogo de sin mål-
tid liggande med kroppen i det inre tältet, men med huf-
vudet under renskinnsfallen i det yttre, hvarest maten fans.
Efter intagen måltid drogos hufvudena innanför fallen, vär-
den klädde af sig in på bara kroppen, undantagandes

RESA TILL ETT REN-TSCHUKTSCH-LÅGER
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byxorna, hvilka fingo sitta qvar. Värdinnan lät sin päsk
falla ned öfver axlarna, så att hela öfverkroppen härigenom
blef blottad. Eenskinnsstöflarne aftogos och vändes ut och
in, aftorkades noga och upphängdes i taket öfver lampan
för att torka under natten. Qvinnorna trakterades af oss

med socker, hvilket de, till följd af obekantskap med det-
samma, till en början undersökte med en viss försigtig-
het, men som sedan smakade dem förträffligt. Efter mål-
tiden syntes vårt värdfolk blifva sömnigt, hvarför vi sade
god natt och gingo till vårt eget tält, hvarest var allt
annat än varmt; vi hade derstädes under natten omkring
— 11° C.

Efter en till större delen sömnlös natt purrade vi ut
klockan half 7 nästa morgon. Då vi kommo ut ur tältet,
voro alla renarne i tätt sluten trupp i anmarsch. I spet-
sen syntes en gammal höghornad ren, hvilken gick fram
till sin husbonde (denne hade under tiden gått renhjorden
till mötes) och helsade god morgon på honom genom att
stryka sin nos mot hans händer. De öfriga renarne stodo
under tiden uppstälda i ordnade led, alldeles som besätt-
ningen om bord på ett örlogsfartyg vid divisioner. Egaren
gick derefter fram och helsade på hvarje ren; de fingo
stryka sina nosar mot hans händer. Han å sin sida tog
hvarje ren i hornen och undersökte honom på det nogaste.
Efter slutad inspektion och på gifvet tecken från husbon-
den gjorde hela renhjorden helt om och återvände i tätt
slutna led, med gamlingen i spetsen, till föregående dags
betesmark.

Det hela gjorde på oss ett särdeles godt intryck; det
var ej den grymme hårde vilden, som på ett rått och bar-
bariskt sätt visade sitt herravälde öfver djuren, utan det
var den gode husbonden, som välvilligt betraktade sina
underlydande, och som hade ett vänligt ord till hvar och
en af dem. Här rådde ett godt förhållande mellan herre
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och djur. Sjelf var han en ståtlig ung man, med ett in-
telligent utseende och med smidig, vacker kropp. Hans
kläder, af utmärkt trefligt snitt och af ovanligt vackert ren-
skinn, föllo tätt efter den välväxta kroppen och lemnade
oss tillfälle att se hans behagliga och stolta hållning, hvil-
ken tog sig bäst ut, då han rörde sig.

På vår förnyade framställning att få tillbyta oss re-
nar fingo vi åter afslag, hvarför vi nedtogo vårt tält och
anträdde hemfärden. Vi återkommo om bord den 18 mars
kl. 3e. m. efter en marsch af 4 3/4 timme.

Vägen till renlägret höjde och sänkte sig långsamt.
Snön var hård och jemn, så att vi kunde gå fram med
rask fart. Under bortvägen syntes fyra räfvar och några
korpar. På ett ställe furmos en mängd lemmelgångar ned-
gräfda genom snön i sned riktning mot marken. De flesta
af dem voro uppkrafsade af räfvar. Nedgången till ett
orördt lemmelbo var cylindrisk och höll i genomskärning
4 1/., centimeter. Under båda dagarne hade vi snö, tjock
och disig luft, så att vi endast kunde se en kort distans
framför oss; likvisst gingo vi aldrig vilse, tack vare vår
vägvisares, infödingens, goda ögon och starkt utpräglade
lokalsinne.»

Brusewitz och Nordqvists utfärd till Nutschoitjin. Norcl-
qvist meddelar härom följande:

»Den 20 mars kl. 9 f. m. lemnade löjtnant Bruse-
witz, båtsmannen Lustig, norske fångstmännen Johnsen och
Sievertsen, tschuktschen Notti och jag Vega. Vår utrust-
ning, som utgjordes af proviant för 8 dagar, kokapparat,
segeldukstält, kautschukmadrasser, renskinnspäskar m. m.,
drogo vi efter oss på en släde. Kl. 2 t. 45 min. e. m.
framkommo vi till Nutschoitjin (Siksjön). Under färden
passerade vi en å, som flyter mellan Nutschoitjin och det
omkring 11/l 1/ svensk mil söder om denna sjö belägna ber-
get Hotschkeanranga samt faller ut i den stora lagunen
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söder om Pitlekaj. Längre inåt landet genomflyter denna
å, enligt Nottis utsago, flere sjöar; han berättade också,
att hon om sommaren är mycket rik på lax (lienne). Några
sandkullar utgjorde vattendelaren mellan henne och Nut-
schoitjin. Det enda djur, som sågs under ditfärden, var

en räf. Deremot funno vi spår efter harar, ripor och ett
par lemlar. Sedan vi valt en lämplig lägerplats, började
vi att uppföra ett snöhus, hvilket vi dock icke hunno få
färdigt förr än följande dagen.

Den 21 gingo Brusewitz och jag ut för att bese den
närmaste omgifningen. På en backe norr om sjön, der
Potentilla, Carex och Poa stucko upp ur snötäcket, sågo
vi en mängd spår efter räf, hare och ripa. Den 22 an-
vändes att hugga några vakar uti den omkring 11/,.l 1/,. meter
tjocka isen och sätta ut nät. Jag ville nämligen hafva
reda på livad det är för en sikart, som enligt Nottis på-
stående talrikt förekommer i denna sjö. På det ställe, der
nätet utsattes, var under isen något mer än 1 meter djupt
vatten. Bottnen bestod af dy. Då vi höggo en vak midt
på sjön för att få djupare vatten, funno vi, att den 1 1/2
meter tjocka isen här räckte till bottnen.

Följande morgon erhöllo vi i nätet elfva sikar, af hvilka
de största voro omkring 35 centimeter långa. Oaktadt
vädret var grått och man icke såg särdeles långt, gingo vi
denna dag till berget Hotschkeanranga dels för att be-
stämma dess höjd och dels för att från dess vidt omkring
synliga topp få en öfverblick af den omgifvande traktens
utseende. Sedan vi gått öfver den mellan Nutschoitjin och
Hotschkeanranga flytande ån, började vi stiga upp för den
långa sluttning, på hvars krön Hotsclikanrakenljeut (Hotsch-
keanrangas hufvud) reser sig med brant sluttande sidor öf-
ver omgifningen. Sluttningen var öfversållad med lösa sten-
block af en eruptiv bergart. »Hufvudets» hjessa utgjor-
des af en platå, som också var tätt belagd med lösa ste-
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nar. På norra (d. v. s. vind-) sidan hade dessa stenar en

närmare två fot tjock, hårdt tillpiskad snöskorpa; på syd-
sidan voro de flesta bara. Enligt Brusewitz sluttade berget
ännu brantare mot söder än mot norr. Söder om berget
såg han en stor dal — troligtvis en sjö —, genom hvil-
ken den å flyter, som vi passerat.

Då jag på ditvägen gick tillsammans med Notti, upp-
manade han mig att offra litet mat och branvin åt sjöns
gudomlighet, itjåken kamak, för att få en god fångst i
nätet. På min fråga huru den såg ut, svarade Notti »länga
lilapen», jag har ej sett den. Utom denne gud finnes det
enligt hans åsigt gudomligheter äfven uti strömmar, uti
jorden och på några berg. Dessutom offra tschuktscherna
åt solen och månen. Deremot tyckas de icke, såsom åt-
skilliga andra folk, egna sina aflidne någon dyrkan. Då
jag senare gaf åt honom en skorpa och bad honom offra
den, gjorde han med hälen en liten fördjupning uti snön
på Nutschoitjin, smulade sönder en liten bit af skorpan
och kastade smulorna i gropen. Eesten af skorpan gaf
han tillbaka med den förklaringen, att »kamak» icke be-
höfcle mera, och att vi nu skulle få mera fisk i nätet
än första gången. Notti sade ock, att tschuktscherna bru-
kade offra något för hvarje fångst. Sålunda hafva troligt-
vis alla de samlingar af björn- och salskallar samt renhorn
uppkommit, som vi ofta sett på den tschuktschiska kusten,
i synnerhet på höjder.

Sedan vi afläst aneroiden, begåfvo vi oss skyndsamt
tillbaka från bergstoppen till snöhuset, emedan det under
tiden hade blåst upp ett starkt yrväder, så att man icke
såg mer än några tiotal steg framför sig. På sluttningen
nedanför »hufvudet» hade vi redan på ditvägen sett spåren
af tvänne vildrenar. Notti sade, att några få sådana finnas
på berget hela vintern. Största delen drager dock längre
söder ut och närmar sig till kusten endast om sommaren.
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Johnsen hade sårat en uggla (Strix nyctea), som dock und-
kom honom. Den 24 yrade det hela dagen, så att vi icke
kunde begifva oss ut för att skjuta. Den 25 återvände
vi om bord.

Enligt de aneroid-observationer, som under färden an-
stäldes, hade den högsta bergstoppen vi besökt en höjd af
19 7 meter.»

Löjtnant Boves berättelse om en utfärd till Xajtskaj och
Tiaj)ha.

»Den 19 april kl. 4 f. m. afreste fångstmannen John-
sen och jag på en kort utflygt öster ut längs kusten, i af-
sigt att gästa den mycket besökta fiskplatsen Najtskaj, der
våra gamla vänner från Pitlekaj slagit sig ned. Vi begåfvo
oss på väg med en liten släde, som drogs af oss sjelfva
och var lastad med lifsmedel för tre dagar samt några
meteorologiska och hydrografiska instrumenter.

Klockan 6 f. m. hunno vi till Eirajtinop, der vi hem-
tade Notti, en duglig, begåfvad och behaglig yngling. Byn
Eirajtinop, som förut bestod af ganska många tält, egde
nu endast ett tält, Nottis, och det var klent nog. Det
lemnade invånarne endast ett svagt skydd mot vind och
kyla. Bland husgerådssaker i tältet fäste jag mig vid en
ansigtsmask af trä, mindre oformlig än de som, enligt
Whympers teckningar, träffas hos infödingarne längs floden
Youcon i Alaska-territoriet och enligt dr Simpson hos vest-
eskimåerna. Jag fick senare veta, att denna mask kom-
mit från Päk (Beringssund), dit den troligen öfverförts från
den motsatta amerikanska stranden.

Byn Irgunnuk ligger 300—400 meter från Eirajtinop
och består af fem tält, bland hvilka ett för två dagar sedan
flyttats från Jinretlen. Tälten äro såsom vanligt belägna
på jordhöjder och hafva om möjligt ingången ett par steg
från någon brant afsats, ögonskenligen för att dörröppnin-
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gen' ej skall allt för mycket belamras af snö. Jag beräk-
nade Irgunnuks befolkning till 40 personer.

Utanför nämnda by är isen ända in till land sönder-
bruten till 5 a 6 meter höga torosser, hvilka bilda en kedja,
som tätt följer stranden på en sträcka af 500 till 000
meter mot öster. Kusten från Irgunnuk till Najtskaj löper
i rät linie, är låg och blott då och då afbruten af små
jordupphöjningar, hvilka alla bära spår af gamla boningar.
Hvar och en af dessa höjder har sitt särskilda namn: först
Uelkantinop, derefter Tiumgatti och slutligen Tiungo, två

Sofkammaren i ett tschuktschiskt tält.
Efter en teckning af matrosen Hansson.

mil vester om Najtskaj. I närheten af Uelkantinop upp-
hunnos vi af en ren-tschuktsch, hvilken gjorde oss sällskap
till Najtskaj för att der köpa fisk och salspack. Middags-
tiden kommo vi till Najtskaj, der vår ankomst hade blifvit
bebådad af en inföding, som med sitt hundspann kört om
oss under vägen. Derför blefvo vi vid vårt intåg omgifna
af byns ungdom, som bedöfvade oss med sina oafbrufna
rop på bröd (kauka), tobak, ram o.s.v. Efter några ögon-
blick sällade sig både qvinnor och fullvuxna män till de
tiggande pojkarne. Vi togo in i ett tält, som tillhörde

VTFLYGT TILL NAJTSKAJ OCH TJAPKA
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en vän eller kanske slägtinge till Notti. Der blefvo vi
ganska väl mottagna. På samma ställe gästade äfven den
ren-tschuktsch, hvilken gjort oss sällskap under vägen. Han
gick in i sofkammaren, slog sig ned der, deltog i familjens
aftonmåltid, allt nästan utan att yttra ett ord till värdin-
nan, och följande morgon den 20 afreste han utan att
hafva helsat på värden. Gästfriheten här är af ett eget
slag. Den kan kanske kännetecknas med orden: i dag
äter och sofver jag i ditt tält, i morgon äter och sofver du
i mitt, och efter allt hvad jag såg, mottogos derför allar

både rik och fattig, både den som for med stora slädar

Tschuktschiska lampor.

a. af trä, b. af sten

■!_ af nat. storl.

och den som vandrade till fots, på samma sätt. Alla ära
de säkra att finna en vrå i tältkammaren.

Tältkammaren eller jarangå, såsom denna del af täl-
tet kallas af infödingarne, upptager en god tredjedel af
hela tältet och är arbetsrum, matsal och sofrum på samma
gång. Formen är parallelipipedisk, och en medelstor sof-
kammare har 1,80 meters höjd, 8,50 meters längd och
2,20 meters bredd. Väggarna äro bildade af renhudar
med håren inåt, hvilka uppbäras af ett resvirke af stolpar
och tvärslåar. Grolfvet utgöres underst af ett lager af gräs,,
hvarpå en hvalrosshud är utbredd. Gräset och huden bilda
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visserligen ej någon synnerligen mjuk bädd, men dock ett
läger, hvarpå äfven en uttröttad europeisk vandringsman
kan finna hvila. Sofkammarens inre upplyses och upp-
värmes af lampor, hvilkas antal vexlar efter rummets stor-
lek. En medelstor kammare har tre lampor, den största
midt emot ingången, de två andra på tvärväggarna. Lam-
porna äro ofta förfärdigade af en stenart, som af infödin-
garne kallas ukidschi. De hafva formen af en stor slef.
Bränslet utgöres af trän och till veke användes mossa. För
öfrigt kräfva dessa lampor en ständig uppmärksamhet, eme-

dan en half timmes brist på skötsel är nog för att få dem

Genomskärning af en tschuktschisk lampa
Efter teckning af G. Bove.

a a. oljan. b. veken. e. fotställningen, d. skäl under densamma, e. putspinne

att röka eller slockna. Lågan ledes längs ena kanten på
lampan, hvars veke af mossa putsas med en träbit af den
form, som teckningen angifver. Lampan hvilar på en fot
och denna i sin ordning på en skål. På sådant sätt
uppsamlas hvarje droppe olja, som möjligen spilles. Om
det är något, hvarpå detta folk bör spara, är det för visso
på olja, ty den betyder för dem ljus och värme. I säng-
kammartaket voro öfver lamporna fastade några stänger,
på hvilka man upphängde kläderna och skodonen för att
torka. Lamporna hållas tända hela dagen; under natten
äro cle vanligen släckta, då de eljest skulle kräfva ständig
tillsyn. Några kläder och fiskredskap, två eller tre ren-
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hudar för att hvila på — se der hela husgerådet i ett
tschuktschiskt tält.

Hvarje tält är derjemte försedt med några trummor
(jdrar). Dessa äro gjorda af en träring, omkring 70 cen-
timeter i genomskärning, hvarpå man spänt ett skinn af säl-
eller hvalrosstarmar. Trumman slås med en lätt staf af hval-
fiskben. Det derigenom frambragta ljudet är melankoliskt
och blir det i än högre grad, när det beledsagas af infödin-
games entoniga, vanligen rytmiska sånger, hvilka synas mig

Tschuktschisk schaman-
trumma.

V 8 af nat. storl.

hafva stort tycke af de sånger man
hör i Japan och Kina. En ännu
större öfverensstämmelse tyckte jag
mig finna i dessa folks dansar.
Notti är en väldig jarar-spelare.
Efter något bedjande spelade han
flere af deras sånger med en känsla,
som jag icke tilltrott honom. A-
hörarne voro talrika, och på deras
leenden och glädjestrålande ögon
kunde man märka, att de voro hän-
förda af de ljud, som Notti för-
stod framkalla ur trumman. Notti
åhördes också under djup tystnad
med en beundran lik den, hvarmed
vi i en stor salong lyssna till en ut-

märkt pianist. Jag såg intet annat musikaliskt instrument
än det nyssnämnda i tälten.

Den dag vi anlände till Najtskaj användes att bese
byns omgifningar. Vi bestego derför en 30 meter hög
kulle söder om byn, för att få en tydlig föreställning om

trakten. Från kullens spets fingo vi en öfverblick öfver
de två lagunerna vester och öster om Najtskaj. Den
vestra tycktes, med afbrott af några jordhöjder, innefatta
hela kuststräckan mellan Najtskaj, kullen vid Jinretlen
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och bergen, som synas i söder från observatoriet och Ir-
gunnuk. Lagunen öster om Najtskaj skiljes från hafvet
genom en hög sandvall och sträcker sig omkring 30 kilo-
meter in i landet till foten af den kedja af kullar, som

här framgår. Mot öster utbreder sig lagunen längs ku-
sten ända till granskapet af Serdzekamen. Denna udde
syntes tydligt och var enligt en uppskattning, som jag ej
tror vara synnerligt felaktig, belägen 25 å 26 kilometer
från Najtskaj. Den sänker sig terassformigt mot hafvet,
och dess sidor äro betäckta med stenpelare, liknande dem
vi sågo i närheten af Kap Stora Baranoff. I söder samman-

hänger Serdzekamen med bergshöjder, som blifva allt högre,
ju längre in i landet de äro belägna. Några af dessa hafva
en konisk form, andra en taffelform, påminnande om Abyssi-
niens Ambas. Tio eller tolf mil in i landet tvekas de nå
en höjd af 600 till 900 meter.

Fisket i den östra lagunen eger hufvudsakligast rum
i granskapet af Najtskaj, på ett afstånd af vid pass 5 kilo-
meter från byn. Det sker uteslutande med krok och icke
med nät eller andra fiskredskap. Inom några få minuter
såg jag mer än tjugu stycken torskar {urokadlin) uppdra-
gas och ungefär lika många små fiskar, af infödingarne kal-
lade nukiomtkio. För fisket göra infödingarne i isen ett hål
af en decimeters genomskärning. Kring vaken bygga de
derpå, till skydd mot blåst och yrsnö, en 80 centimeter
hög snömur, som bildar en rundel med en inre genomskärning
af l T/2 meter. Fiskkrokarne äro af jern och sakna hulling.
Eefven är ungefär 5 meter lång och fästad vid ett nära en

meter långt spö. På metrefven sitter en tyngd af ben och
dervicl kroken. I allmänhet är det qvinnorna som fiska, dock
äro alltid två eller tre karlar till städes för att öppna hålen,
uppföra murarne och hålla fiskplatserna rena. Samtliga va-
kar med sina tillhörande skyddsmurar ligga i en båge, unge-
fär en kilometer i läno-d, hvars konvexa del är vänd mot
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öster. Isen i lagunen var 1,7 meter tjock, vattnet 3,2 me-
ter djupt och snötäcket på isen 0,3 meter mäktigt.

Dagen efter vår ankomst till Najtskaj besökte vi den
på ett afstånd af 6 kilometer derifrån belägna byn Tjapka.
Denna by räknar 13 tält, bland hvilka en del rymligare och
bättre byggda än alla de tschuktsch-tält jag förut sett. Vi
gästade i ett tält, som tillhörde Erere, en vänlig man med ett
städse gladt utseende. Hans sofkammare var så stor, att den

Kusten mellan Padljonna och Enjurmi.

Till venster cm Idlidja, i fonden byn Tjapka, till höger den Stora lagunen.

Efter teckning af O. Nordqvist.

kunde rymma mer än en familj. Vi funno der alla invånarne
fullständigt nakna, Ereres hustru Kedlanga icke undantagen.
Kedlanga var väl byggd, hennes bröst fylligt, magen nå-
got framskjutande, låren magra, beijen spinkiga, fötterna
små. Männen tycktes hafva större anlag för fetma än qvin-
norna. Några af barnen hade oproportionerligt stora ma-
gar. Så väl män som qvinnor buro kopparringar om be-
nen, handlederna och öfverarmen. På högtidsdagar pryda
de sig med jernringar, med hvilka något minne tyckes
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vara förenadt, att döma cleraf att de ej ville göra sig af
med dem.

Ereres familj var efter härvarande förhållanden ganska
talrik. Han hade fem barn, hvilkas namn efter åldern
voro: Hatanga, Etughi, Vedlat, Uai och Umonga. I alla
tält, som jag besökt, har jag efterfrågat antalet barn.
Blott två eller tre hustrur hade flere än tre; medeltalet
kan uppskattas till två.

Barnen äro ända från sina spädaste år bestämda för
hvarandra; så var Etughi, Ereres andre föga mer än åtta-
årige son, bestämd för Keipteka, en sex eller sju års flicka.
Etughi och Keipteka sofvo under samma tak, ehuru skilda
åt. När de blifva större, sade mig Erere, skola deras säng-
platser föras bredvid hvar-
andra. Vid hvilken ålder
detta sker har jag ej fått
reda på, men antager, att
det är mycket tidigt, såsom
vanligt hos alla orientaliska
folk.

Armring af koppar.

V_ af __at- storl.

Midt emot Tjapka ligger en liten ö, af infödingarne
kallad Idlidlja, som är omkring 800 meter i omkrets. Dess
stränder stupa lodrätt åt alla sidor, utom åt den som vät-
ter mot Tjapka, åt hvilket håll ön sänker sig med en brant
sluttning. På norra ändan deraf funno vi tre eller fyra
hvalben och några drifvedstycken, men intet som tydde
på, att några onkilon-boningar här varit belägna. On vim-
lade af harar, hvilka invånarne i Tjapka jaga med båge.
För denna jagt pläga de uppföra cirkelformiga murar af
snö, försedda med skottgluggar, genom hvilka de skjuta på
de intet ondt anande djuren.

Rörande lifvet i tälten skall jag ännu meddela följande.
De besvärligaste arbetena lemnas åt de äldre qvinnorna.
Dessa stiga tidigt upp för att tända och sköta om lamporna,
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binda hundarne och gå på fiske. De unga sofva deremot
långt fram på dagen. Hustrurna återvända först middags-
tiden; deras arbete är då slut, om vi ej vilja betrakta som
arbete tungans ständiga gång för prat och sqvaller. Det
yngre folket har på sin lott att sy kläder, göra i ordning
metrefvar och nät, bereda hudar o. s. v. Sytråd tillverkas

Ön Idlidljas norra ända.
Efter en teckning af O. Nordqvist,

af renens ryggsenor, hvilka de tillbyta sig af rentschukt-
scherna mot fisk och salspack.

Man kan ej, utan att sjelf hafva sett det, göra sig
någon föreställning om den mängd mat, de kunna förtära.
En afton såg jag åtta personer, ett barn inberäknadt, förtära
vidpass 30 skålpund mat. Matsedeln var följande: 1. rå fisk,
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2. soppa, 3. kokt fisk, 4. salspack, 5. salkött. Den råa
fisken utgöres vanligen af frusen torsk. Soppan kokas- dels
på grönsaker, dels på salblod; jag såg båda slagen. Grön-
soppan tillagades genom att koka lika mängd vatten och
grönsaker, tills blandningen bildade en tjock välling. Blod-
soppan bereddes så, att blodet kokades tillsammans med
vatten, fisk och fett. De äro mycket begärliga efter denna
soppa. Salspacket äta de på det sättet, att de stoppa i mun-

nen det stycke, som serverats dem, och derpå skära af en

passande munsbit med knifven, som de föra tätt intill läp-
parne. På samma sätt göra de med köttet.

På gummornas prat när, herskar den största fred i sof-
kammaren. Det är icke ovanligt, att man gör besök hos
hvarandra. Den första aftonen, vi tillbragte i Najtskaj, var
sålunda tältet, der vi gästade, fullt med folk, men utan att
det minsta oljud uppstod. Om någon hade något att säga,
talade han helt lågmäldt, liksom om han vore blyg. Han
åhördes uppmärksamt, utan något afbrott. Först när en

slutat, började en annan.

Kärleken mellan makar, föräldrar och barn är synner-
ligen stor. Jag har sett fäder kyssa och smeka sina barn,
förr än de gingo till hvila, och hvad jag fann märkligast
var, att barnen icke missbrukade en dylik mild behandling.
Hvad än man gaf dem, var det deras första tanke att dela
med sig åt sina föräldrar. I detta afseende och många
andra stodo de långt framom mängden af barn i Europa.»



ELFTE KAPITLET

32

Löjtnant Boves berättelse om en utfärd tillsammans med
dr Almqvist till det inre af Tschuktsch-halfön den 18—17
juni 1879.

»Vi afreste morgonen den 18 juni från fartyget i
afsigt att framtränga så långt som möjligt i det inre af
Tschuktsch-halfön. För resan hade vi, mot en rundlig
ersättning, förhyrt två med hundar förspända slädar af en
tschuktsch från Irgunnuk, Eotschitlen. Hundar och slädar
öfverträffade vår förväntan. På fiorton timmar tillrvgga-
lade vi, om man beräknar krökarne, nära 40 minuter, hvil-
ket motsvarar en hastighet i timmen af tre engelska mil,
kanske fyra, om man afdrager de raster, hvilka föranleddes
af resans mål — vetenskapliga undersökningar. Denna
hastighet förefaller mig ej obetydlig, om man gör afseende
på den tyngd, som hundarne måste framsläpa, väglagets
dåliga beskaffenhet och vägens ojemnhet. Marken gick
nämligen upp och ned i vågor, som ett af storm upprördt
haf. Men så nöjda som vi voro med våra slädar och hun-
dar, lika missnöjda voro vi med Eotschitlen, en försagd
yngling, utan drift och erfarenhet. Med en annan skjuts-
gosse hade vi på några dagar kunnat framtränga ända till
bottnen af Koljutschin-bay, hvilken till sin gestalt mycket
skiljer sig från den form, som ryska, engelska och tyska
kartor gifva åt densamma. Det är ej osannolikt, att den
genom sjöar, laguner och floder nästan står i förbindelse
med S.t Lawrence-bay eller Metschigme-bay, hvilkas inre
delar ännu äro outforskade.

Sedan man lemnat lagunerna vid Pitlekaj och Jinret-
len, börjar kusten att småningom höja sig i afsatser, hvarje
ungefär 5 meter hög. Slätterna mellan afsatserna äro upp-
fylda med laguner eller träsk. En dylik terräng fortfar
ända tills man, ungefär 5 timmars väg från fartyget, kom-
mit på en höjd af 27 meter. Härifrån upphör terass-
bildningarna, och terrängen utgöres sedan af en mängd
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små höjdsträckningar, som äro genomskurna af bäckar,
hvilka under snösmältningstiden måste vara mycket våld-
samma. Sju eller åtta timmars väg från fartyget mötte
vi en dylik bäck, hvilken längre i SS O förenar sig med
en annan, som framlöper mellan tvenne klippafsatser af
20 meters höjd. På en af dessa uppslogo vi vårt tält
för att afteckna och undersöka några kullar, hvilka redan
afklädt sig den vinterdrägt, som de burit nio långa månader.
På toppen af den ena kullen funno vi märken efter två ny-
ligen borttagna tält, som troligen tillhört den ren-tschuktsch,
hvilken nu slagit sig ned halfvägs mellan Pitlekaj och Taffel-
berget på en kedja af höjder, som tyckes skilja Irgunnuk-
lagunen från den bergiga östra stranden af Koljutschin-bay.
Vid vårt rastställe funno vi en mängd renhorn och en hög
sönderslagna ben.

Sedan vi åter anträdt vår färd, kommo vi snart till
foten af Taffelberget, hvars höjd jag beräknade till 180
meter. Berget sluttar sakta åt vester och söder (ungefär
10°), men brantare åt öster och norr (ungefär 15°). Djur-
lifvet deromkring var mycket lifligt. På mindre än en

timme varseblefvo vi öfver ett dussin räfvar, som sprungo
upp och ned för backarne och cirklade omkring oss, som
om de löpt för lina. Lyckligtvis för dem, höljo de sig på
ett vördnadsfullt afstånd från vår doktors säkra gevär.

På andra sidan om Taffelberget sänker sig marken
regelbundet mot Koljutschin-viken. En stund sökte vi här
förgäfves Jettugins tält, i hvilket vi ämnade tillbringa nat-
ten, och som bestämts till utgångspunkt för kommande ut-
färder, tills slutligen renspår och derefter anblicken af några
af dessa fredliga djur förde oss på rätt väg, så att vi om-
kring kl. 9 e. m. fingo syn på den efterlängtade boningen
midt i en snö-öken. Vid ropet jarangå (tält) spetsade hun-
darne öronen, utstötte ett glädjetjut och sprungo i fullt traf
mot målet. Vi framkommo kl. a/2 1l på natten. I tältet
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mottogos vi gästvänligt af hustrun, hvilken genast gjorde
i ordning allt som behöfdes för erhållande af mat och hvila.
Jettugin sjelf var icke hemma, men återkom snart med en
släde, dragen af renar. Knappt hade dessa blifvit från-
spända, förr än cle sprungo tillbaka till hjorden, hvilken
enligt Jettugins utsago uppehöll sig 9 kilometer öster ut
från tältet.

Jag har aldrig sett en familj så behäftad med kräm-
por som Jettugins. Den sextioårige fadern förenade hos sig
nästan alla de kroppslyten, som kunna falla på en dödligs
lott. Han var blind, spetälsk(?), lam i venstra handen,
högra delen af ansigtet och troligen i benen. Kroppen var
dessutom nästan öfverallt täckt med ärr efter gamla sår-
nader af 4—5 centimeters genomskärning. Då dr Alm-
qvist och jag nödgades tillbringa natten i samma trånga
sofkammare som han, var det derför ej underligt, att vi
drogo oss så långt undan som möjligt i vårt hörn. Sof-
kammaren eller det inre tältet hos en ren-tschuktsch är för
öfrigt mycket mera beboelig än hos kust-tschuktschen; luf-
ten är, om icke just ren, åtminstone möjlig att inandas, och
det tjocka lager af renhudar, som betäcker tältgolfvet, kunde
i mjukhet mer

_____
väl täfla med våra bäddar om bord.

Jettugin, hans hustru Tengaech och brodern Keuto sofvo
under bar himmel för att lemna oss mer utrymme och icke
störa oss vid uppstigandet. Afven Keuto hade ärft icke
så litet af faderns elände. Han var döf, half idiot, och på
hans kropp furmos redan spår till likadana fläckar som på
gubbens. Keuto var dock en tjenstvillig yngling, som under
vårt uppehåll vid tältet gjorde allt sitt till för att vara oss
till gagn och ständigt ströfvade omkring för att skaffa oss
foglar och växter. Han var en skicklig bågsk}^tt; jag såg
honom på 20—25 stegs afstånd med en trubbig pil döda
småfogel, och då jag stälde mig sjelf som skottafla, träf-
fade han mig midt i bröstet på kanske 80 meters afstånd.
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Den 14 användes af mig till astronomiska och geo-
detiska observationer, af dr Almqvist till utflygter i när-
heten af Jettugins tält för att undersöka nejdens fauna och
flora. Omkring kl. 10 e. m. återvände han, alldeles ut-
tröttad efter åtta timmars marsch i djup, vattendränkt snö och
under en känbar solvärme. Eesultatet af utflygten var i alla
utseenden utmärkt goclt, ej allenast till följd af en mängd
naturhistoriska fynd, utan äfven genom upptäckten att stran-
den af Koljutschin-viken framgår 3/4 mil sydvest från Jettu-
gins tält, beläget vid 66° 42' 4" nordl. br. och 186° 24' 0"
ostl. längd från Greenwich. Dr Almqvist hade vandrat
4 eller 5 mil längs vikens östra strand, som på de flesta
ställen är lodrät med en 15 meters stupa. I följd af
denna upptäckt beslöto vi fortsätta våra hydrografiska iakt-
tagelser ända till vikens botten, som enligt Jettugins be-
skrifning skulle ligga två dagsmarscher från tältet. Men vi
kunde icke utföra vår plan på grund af vår förares lättja;
han förklarade nämligen, att han på inga vilkor ville följa
oss längre. Hvarken böner eller hotelser förmådde rubba
denna hans föresats. Jag försökte sjelf köra slädarne, men
hundarne ville ej röra sig ur fläcken, ehuru jag, följande
liotschitlens system, tuktade upp dem ganska eftertryckligt.

Platsen, der Jettugins tält var uppslaget, erbjöd oss en
utsigt öfver en vidsträckt snöslätt, som på alla håll inne-
slöts af höga berg. I norr och nordost afhålla Taffelber-
get och berget Tenen nordanvindarne, och i söder skyd-
das tältplatsen af en lång och hög bergskedja mot de
från detta väderstreck kommande vindarne. Jag beräknade
några af de södra bergens höjd till 1200—1500 meter,
och deras af mörka linier fårade asurblå färg syntes mig
ange tillvaron af is på sluttningarna. En af spetsarne på
nämnda bergskedja var lätt igenkänlig. Det var en stym-
pad kon af måhända 1500 meters höjd. Koljutschin-viken
ligger mellan dessa berg och Jettugins tält. Afven dess
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vestra strand synes stiga lodrätt upp från hafvet, men

den är högre än den östra. Viken, som förefaller myc-
ket betydligare än kartorna angifva, var belagd med jemn
is; blott på ett och annat ställe uppstack ett af jord täckt
isstycke.

Då vi måste afstå från att besöka det inre af Kol-
jutschin-viken, beslöto vi att fara till betesplatsen för Jettu-
gins renar. Vi lemnade derför tältet den 15 på aftonen
och foro mot ONO. Den värme, som inträdt, började re-

dan göra resan öfver snöfälten besvärlig; hundarne sjönko
ned till magen, och icke sällan måste vi stiga ur för att
hjelpa de stackars djuren att klättra uppför de kullar, som
vi nödgades passera. Knappt hade de dock kommit på
renspåren, förr än äfven de mest uttröttade rusade å stad
allt hvad tygen höllo, hvilket kan vara nöjsamt nog upp-
för kullame, men då det bär utför, blir rätt farligt, eme-

dan sluttningen nästan alltid slutar med en tvärbrant af-
sats. Utan att märka det, kommo vi en gång i full fart
på kanten af en d}dik brant, och om vi ej i ticl lyckats
hejda farten, så skulle ett rätt vackert virrvarr af menniskor,
hundar och slädar störtat ned i djupet. För att uppegga
sina dragare begagna sig tschuktscherna af hundames begär
att springa efter renarne, och de söka under sina färder
ytterligare mana dem genom att då och då härma renens
skri. Efter 2 till 8 timmars färd träffade vi den första re-
nen och småningom allt flere och flere, tills vi ändtligen
omkring kl. 11 e. m. kommo till en talrik hjord, som vak-
tades af Jettugin. Jag vände mig till honom för att mot
en medförd bössa tillbyta mig en fullt frisk ren. Efter
åtskilliga undanflykter lofvade Jettugin slutligen att följande
dag lemna oss renen mot bössan. Han ville dock icke sjelf
eller med egen_ knif döda renen, hvarför jag bad doktor
Almqvist ge den nådestöten.

I följd af snöns upplösta tillstånd måste vi vänta till
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den 16 på aftonen för att begifva oss på återvägen. Vi
foro nu öfver den kedja af kullar, som förenar Taffelberget
med Tenen, och nedstego utför deras nordliga branta slutt-
ning mot en vidsträckt, mestadels kärr- och träskuppfyld
slätt. Den 17 ingick med dimma och betydande värme.
Dimman begränsade på några få meters afstånd synkret-
sen, och den höga temperaturen förstörde inom kort den
skare, som föregående natt bildats på snöns yta, samt smälte
de snölager, som ännu betäckte den nordliga sluttningen af
de två ofvannämnda bergen. På södra sluttningen deremot
voro kullame nästan fullständigt bara, och dälderna började
vattenfyllas. Fyra eller fem lika varma dagar som denna,
och jag tror det knappast skall finnas någon snö qvar om-
kring Koljutschin-viken. De urbilder, hvartill den hvita,
af solljuset upplysta dimman gaf upphof, voro synnerligen
öfverraskande. Hvarje obetydlig jordfläck såg ut som ett
vidsträckt snöfritt fält, hvarje grässtrå som en buske, och
en räf i vårt omedelbara granskap blef ett ögonblick tagen
för en jettebjörn. Dessutom var under en sådan dimma
verkan af solljuset på ögonen synnerligen plågsam äfven
för den, som bar konservglasögon. Under återfärden kom
Kotschitlen i följd af de många olika spåren vilse. -Lyck-
ligtvis hade jag hållit reda på huru vi färdats och kunde
med kompassens hjelp lotsa våra två små skutor i god
hamn. Den 17 juni kl. 2 1/-, e. m. voro vi åter välbehållna
om bord på Vega.

Vid samqvämet om bord under vinterns lopp voro na-
turligtvis utsigterna till förändring i den ständiga nordan-
vinden, den evinnerliga snöyran och den oupphörliga köl-
den samt hoppet om en snar befrielse från isens bojor ett
ständigt återkommande samtalsämne. Mången liflig ord-
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strid utkämpades härunder mellan väderleksprofeterna i gun-
rummet, och skämtsamma vad höllos mellan optimister och
pessimister. De förre vunno en stor seger, då den 8 fe-
bruari vid middagen lufttemperaturen steg till + o°,l C,
men på denna framgång när gick det dem alltid illa. Nor-
danvinden, snöyran och kölden ville aldrig taga slut. En
blå vattensky hägrade visserligen ofta vid horisonten i norr
och nordost, men »reningen» nådde vårt fartyg först ett
par timmar, innan vi för alltid lemnade vinterhamnen, och
ända till den 15 juni blef isens tjocklek nästan oförminskad
(1 72 meter). Solen steg dock allt högre och högre, men

utan att vilja bilda någon skare på snön, om den ock
på Vegas svarta skrof, kanske med tillhjelp af värmen i
dess inre, redan den 14 mars smälte så mycken snö, att
små istappar kunde bilda sig vid relingen. Det var ett
af de många bedrägliga vårförebud, som helsades med
förtjusning. Strax derpå inträffade dock åter stark köld,
som höll i hela april månad, under hvilken luftvärmen al-
drig steg öfver — 4°, 6 och hvars medeltemperatur var
— 18°,9.

Maj ingick med en köldgrad af — 20°, 1. Den 8 vi-
sade termometern — 26°, 8, och endast några få timmar
hade vi under »blomstermånaden» blidväder med en lufttem-
peratur af -f- I°,B. Afven början af juni var mycket kall;
den 3 hade vi — 14°,3 med en medeltemperatur för dyg-
net af — 9°,4. Ännu den 18 visade termometern vid mid-
natt — S°,o, men samma dag vid middagstiden egde under
svag sydlig vind en plötslig omkastning rum, och efter den
tiden sjönk termometern i det fria endast undantagsvis un-
der o°. Snösmältningen och snöafdunstningen började nu
och fortgingo med sådan hastighet, att landet i slutet af
månaden var nästan snöfritt.

Under hvilka förhållanden detta skedde visas af ne-
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danstående sammandrag af temperatur-iakttagelserna vid Pitle-
kaj från den 13 juni till den 18 juli 1879:

De tal, som maximikolumnen innehåller, äro, såsom
man ser, ingalunda synnerligen stora. Att det ofantliga
snötäcke, som nordanvindarne hopat på stranden, oaktadt
denna låga värmegrad kunde så hastigt försvinna, beror
tydligen dels derpå, att en mängd af den värme, som sol-
strålame föra med sig, direkt verka till snöns smältning,
utan att solvärmd luft användes som mellanlänk eller värme-
transportör, dels derpå, att de om våren rådande vindarne
komma från hafvet i söder och, innan de nå nordkusten,
passera betydande bergshöjder i det inre af landet. De
hafva derför naturen af föhnvindar, d. v. s. hela luft-
massan, som vinden för med sig, är uppvärmd, och dess
relativa fuktighet är ringa, emedan en stor del af luf-
tens ursprungliga vattenhalt kondenserats vid passerandet
af bergshöjden. Då den torra föhnvinden råder, eger der-

VÄDERLEKEN UNDER JUNI OCH JULI

Max. Min. Med. Max. Min. Med.
Juni 13 + 3°, 6 — B°,o — 1°,95 Juli 1 + o°,B — 0°,6 + 0°,07

14 + 2,6 + 0,2 + 1,47 2 + l,i — 1,0 + 0,40
15 + 3,1 + 1,7 + 2,28 3 + 5,0 + 1,0 + 2,28
16 + 1,6 — 0,6 + 0,90 4+3,8 + 1,4 + 2,68
17 + 3,0 + 0,2 + 1,22 5+5,2 + 2,0 + 3,60
18 + 2,4 — 0,6 + 1,23 6 + 3,3 + 1,0 + 2,28
19 + 3,6 + 1,4 + 2,43 7+5,0 + 1,4 + 2,68
20 + 3,5 + 1,7 + 2,50 8+8,6 + 0,6 + 4,82
21 + 2,6 + 1,5 + 2,07 9+1,8 + 0,4 + 0,97
22 + 3,0 + 1,5 + 2,28 10 + 1,4 + 0,5 + 0,90
23 + 4,1 + 1,8 + 3,00 11 + 1,4 + 0,6 + 1,00
24 + 6,8 + 0,9 + 3,18 12 + 9,0 + 0,5 + 4,73
25 + 4,4 + 0,4 + 2,30 13 + 0,5 + 3,7 + 5,03
26 + 3,8 + 0,6 + 1,7 7 14 + 5,4 + 1,8 + 3,63
27 + 1,4 + 0,7 + 1,02 15 + 1,6 + 0,6 + 1,13
28 + 2,i +0,2 +0,92 16 + 3,0 + 0,6 + 1,52
29 + 0,9 — 1,0 — 0,12 17 +11,5 + 3,8 + 7,80
30 + 1,0 — 1,8 — 0,27 18 + 9,2 + 6,2 + 7,58
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för en betydande snöafdunstnino- rum. Atmosferens ringa
halt af vattenånga minskar derjemte dess förmåga att ab-
sorbera solvärmen, men ökar i stället den andel af solvär-
men, som ännu finnes i behåll, då solstrålame tränga in i
snödrifvorna och der bidraga, ej till temperaturens höjning,
men väl till snöns förvandling i vatten. 1

Norrskenet är, såsom bekant, en på samma gång kos-
misk och terrestrisk företeelse, hvilken å ena sidan är bun-
den vid jordens luftkrets och står i nära sammanhang med
jordmagnetismen, men å andra sidan är beroende af vissa,
till sin natur ännu föga kända förändringar, hvilka vid mer
eller mindre regelbundet återkommande tider inträffa i so-
lens hölje och för oss gifva sig till känna genom bildningen
af solfläckar; den berömde holländske forskaren v. Baum-
hacer har till och med stält norrskenets uppträdande i
samband med kosmiska ämnen, som i stoftform från verlds-

1 Afven i Lappland betingas snösmältningen om våren i ej obetydlig mån
af likartade förhållanden, d. v. s. af torra, varma vindar, som komma frän fjel-
len. Härom har landshöfdingen i Norrbottens län H. A. Widmaek meddelat
mig följande intressanta bref:

»Huru varma än ostliga och sydliga vindar må vara i de närmast Kölen
liggande delarne af svenska Lappland, förmå de ej nämnvärdt smälta de snömas-
sor, som i dessa trakter falla under vintermånaderna. Deremot kommer hvarje
år, så vidt åt lappames meddelanden kan egnas någon tillit, i slutet af april eller
början af maj vestanfrån (d. v. s. från fjellen) en vind så hård och dertill så
varm, att den på helt kort tid, 6 till 10 timmar, upplöser snömassorna, får dem
art hopkrympa, befriar bergsidorna från snötäcket och förvandlar den snö, som
ligger pä isarne åde stora fjellsjöarna, i vatten. Sjelf har jag tvenne gånger varit
ute på mätningar i fjellen, då sådan vind påkommit. Den ena gången var jag på
Stora Lulevattnet i närheten af det s. k. Stora Sjöfallet. Natten hade varit kall,
men dagen blef varm. Ännu kl. 1 e. m. var det vindstilla, men omedelbart der-
efter började den varma vestliga blåsten, och innan kl. 6 på aftonen var all snö
på isen förvandlad till vatten, i hvilket vi gingo och vadade till knäna. Lap-
parne afvakta i allmänhet detta varma vestanväder, förr än de på vårarne draga
till fjells. Först sedan det gått fram, finnes derstädes bete för renhjordarne.»
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alltet nedfalla till jordytan. Detta praktfulla naturfenomen
spelar dessutom, om ock med orätt, en mycket stor rol i
diktade skildringar af vinterlifvet i den höga norden, och
det är i folkmedvetandet så bundet vid polarländernas is
och snö, att de flesta läsare af arktiska reseskildringar helt
säkert tro det vara en oförsvarlig glömska, om författaren
ej redogör för norrskenen vid sitt vinterläger. Visserligen
har vetenskapsmannen sig bekant, att denna underlåtenhet
i de flesta fall berott derpå, att ljusstarka norrsken äro
högeligen sällsynta just i den Franklin ska arkipelagen vid
Amerikas nordkust, der flertalet af detta århundrades arkti-
ska öfvervintringar egt rum, men knappast någon forsk-
ningsfärd har i alla fall företagits till den höga nordens
obygder, som ej i sin arbetsplan upptagit insamlande af
nya bidrag till utredande af norrskenets rätta natur och
läge i rymden. Sällan har likväl det vetenskapliga resul-
tatet motsvarat de förhoppningar man hyst. Af rent ark-
tiska expeditioner hafva, så vidt jag vet, endast tvenne, den
österrikisk-ungerska till Frans Josefs land (1872—74) och
den svenska till Mosselbay (1872 —73), återkommit med
en rik och för vetenskapen upplysande norrskens-förteck-
ning. 1 Eoss, Parry, Kane, _M'Clintock, Hayes, Nares
m. fl. hafva deremot endast varit i tillfälle att inregistrera
enstaka norrsken; fenomenet har vid deras öfvervintringar
icke bildat något kännetecknande drag för polarvinternatten.
Det var så mycket mindre att vänta, att expeditionen med
Vega skulle bilda ett undantag i detta hänseende, som dess
färd inträffade under ett af de år, om hvilka man på för-

1 »La Recherehes» öfvervintring år 1838—39 vid Bosekop i nordligaste Norge
(u 9: 58' n. br.) räknar jag ej med, då den egde rum i en trakt, som året om
bebos af hundratals européer. Under denna expedition sågos synnerligen prakt-
fulla norrsken, och de studier, som öfver dem anstäldes af Lottix, Bravais,
Lillikhö.-k och Siljeström, bilda bland de vigtigaste bidrag till norrskenets känne-
dom vi ega, hvarjemte man har denna expeditions tecknare att tacka för synner-
ligen trogna och mästerligt utförda taflor öfver företeelsen.

NORRSKEN VID VEGAS VINTE RQ VA RTER
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hand visste, att det skulle blifva ett norrskensminimi-år.
Just denna omständighet har dock medgifvit mig att i en
särdeles lämpligt belägen trakt studera en del af denna na-
turföreteelse under oväntadt gynsamma omständigheter. De
ljusbågar, som äfven i Skandinavien oftast utgöra utgångs-
punkten för strålnoiTskenen, hafva nämligen här visat sig
ofördunklade af norrskenets mera praktfulla former. Jag
har sålunda, ostörd af biomständigheter, kunnat egna mig åt
insamlande af bidrag till utredande af dessa ljusbågars läge,
och jag tror mig på detta sätt hafva kommit till några
ganska märkliga slutledningar, hvilka närmare blifvit utveck-
lade i en särskild afhandling, tryckt i »Vegaexpeditionens
vetenskapliga arbeten» (Del I s. 400). Här medgifver mig
utrymmet endast att derom anföra följande.

Norrskenens utseende vid Beringssund under minimi-
året 1878—79 synes af vidfogade taflor. Man såg här
aldrig de praktfulla strålband eller stråldraperier, vid hvilka
vi äro så vana i Skandinavien, utan endast mångårdslika
ljusbågar, som timme efter timme, dag efter dag voro oför-
ändrade till sitt läge. Då himlahvalfvet ej var molnhölj dt
och då norrskenets svaga ljus ej fördunklades af solens eller
fullmånens strålar, började dessa bågar vanligen att visa sig
mellan kl. 8 och kl. 9 e. m. och syntes sedan oafbrutet,
under midvintern till kl. 6, längre fram på året till kl. 3
om morgonen. Häraf framgår, att norrskenet äfven under
ett minimi-år är ett permanent naturfenomen. Bågarnes
nästan oföränderliga läge har vidare möjliggjort en mängd
mätningar af deras höjd, utbredning och läge, hvaraf jag
trott mig kunna sluta: att vårt jordklot äfven under ett
norrskensminimi-år är prydt med en nästan ständig, enkel,
dubbel eller flerdubbel ljuskrans, hvars inre kant vanligen
har en höjd öfver jordytan af ungefär 200 kilometer eller
0,03 jordradier, hvars midt, »norrskenspolen», är belägen
något under jordytan, ett stycke norr om den magnetiska
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polen, och som, med en tvärgenomskärning af 2000 kilo-
meter eller 0,3 jordradier, utbreder sig i ett plan vinkelrätt
mot den jordradie, som träffar kretsens medelpunkt.

Jag har benämnt denna ljuskrans norrskensglorian med
anledning af dess form och dess likhet med strålkronan
kring ett helgons hufvud. Den står i samma förhållande
till Skandinaviens strål- och draperinorrskeu, som passad-
och monsunvindarne i södern till nordens oregelbundna vin-
dar och stormar. Sjelfva kransens ljus är aldrig stråldeladt,
utan snarlikt det ljus, som gått igenom en mattslipad glas-
skifva. Då norrskenet blir starkare, förändras ljuskransens
omfång: man ser dubbla eller flerdubbla bågar, oftast be-
lägna ungefär i samma plan och med gemensam medel-
punkt, och strålkastning eger rum mellan de olika bågarne.
Sällan ser man bågar, som ligga oregelbundet till hvaran-
dra och korsa hvarandra.

Synområdet för den vanliga bågen är begränsadt inom
tvenne kretsar, som dragas på jordytan, med norrskenspo-
len till midt och radier mätta på jordens rundning af 8°
och 28°. Det berör endast obetydligt länder bebodda af
folk med europeiskt ursprung (nordligaste Skandinavien,
Island, danska Grönland), och äfven midt i detta område
finnes ett öfver mellersta Grönland, södra Spetsbergen och
Frans Josefs land framgående bälte, der den vanliga bågen
bildar endast en svag, mycket utbredd ljusslöja i zenit, hvil-
ken kanske röjer sig blott derigenom, att vintermörkret
här blir betydligt förminskadt. Detta bälte skiljer de trak-
ter, der ljusbågarne företrädesvis visa sig åt söder, från
dem, der de företrädesvis framträda på norra synranden. I
området närmast norrskenspolen ser man endast de mindre,
i mellersta Skandinavien endast de större, mera oregelbun-
det bildade ljuskransarne. Men i sistnämnda trakt, liksom
i södra brittiska Amerika, blifva i stället norrskensstormarne,
strål- och draperinorrskenen, allmänna, och dessa tyckas
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Norrsken vid Vegas vinterkvarter d. 3 mars 1879 kl. 9 t. e. m.

Dubbla norrskensbågar sedda d. 20 mars 1879 kl. 9 t. 30 m. e. m.

Elliptiskt norrsken d. 21 mars 1879 kl. 2 t. 15 m. f. m.

Elliptiskt norrsken d. 21 mars 1879 kl. 3 t. f. m.
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ligga närmare jordytan än bågnorrskenen. De allra flesta
polarexpeditioner hafva öfvervintrat så nära norrskenspolen,
att den vanliga norrskensbågen der legat under eller helt
nära horisonten, och då strålnorrsken sällan tyckas före-
komma inom denna krets, är det lätt förklarligt, hvarför
vinternatten vid dessa expeditioners vinterqvarter så sällan
varit upplyst af norrsken, och hvarför beskrifningen af detta
fenomen spelar en så liten rol i deras reseskildringar.

Långt innan marken
blifvit bar och blidväder
inträdt, begynte flyttfog-
lar ankomma: först snö-
sparfven den 23 april, der-
på stora skaror af gäss,
ejdrar, alor, fiskmåsar, ilere
arter vadare och sångare.
Den första bland dessa se-
nare var den lilla sirliga
Sylvia Ewersmanni, som i
början af maj uti stora
skaror slog sig ned på den
enda mörka fläck, som ännu
syntes i trakten — Vegas
svarta däck. Alla voro

Sångfoglar i Vegas rigg.
Maj 1879.

tydligen ytterligt uttröttade, och det första de små stacka-
rena gjorde var att uppsöka beqväma sofplatser, på hvilka
ett fartygs rigg har rik tillgång, när det gäller småfogel.
Jag behöfver väl knappast tillägga, att våra nya gäster,
vårens förebud, om bord stördes så litet som möjligt.

Vi började nu flitigt samla material till kännedomen
om traktens fogel- och däggdjursfauna. Samlingarna äro,
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då detta skrifves, ännu ej bearbetade, och jag kan derför
härom endast anföra följande.

Af den bekantskap, jag under egna föregående resor

och studiet af andras gjort med den högnordiska fogelverl-
den, hade jag fått den oriktiga föreställningen, att ungefär
samma fogelarter skulle möta oss öfverallt i Europas, Asiens
och Amerikas polarländer. Erfarenheten under expeditionen
med Vega visar, att detta ingalunda är förhållandet, utan
att Asiens nordöstra udde, Tschuktsch-halfön, i detta hän-
seende bildar ett fullständigt undantag. Foglar förekomma
här i mycket mindre antal, men med en vida större mång-
fald af former än på Novaja Semlja, Spetsbergen och Grön-
land, till följd hvaraf fogelverlden i dess helhet på Tschuktsch-
halfön har en från de atlantiska polarländernas helt och hål-
let afvikande prägel. Visserligen möter man äfven här for-
mer ytterst närbeslägtade med Spetsbergens och Novaja Seml-
jas stormås (Larvs glaucus Brunn.), ismas (L. eburneus
Gmel.), kryckja (L. tridactylus L.), alfogel (Hareida glacialis
L.), praktejder (Somateria spectabilis L.) l, simsnäppa (Phala-
ropus fulicarius Bonap.), fjärplyt (Tringa maritima Brunn.)
o. s. v., men derjemte träffas här en oväntad mängd egen-
domliga arter, t. ex. den- amerikanska ejdern (Somateria
V-nigrum Gray), en svanlik gås, helt hvit med svarta
vingspetsar (Anser hyperboreus Pall.), en gråbrun gås
med yfvig gulhvit fjäderbeklädnad på hufvudet (Anser pic-
tus Pall.), en på hufvudet synnerligen grant, i sammets-
svart, hvitt och grönt färgad Fuligula-art (Fuligula Stel-
leri Pall.), den vackert tecknade, sällsynta Larvs Rossii
Kichards., af hvilken dr Almqvist d. 1 juli 1879 sköt
ett exemplar från fartyget, en liten brun snäppa med
skedlikt utvidgad näbbspets (Eurynorhynchus pygmseus L.),
samt åtskilliga hos oss ej förekommande sångfoglar o. s. v.

1 Den vanliga ejdern (S. mollissima L.) saknas här eller är åtminstone
mycket sällsynt.
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Dessutom utmärka sig, enligt löjtnant Nordqvist, äfven en

del af de här lefvande skandinaviska formerna genom mindre
betydande olikheteri färgteckning och storlek. Den besynner-
liga skedsnäppan var en tid på våren så allmän, att den ett
par gånger serverades vid gunrummets bord, något för hvilket
vi efter hemkomsten fått uppbära svåra förebråelser af djur-
samlare. Denna fogel finnes nämligen endast i några få museer.
Den beskrefs första gången af Linné i -Museum Adolphi Fri-

Skedsnäppa från Tschuktsch-landet.
Eurynorhynchus pygmaeus L.

Vid sidan fogelns näbb sedd uppifrån, i naturlig storlek.

derici, Tomi secundi prodromus, Holmise 1764», och derpå af
C. P. Thunberg i Vetenskaps-akademiens handlingar för 1810
(sid. 194), der det uppgifves, att fogelns hemland är det tro-
piska Amerika. Sedermera har den några få gånger blifvit
fångad i sydöstra Asien. Sannolikt tillbringar den, liksom
Sylvia Ewersmanni, vintern någonstädes i den Filippinska
ögruppen, men söker sig om sommaren bort till den höga nor-
den. Liksom åtskilliga andra foglar, som visade sig om våren
med de första bara fläckarna, försvann den i juli. Kanske
drog den sig för att häcka till busksnåren i det inre af landet,
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eller ock, hvilket är sannolikare, längre norr ut till de af
européer ännu ej upptäckta öar eller kontinenter, som
enligt all sannolikhet sammanbinda Wrangels land med den
Franklinska arkipelagen.

En egendomlig dragningskraft på polarfararen utöfva
de högre djurformer, som jemte honom våga trotsa den
arktiska nattens köld och mörker. Rörande dessa har löjt-
nant Nordqvist meddelat följande:

»Det om vintern vanligaste däggdjuret på Tschuktseh-halföns
nordkust är haren. Den skiljer sig från den i Skandinavien
förekommande fj eliharen (Lepus borealis Lillj.) genom sin an-
senligare storlek och cle icke så hastigt afsmafnande näsbenen. Of-
tast träffas den *uti flockar af 5 eller 6 stycken på de endast af ett
tunnt snölager täckta kullame i granskapet af tälten, trots de
hungriga hundskaror som der kringstryka.

Ganska talrika äro fjeUrackorna (Vulpes fagopus L.). Van-
liga räfven (Vulpes vulgaris Gray) tyckes äfven vara allmän. En
röd räf, som löjtnant Brusewitz sköt från fartyget i oktober, afvek
betydligt från den vanliga räfven och närmade sig fjellrackan. Räf-
varnes föda tyckes om vintern utgöras af harar, snöripor och lem-
lar. Jag har ett par gånger sett omkring en meter djupa, vid myn-
ningen icke öfver 30 centimeter vida hål, hvilka enligt tschuktscher-
nas uppgift voro gräfda af räfvar under sökande efter lemlar.

Af lemlar har jag här sett tre arter, nämligen Myocles oben-
sis, M. torquatus och Arvicola obscurus. Dessutom skall här, en-
ligt tschuktschernas utsago, förekomma en liten mus, efter all sanno-
likhet en näbbmus. Myodes torquatus erhölls för första gången
den 12 januari, Myodes obensis den 13 februari. Båda arterna
bragtes derefter ofta om bord af tschuktscher, och icke sällan sågos
under vintern lemlar springa på snön. Myodes obensis tycktes före-
komma betydligt talrikare än den andra arten. Egendomligt är, att
alla de nio exemplar af Myodes torquatus, som jag under vintern
erhöll, voro hanar. I motsats mot dessa båda lemmelarter tyc-
kes icke Arvicola obscurus om vintern visa sig ofvanom snön.
Af den senare hemtades åtta stycken från den mellan Jinretlen och
Beringssund belägna byn Tjapka den 8 maj. Derpå erhöll jag ännu
en från den 5 engelska mil öster om Jinretlen belägna byn Irgunnuk.

Sällsyntare i dessa trakter öfvervintrande landdäggdjur äro var-
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gen, som af oss blifvit sedd ett par gånger, samt vildrenen. Fot-
spår efter den sistnämnda sågos den 23 mars uti bergstrakten 15
—20 engelska mil söder om Jinretlen. Enligt tschuktschernas ut-
sago stanna några få renar qvar vid kustbergen, då deremot största
delen mot vintern flyttar längre söder ut. Dessutom lefva här om
vintern ytterligare tvenne däggdjur, ehuru man endast ser dem om
sommaren eller hösten, emedan de den öfriga tiden ligga i dvala.
Dessa äro landbjörnen och murmeldjuret (Arctomys sp.). Någon

Murmeldjur från Tschuktsch-landet.

landbjörn sago vi icke, men väl funno löjtnant Hovgaard och jag
den 8 oktober spår af detta djur omkring 2 —3 engelska mil från
kusten. Tschuktschema säga, att landbjörnen icke skall vara säll-
synt om somrarne. Murmeldjuret förekommer talrikt. Den 2<>
maj bragtes det för första gången om bord af en tschuktsch, och
följande dagen såg jag sjclf ett sitta på toppen af en liten kulle.
uti hvilken det hade sin boning.

Utom de anförda djuren hafva infödingarne talat om ett djur.
som af dem kallas smennet» och säges lefva vid åstränder. Enligt de
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ras beskrifningar tyckes det vara den vanliga uttern. Liksom på
de flesta ställen, der lemlar äro allmänna, så träffas äfven här små-
vesslan (Mustela vulgaris Briss.), af hvilken jag genom tschuktscherna
erhållit tvenne skinn. Om hermelinen förekommer i den del af
Tschuktsch-landet vi -besökt, kan jag icke med säkerhet säga. Det
är dock troligt, emedan tschuktscher berättat mig, att här skall
finnas en vessla, som har svart svansspets.

Endast tvenne hafsdäggdjur hafva under vintern blifvit sedda
i trakten, nämligen snudden eller ringlade säten och isbjömm.
Ett par gånger hafva spår af den senare iakttagits i närheten af
land. Den tyckes dock egentligen hålla sig vid öppningar i isen
längre utåt hafvet, der under vår härvaro två stycken blifvit dö-
dade af tschuktscher från grannbyarna. Snadden är troligtvis den
enda salart som förekommer nära kusten under vintern. Den fån-
gas i stor mängd och utgör jemte fisk och åtskilliga växtämnen
tschuktschernas hufvuclföda.

Af landfoglar öfvervintra i trakten endast tre arter, nämligen
en uggla (Strix nyctea L.), en korp (Corvus sp.) och en ripa, (La-
gopus subalpina Nilss.) ; den sistnämnda är den allmännaste. Den 14
december såg jag under en slädfärd inåt landet, ungefär 10—12
engelska mil från kusten, tvenne stora flockar ripor. Den ena räk-
nade troligtvis öfver 50 stycken. Närmare kusten träffas deremot,
i synnerhet mot våren, för det mesta endast enstaka foglar. Kor-
pen förekommer allmänt vid tschuktsch-byarna och bygger sitt
bo uti närbelägna klippbranter. Det första korpägget erhölls den
31 maj. Fjellugglan sågs för första gången den 11 mars, men
skall, enligt tschuktschernas utsago, träffas under hela vintern. I
april och maj sågo vi äfven några fjellugglor, den 21 maj såg
jag två.

På öppna ställen uti hafvet skola här, enligt tschuktschernas
påstående, vintern om förekomma tvenne simfoglar, nämligen alkan
(Uria Briinnichii Sabine) och tejsten (Uria grylle L.). Af den förra
erhöllo vi exemplar första gången den 1 maj, af den senare den
19 i samma månad. Möjligen öfvervintra i öppna ställen af hafvet
utom dessa foglar äfven en Mergulus-art, af hvilken ett exem-
plar kom till Vegas öfvervintringsplats den 3 november, och en
Fuligula, hvaraf ett exemplar åt oss såldes den 9 mars af en
tschuktsch, som sade sig hafva dödat det vid en rening utanför
kusten.»

DE OFVERVINTRÄNDE DJUREN
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Efter flvttfoglarnes ankomst började jagtutflygter bilda
ett välkommet afbrott i vårt enformiga vinterlif och jagt-
utbvtet en ej mindre angenäm omvexling i konservfödan.
Dessutom utbjödo tschuktscherna dagligen åt oss en mängd
olika slag af foglar, i synnerhet sedan de märkt, att vi be-
talte ett högre pris för mången sällsynt, men liten och föga
matiivttio; fogelart, än för en stor fet gås. Småfoglar dödade
tschuktscherna antingen med stenkastning eller genom att
skjuta dem med båge och pil, hvarvid må anmärkas, att de
flesta voro mycket klena skyttar. Afven fångade de dem
med rännsnaror af hvalbarder, hvilka spändes öfver bara
fläckar vid stranden, oftast mellan två hvalkotor. Kuller-
stenar äro nämligen sällsynta, men hvalben träffas, såsom
ofvan är anfördt, flerstädes i mängd på de strandvallar, der
tälten äro uppförda. I juni började vi få ngg af måsar,

ejdrar, alfoglar, gäss och lommar i tillräckligt antal för bor-
dets behof. Tillgången var dock ingalunda så riklig som

under häckningstiden på (irönland, Spetsbergen eller Novaja
Semlja.

Ett stycke bortom fartyget bildade sig i slutet på maj
tvenne råkar af några famnars bredd. Jag utsände den. 81
maj några man för att dragga på detta ställe. De åter-
kommo med rikt utbyte, men beklagligen slöt sig öppnin-
gen å nyo den följande dagen, och då jag jemte löjtnant
Bove den 2 juni besökte stället, var en stor nybildad to-
ross uppskjuten längs kanten af den forna rännan. En
annan råk bildade sig några dagar derpå, men slöt sig åter
genom en ny rubbning i isens läge, hvarvid åter en hög
isvall, bildad af lösa, öfver hvarandra hopade isblock, angaf
den forna öppningens läge. Afven det starkaste fartyg
skulle vid isens sammanskjutning hafva blifvit krossadt i
en dylik ränna. Af olika slag med dessa båda tillfälliga
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råkar var en vidsträckt öppning, som visade sig en eller
två kilometer norr om fartyget. Antagligt är, att den med
få, ehuru kanske svårpasserbara afbrott sträckte sig ända
till Beringssund, der enligt tschuktschernas utsago flere hval-
fångare redan infunnit sig. Omkring sjelfva fartyget låg
isen dock fortfarande fast och obruten. Ej heller tycktes
tschuktscherna vänta, att den så snart skulle lossna, att
döma af den mängd föror, dragna af hundar och renar,
som fortfarande passerade förbi oss, så väl mot öster som

vester. En bland dessa förbiresande måste här särskildt
omnämnas, enär hans färd varit omtalad såsom en till oss

utsänd undsättningsexpedition.
Det var den 19 juni. En mängd förbiresande tschuk-

tscher kommo såsom vanligt om bord, dels för att uppbära
den gästfrihetstribut, hvartill de ansågo sig berättigade, dels
för att tillfredsställa en lättförklarlig nyfikenhet och smått
sqvallra om de föregående dagames vigtigaste händelser. En
bland dem, en medelålders man, som vi ej sett förut, med
välvilliga och något sjelfbelåtna drag, hvars ansigte var en
samling af idel skrynklor och hvars päsk var öfverdragen
med en gammal sammetsskjorta, presenterade sig med en
viss anspråksfullhet såsom höfdingen Noak Elisej. Allt se-

dan misstaget med den ståtlige Tschepurin, och sedan till och
med Menkas förmodade träl förklarat sig vara minst lika
god som Menka sjelf, hade vi börjat taga tschuktschisk
höfdingavärdighet temligen likgiltigt. Noak Elisej blef der-
för, oaktadt han sålunda framstält sina anspråk, mottagen
allmogen likt, hvaröfver han syntes litet stött. Men vårt
beteende ändrade sig snart, då Notti eller någon annan

af våra dagliga gäster, som blifvit väl förtroliga med våra
tycken, böjelser och svagheter, upplyste oss, att Noak Eli-
sej hade med sig ett stort, ett mycket stort bref. Gub-
ben Noak medförde således post, kanske europeisk post.
Med ens blef han i våra ögon en vigtig man. Sedan han
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Stegocephalus Kessleri Stuxb.

naturlig storlek.

Sabinea septemcarinata Sabixe.
naturlig storlek.

Evertebrater från hafvet vid Vegas vinterkvarter.
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Acanthostephia Malmgreni (Goës.).
2 ggr förstorad.

Ophioglypha nodcsa (Lütken).
2 ggr förstorad.

Evertebrater från hafvet vid Vegas vinterkvarter.
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en tid blifvit bestormad med frågor, framtog han från en

om halsen hängande påse de vanliga hopsurrade brädlap-
parne, hvilka här tjena som postväska. De befunnos dock
innehålla endast ett bref på ett par rader från en rysk em-

betsman i Nischni Kolymsk, utan några underrättelser från
Europa, men med tillkännagifvande, att furst Noak Elisej

Noak Elisej.
Efter en fotografi af L. Palander.

vore sänd till oss för att bistå oss, om så erfordrades. Till
en början skakade Noak på sin mage för att tillkännagifva,
att han var hungrig och äskade mat, samt harklade och
pekade med fingret på strupen för att ange, att en »ram»
skulle smaka bra. Derpå berättade han något som vi ej
så noga begrepo, men som vi numera hafva skäl att tolka
såsom ett tillkännagifvande, att Noak ledde en af de si-
biriska myndigheterna för vår undsättning utsänd expedi-
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tion, och att han derför vore villig att mot lämplig er-
sättning till oss lemna några renar. Jag begagnade mig
äfven af anbudet och tillhandlade mig tre djur för socker,
te och litet tobak. Noak var för öfrigt en vänlig och
gemythg man, som, så kristen han var, reste omkring med
två hustrur och en mängd barn, hvilka naturligtvis alla
skulle se fartyget och få sin välfägnad af tobak, lerpipor,
socker, ram m. m.

Det hade nu börjat samla sig så mycket flödvatten
på isen, i synnerhet nära land, att det var ytterst svårt att
gå från fartyget till stranden och åter. Mången tilltänkt
landutflygt blef afbruten derigenom, att man, strax sedan
man lemnat fartyget, klef ned i något djupare hål på isen
och fick sig ett kallt bad. Utflygterna i land började dock
blifva af mycket stort intresse för botanisterna och zoolo-
gerna, och jag lät derför, för att undgå de nämnda olä-
genheterna, uppslå ett tält vid sidan om den stora lagunen
mellan Pitlekaj och Jinretlen och ditföra en lätt båt. La-
gunens botten var ännu upptagen af is, öfver hvilken dock
vattnet stod så högt, att båten flöt deri. Naturforskarne
slogo sig turvis ned i tältet och gjorde härifrån dels i
båt dels till lands utfärder åt olika håll, efter hvad jag
hoppas med det resultat, att omgifningen af Pitlekaj nu-
mera är den bäst kända trakt af Asiens nordkust, hvilket
i det hela ej vill säga så mycket. Den första blomman
(Cochlearia fenestrata R. Br.) sågs den 28 juni1. En vecka
derefter började marken att grönska och blommor af olika

1 Under 1861 års expedition, då vi i början af juni blefvo af is instängda
vid Treurenberg-bay på Spetsbergen (79° 57' n. br.), togs den första blom-
inan (Saxifraga oppositiolia L.) den 22 juni. Efter öfveivintringen 1872—73
sågo Palander och jag under vår slädfärd rundt om Nordostlandet den första
blomman (samma Saxifraga-art) redan den 15 juni i bottnen af Wahlenberg-bay
(79° 46' n. br.).
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slag visa sig i allt större och större antal 1. Några flugor
sågos en solskensdag redan i maj (den 27) hoppa på sjelfva
snön, men först i slutet på juni började insekter visa sig i
något större antal, deribland en mängd Harpalider, ett par
stora Carabus-arter och en stor Curculionid. De här före-
kommande insekterna äro dock, i afseende på så väl art- som

1 För fullständighetens skull skall jag här uppräkna äfven de växter, som
dr Kjellman funnit vid Pitlekaj. De med * betecknade förekomma antingen sjelfva
i Skandinavien eller representeras derstädes af mycket närstående former.

Leucanthemum arcticum (L.) DC.
Artemisia arctica Less.

» vulgaris L. f. Tilesii Ledeb.
Cineraria frigida Richards.

*
» palustrisL. f. congesta Hook.

* Antennaria alpina (L.) R. Br. f. Frie-
siana Trautv.

* Petasites frigida.
* Saussurea alpina (L.) DC. f. angusti-

folia (DC.)
* Taraxacum officinale Web.

Valeriana capitata Pall.
Gentiana glauca Pall.
Pedicularis sudetica Willd.

» Langsdorffii Fisch.
» lanata Willd. f. leiantha

Trautv.
» capitata Adams.

* Polemonium coeruleum L.
* Diapensia lapponica L.
* Armeria sibirica Turcz.

Primula nivalis Pall. f. pygmasa Le-
deb.

» borealis Duby.
* Loiseleuria procumbens (L.) Desv.
* Ledum palustre L. f. decumbens Ait.
* Vaccinium vitis idsea L.
* Arctostapbylos alpina (L.) Sprexg.
* Cassiope tetragona (L.) Dox.

Hedysarum obscurum L.
Oxytropis nigrescens (Pall.) Fisch.

f. pygmeea Cham.
» species. ?

* Rubus Charnaemorus L.
* Comarum palustre L.

Potentilla fragiformis L.
f. parviflora Trautv.
f. villosa (Pall.)

* Sibbaldia procumbens L.
* Dryas octopetala L.

Spinea betulsefolia Pall. f. typica
Maxim.

* Hippuris vulgaris L.
* Saxifraga stellaris L. f. comosa Poir.

» punctata L.
*

» cernua L.
*

» rivularis L.
* Rhodiola rosea L.
* Empetrum nigrum L.
* Cardamine bellidifolia L.

Cochlearia fenestrata R. Br.
f. typica Malmgr.

f. prostrata Malmgr.

Ranunculus Pallasii Sehlecht.
» nivalis L.

*
» pygmaeue Wo.

*
» hj*perboreus Rottb.

* Aconitum Napellus L. f. delphinifolia
(Reichexb.)

Claytonia acutifolia Willd.
* Wahlbergella apetala (L.) Fr.
* Stellaria longipes Goldie. f. humilis

Fexzl.
*

» bumifusa Rottb.
Cerastium maximum L.

» alpinum L. f. hirsuta Koch.
* Halianthus peploides (L.) Fr.

Alsine arctica (Stev.) Fexzl.
* Sagina nivalis (Lixdbl.) Fr.
* Polygonum Bistorta L.
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individantalet, icke synnerligen talrika, hvilket ej är så be-
synnerligt, då marken året om på ett ringa djup under
jordytan är frusen. Då äfven det föga mäktiga lager, som
om sommaren tinar upp, är hårdt fruset om vintern, måste
alla de insekter, som här förekomma, kunna i en eller an-
nan utvecklingsform uthärda att under någon tid vara stel-
frusna. Med skäl kan i anledning häraf anmärkas att,
om lifvet i en organism kan under månader så att säga
suspenderas genom stelfrysning utan att förintas, hvad hin-
drar då, att denna suspendering utsträckes öfver år, årtion-
den eller århundraden?

Den vanliga föreställningen, att allt animaliskt lif
skulle upphöra, då den inre djurvärmen sjunker under o°,
är för öfrigt ej fullt riktig. Detta bevisas af det rika everte-
bratlif, som träffas på Ishafvets botten, äfven der vattnet
året om har en temperatur af -—2° till —2°,7 C, äfven-
som af den märkliga iakttagelse under 1872—78 års öfver-
vintring i Mosselbay, att små krustaceer i milliontal kunna

* Polygonum viviparum L.
» polymorphum L. f. frigida

Cham.
Rumex arcticus Trautv.

* Oxyria digyna (L.) Hill.
Salix boganidensis Trautv. f. latifolia.

» Chamissonis Axders.
» arctica Pall.
» cuneata Turcz.

*
» reticulata L.
» species ?

Betula glandulosa Michx. f. rotundi-
folia Regel.

Elymus mollis Trix.
* Festuca rubra L. f. arenaria o_b.
* Poa flexuosa Wa.

Arctophila effusa J. Lge.

Glyceria vilfoidea (Axds.) Th. Fr.
» vaginata J. Lge. f. contrac-

teta J. Lge.
* Catabrosa algida (Sol.) Fr.

* Colpodium latifolium R. Br.
Dupontia Fiscberi R. Br.

* Trisetum subspicatum (L.) P. B.
* Aira ctespitosa L. f. borealis Trautv.

Alopecurus alpmus Sm.
* Hierochloa alpina (Liljebl.) Roem.

& Sch.
* Carex rariflora (¥e.) Sm.
*

» aqvatilis f. epigejos L^:st.
*

» glareosa Wg.
*

» lagopina Wg.
* Eriopborum angustifolium Roth.
*

» vaginatum L.
*

» russeolum Fr.
* Luzula parviflora (Ehrh.) Desv.
*

» Wahlenbergii Rupr.
*

» arcuata (Wg.) S*v. f. con-
fusa Lixdeb.

* Juncus biglumis L.
Lloydia serotina (L.) Reichexb.
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lefva i en vattendränkt snö, hvars temperatur är —2°,0
till —10°,2 C. Jag säger härom i redogörelsen för 187.2
—73 års resa 1:

»Om man under vintertiden framgår längs hafsbandet på den
snö, som vid ebbtid är torr, vid flodtid mer eller mindre genom-
dränkt af hafsvatten, så uppstår för hvarje steg man tager ett yt-
terst intensivt, praktfullt, blåhvitt ljussken, som i spektroskop gifver
ett enfärgadt labrador-blått spektrum. Det vackra ljusskenet upp-
står i den förut fullkomligt mörka snön då den omröres, varar
endast några ögonblick, efter det snön åter lemnas orörd, och är så

Skalbaggar från Pitlekaj
a. Carabus truncaticollis Eschschoi.tz l>/2 af "*at. storl. b. Alophus sp. l 2 af nat. storl.

intensivt, att det ser ut, som om ett elclhaf skulle öppna sig för hvart
steg man tager. Det gör i sanning ett egendomligt intryck att un-
der en mörk och bister vinterdag (lufttemperaturen var ibland i när-
heten af qvicksilfrets fryspunkt) framgå i denna blandning af snö och
lågor, hvilken för hvarje steg man tager stänker åt alla sidor, ly-
sande med ett sken så intensivt, att man vore färdig att befara,
det skodonen och kläderna skulle förbrännas.»

Vid närmare undersökning visade det sig, att detta ljus-
fenomen härrörde från ett litet kräftdjur, hvilket, enligt be-

1 Redogörelse för den svenska polarexpeditionen år 1872—73. Bihang till
Yet.-Akad. Handl. Bd. 2. X:r 18 s. 52.
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stämning af professor W. Lilljeborg, tillhör arten Metri-
dia armata A. Boeck, och hvars rätta element tyckes vara

en betydligt under 0° afkyld, med saltvatten genomdränkt
snösörja. Först vid en temperatur under —10° tyckes dessa
små djurs förmåga att lysa upphöra. Men då det element,
i hvilket de lefva, ytan af snön närmast stranden, otaliga
gånger under vintern blir ytterligare afkyldt ett par tiotal

Lysande krustaeé från Mosselbay
Metridia armata A. Boeck.

1. En hona, 12 ggr förstorad. 2. ena foten af andra paret.

grader, så synes det vara föga sannolikt, att dessa små djur
lida något men genom att någon tid utsättas för en köld
af —20° till —30°, ett ganska märkligt förhållande, då de
inom sin organism helt säkert icke ega något medel att
höja den inre kroppsvärmen nämnvärd! öfver det omgif-
vande mediets temperatur.

Vid Pitlekaj sågo vi dessa djur icke, men ett likar-

tadt fenomen, ehuru i mycket mindre skala, iakttog löjt-

FRYSANDE INSEKTER. LYSANDE KRUSTACE
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nant Bellot x under en slädfärd i Polar-Amerika. Han
trodde, att ljuset uppkom genom förmultnade organiska
ämnen.

Sedan tschuktscherna talat om för oss, att en utmärkt
smaklig svart fisk skulle förekomma i den från hafvet helt

Reitinacka.
Efter en fotografi af L. Palander.

och hållet afstängda, om vintern bottenfrusna sötvattens-
lagunen vid Jinretlen, företogo vi en utfärd dit den 8 juli.
Våra. vänner på tältplatsen voro genast till reds att bjelpa
oss, i synnerhet qvinnorna Aitanga och den tolfåriga, nå-
got bortskämda Vega-favoriten Eeitinacka. De sprungo

■1. K. Bellot, Journal d'un voyage aux mers polaires. Paris ISÖ4, s.
177 o. 223.
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som yra och lekfulla barn af och an för att ställa nätet i
ordning och anskaffa allt livad som erfordrades för fisket.
Vi hade från fartyget medfört ett 9 meter långt och 1
meter djupt nät. I dess öfre kant voro flöten anbragta, på
den nedre fastbands en lång stång, vid hvilken fastades fem
käppar, hvarmed stången ett stycke från stranden sänktes
till lagunens botten. Några i det kalla vattnet vadande
infödingar framsköto derpå nätet mot land med käpparne
och stången, som lätt gled fram öfver den gräsbevuxna sjö-
bottnen. För att hindra fisken att simma undan vadade
cjvinnorna på sidorna om nätet med högt uppskörtade på-
skar, skrikande och stojande samt då och då stannande för
att genom en våldsam damring gifva till känna, att vatt-
net var mycket kallt. Utbytet blef rikligt. Vi fingo i
hundratal en svart, för oss alldeles okänd fiskart, af en typ,
som man snarare skulle väntat finna i eqvatorialtrakternas
sumpar, än här uppe i norden. Fisken kördes ien hund-
släde till fartyget, der den blef dels för zoologens räkning
spritlagd, dels stekt, ej utan protest från vår gamle kock,
som tyckte, att den svarta, slemmiga fisken såg märkeligt
otäck och stygg ut. Men tschuktscherna hade rätt: det
var en verklig läckerhet, till smaken i viss mån liknande
ålen, ehuru finare och köttigare. Dessa fiskar voro för öf-
rigt seglifvade som ålar. Efter att hafva legat 11/-,l 1/-, timme
i luften, simmade de nämligen, om man lade dem i vat-
ten, lika raskt omkring som förut. Huru denna fiskart till-
bringar vintern, är mera gåtfullt än insekternas vinterlif.
Lagunen har nämligen intet utlopp och synes helt och hål-
let bottenfrysa. Den vattenmassa, som om hösten funnits
i lagunen, låg derför ännu till större delen qvar som ett
osmält och ej lossnadt islager, hvilket var täckt med ett
nere fot högt lager af flödvatten, som öfversvämmade de
närliggande gräsmarkerna. Det var i detta flödvatten, som
ilsket egde rum.
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Efter hemkomsten har Jinretlen-fisken blifvit undersökt
af professor F. A. Smitt i Stockholm, som om densamma
i ett för Vetenskapsakademien hållet föredrag meddelat, att
den tillhör en ny art, åt hvilken prof. Smitt gifvit nam-
net Datlia delicatissima. En mycket närstående form före-
kommer på Alaska och har benämnts Datlia pectoralis Beax.

För öfrigt äro dessa fiskar närbeslägtade med hundfisken
(Umbra Krameri Fitzing), som träffas i Neusiedler- och
Plätten-sjöarna och i grottor och andra vätte nfylda under-
jordiska håligheter i södra Europa. Märkvärdigt är, att

Hundfisk från Tschuktsch-halfön.
Dallia delicatissima Smitt.

1/2 af nat. storl.

den europeiska arten anses som oätbar och till och med be-
traktas med sådan vämjelse, att fiskare bortkasta den, så
snart den blifvit fångad, emedan de anse den giftig och
frukta, att deras öfriga fiskar skola förclerfvas genom berö-
ring med densamma. De anse sig också förnärmade, om
man begär hundfiskar af dem. 1 Hade vi haft reda derpå,
så skulle vi nu ej kunna intyga, att Dallia delicatissima
Smitt verkligen förtjenar sitt namn.

I början af juli blef marken nästan snöfri, och vi
kunde nu göra oss ett begrepp om huru sommartiden den
trakt såg ut, der vi tillbragt vintern. Den var just ej
intagande. Längst i söder höjde sig landet med terass-

1 Heckel und Kner, Die Siisswasserfische Oesterreichs. s. 295.
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formiga afsatser till ett berg, af oss kalladt Taffelberget,
hvilket visserligen var temligen högt, men icke genom
några branter eller cljerfva klipputsprång gaf något bidrag
till en sådan pittoresk landskapsram, som sällan saknas på
<le delar af Spetsbergen, Grönland och nordliga delen af
Novaja Semlja, som jag besökt; södra Novaja Semlja har
åtminstone på de flesta ställen branta pittoreska strandklip-
por. Om jag undantager bergudden vid Jinretlen, der en
af korpar bebodd klippa stupar ned i hafvet, och några
längre in vid Koljutschin-vikens strand belägna klippor,
utgjordes hafsbandet i det omedelbara granskapet af vår
öfvervintringsplats öfverallt endast af en låg strandsluttning,
bildad af grof sand. Ofvanpå denna sand, som alltid var
frusen, framgick, parallelt med stranden, en 50 till 100 me-

ter bred vall eller dyn af fin, om sommaren icke vatten-
dränkt och om vintern derför ej heller af is hopbunden
sand. Det är på denna vall, som tschuktscherna uppföra
sina tält. Märken efter dem träffar man nästan öfverallt,
och vallen är derför allestädes beströdd med sönderbrutna
redskap och lemningar efter fångsten. Ja, man kan utan
■öfverdrift säga, att Sibiriens hela nordöstra ishafskust är
kantad med ett band af sopor och affall af allehanda slag.

Grrofsanden, som underlagrar dynen, är såsom sagdt
ständigt frusen, på det ringa lager när, som om sommaren
upptinar. Det är här som Sibiriens »frostformation» bör-
jar, d. v. s. det ständigt frusna jordlager, som med vissa
afbrott utbreder sig från Ishafvet långt söder ut, ej alle-
nast under den skoglösa tundran, utan äfven under härliga
skogar och odlade åkerfält 1. Rätteligen börjar dock den

1 Afven temligen långt söder ut i Skandinavien förekomma ställen med
frusen jord, som under åratal ej upptinar. Sålunda skall man ej allenast i Egyp-
tinkorpi mossar i Xurmis och Pjelis socknar uti Finland träffa granskog växande
cifver lager eller »tufvor» af frusen sand, utan äfven på andra ställen i östra Fin-
land finna lager af stubbar, rötter m. m. efter olika trädgenerationer, vexlande
med lager af frusen mylla (enligt meddelande af agronomen Axel Asplund). Ett

LANDETS UTSEENDE EFTER SNÖSMÄLTNINGEN
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frusna jorden ett stycke från stranden under Jiafvet. 1 Vid
kusten utgöres nämligen bottnen ofta af hårdt frusen sand,
»berghård sand», såsom draggarena plägade inberätta. Frost-
formationen i Sibirien innehåller sålunda ej allenast terre-
stra utan äfven marina bildningar jemte rena klara islager,
dessa senare bildade i flodmynningar eller smärre sjöar, deri-
genom att det bottenfrusna vattendragets is om våren blif-
vit täckt med ett slamlager tillräckligt tjockt att skydda
isen för smältning under sommaren. Den frusna hafsbott-
nen tyckes åter hafva bildats derigenom, att den af floden
nedsköljda sanden varit omgifven af och vid sjunkandet fört
med sig något vatten från de uppvärmda, men föga salta yt-
lagren. På hafsbottnen har den sålunda med saltfritt, vid
0° frysande vatten omgifna sanden mött ett sedt vattenlager,
hvars temperatur varit 2° till 3° under o°, till följd hvaraf
sandkornen frusit hårdt tillsammans. Att det kan tillgå på
detta sätt, derom fingo vi direkt bevis, då vi om våren från
Vega nedsänkte djurkroppar för att skeletteras af de kräft-
djur, som vimlade på hafsbottnen. Om den här och der
genombrutna säck, i hvilken skelettet nedsänktes, först fick
fylla sig med det föga salta vattnet från ytan och derpå
hastigt sjunka till bottnen, så var densamma, då den om
en eller ett par dagar upptogs, fyld med is, som hindrat
kräftdjuren att åtkomma köttet. Vi hade redan beslutit
öfvergifva detta beqväma rengöringssätt, då jag lyckades
finna ett medel att undvika olägenheten; detta vans nämli-
gen derigenom att man, då säcken befann sig ett stycke
under ytan, drog den häftigt af och an, så att det deruti

bidrag till upplysning om det sätt eller rättare ett af de sätt, hvarpå dylika bild-
ningar uppkomma, lemnar det kända sakförhållande, att grnfvor med vid dagöpp-
ning ännu så långt söder ut som i mellersta Sverige inom några år fyllas med en
sammanhängande ismassa, om dagöppningen får stå öppen. Stanges denna, smäl-
ter åter isen, men dertill åtgå årtionden.

1 Redan Middendorff förmäler, att bottnen af Ochotska hafvet är frusen
(Sibirische Reise, Bd 4: 1, s. 502).
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medförda ytvattnet aflägsnades. Frusen lera och gyttja tyc-
kes ej förekomma på Ishafvets botten. Djurlifvet på den
frusna sanden var temligen fattigt, men alger förekommo
här, om ock i ringa mängd.

Innanför stranden vidtager ett slättland, betäckt med
vidsträckta laguner och en mängd mindre sjöar. Om vår-
tiden är detta område så vattendränkt och så genomkor-
sadt af djupa strida snöbäckar, att det är svårt, ofta omöj-
ligt att komma fram öfver detsamma. Strax efter snöns
försvinnande hade i alla fall en mängd foglar slagit sig ned
derstädes. Lappsparfven hade letat upp en från den sänka
marken framskjutande tufva för att i den anlägga sitt vackra,
med tak försedda bo, i granskapet hade vadarne lagt sina
ågg, vanligen omedelbart på den vattendränkta mossan utan
spår till rede, och på tufvor, som voro helt och hållet om-
gifna af vårflödet, träffade man ägg af lommar, alfoglar
ej drar och gäss. Redan under vår härvaro rann vattnet så
hastigt undan, att ställen, som ena dagen varit täckta med
en vattenspegel, öfver hvilken en grundgående båt kunnat
ros fram, den andra dagen voro förvandlade till våta sum-
piga marker, skylda af gul gräshalm från det föregående
året. Mångenstädes hade grässvalen blifvit af isen upp-
ryckt och bortförd, hvarigenom svarta, af skarpa räta linier
begränsade öppningar i gräsvallen uppstått, fullkomligt lik-
nande nyss afverkade ställen i en torftägt.

Om sommaren måtte här finnas gröna ängsmarker,
täckta med temligen högt gräs, men vid vår afresa hade
växtligheten ännu ej hunnit någon synnerlig utveckling,
och få voro de blommor, som då kunde upptäckas. Jag
förmodar dock, att äfven här en vacker arktisk blomster-
verld framspirar, om ock, till följd af kustlandets för nordan-
vindarne blottade läge, fattig i jemförelse med växtligheten
i skyddade dalar uti det inre af landet. Der finnas äfven
temligen höga buskar, medan deremot trädrepresentanten vid

SIBIRIENS FROSTFORMATION
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Pitlekaj utgjordes endast af en låg, längs marken krypande
videart.

Träd
från

Pitlekaj.
SalixarcticaPallas.nat. storlek.

Vi fingo dock ej se ens denna »skog» fullt löfbeklädd.
För att full sommarvärme skall inträda, behöfves det väl
äfven här, att isen skall bryta upp, och denna efterläng-
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tade stund tycktes ännu vara långt aflägsen. Isen blef
visserligen i början af juli snöfri, och dervid minskades den
issörja och det flödvatten, som under de föregående vec-

korna varit samladt på dess yta och gjort det ganska svårt
att från fartyget gå i land. Nu kunde man åter temligen
torrskodd och på en hård blå isyta göra utflygter i farty-
gets granskap. Man fick dock vara försigtig. De forna
springorna hade mångenstädes af det nedrinnande flodvatt-
net vidgats till större eller mindre öppningar, och der ett
tunnt svart föremål — litet grus, bleckbitar från konserv
burkar o. s. v. — legat på isen, hade bildat sig runda hål,
liknande de salhål, som jag om våren efter snösmältningen
sett blottade på isen å Spetsbergens fjordar. För öfrigt
var isens styrka nästan oförändrad, och ännu den 10 juli
hade man kunnat köra en tungt lastad parsläde från farty-
get till stranden.

Den 17 lossnade ändtligen årsisen närmast land, så
att en vidsträckt landrening uppstod. Men grundisarne voro
orubbade, och mellan dessa låg äfven årsisen fortfarande så
fast, att alla voro ense clerom, att minst fjorton dagar ännu
skulle åtgå, innan utsigt fans till befrielse.

Då ren-tschuktschen Jettugin den 16 kom om bord
och med anledning af den hvalbensinsamling, hvarmed vi
några dagar förut varit sysselsatta, berättade, att ben af
mammut fans vid hans tält, och att en mammutbete stack
upp ur den af vårvattnet utskurna branten af en å, som
flyter från Taffelberget till Riraitinop, tvekade jag derför
ej att begifva mig å stad på en utflygt till nämnda ställe.
Frånvaron från fartyget var beräknad till fem eller sex dagar.
Det var min afsigt att i en stor skinnbåt, tillhörig Xotti,
färdas uppför elfven till det ställe, der mammutbeteii fans,
och att derifrån till fots fortsätta till Jettugins tält. Jettu-
gin försäkrade, att elfven var tillräckligt djup för den platt-
bottnade båten. Men när vi färdats ett stycke inåt landet,
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visade det sig, att elfven, under den dag, Jettugin tillbragt
på fartyget, betydligt utsinat. Så viss var jag emellertid,
att is-stängslen ännu på lång tid icke skulle öppnas, att jag
genast efter återkomsten från den med anledning häraf miss-
lyckade utflygten vidtog anordningar till en ny utfärd för
att med andra fortskaffningsmedel nå målet.

Under sysselsättningen härmed förflöt förmiddagen den
18 juli. Vi satte oss vid vanlig tid ned vid middags-
bordet, utan aning om att stunden för vår förlossning nu

var inne. Under middagen märktes plötsligt, att fartyget
kom i en svag gungning; Palander rusade upp på däck,
såg att isen var i rörelse, lät elda på maskinen, som länge
sedan blifvit, i förväntan på denna stund, iordningstäld, och
två timmar derefter, den 18 juli ______

3 t. 30 min. e. m. r

var Vega flaggbeprycld under ånga och segel åter på väg
mot målet.

Vi funno nu, att en fullkomligt isfri spricka uppstått
mellan fartyget och det öppna vattnet närmast stranden,
hvarjemte isfälten vester om vår grandis skjutit längre ut
till sjös, så att strandreningen vidgats nog långt för att
lemna tillräckligt djupt farvatten åt Vega. Kursen stäldes
först mot NV för att kringgå de närmast oss belägna drifis-
falten, derpå längs kusten mot Beringssund. På höjden
vid Jinretlen stodo, då vi ångade förbi, byns män, qvinnor
och barn mangrant församlade, blickande utåt hafvet på den
eldhäst — tschuktscherna skulle kanske säga eldhund eller
eldren — som för alltid förde vännerna från de långa vinter-
månaderna bort från deras kalla, kala strand. Om de verk-
ligen, såsom de ofta lofvat, vid vår bortresa fälde tårar,
kunde vi ej se från det afstånd, som nu skilde oss från
dem. Men nog kan det hända, ett vildens lättrörda sinne
förledt dem dertill. Säkert är, att hos mången af oss skils-
messans vemod blandade sig i de känslor af stormande
glädje, som nu genomilade hvarje Vega-mans bröst.



NORDOSTPASSAGEN FULLBORDAD

73

Vega mötte ej mer några ishinder på sin väg mot
Stilla hafvet. Serdzekamen passerades natten mot den 19
kl. 1 t. 30 min. f. m. under tjock dimma, som hindrade oss

att tydligt urskilja landkonturerna. Man kunde ofvanom
dimbanken vid horisonten endast se, att denna i den sibiriska
ishafsfartens historia berömda udde upptogs af höga berg,
söndersplittrade, liksom bergen öster om Björn-öarna, i ruin-
lika jettemurar och pelare. Hafvet var spegelblankt och
nästan isfritt, en och annan hvalross stack upp sitt af dimman
vidunderligt förstorade hufvud i fartygets granskap, massor af
salar summo kring oss, och skaror af foglar, hvilka förmodli-
gen häcka på Serdzekamens branta klippor, omsvärmade far-
tyget. Från hafsbottnen upphemtade trawlnätet upprepade
gånger en synnerligen rik skörd af maskar, mollusker, kräft-
djur m. m. En zoolog hade här haft ett rikt arbetsfält.

Dimman fortfor, så att vi å andra sidan om Serdze-
kamen förlorade all landkänning, tills den 20 på morgonen
mörka höjder åter började skymta fram. Det var bergstop-
parne vid Asiens östra udde, Ostkap, ett mindre lämpligt
namn, som jag på kartan utbytt mot namnet Kap Descli-
new efter den djerfve kosack, som för 230 år sedan första
gången kringseglacle densamma.

Klockan 11 f. m. voro vi midt i det sund, som för-
enar Norra Ishafvet med Stilla Oceanen, och härifrån helsa-
des från Vega den gamla och den nya verlden med flagg-
ning och svensk salut.

Andtligen var alltså det mål nådt, för hvilket så många
nationer sträfvat, allt sedan sir Hugh Willoughby, under
kanonsalut och hurrarop från de högtidsklädda matroserna,
i närvaro af en otalig jublande menniskoskara, år 1553
segerviss inledde nordostfärdernas långa rad. Men, såsom
jag förut nämnt, blefvo förhoppningarna grymt svikna. Sir
Hugh och alla hans män omkommo som banbrytare för Eng-
lands sjöfart och för färderna på det isfylda haf, som i norr
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begränsar Europa och Asien. Otaliga andra sjöexpeditioner
hafva sedan dess beträdt samma väg, alltid utan framgång
och oftast med uppoffring af fartyg och många käcka sjö-
mäns lif och helsa. Nu först, efter förloppet af 336 år
och sedan de fleste i sjösaker förfarne män förklarat före-
taget omöjligt, har nordostpassagen ändtligen blifvit verk-
stäld. Detta har, tack vare våra örlogsmäns och deras be-
fäls ordningssinne, nit och duglighet, skett utan uppoffring
af ett enda menniskolif, utan sjukdom bland deltagarne i
företaget, utan ringaste skada på fartyget och under förhål-
landen, som visa, att samma sak de flesta, kanske alla år
kan göras om igen på några få veckor. Det må förlåtas
oss, om vi under sådana förhållanden med stolthet sågo vår
blågula flagga höja sig till masttoppen och hörde den sven-
ska saluten i det sund, der den gamla och den nya verl-
den räcka hvarandra handen. Visserligen behöfves den väg,
der vi färdats fram, ej mer såsom en handelsväg mellan
Europa och Kina. Men det har förunnats denna och de
närmast föregående svenska expeditionerna att öppna en

ocean för sjöfart och att åt nära hälften af en verldsdel
skänka möjlighet till sjöförbindelse med verldshafven.
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TOLFTE KAPITLET.

Tschuktschernas historia, kroppsbeskaffenhet, lynne och lefnadsvanor.

Sibiriens nordkust är numera, ined undantag af dess
vestligaste och östligaste del, i bokstaflig mening en obygd.
I vester utskjuter mellan Obs mynningsvik och södra de-
len af Kara-hafvet halfön Jalmal, hvilken genom sitt af-
lägsna läge, sina gräsrika slätter och fiskrika floder tyckes
utgöra de nutida samojedernas jordiska paradis. Några hun-
dra familjer tillhörande detta folk kringströfva här med tal-
rika renhjordar. Om vintern draga dessa sig till det inre
af landet eller söder ut, och kusten lär då vara obebodd.
Enahanda är förhållandet så väl sommar som vinter ej alle-
nast med Beli Ostrow och yttersta delen af halfön mellan Öb

och Jenisej (Mattesol) utan äfven med den långa kuststräc-
kan mellan Jenisejs mynning och Tschaun-bay. Under
Vegas sjöfärd 1878 sågo vi på denna sträcka ej en enda
inföding. Intet spår af menniskor kunde upptäckas på de
ställen, der vi landstego, och oaktadt vi lång tid seglade
helt nära land, sågo vi från sjön endast ett enda hus på
stranden, nämligen den förut omtalade timmerstugan på
östra sidan om Tscheljuskin-halfön. Ryska simovier och in-
födingars tältplatser träffas visserligen fortfarande vid flo-
derna ett stycke från deras mynningar, men den forna
kustbefolkningen har dragit sig till det inre af landet eller
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utdött!, och först vid Tschaun-bay blir Asiens nordkust åter
bebodd, nämligen af det folk, med hvilket vi kommo i be-
röring under senare delen af Vegas kustfärd 1878 och un-
der öfvervintringen.

Visserligen har jag förut meddelat åtskilliga drag af
tschuktschernas lefnadssätt och lynne, men jag tror i alla
fall, att en mer uttömmande sammanställning af livad Veg-a-
-männen på detta område erfarit skall för mina läsare blifva
af intresse, äfven om jag härunder någon gång skulle nöd-
gas återkomma till ämnen, som jag förut behandlat.

I vesteuropeiska skrifter omtalas det folk, som bebor
nordöstligaste delen af Asien, så vidt jag vet, första gången
af Witsen, hvilken i andra upplagan af sitt arbete (1705,
s. 671) anför en uppgift af Volodomir Atlassow, att in-
byggarne i nordostligaste delen af Sibirien kallas tsjuktsi,

1 Amerikas nordkust utgör fortfarande tillhåll för en ej obetydlig eskimå-
befolkning, hvilken ännu för ett par årtionden tillbaka utbredde sig till 80: de
breddgraden. Då klimatet i norra delen af gamla verlden föga skiljer sig frän
det, som råder i motsvarande trakter af den nya, dä på båda ställena finnes rik-
lig tillgång på fisk, samt då siil- och hvalrossfängsten, åtminstone mellan Jenisej
och Chatanga, bör kunna blifva lika gifvande som vid Amerikas nordkust, så
förefaller denna, först under senare tider uppkomna olikhet ganska påfallande.
Förhällandet synes mig kunna förklaras på följande sätt. Intill våra dagar hafva
en mängd små vilda folkstammar i Amerika bekrigat hvarandra, hvarvid de sva-
gare, för att undgå den mäktigare stammens utrotningsraseri, nödgats vika undan
till nordens isöknar, skattande sig lyckliga, om de der i fred för sina fiender
kunnat, vinna bergning genom att antaga polarfolkens för klimatet och landets
näringskällor afpassade lefnadssätt. Likadant har furhållandet en gång varit i
Sibirien, och många antydningar finnas derom, att spillror af slagna folkstammar
fordom från söder drifvits upp, ej allenast till fastlandets nordkust, utan äfven
bortom densamma, till de utanför liggande öarna. I Sibirien har dock förhäl-
landet sedan ett fjerdedels årtusende tillbaka helt och hållet förändrats genom
landets eröfring af ryssarne. Trycket af det nya herraväldet har, oaktadt många
enskilda våldshandlingar, i det hela varit mindre förstörande för den ursprungliga
befolkningen än det inflytande, som européerna utöfvat i Amerika. Det ryska
väldet har åtminstone i ett hänseende haft en obetingadt välgörande verkan, i det
att det förhindrat de ständiga fejderna mellan de inhemska folkslagen. De till
den ogästvänliga norden bortdrifna stammarne hafva kunnat återvända till blidare
luftstreck, och der detta ej egt rum, hafva de, i brist på nya inflyttningar från
södern, dukat under i kampen mot köld, hunger och koppor eller andra af lan-
dets nya herrar införda sjukdomar.
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dock utan någon närmare beskrifning af sjelfva folket.
Uti kartverk från slutet af 1600-talet inskrifvas ännu på
denna landsdel namn lånade från Högasiens historia, såsom
»Tenduc», »Quinsai», »Catacora» m. fl., men dessa bortlem-
nas i vax Keulens atlas af 1709, och i stället står här
zuczari. Från ungefär samma tid finner man några berät-
telser om tschuktscherna i beskrifningen öfver den utmärkte
målaren Corxelis de Bruixs resa i Ryssland. En rysk köp-
man, Michael Ostatiof, som tillbragt 14 år på resor i Sibi-
rien, lemnade de Bruin åtskilliga upplysningar om de länder
han genomrest; bland annat talade han om korakie och soeg-
tsie. Dessa sistnämnde skildras som ett gudlöst pack, som
dyrkar djefvulen och för bedrifvande af sina trollkonster
bär med sig sina fäders ben. Samme ryss, som berättade
detta, hade äfven kommit i beröring med »stillasittande»
(bofasta) soegtsi, hvilka få detta namn, »emedan de tillbringa
hela vintern i ide, liggande eller sittande i sina tält» 1. Den
första något utförligare uppgiften om folket har jag funnit
i noten å sid. 110 af det nedanför anförda arbetet Histoire
généalogique des Tartares, Leyden 1726. De grunda sig
på upplysningar af svenska krigsfångar i Sibirien.

Ryssarne hade dock långt tidigare gjort bekantskap
med tschuktscherna. De kommo nämligen under sin eröf-
ring af Sibirien i beröring med detta folk redan före med-
let af sextonhundratalet. Ett sällskap jägare seglade 1646
utför Kolyma-floden till Ishafvet. Öster om Kolyma träf-
fade de tschuktscher, med hvilka de handlade på så sätt,
att de nedlade sina varor på stranden och sedan aflägsnade
sig, hvarpå tschuktscherna kommo tillstädes, togo varorna

samt lade pelsverk, hvalrosständer eller sniderier af hval-
rosselfenben i stället2. Huru dylika resor de följande åren

1 Cornelis de Bkuiss Reizen över Moskovie, door Persie en Indie etc,
Amsterdam 1711, s. 12. Författarens namn skrifves äfven de Brcyn och le Beuh

2 Redan Herodot omtalar i bok 4 kap. 196, att kartaginenserna på ett
likartadt sätt bytte varor med ett folk, boende på kusten af Afrika bortom Hera-



TOLFTE KAPITLET

78

upprepades och slutligen ledde till kringseglingen af Asiens
nordostligaste udde hör till ett följande kapitel.

Under dessa resor kommo ryssarne ofta i beröring med
den folkstam, som bebodde Asiens nordöstra del, en beröring
som i allmänhet icke var af fredlig art. De djerfva jägare,
som kraftigt bidrogo till Sibiriens eröfring, och som till
och med på egen hand upptogo strid med hela arméer från
det himmelska riket, tyckas ej hafva redt sig väl mot
tschuktsch-folkets modiga stridsmän. Äfven de försök, som

gjordes att med krigare till yrket eröfra tschuktschernås
land, blefvo resultatlösa, kanske dock mindre till följd af
det beväpnade motstånd, som tschuktscherna gjorde, än på
grund af landets beskaffenhet och omöjligheten äfven för
en mindre truppstyrka att der kunna lifnära sig. Såsom
exempel på dessa krigståg, upplysande för folkets forna
lynne och lefnadssätt, må följande anföras.

År 1701 besvärade sig några under Ryssland skatt-
skyldige jukagirer öfver tschuktschernas anfall och begärde
af befälhafvaren i Anadyrsk ryskt bistånd mot dessa sina
fiender. Med anledning häraf sändes en truppstyrka af 24
ryssar och 110 jukagirer på ett strof- och strafftåg från
Anadyrsk längs kusten till Tschukotskojnos. Under vägen
träffade de tretton tält, bebodda af tschuktscher, som icke
egde några renar. Invånarne uppfordrades att underkasta sig
och betala skatt. Detta vägrade tschuktscherna, hvarpå rys-
sarne dödade de fleste af männen, samt togo qvinnorna och
barnen till fånga. De män, som ej nedhöggos, dödade hvar-
andra, föredragande döden framför frihetens förlust. Några
dagar derpå hade man att utkämpa en ny strid med 300
tschuktscher, hvilken dock för dessa senare utföll så olyck-
ligt, att 200 berättas hafva stupat. De öfriga flydde, men
återkommo följande dagen med en tioclubbel styrka, och
kles' stöder. Samma bytessätt användes ännu nära två tusen år senare, då Afrikas
vestkust besöktes af venetianaren Cadamosto år 1454 (Ramcsio, I, 1588, blad 100).
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denna tvang slutligen den rysk-jukagiriska krigshären att
återvända med oförrättadt ärende.

Ett likadant fälttåg i smått företogs år 1711, men med
samma utgång. På begäran om skatt svarade tschuktscherna:
»ryssar hafva förut kommit till oss att fordra skatt och giss-
lan, men detta hafva vi vägrat att lemna, och lika så tänka
vi handla äfven framdeles» l.

Ungefär femton år efter detta resultatlösa tåg föreslog
kosacköfversten Affaxassej Schestakow regeringen åter att
kufva den tredskande folkstammen, hvarjemte han ville från
Tschukotskojnos gå öfver till den ännu endast ryktesvis kända
amerikanska sidan för att för rysk räkning skattlägga äf-
ven der boende folkslag. Förslaget antogs. En styrman
Jacob Hexs, en geodet Michael Owosdew, en malmprobe-
rare Herdebol, och tio matroser beordrades af amiralitets-
kollegiet att följa med expeditionen. I Jekaterinenburg
försågs Schestakow med några små kanoner och mörsare
jemte tillbehör och i Tobolsk med fyra hundra man kosac-
ker. Till följd af en mängd missöden, deribland äfven
skeppsbrott i Ochotska hafvet, stod dock blott en ringa del
af denna styrka till hans förfogande, då han började sitt
fälttåg med att från bottnen af Pentschina-viken tåga in
i landet. Det gick ock synnerligen olyckligt. Efter blott
några få dagsmarscher träffade han oförmodadt på en tal-
rik skara tschuktscher, hvilka sjelfva dragit i härnad mot
korjäkerna. En strid uppstod d. f| mars 1730, i hvilken
Schestakow sjelf stupade, träffad af en pil, och hans följe-
slagare blefvo dödade eller drifna på flykten.

Bland dem, som beordrats att följa med Schestakow
på detta olyckliga tåg, var kaptenen Dmitri Paulutski.

1 Såsom säkerhet för de besegrade folkens underkastelse brukade ryssarne
frän dem taga ett antal män och qvinnor af deras förnämsta slägter som gisslan.
Dessa personer kallades amanater och höllos i ett slags träklom vid ryssames
belastade vinterbostäder.
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Under hans befäl företogs ett nytt härnadståg mot tschuk-
tscherna. Med en truppstyrka af 215 ryssar, 160 kosac-
ker och 60 jukagirer lemnade Paulutski den f| mars 1731
Anadyrsk och tågade öster om Anadyrs källor till Ishafvet,
som nåddes först efter två månaders marsch. Derpå gick
han längs kusten, dels på land dels på is, mot öster. Ef-
ter 14 dagar träffade han en stor tschuktschisk här. Se-
dan han förgäfves uppmanat den att gifva sig, levererade
han d. juni ett slag och besegrade fienden fullständigt.
Under fortsättningen af tåget längs kusten nödgades han
inlåta sig i ytterligare tvenne träffningar, den ena den n , juh

och den andra den ff juli vid sjelfva Tschukotskojnos, öfver
hvilken udde han ville tåga till Anadyrs utloppsvik. Båda
utföllo lyckligt för ryssarne, hvilka enligt Mullers, på offici-
ela aktstycken grundade berättelse i alla tre träffningarna
ej förlorade mer än tillsammans 3 kosacker, 1 jukagir och
5 korjäker. Men oaktadt alla dessa nederlag, vägrade
tschuktscherna att underkasta sig och betala skatt åt rys-
sarne, hvarför vinsten af fälttåget blef endast äran att hafva
hämnats Schestakows nederlag och triumferande kunnat gå
öfver Tschukotskojnos. Härtill åtgingo tio dagar. På näset
hade man att öfverstiga temligen betydande berg. Det tyc-
kes, som om Paulutski följt stranden af Koljutschin-bay mot
söder och derpå tågat öfver landtungan, som skiljer denna
vik från Anadyr-bugten eller, om man så vill, förenar
Tschuktsch-halfön med Sibiriens fasta land.

Mycken förvexling i uppfattningen af äldre färder till
dessa trakter har uppkommit derigenom, att man ej kände
Koljutschin-vikens betydliga utsträckning mot söder, och
att samma namn så ofta begagnas för att beteckna helt
olika ställen af Sibiriens kuster. Sålunda finnes på den
karta af A. Arrowsmith, som bifogas Sauers beskrifning öf-
ver Billings resa, ett Serdzekamen på södra sidan af Tchuktsch-
halfön, och det torde just vara detta, af invånarne vid Ana-
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dyr kända och benämnda Serdzekamen, som omtalas i Mul-
lers berättelse om Paulutskis härnadståg.

Den LJig- återkom Paulutski till Anadyrsk, visserligen
segerkrönt, men utan att hafva varaktigt kufvat sina mot-
ståndare. Något nytt försök att förmå tschuktscherna att
underkasta sig förekom ej, kanske derför att Paulutskis
härnadståg ådagalagt, att det var lättare att vinna segrar
öfver tschuktscherna än att besegra dem, och att hela fol-
kets alla skatter af hvalrosständer och skinn knappast för-
slogo att betala omkostnaderna för det obetydligaste ströftåg.

Så helt var det kanske ej heller med Paulutskis seg-
rar, åtminstone blef tschuktschernas gamla rykte såsom ett
vildt och modigt folk fortfarande oförminskadt. Sålunda
säges det i den förut åberopade noten till s. 110 i Histoire
généalogique des tartares 1: »Nordöstra delen af Asien be-
bos af två beslägtade folk, tzuktzcln och t.zcludatzki, och
söder om dem vid Osterhafvet ett tredje kalla dt otutorski.
De äro de vildaste folk i hela norra Asien, vilja intet bafva
att skaffa med ryssarne, hvilka de omenskligt döda, då de få
fatt på dem, och då några af dem falla i ryssames händer,
döda de sig sjelfva.» På Lotteri karta (1765) är Tschuktsch-
halfön färglagd på ett från det ryska Sibirien afvikande sätt.
Här finnes skrifvet: TjuktzcM natio ferocissima et hellicosa
Russorum inhnica, qui eajjtti se invicem interficiunt. Ännu
1777 säges det i Gteorgii Beschreibung aller Nationen des
Russischen Reichs (del. 2, s. 350) om tschuktscherna: »De
äro mer vilda, råa, stolta, obändiga, tjufaktiga, falska och
hämndgiriga än de omkringvandrande korjäkerna. De äro
lika onda och farliga som tunguserna äro godmodiga. Tjugu

1 Arbetet Er en öfversättning, utförd i Tobolsk på försorg af svenska offi-
cerare, krigsfångar efter slaget vid Pultava, från ett tartariskt manuskript af
Abulgasi Bayadur Chan. Originalhandskriften (?) finnes på Upsala bibliotek,
dit den blifvit skänkt år 1722 af öfverstelöjtnant Schönstköm. Ofversättningen
är försedd med noter af Bentinck, holländare till börden, men äfven han i sven-
■skarnes tjenst fången vid Pultava.
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tschuktscher fördrifva femtio korjäker. De nära deras land lig-
gande ostroger (befastade orter) äro till och med i ständig fara
för dem och kosta så mycket, att regeringen nyligen dragit
in det äldsta ryska etablissementet i dessa trakter, Anadyrsk.»
Andra lika betecknande uttalanden kunde anföras, och än-
nu i vår tid äro tschuktscherna med rätt eller orätt i Sibi-
rien kända för styfsinthet, mod och frihetskärlek.

Men livad våldet ej kunde uträtta, det har till fullo
lyckats på fredlig väg. 1 Visserligen betala tschuktscherna
icke någon annan skatt än obetydliga marknadsafgifter,,
men en ganska liflig handelsförbindelse eger nu rum mel-
lan dem och ryssarne, och flere resande hafva utan olägen-
het genomfarit deras land eller färdats längs dess temligen
tätt bebodda hafskust.

Bland föregående besökare af Tschuktsch-halfön må
här, utom Bering, Cook m. fl. sjöfarande, som besökt kust-
tschuktschernes tältplatser, nämnas:

Kosacken Peter Iliix Sin Popow sändes 1711 med
två tolkar att utforska tschuktschernas land och har lemnat
några intressanta meddelanden om sina iakttagelser derstädea
(Muller, Sammlung russischer Greschichten, 111 s. 56 2).

Billings med sina följeslagare Saler, Sarytschew m.
fl. besökte Tschuktsch-landet år 1791. Bland annat gjorde

1 Liitke säger (Ekmans Archiv, 111 s. 464), att det fredliga förhållandet
till tschuktscherna började efter ett fredsslut, som kom till stånd tio år efter
det Anadyrsk blifvit utrymdt; der hade nämligen under 36 år varit förlagd en.
besättning af 600 man, som kostat öfver en million rubel. Denna »fred» har det
förut så stridslystna folket ända till våra dagar samvetsgrant hållit, på några
marknadsgräl när, som förmådde general-guvernören öfver Östra Sibirien Tres-
ktn att år 1817 med dem sluta en handelstraktat, hvilken tyckes, hafva blifvit
troget följd till båda parternas belåtenhet och förmån (Dittmar, s. 128).

2 Muller har likaledes från glömskan räddat några andra underrättelser om
tschuktscherna, som kort derpå insamlades vid Anadyrsk. Xiir man nu läser
dessa berättelser, finner man ej allenast att tschuktscherna kände till eskimåerna
på amerikanska sidan, utan ock att sagor om vestra Amerikas indianer trängt
fram ända till dem och vidare genom myndigheterna i Sibirien kommit till Europa,
ett förhållande som kanske förtjenar att beaktas vid bedömande af Herodots ock
Marco Polos skrifter.
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han, i sällskap med dr Merk, två tolkar och 8 man, en
resa från Metschigme-bay öfver det inre af tschuktschernas
land till Jakutsk. Beklagligen är den berättelse, vi hafva
om denna märkliga resa, ytterst ofullständig. 1

Ferdinand von Wrängel var under sin berömda sibiriska
resa mycket i beröring med tschuktscherna och reste bland
annat om vintern 1523l s23 i hundslädar längs ishafskusten från
Kolyma till Koljutschin-ön (Wrangels Reise. II s. 176—
231). En mängd notiser om tschuktscherna finner man
dessutom pä andra ställen i samma arbete (1 s. 267—293;
II s. 156, 158 o. s. v.).

Friedrich von Lutke kom under sin verldsomsegling
1826—29 i beröring med folket på Tschuktsch-halfön, hvil-
ket han närmare beskrifvit i Ermans Archiv (111 s. 446—

464). Härvid bör anmärkas att, medan befolkningen på
nordkusten utgöres af verkliga tschuktscher, består kust-
befolkningen i den trakt Lutke besökte, sträckan mellan
Anaclyr och Kap Deschnew, af en från tschuktscherna skild
folkstam, Namollo, närbeslägtad med eskimåerna på ameri-
kanska sidan af Beringhafvet.

Den engelska Franklin-expeditionen med Plover, förd
af kapten Moore, öfvervintrade 1848—49 vid Tchukot-
skojnos och kom dels vid vinterqvarteret dels under vid-
sträckta utfärder med hundar längs kusten och till det inre
af landet i mycken beröring med infödingarne. De här-
under gjorda iakttagelserna finnas offentliggjorda i ett för
kännedomen om de ifrågavarande folkstammarne synnerligen
vigtigt arbete af löjtnant W. H. Hooper: Ten months
among the tents öf the Tuski, London 1853.

C. von Dittmar 2 reste 1853 i norra delen af Kam-
1 Sauer, An account etc, s. 255 o. 319. Sarytschew, Reise, iibersetzt

von Busse, II s. 102.
2 Über die Koriäken un cl die ihnen sehr nahe verwandten Tschuktschen

(Bulletin historico-philologique de I'Académie de St. Pétersbourg, T. XIII, 1856,
s. 126).

SENARE RESANDE TILL TSC HUK TSCH-LA NDE T
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tschatka och kom dervicl i beröring med dervarande rennoma-

der, i synnerhet korjäker. De underrättelser han meddelar om

tschuktscherna (s. 126) har han inhemtat af köpmannen i
rNlschni-Kolymsk Trifonow, hvilken i 28 år drifvit handel med
dem och upprepade gånger gjort resor i det inre af landet.

Intressanta bidrag till kännedomen om ren-tschuktscher-
nas lefnadsvanor äro äfven insamlade af baron Gr. von May-

dell, hvilken åren 1868 och 1869 jemte dr Carl von
ISeoiann m. fl. gjorde en resa från Jakutsk öfver Sreclni
Kolymsk och Anjui till Koljutschin-viken. Beklagligen har
jag med afseende å denna expedition endast haft tillgång
till några notiser i Proceedings of the R. Geographical So-
ciety (Vol. 21, London 1877, s. 213) och Das Ausland
(1880 s. 861). Den egentliga skildringen af resan finnes
i Iswestija, utgifna af den sibiriska afdelningen af ryska
geografiska sällskapet, Bd 1 och 2.

Rörande de öfriga resande, hvilkas skrifter pläga åbe-
ropas såsom källor för kännedomen om tschuktscherna,
må nämnas, att Steller och Krascheninnikow endast i
förbigående uppehålla sig vid de verkliga tschuktscherna,
men i stället lemna mycket sakrika och utförliga underrät-
telser om korjäkerna, hvilka äro lika nära slägt med tschuk-
tscherna som spaniorer med portugiser, men dock skilja
sig betydligt från dem i lefnadsvanor; äfvensom att en
del författares uppsatser om tschuktscherna alldeles icke
hänföra sig till detta folk, utan afse eskimåerna. I sjelfva
verket tyckas under senare tider, efter det den forna
nationalfiendskapen lagt sig, blänningsraser uppstått emellan
dessa folk. Men man bör ej glömma, att de tillhöra vidt
skilda folkstammar, om ock tschuktscherna, såsom senare
trängda till ishafskusten, nästan fullständigt antagit eskimå-
ernas jagtredskap och husgerådssaker, och eskimåerna åter
i gränsdistrikten upptagit åtskilligt af tschuktschernas språk.
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Liksom lapparne och de flesta andra af Europas och
Asiens polarfolk, sönderfalla tschuktscherna i två afdelnin-
gar, hvilka tala samma språk och anse sig tillhöra samma
folk, men föra ett betydligt olika lefnadssätt. Den ena
afdelningen utgöres af ren-nomader, hvilka med sina ofta
mycket talrika renhjordar strofva omkring mellan Berings-
sund, Indigirka och Penschina-viken. De lefva af rensköt-
sel och handel samt betrakta sig sjelfva som den tschuk-
tschiska stammens förnämligare del. Den andra afdelningen
af folket är kust-tschuktscherna, hvilka icke ega några renar,
utan bo i fasta, men lätt flyttbara och ofta flyttade tält längs
kusten mellan Tschaun-bay och Beringssund. Men bortom
Ostkap träffas längs kusten af Beringhafvet en annan folk-
stam, närbeslägtad med eskimåerna. Det är Wrangels On-
kilon, Liitkes Namotlo. Numera hafva dock äfven tschuk-
tscher slagit sig ned på några punkter af denna kuststräcka,
och en del eskimåer hafva antagit den förnämare tschuktsch-
stammens språk. Invånarne vid S:t Lawrence bay talade
sålunda tschuktschiska, med föga inblandning af främmande
ord, och skilde sig till lefnadsvanor och utseende obetyd-
ligt från de tschuktscher, som vi under vinterns lopp lärde
känna nästan från alla trakter af Tschuktsch-halfön. Det
samma var förhållandet med de infödingar, som kommo om

bord på Vega, under det hon färdades förbi Ostkap, och med
de båda familjer, som vi träffade i Konyam-bay. Men infö-
dingarne på nordvestra delen af S:t Lawrence-ön talade en

eskimåisk munart, helt olika tschuktsch-målet. Äfven den
var dock uppblandad med en mängd tschuktschiska ord. Vid
Port Clarence bodde deremot rena eskimåer. Bland dessa träf-
fades en tschuktschisk qvinna, som berättade, att tschuktsch-
byar finnas äfven på amerikanska sidan af Beringssund norr
om Kap Prince of Wales. Synnerligen många och folkrika
måtte dessa dock ej vara, då de ej omtalas i berättelserna
om engelsmännens flerfaldiga expeditioner till dessa trakter,

KUST-TSCHUKTSCHER OCH REN- TSCIIUK TSCIIER
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t. ex. ej i dr John Simpsons innehållsrika uppsats om eski-
måerna vid Beringssund.

Någon ledning för bedömande af ren-tschuktschernas
antal hafva vi ej kunnat erhålla under Vega-resan. Men
antalet af kust-tschuktscher kan man uppskatta på följande
grunder. Löjtnant Nordqvist insamlade af de talrika for-
män, som rastade vid Arega, underrättelser om namnen på
de tältplatser, som för närvarande träffas vid kusten mellan
Tschaun-bay och Beringssund, och om antalet af tält, som

finnas i hvarje by. Han fick sålunda reda på, att tältens
antal i kustbyarna uppgår till omkring 400. Antalet in-
byggare i hvarje tält kan enligt vår erfarenhet i medeltal
anslås till fem. Hela folkantalet på den ifrågavarande kust-
sträckan skulle således uppgå till ungefär 2000, högst 2500
män, qvinnor och barn. Ungefär lika stort anses ren-
tschuktschernas antal vara. Tschuktsch-landets hela befolk-
ning torde således nu uppgå till 4000 a 5000 personer. Den
förut anförde kosacken Popow beräknade 1711, att samt-
liga tschuktscherna, så väl de ren-egande som de bofasta, upp-,
gingo till 2000 personer. Under de sista två århundra-
dena skulle således, i fall dessa uppskattningar äro riktiga,
folkmängden hos denna polarstam hafva fördubblats.

För att gifva läsaren ett begrepp om folkets språk,
har jag redan i ett föregående kapitel lemnat ett utdrag ur
den betydande ordlista, som Nordqvist här uppgjorde. Några
mycket afvikande dialekter tyckas ej förekomma. Om främ-
mande ord, lånade från andra asiatiska tungomål, upptagits
i tschuktschernas språk, hafva vi ej kunnat afgöra. Några
ryska ord begagnades helt säkert icke. Mig förefaller språ-
ket artikulerad! och välklingande. Det är närbeslägtadt med
korjäkiskan, men så skildt från andra, så väl ost-asiatiska
som amerikanska munarter, att språkforskarne ännu ej lyc-
kats utreda tschuktschernas slägtskapsförhållanden till andra
folk.
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Tschuktschiska ansigtstyper.
1. Manschetsko, man från Pitlekaj. 2. Ung man frän Irgunnuk. 3. Tschajdodlin, man från

Irgunnuk. 4. Ben-tschuktsch. 5. Gubbe från Irgunnuk. 6. Man frän Jinretlen.
Efter fotografier af L. Palander.
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Tschuktschiska ansigtstyper.

1, 2. Nautsing, qvinna från Pitlekaj. 3, 4. Rotschitlen. 5. Ung man från Vankarema.
G. Ung man från Irgunnuk.

Efter fotografier af L. Palander.
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Liksom de flesta andra polarfolk, tillhöra tschuktscherna
numera sannolikt icke någon oblandad ras. Man öfvertygas
clerom genast, i fall man uppmärksamt betraktar invånarne
i en större tältby. En del utgöras af resliga gestalter,
med fågellikt, korpsvart hår, brun hy, hög krokig näsa,
kort sagdt med ett yttre, som erinrar om de beskrifningar
man läser öfver Nordamerikas indianer. Andra åter på-
minna genom svart hår, svag skäggväxt, insjunken näsa,
eller snarare utstående kindknotor, och sneda ögon, tydligen
om den mongoliska rasen, och slutligen möter man ibland full-
komligt ljusletta ansigten, med anletsdrag och hudfärg som

gifva anledning att misstänka, det de äro ättlingar af rym-
mare eller krigsfångar af rent ryskt ursprung. Den van-
ligaste typen är: medellängd, rakt, groft, svart hår, upp-
till afsmalnande panna, fint bildad näsa, hvars rot dock ofta
är tillplattad, horisontell liggande, ingalunda små ögon, ut-
präglade svarta ögonbryn, långa ögonhår, utskjutande, ofta
af frostskada uppsvalda kindknotor, som i synnerhet äro
märkbara, då man ser ansigtet från sidan, ljus, föga brun
hy, hvilken hos de unga qvinnorna ofta är nästan lika röd
och hvit som hos européerna. Skäggväxten är alltid klen.
Nästan alla äro fylliga och välväxta; krymplingar sågo vi
icke. De yngre qvinnorna förefalla stundom ganska täcka,
om man kan frigöra sig från det oangenäma intrycket af
smutsen, som aldrig aftvättas annat än genom vinterns snö-
yra, och af den vidriga transtank, som de om vintern föra
med sig från den qvafva tältkammaren. Barnen göra ge-
nom sina friska utseenden, sitt vänliga och anständiga vä-
sende nästan alltid ett behagligt intryck.

Folket är hårdfördt, men ytterst makligt, när brist på
föda ej tvingar det till ansträngningar. Männen tillbringa
under sina jagtfärcler hela dygn i —30° till —40° köld ute
på isen, utan skydd och utan att medföra mat eller bränsle.
Härunder släckes törsten med snö, hungern, om jagten ut-

TSCHUKTSCHERNAS ANTAL, SPRÅK OCH UTSEENDE
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fallit lyckligt, med blod och kött af det djur, som dödats.
Nästan oklädda qvinnor lemna ofta äfven under sträng köld
för en stund det inre tältet eller tältkammaren, der tranlam-
pan underhåller en tidtals tryckande värme. En främlings
besök lockar de fullkomligt nakna barnen att till hälften
krypa fram under det förhänge af renskinn, som skiljer
sofkammaren från det yttre tältet. I detta, som är oel-
dad!, råder oftast en temperatur föga högre än den yttre
luftens. Mödrarna hysa ingen betänklighet att i denna
låga temperatur för några ögonblick visa besökande nakna
barnungar af ett eller två års ålder.

Sjukdomar äro detta oaktadt sällsynta, om jag undanta-
ger, att nästan alla om hösten, innan den stränga kölden in-
träffat, voro besvärade af en svår hosta och snufva. Ytterligt
svåra hudutslag och sårnacler förekomma äfven så ofta, att
uppehållet i det inre tältet härigenom vanligen blir för euro-

peen vämjeligt. En del af sårnaderna utgöras dock endast af
kylskador, som de flesta ådraga sig genom den sorglöshet,
med hvilken de under stark blåst utsätta den bara halsen,
bröstet och handlofvarne för den strängaste köldgrad. Då
en frostskada inträffat, behandlas den, äfven om den har be-
tydlig utsträckning, ytterst vårdslöst. Man söker blott att
upptina det frusna stället så fort som möjligt, dels genom
gnidning dels genom uppvärmning. Deremot sågo vi åldrig-
någon, som varit utsatt för djupare gående frostskada på
händer och fötter, ett förhållande som måste tillskrifvas den
ändamålsenliga beskaffenheten af deras skodon och vantar.
Från början af oktober 1878 till medlet af juli 1879 tyck-
tes något dödsfall ej hafva inträffat på de oss närbelägna
tältplatserna. Under samma ticl ökades invånarnes antal med
två eller tre nyfödda. Under hustruns hafvandeskap var man-
nen mycket öm mot henne, höll henne oafbrutet sällskap i
tältet, kysste och smekte henne ofta i främmandes närvaro
samt tycktes med stolthet visa henne för de besökande.

TOLFTE KAPITLET
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Någon begrafning eller något bröllop hafva vi ej varit
i tillfälle att bevittna. Det synes, som om man stundom
skulle bränna de döda, stundom lägga ut dem på tundran
till spis åt rofdjuren, med vapen, slädar och husgerådssaker.
Man har kanske börjat att öfvergifva den gamla seden att
bränna liken, sedan jagten försämrats så, att tillgång till
späck för bränningen minskats. Jag har förut beskrifvit
de gropar, fylda med brända ben, som clr Stuxberg träf-
fade den 9 september 1878 vid randen af en uttorkad
bäck. Vi antogo dem för grafvar, men sågo sedermera
ej flere sådana vid vårt vinter qvarter, hvarför vi började
hysa misstankar om vår iakttagelses riktighet. 1 Säkert är
åtminstone, att invånarne i granskapet af Pitlekaj begrofvo
sina döda uteslutande genom att lägga ut dem på tundran.

Körande den på detta sätt begrafna eller utlagda man,
som Johnsen fann den 15 oktober, meddelar dr Almqvist,
som den följande dagen sjelf besökte platsen, följande:

»Stället var beläget 5 till 7 kilometer från byn Jinretlen.
nära bottnen af den lilla dal, som frän nämnda by sträcker sig
i sydlig riktning inåt landet. Kroppen var utlagd på en liten
lag kulle af blott ett par famnars genomskärning. Den var öfver-
täckt med lös snö och ej särdeles starkt fastfrusen. Efter
dess lösbrytande syntes i den underliggande snön och isen ingen
egentlig grop. Liket låg utsträckt i rättvisande XXV till SSO,
med hufvudet åt det förstnämnda väderstrecket. Under hufvudet
lågo två svarta rundade stenar, sådana som tschuktscherna använda
i sina hushåll. För öfrigt fans intet spår till underlag eller be-
täckning. Kläderna voro af rofdjur slitna från kroppen, ryggen
alldeles orörd, men ansigtet och bröstet illa åtgångna, armar och
lien nästan fullständigt uppätna. På kullen sågos tydliga spår
af varg, räf och korp. Tätt intill likets högra sida hade cle vapen
och husgerådssaker legat, hvilka Johnsen dagen förut hemfört. Nära
fötterna fans en fullständigt sönderslagen släde, tydligen ny och
sönderbruten pä platsen. Ej långt ifrån funno vi liggande löst

1 Att tschuktscherna med åtskilliga ceremonier bränna sina döda omtalar
Sarytschew på grund af meddelanden från tolken DAniKix, hvilken 1787—91
lefde bland ren-tschuktscherna för att lära känna deras språk och sedvanor och
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ofvanpå snön bitar af päsk och fotbeklädnad, I »åda nya och af ut-
märktaste beskaffenhet. Rofdjuren hade utan tvifvel nyligen lös-
slitit och kringsläpat dem. På kullen furmos dessutom fem till
sex andra grafvar, utmärkta genom små stenar eller en träkubbe, lig-
gande på släta marken. Ett par af grafvarne voro prydda med en
samling renhorn. Den starka kölden hindrade mig att undersöka,
huruvida dessa stenar dolde lemningar efter nedgräfda lik. Tschuk-
tschens hufvud ansåg jag mig kunna taga, då utan tvifvel vargarne
eljest skulle hafva ätit upp det. Det medtogs om bord och skelet-
terades.»

Om våren 1879, sedan snön bortsmält, blefvo vi ytter-
ligare i tillfälle att se en mängd grafplatser eller rättare
ställen der döda tschuktscher blifvit utlagda. De voro be-

Planritning af en tschuktschisk graf.
Efter teckning af A. Stuxberg.

tecknade med egendomliga stenläggningar, som uppmättes
och närmare undersöktes af dr Stuxberg, hvilken om dem
lemnat följande beskrifning:

»De tschuktschiska grafvarne på höjden söder om Pitlekaj
och Jinretlen, som af mig undersöktes den 4 och 7 juli 1879, voro
till antalet nära ett hälft hundrade. Hvarje graf bestod af en oval
krets af större liggande stenar. Vid ena ändan deraf fans oftast
en på kant upprest större sten och från den motsatta ändan ut-
gingo en eller två träbitar, liggande på marken. Området inom
stenkretsen var än belagdt med mindre stenar, än fritt och gräs-
bevuxet, Vid alla grafvarne fans på ett afstånd af 4 till 7 steg
från kantstenen i grafvens längdaxel eller något på sidan derom

hos dem anmäla ankomsten af Billings expedition (Sakytschews Reise, II s. 108).
Uppgiften är således helt säkert mycket tillförlitlig. Den kustbefolkning, med
hvilken Hoopek kom i beröring, lade deremot ut sina döda på särskilda ställ-
ningar, hvarest liken fingo uppätas af korpar eller förmultna (anf. arb. s. S^J).
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en annan mindre krets af stenar, omslutande en hög af renhorn,
vanligen innehållande äfven söndriga salskallar och andra benfrag-
ment. Endast i en graf furmos benbitar af menniskor. Grafvarne
voro tydligen mycket gamla, ty träpinnarne vid ändan voro ofta
starkt multnade och nästan helt och hållet omslutna af jord, och
stenarne voro på öfversidan fullständigt lafklädda, Jag uppskattar
dessa grafvars ålder till omkring två hundra år.»

Tschuktscherna bygga ej snöhyddor, och ej heller hus
af trä, emedan byggnadsvirke ej finnes i kust-tschuktscher-
nas land, och emedan trähus föga passa för ren-nomaden.

Tältstomme vid Pitlekaj.
Efter teckning af G. Bove.

De bo så väl om sommaren som om vintern i tält af ett
egendomligt och hos andra folk ej förekommande bygg-
nadssätt. För att lemna skydd mot kölden är nämligen
tältet dubbelt, i det att det yttre höljet omsluter ett inre
tält eller en sofkammare. Denna är parallelipipedisk, om-
kring 8,5 meter lång, 2,2 meter bred och 1,8 meter hög.
Den är omgifven af tjocka varma renskinn samt på taket
ytterligare täckt med ett lager af gräs. Grolfvet utgöres af
ett hvalrosskinn, utspändt öfver en trossbotten af ris och
strå, Till natten öfverdrages golfvet med en matta af
renskinn, hvilken åter borttages om dagen. Rummen på.

TÅL TEy
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sidorna om det inre tältet äro äfveuledes afstängcla med för-
hängen och tjena till skafferi. Det inre tältet uppvärmes
med tre tranlampor, hvilka, i förening med utdunstningen
från de många i det lillarummet hoppackade menniskorna,
åstadkomma en så stark värme, att invånarne äfven under den
strängaste vinterköld kunna vistas derstädes nakna. Qvinno-
arbetet äfvensom matlagningen verkställes om vintern i denna
tältkammare, ganska ofta äfven naturbehofven. Allt detta
bidrager att göra den der rådande atmosferen outhärdlig.
Dock finnas äfven renligare familjer, i hvilkas sofkammare
ej en så vämjelig lukt är rådande.

Om sommaren vistas man under dagen samt kokar
och arbetar i det yttre tältet. Detta består af hopsydda
sal- och hvalrosskinn, hvilka dock oftast äro så gamla, utan
hår och fulla af hål, att de tyckas hafva varit begagnade af
flere slägtled. Yttertakets skinn äro utspända öfver trärib-
bor, som äro omsorgsfullt hopbundna med skinnremmar.
Ribborna hvila dels på stolpar dels på trefötter af drifved;
stolparne äro inslagna i marken, och trefoten erhåller nödig
stadga genom en tung sten eller en med sand fyld säl-
skinnssäck, som är upphängd i dess midt. För att ytter-
ligare gifva stadga åt tältet är en ännu tyngre sten på
samma sätt upphängd vid en i tälttakets spets fästad rem,
eller ock är takspetsen med tjocka remmar fastgjord vid
marken. På ett ställe användes härtill en tälja från ett
förlist fartyg, som var spänd med ett block mellan spetsen
och en i marken infrusen jernkrok. Dessutom understöd-
jas ribborna i hvarje tält med T-formade tvärstöttor.

Ingången bildas af en låg dörr, som vid behof kan
tillslutas med ett renskinn. Grolfvet i yttertaket utgöres af
bara marken. Det hålles ganska rent, och de få husge-
rådsartiklarne äro med omsorg och ordning upphängda längs
väggarna på inre eller yttre sidan om tältet. Nära tältet
finnas några i jorden nedslagna manshöga pelare med tvär
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slåar, på hvilka skinnbåtarne, åror, kastspjut m. m. upp-
läggas samt fisk- och salnäten upphängas.

I granskapet af bostaden är förrådshuset beläget. Det
består af en på något lämpligt ställe i marken utgräfd käl-
lare. Ofta användas härtill tomtplatserna efter gamla on-
kilon-boningar. Nedgången är vanligen täckt med drif-
timmer och belastad med stenar; på ett ställe utgjordes
dörren eller rättare källarluckan af ett hvalskulderblad. Till
följd af det obegränsade förtroende, som eljest plägade råda
mellan infödingarne och oss, voro vi förvånade öfver den
obenägenhet de i början visade att lemna Yega-männen till-
träde till dessa förrådsrum. Möjligen hade ryktet om våra
gräfningar efter gamla redskap på onkilon-tomterna vid
Irkaipij sprick sig till Koljutschin och tolkats som plun-
dringsförsök.

Tälten äro alltid belägna vid hafsstranden, ofta på de
smala näs, som skilja strandlagunerna från hafvet. De upp-
föras och nedtagas på några timmar. En tschuktsch-familj
har derför lätt att ändra vistelseort och flyttar äfven ganska
ofta från en by till en annan. Stundom tyckes den ega res-
virke till yttertaket på flere ställen, och vid flyttningen tager
man i sådant fall endast tältduken, hundarne samt de nöd-
vändigaste skinnvarorna och husgerådssakerna med sig. Det
öfriga qvarlemnas utan inhägnad, lås eller vakt vid den förra
boningsplatsen, och man är viss att finna allt orördt vid åter-
komsten. Under kortare uppehåll på ett ställe användas, äf-
ven vid en lufttemperatur betydligt under o°, ytterst brist-
fälliga tält eller skjul, uppförda med de skinnbitar man för
tillfället har tillgång till. Ett ungt par, som på våren
återkom till Pitlekaj, bodde sålunda lyckligt och belåtet i
ett enkelt glest och trasigt tält eller spetsigt skinnskjul,
hvilket nedtill, der det var bredast, hade en genomskär-
ning af endast 272 meter. En noggrann bouppteckning,
som jag under de nygiftas frånvaro företog, visade, att deras
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hela bohag utgjordes af: en dålig lampa, en god amerikansk
yxa, några renskinn, en liten spegelbit, en mängd tomma kon-
servburkar från Vega, hvilka användes bland annat till kok-
kärl, en tombutelj, en elddrill, en kam, läder till ett par
mockasiner, några svtillbehör och några mycket ofullstän-
diga och bristfälliga jagtredskap.

Båtarne äro förfärdigade af hvalrosskinn,
hopsydda och spända öfver ett lätt ribbverk af
trä- ocli benbitar. Ribbverkets olika delar äro
hopbundna med remmar af skinn eller med
strängar af hvalbarder. Till form ocli storlek
öfverensstämmer tschuktschernas storbåt, atkuaf,
af ryssarne kallad bajdar, fullkomligt med grön-
ländarnes umiak eller qvinnobåt. Den är så lätt,
att fyra man kunna taga den på sina skuldror,
och dock så rymlig, att trettio man kunna fär-
das i densamma. Anatkuat, eller båtar afsedda
för endast en man, ser man sällan; de äro vida
sämre byggda och fulare än grönländarnes kaj ak.
De stora båtarne framros med bredbladiga åror^
af hvilka livarje man eller qvinna sköter endast
en enda. Medelst dessa åror kan ett tillräck-
ligt antal roddare för en stund uppdrifva båtens
fart till tio kilometer i timmen. Liksom grönlän-
darne låta de dock ofta rodden afstanna för
hvila, skratt och pladder, ro sedan våldsamt
under några minuter, hvila sig, ro åter hastigt
o. s. v. När hafvet är täckt med tunn nybil-Tschuktschisk

åra.
~:u At nat. stori. c|ac|

-

g^ sätta sig två män för ut i båten med
ena benet utom båtkanten för att trampa sönder isen.

Om vintern uppläggas båtarne, och i stället sättas hund-
slädarne i ordning. Dessa äro af ett annat byggnadssätt än
de grönländska, vanligen mycket lätta och smala, förfärdigade
af något böjligt träslag samt skodda med skifvor af hvalkäk-
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ben, hvalrefben eller hvalbarder. För att förbättra föret
öfverdragas dessutom medarne innan afresan omsorgsfullt
med ett två till tre millimeter tjockt lager af is genom att
öfvergjuta dem upprepade gånger med vatten. 1 Slädens
olika bitar äro ej hopfogade med spik eller naglar, utan
hopbundna med skinnremmar eller strängar af hvalbarder.
På den låga obeqväma sitsen ligger vanligen en skum-
lapp, helst af isbjörn. Antalet af hundar, som spännas
för hvarje släda, är vexlande. Jag har sett en tschuktsch
åka efter två små magra hundar, hvilka dock syntes
utan synnerlig ansträngning släpa fram sitt tunga lass
öfver jemn hård snö. För andra slädar har jag sett 10
till 12 hundar, och en lastsläde från Kolyma framsläpa-
des af ett 28-spann. Oftast äro hundarne spända det
ena paret framom det andra efter en lång gemensam lina 2,
någon gång vid kortare utfärder flere än tvenne i bredd
eller ock så oregelmessigt, att deras ställning till åkdo-
net endast tyckes hafva berott på draglinans tillfälliga
längd och en nyck hos körsvennen. Hundarne styras ej
med tömmar utan med ständigt ropande och hojtande, beled-
sagadt af snärtar från en lång piska. Dessutom finnes på
hvarje ordentligt utrustad släde en kort och tjock staf, med
jernbeslag och en mängd jernringar i öfre ändan. När in-
tet annat hjelper, kastas denna staf på den motspänstiga
hunden. Stafven är så tung, att djuret lätt får sin bane

1 T fall medarne icke äro på detta sätt isskodda, så blir vid sträng köld friktio-
nen mellan dem och den härda snön mycket stark och föret derföre ytterst tungt.

2 Nästan alla långväga resande, som passerade Vega, hade sina hundar
fjrspända pä detta sätt. Deremot säger Sarytschew, alt vid S:t Lawrence bay alla
hundarne för en släde voro spända i bredd, och att detsamma varit seden i gran-

.kapet af Moores vinterqvarter vid Tschukotskojnos visar bilden a s. 71 i Hoopers
förut anförda arbete. Man bör dervid erinra sig, att befolkningen på båda dessa
.rullen var eskimåer, som antagit tschuktschernas språk. De grönländska eski-
måerna hafva sina hundar förspända i bredd, kamtsehadalerna i en läng rad.
Naturligtvis lämpa sig i bredd spända hundar föga för skogstrakter. De här an-
tV.rda olika sätten att förspänna hundarne antyda derför, att eskimåerna en längre
tid än tschuktscherna bott norr om skogsgränsen.
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af ett dylikt kast. Hundarne veta det och äro till följd
deraf så rädda för detta grymma redskap, att redan rasslet
med ringarne är tillräckligt att förmå dem tik de yttersta
ansträngningar. Under raster fastbindas spännen vid den
i snön nedstötta stafven.

Hundselen är gjord af tumsbreda skinnremmar, hvilka
bilda ett hals- eller skulderband, som på ömse sidor medelst
en rem är sammanbundet med ett midjeband, vid livars
ena sida dragremmen är fästad. Tack vare det ypperliga
skydd mot selbrytning, som hundames egen yfviga pels

Hundsko.
~li af nat. storl.

lemnar, behöfver föga omsorg egnas
åt detta körtyg, och jag har ej sett
en enda hund, som varit oanvändbar
till följd af skafsår från selarne. Der-
emot blifva deras fötter ofta såriga af
den skarpa snön. Till hvarje slädes
utrustning hör derför ett antal hund-
skor af vidstående utseende. De be-
gagnas endast i nödfall.

Tschuktsch-hundarne äro af samma

raSi men mindre an eskimå-hundarne i
danska Grönland. De äro varglika,

högbenta, långhåriga och raggiga. Öronen äro korta, van-
ligen uppstående, färgen mycket vexlande, från svart eller
hvit, svart- och hvitfläckig till grå eller gulbrun. Under ota-
liga slägtled hafva de användts till dragare, hvaremot de som
väktare varit obehöfliga bland ett folk, hos hvilket stöld
eller åverkan ej synes förekomma. Förmågan att skälla
hafva de derför helt och hållet bortglömt, eller kanske al-
drig egt. Till och med en europé kan komma in i yttertäl-
tet, utan att de der befintliga hundarne med ett ljud under-
rätta sina i det inre tältet sofvande egare om främlingens
ankomst. Deremot äro de uthålliga, men föga snabba dra-
gare. De äro lika smutsiga och lika fredsälskande som
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sina egare. Några strider mekan hundspann, som tillhöra
olika tält, eller mellan tältplatsens hundar och främmandes
förekomma sällan. I Europa äro hundarne sina husbönders
vänner och hvarandras fiender, här hvarandras vänner och
sina husbönders trålar. Om vintern tyckas de i nödfall
hjelpa sig med mycket litet föda; de äro då ytterst magra
och ligga för det mesta orörliga i någon snödrifva. En-
samma lemna de sällan tältets granskap, ej ens för att leta
efter föda eller för att jaga på egen hand och för egen räk-
ning. Detta synes mig vara så mycket besynnerligare, som
de ofta flere dagar å rad, jag vore frestad att säga veckor, af
sina husbönder icke erhålla någon mat. Ett stycke af en
hval, med vidsittande skinn och köttdelar, ursköljdt ur dy-
nens frusna sandlager låg sålunda orördt några tusen steg
från Pitlekaj, och tältens omgifningar, der de hungriga hun-
darne ständigt kringströko, utgjorde, såsom förr är nämdt,
under vintern ett älsklingstklhåll för ripor och harar. Redan
några månader gamla valpar spännas in bland spännen för att
i tid vänjas vid dragselen. Under den kalla tiden är det hun-
darne tillåtet att vistas i yttertaket, hyndorna med sina val-
par till och med i det inre. Vi hade två skotska fårhun-
dar med oss på Vega. Dessa förskräckte infödingarne i
början mycket med sitt skall. Emot tschuktschernas hun-
dar intogo de snart samma öfverlägsna ställning, som euro-
peen tillmäter sig mot vikten. Hanhunden hade ett afgjordt
företräde hos de tschuktschiska hyndorna, och det till och
med utan de strider, till hvilka en dylik ynnest hos de
sköna plägar gifva anledning. En talrik hundafkomma af
blandad skotsk-tschuktschisk ras har härigenom uppkom-
mit vid Pitlekaj. Yalparne hade helt och hållet faderns
utseende och omfattades med stor förtjusning af infödin-
garne.

När en hund skulle dödas, stack tschuktschen honom
med sitt spjut och lät honom sedan förblöda. Afven när



TOLFTE KAPITLET

102

bristen på födoämnen var så stor, att infödingarne i Pitlekaj
och Jinretlen hufvudsakligast lefde på den mat vi skänkte
dem, åto de icke de dödade hundarne. En skjuten korp
hade de deremot intet emot att förtära.

När tschuktschen går ut på isen att jaga salar, tager
han sina hundar med sig, och det är dessa som föra hem
fångsten, vanligen på så sätt att draglinan fästes omedelbart
vid hufvudet af den dödade salen, som derpå, vänd på
ryggen och utan underlag, släpas öfver isen. Efter en

lycklig jagt återvände en af invånarne i Jinretlen från det
öppna vattnet utanför kusten med fem salar af hvilka den
minsta var lagd på släden, de öfriga bundna den ena efter
den andra i en lång rad. Efter den sista salen släpade den
långa stång, som begagnades vid nätets utläggning.

Tschuktschernas drägt är förfärdigad af ren- och sal-
skinn. Det förra har, emedan det är varmare, företräde
som material för vinterdrägten. Männen kläda sig om vin-
tern i två päskar; den som bäres närmast kroppen är af
tunnt skinn med håret inåt, den yttre är af tjockt skinn
med håret utåt. Dessutom bära de, då det regnar eller
våt snö faller, en regnrock af tarmar eller af bomullstyg,
hvilket de benämna kallkå. En gång såg jag en dylik ytter-
rock förfärdigad af en art ren-sämskskinn, hvilket var af ut-
märkt beskaffenhet och tydligen hemberedt. Det var ur-
sprungligen hvitt, men hade blifvit prydt med breda bruna
målade ränder. Några röda och blåa ykeskjortor, som vi
lemnat dem, buros äfvenledes utanpå skinnkläderna och
väckte, för de granna färgernas skull, stor belåtenhet hos
egarne. Tschuktschernas päsk är kortare än lappames. Den
räcker ej fullt tkl knäna och är med en rem sammanhållen
om lifvet. Under påsken bäras två par byxor; det inre
paret med håret inåt, det yttre med håret utåt. Byxorna
äro välgjorda, åtsittande och sluta ofvanom fotleden. Fot-
beklädnaden utgöres af ren- eller sälskinns-mockasiner, hvilka
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ofvan fotleden äro fastsurrade vid byxorna på samma sätt
som är brukligt hos lapparne. Sulorna äro af hvalross-
skinn eller björnskinn och hafva hårsidan inåt. På den
öfriga delen af mockasmen ligger håret utåt. Innanför
skodonen har man sälskinnsstrumpor och hö. Hufvudbo-
naden utgöres af en perlbroderad hufva, öfver holken vid
sträng köld dragés en ytterhufva kantad med hundskinn.
Ytterhufvan sluter ofta tätt till under hakan och utbreder
sig med ett mycket valsittande slag öfver axlarna. Till en
fullständig drägt hör ytterligare en skinnhalsduk eller boa
och en haklapp af flerdubbelt renskinn eller af olika slags
skinn sammansydda i schackbrädlika rutor. Om sommaren
och långt in på hösten gå männen barhufvade, oaktadt de
hafva håret på hjessän klippt intill roten.

Under den varma årstiden bortläggas i mån af värmens
tilltagande en mängd af vinterplaggen, så att drägten slutli-
gen utgöres endast af en päsk, regnrocken och ett par byxor.
Sommarmockasinerna äro ofta lika långskaftade som våra sjö-
stöflar. I tälten bära männen endast korta, till höften gående
skinnbyxor, jemte läderremmar (sundhetsremmar) om lif och
armar. Mansdrägten är föga utsirad. Deremot bära männen
ofta perlband i öronen och ett skinnband besatt med stora,
smakfullt ordnade perlor eller ett läderband med några
större perlor om pannan. Läderbanden vilja de ej gerna
skiljas vid, och en qvinna berättade, att perlorna i dem
skulle utmärka antalet af dödade fiender. Jag är dock fullt
öfvertygad deroin, att detta endast var tomt skryt. Tro-
ligen förlade berätterskan en sägen från forna krigiska
tider till nutiden, och vi hafva alltså här endast en tschuk-
tschisk form af det äfven bland bildade nationer brukliga
skrytet med krigiska våldsbragder.

Till männens drägt hör vidare en ofta med perlor och
silfverbeslag vackert prydd ögonskärm, som bäres i synnerhet
om våren till skydd mot det starka, från snöslätten åter-
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kastade solljuset. Vid denna tid på året är snöblindhet
mycket akmän, men det oaktadt syntes snöbrillor af det
slag, som eskimåerna och äfven samojederna begagna, här
vara okända.

Männen äro icke tatuerade, men hafva stundom ett
svart eller rödt kors måladt på kinden. De bära håret
klippt intik roten, med undantag af en kort tofs midt på
hjessan och en kort frans vid hårfästet. Qvinnorna hafva

Tschuktschisk ansigtstatuering.
Efter teckning af A. Stuxberg.

långt hår, benadt midt i pannan och hopflätadt med perl-
band till flätor nedhängande längs öronen. De äro of-
tast tatuerade i ansigtet, någon gång äfven på armarne

eller andra delar af kroppen. Tatueringen sker smånin-
gom; möjligen inristas vissa streck först vid giftermålet.

Qvinnornas drägt är om vintern, liksom männens, dub-
bel. Ytterpäsken, som är längre och vidare än männens, öfver-
går nedtill till ett slags mycket vida byxor. Afven ärmarne äro
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ytterst vida, så att armen lätt kan indragas och utstickas.
Under ytterpäsken bäres en inre päsk eller pelsskjorta och un-

der den ett par mycket korta byxor. Omedelbart der ytter-
päsken slutar, vidtaga mockasinerna. I nacken är påsken
starkt urringad, så att en del af ryggen är bar. Jag
har sett flickor gå med öfre delen af ryggen på detta sätt
blottad äfven i köld af —30° tik —40°/ Strumporna

Tschuktschiska barn,

a. Flicka från Irgunnuk. Efter fotografi af L. Palander. b. Gosse från Pitlekaj, klädd
i sin mors hufva. Efter teckning af matrosen Hansson.

hafva håret inåt, äro kantade med hundskinn och gå upp
till knäna. Mockasinerna, haklappen, hufvorna och skinn-
halsduken äro föga skilda från motsvarande plagg hos män-
nen. Öfver hufvud är qvinnodrägten mer utsirad än den
manliga, och skinnen till densamma tyckas vara omsorgs-
fullare utvalda och beredda. I det inre tältet gå qvinnorna
ofta nästan nakna, endast med helt korta underbyxor af
skinn eller »kalikå» eller ett smalt cingulum pudicitise.

TA TUERING. Q VINNODRÄG TEN
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På den nakna kroppen bäras dessutom en eller två läder-
remmar om ena armen, en läderrem om halsen, en dylik
om kfvet och några jern-, mindre ofta koppar-armband om
handlofvärne. Dock tycka de yngre qvinnorna ej om att
i denna drägt visa sig för främlingar, och de hasta der-
för vid deras inträde att skyla nedre delen af kroppen med
päsken eller något annat till hands varande plagg.

När barnen bkfvit några år gamla, få de samma slags
drägter som föräldrarne, olika för gossar och flickor. Som
små stickas de in i ett vidt skinnfodral med nedtill hop-
sydda ben och ärmar. Baktill finnes en fyrkantig lucka,

Snöskor
a. det vanliga slaget; b. af sedda att begagnas så, som bilden å motstående sida utvisar.

Vl3 af nat. storl.

genom hvilken mossa (den hvita, döda delen af Sphagnum),
af sedd att upptaga exkrementen, instickes och ömsas. Vid
ändan af ärmarna äro två öglor fastade, i hvilka barnets
ben inträdas, då modern vill sätta det ifrån sig i något
hörn af tältet. Sjelfva drägten tyckes ej ömsas förr än den
blir urvuxen. I det inre tältet gå de äldre barnen full-
komligt nakna.

Så väl män som qvinnor begagna om vintern snöskor.
Utan dem vilja de ej gerna företaga någon längre vandring
i lös snö. De betrakta en sådan så mödosam, att de högt
beklagade en af mitt manskap, som skulle utan snöskor ef-
ter ett yrväder gå från byn Jinretlen till det 3 kilometer
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aflägsna fartyget. En qvinnas medömkan gick slutligen så
långt, att hon skänkte honom ett par, ett prof på gifmild-
het, som vi eljest säkan rönte af våra tschuktschiska vänner.
Ramen tik snöskorna är gjord af trä, tvärslåarna af starka
och väl spända remmar. Denna snösko öfverensstämmer
fullkomligt med indianens och är ytterst ändamålsenkg samt
lätt att vänja sig vid. Ett annat redskap för färd öfver snö
utbjöds af en tschuktsch, som i början af februari åkte
förbi fartyget. De utgjordes af ett par ofantligt breda, å
båda sidor uppböjda skidor af tunnt trä, klädt med salskinn.

En aino-man åkande på skidor efter en ren.
Japansk teckning

Jag hade svårt att förstå, huru dessa breda, otympliga don
skulle kunna med fördel användas, tkls jag af ofvanstående
teckning lärde mig, att de måtte begagnas som ett slags slädar.
Bilden är hemtad ur ett japanskt arbete, hvars titel i öfver-
sättning lyder: Resa tkl norra delen af Japan (Jesso), 1804
(n:o 565 i det af mig hemförda japanska biblioteket).

Tkl följd af den svårighet, som tschuktschen om vin-
tern har att genom smältning af snö öfver tranlampan skaffa
sig vatten, kan någon tvättning af kroppen vid denna tid
på året ej ifrågakomma. Ansigtena äro dock renpiskade af
yrsnö, men tillika under den kalla tiden oftast svullna eker
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såriga af frostskador. Öfver hufvud är det klent bestäldt
med tschuktschernas renlighetssinne, och framför allt är
deras uppfattning af rent och orent betydligt afvikande från
vår. Sålunda begagna qvinnorna urin som skönhetsvat-
ten. Vid en gemensam måltid användes handen ofta som

sked, och efter densamma går, i brist på vatten, en skål
med nyss låten urin kring laget för händernas tvättning.

a. jagtbägare (sugrör)
>, af nat stort. b. Snö-
skrapa !/s af nat. storl.

Ömsning af kläder förekommer sällan, och
äfven när ytterdrägten är ren, ny och väl
tillskuren af omsorgsfullt valda vackra
skinn, är underdrägten mycket smutsig,
och tillgång på ohyra riklig nog, ehuru
mindre än man skulle väntat. Maten
fortares ofta på ett för oss vämjeligt sätt,
t. ex. så att en läckerbit går från mun

till mun. Matkärlen begagnas på många-
handa sätt och tvättas sällan o. s. v. Så-
som motsats härtill må anföras, att man,
för att ej göra uppehållet i den trånga
takkammaren allt för obehagligt, derstädes
strängt uppehåller åtskilliga ordningsreg-
ler. Så t. ex. är det ej medgifvet att
i det inre af tältet spotta på golfvet, utan
fa ske { gft JfcJ som j nödfak

'

användes till nattkärl. I hvarje yttertak
ligger ett särskildt tillskuret renhorn, med hvilket man slår
bort snö från kläderna, ytterpäsken aflägges gerna, innan
man går in i det inre tältet, och snön aflägsnas omsorgs-
fullt från skodonen. Den matta af hvalrosskinn, som täc-
ker det inre tältgolfvet, är derför fullkomligt torr och ren.
Afven det yttre tältet sopas rent och fritt från lös snö,
och dagligen bortskyfflas med en spade af hvalben snön
från tältdörren. Hvarje sak i så väl det yttre som inre
tältet lagges på sin bestämda plats o. s. v.



Tschuktscliska vapen och jagtredskap.
1. Harpun Vis- 2. Spjut, funnet vid en graf "/_• 3- Fogelslunga 1/s . 4. Kastspjut med till-

hörande piskslunga 1/7 . 5. Fogelspjut med kastträ 1/12. 6. Ljuster af ben 1/i .
7. Pansar af elfenben l/a .
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Tsehuktschisk båge och koger

V 8 af nat. storl.

Till prydnader använ-
das hufvudsakligast glasperlor,
som dels hängas om halsen och
i öronen, dels äro fastsydda på
hufvan och andra klädesplagg
eller inflätade i håret. Dess-
utom begagnas broderier af
ganska behagligt mönster. Till
höjande af päskarnes utseende
äro ofta skinnremmar eller
svansar af murmeldjur, ekor-
rar m. m. vid dem fastsydda.
Ofta är en af olika skinn konst-
gjord brokig svans fästad bak-
till på hufvan, eller är skin-
net till hufvan så valdt, att
djurets öron utskjuta på si-
dan om hufvudet. Jemte per-
lorna äro fastade amuletter,
träklykor, små benhufvuden
eller benbilder, metallbitar,
mynt m. m. Ett barn hade
om halsen ett gammalt kine-
siskt mynt med fyrkantigt hål
i midten, jemte ett nytt ame-
rikanskt femcent-stycke.

Fordom måtte vackra och
goda vapen stått i högt pris
hos ett så krigiskt folk som
tschuktscherna, men nu utgö-
ra vapen i egentlig mening
sällsynta fornsaker, hvilka
dock fortfarande betraktas med
en viss vördnad och derför
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mindre gerna bortbytas. Den lans, som träffades vid det
på tundran utlagda liket (bild 2 å sid. 109), visar genom
sina ännu delvis bibehållna guldsirater, att den blifvit smidd
af en konstfärdig hand. Förmodligen är den ett gammalt
krigsbyte från striden med kosackerna. Grenom byte för-

a

Tschuktschiska pilar

V 9af nat. storl. a. En pilspets 72 af nat. storl.

värfvade jag ett pansar af elfenben (bild 7 å sid. 109) och
lemningar af ett annat. Pansarplåtarne bestå af 12 cm.
långa, 4 cm. breda och nära 1 cm. tjocka elfenbenskifvor,
i hvilkas kanter hål blifvit borrade för de läderremmar, med
hvilka skifvorna äro fastbundna vid hvarandra. Denna bind-
ning har verkstälts så, att hela pansarskjortan, då den ej
användes, kan fällas ihop.



TOLFTE KAPITLET

112

Jemte spjut och pansar begagnade de forna tschuk-
tscherna båge för krigsbruk. Numera användes detta va-
pen endast för jagt, men det tyckes, som om det äfven
för detta ändamål snart skulle komma ur bruk. Några af
infödingarne sköta dock ännu bågen med temkgen stor träff-
säkerhet. De bågar, jag tikbytte mig, bestodo vanligen af
en illa arbetad, föga böjd, fjädrande träbit, hvars ändar
voro hopspända med en skinnrem. Endast några gamla
bågar hade en ädlare form. De voro större och förfärdi-
gade med omsorg, t. ex. omgifna med näfver och förstärkta
med en konstig flätning af senor på yttersidan. Pilarne
äro af mångahanda slag, dels försedda med ben- eller träspets,
dels skodda med jern. Eiktfjädrar saknas oftast. Skaftet
utgöres af en klumpigt arbetad trästicka. Afven pilbössor
eller armborst begagnas stundom. Leksaksbågar, med om-
sorgsfullt arbetade, jernskodda pilar, sågo vi äfven. I tält-
platserna nära vinterstationen furmos ett par slaglåsgevär,
jemte knallhattar, bly och krut. De begagnades tydligen
föga, och mitt försök att medelst löfte om en bössa med
nödigt förråd af krut och bly locka tschuktscherna till långa
resor misslyckades helt och hållet. Då den tschuktsch, som
fört våra bref till _Nischni Kolymsk, efter återkomsten
belönades med en röd skjorta, ett gevär, knallhattar, ku-
lor och krut, ville han utbyta geväret med tillbehör mot
en yxa.

Tschuktschernas hufvudnäring består af jagt och fiske.
Båda utfalla vissa tider af året mycket rikligt, men blifva
under den kalla årstiden föga gifvande, livarvid, till följd
af vildens ringa förtänksamhet, stor brist uppstår så väl på
föda som på bränsle och medel att smälta snö. Hvad deras
jagt- och fiskredskap beträffar, kan jag ej lemna så fullstän-
diga upplysningar jag skulle önska, emedan de mycket om-
sorgsfullt undveko att taga någon af Vegas jägare med sig
på sina jagtfårder.



113

Snadden fångas med nät, gjorda af starka sälskinns-
remmar. Näten utläggas om sommaren bland grundisarne
vid stranden. Djuret trasslar in sig deri och qväfves, då
det ej mer kan komma upp till ytan att hemta andan.
Om vintern fångas salen dels med nät i råkar på isen,
dels med harpun, när den kryper upp ur sitt hål; slutligen
fångas den äfven med en öfver salhålet lagd snara af rem-
mar. För att undvika förlusten af det värderika, i tschuk-
tschernas tycke ytterst läckra salblodet, dödar man ej djuren
med eggjern, om det kan undvikas, utan med upprepade
slag i lmfvudet. Björnen nedlägges med lans eller knif,
den senare enligt en tschuktsch' påstående det säkraste vap-
net, hvalross och större salarter med harpun (se bild 1 å sid.
109) eller lans af ungefär samma slag som grönländarnes.
Äfven hvalen harpuneras, men med en harpun, som är be-
tydligt gröfre än den vanliga, och vid hvilken ända till
sex uppblåsta salskinn äro fastade. För att döda en hval
måste en mängd dylika harpuner stötas i den. Foglar fån-
gas med snaror eller dödas med fogelkastspjut, pilar och
slungor. De sistnämnda (bild 3 å sid. 109) bestå af en
mängd runda benkulor, fastade vid sammanknutna läderrem-
mar. Några fjädrar äro ofta fastsatta vid knuten för att
öka luftens motstånd mot denna del af slungan. När slun-
gan kastas, spridas benkulorna derigenom åt aka håll, och
träffsannolikheten blir större. Hvarje man och pojke bär
om sommaren en dylik slunga på sig, oftast bunden om pan-
nan, och är genast till reds att med den kasta mot förbifly-
gande fogelskaror. Äfven användas vanliga slungor, bestå-
ende af två remmar och en vid dem fästad skinnbit. Fogelkast-
spjuten (bild 5 å sid. 109) likna fullkomligt eskimåernas. Ett
slags snaror begagnades af pojkarne vid Jinretlen för att fånga
småfogel åt vår zoolog. De voro förfärdigade af bardfibrer.

Fiskar fångas dels med nät dels med krok eller med
ett slags ljuster (bild 6 å sid. 109). Näten äro förfärdigade

SAL FÅNG ST, FISKE OCH FOG EL FÅNG
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af sentråd. Jag tikbytte mig flere sådana och förvånades
öfver det ringa värde infödingarne satte på dem, oaktadt
det dryga arbete, som måste hafva erfordrats för trådens
förfärdigande och nätets knytning. Stundom användas näten
äfven till notdragning. Metspöna bestå af ett endast 30
centimeter långt skaft, vid hvilket en kort ref af senor är
fästad. Ref vens yttersta ända löper genom ett stort sänke
af elfenben, hvarifrån utgå tre eller fyra tafsar med livar
sin krok af vare sig endast ben, eller ock ben och koppar
eller ben och jern. Kroken är försedd med tre eller fyra
åt olika håll vända spetsar. Jag har förut omtalat, huru
metspöna om hösten användas för fångande af ismört, äfven-
som huru det tillgår vid det gifvande vinterfisket i närhe-
ten af Tjapka.

Äfven för kust-tschuktschen tyckes renkött utgöra ett
vigtigt födoämne. Förmodligen upphandlar han sitt förråd
deraf från ren-tschuktscherna mot trän, skinnremmar, hval-
rosständer och kanske fisk. Jag antager, att en del af det
frusna renblod, som invånarne i byarna vid vår vinterstation
använde till soppa, hade förvärfvats på samma sätt. Vild-
renar eller förvildade renar jagas med lasso. Dylika djur
tyckas dock numera ej förekomma i någon större mängd
på Tschuktsch-halfön.

Utom fisk och kött förtära tschuktscherna ofantliga
massor grönsaker och andra ämnen ur växtriket 1. De vigti-
gaste bland dessa utgöras af blad och unga qvistar af en
mängd olika växtarter (t. ex. Salix, Ehodiola m. fl.), hvilka
hopsamlas och rensas samt förvaras i säckar af salskinn. Med
eller utan afsigt får anrättningen under loppet af sommaren
surna. Om hösten fryser alltsammans till en klump af det ut-
spända salskinnets form. Den frusna massan hugges i bitar

1 En utförlig afhandling om de födoämnen, som tschuktscherna hemta från
växtriket, författad af dr Kjellman, finnes intagen i Vega-expeditionens vetenskap-
liga arbeten. Redan Popow omtalar, att tschuktscherna förtära mycket bär, röt-
ter och örter (Muller, 111 s. 59).
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och fortares tkl köttet, ungefär som vi spisa bröd. Stund-
om kokas bitarne med vatten tkl en grönsoppa, som for-
tares varm. På samma sätt användes innanmätet af ren-

vomben. Dessutom ätas alger och flere slag af rötter, af
hvilka senare en sorts hopskrumpna knölar, såsom ofvan
är anfördt (föregående del, s. 434), hafva en mycket ange-
näm smak.

Om sommaren äta tschuktscherna hjortron, lingon m. fl.
bär, som sägas förekomma i riklig mängd i det inre af landet.
Mängden af matväxter, som under denna årstid insamlas, är
ganska betydlig, och man tyckes vara föga noggrann i valet,
blott bladen äro gröna, saftiga och utan någon särskild
skärpa. När invånarne till följd af matbrist i början af
februari månad bortflyttade från Pitlekaj, medförde de flere
säckar med frusna grönsaker, och dock fans åtskkkgt qvar-
lemnadt i käkrarne för att efter behof afhemtas. I tälten
vid S:t Lawrence bay lågo högar af löfklädda pilqvistar och
säckar fylda med blad och stjelkar af Rhodiola. De för-
fattare, som anföra tschuktscherna såsom exempel på ett
folk lefvande endast af ämnen hemtade ur djurriket, begå
alltså ett fullkomligt misstag. Tvärt om tyckas de under
vissa tider af året vara mer »gräsätare» än något annat
folk jag känner, och med afseende härå synes mig deras
smak gifva antropologen en vink om vissa hittills akdeles
förbisedda drag ur stenåldersfolkens lefnadssätt. Att döma
af tschuktscherna skulle våra urfäder ingalunda varit så
rofdjurskka, som man vankgen förestäker sig dem, och
möjligt torde vara, att »bellum omnium inter omnes» in-
fördes först med brons- och jernålderns högre odling..

Tschuktschernas matlagning är, liksom de flesta vilda
folkslags, mycket enkel. Efter en lyckkg fångst frossa alla
invånarne i tältet på det fångade djuret och tyckas finna
särskildt nöje i att härvid nedbloda ansigte och händer så
mycket som möjligt. Omvexlande med det råa köttet ätas
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bitar af späck och märg samt stycken af tarmar, som endast
genom pressning mellan fingrarne befrias från innanmätet.
Fisken fortares ej akenast rå, utan äfven så hårdt frusen, att
den kan brytas sönder. När tikfäke clertik erbjuder sig, för-
summa tschuktscherna dock ej att koka sin mat eller att
rosta köttbitame öfver tranlampan — ordet rosta borde
dock härvid utbytas mot nedsota. Vid ett besök, som löjt-
nant Hovgaard gjorde i Najtskaj, åt man i det tält, der
han gästade, till qväksvard först soppa på salkött, sedan
kokt fisk och slutligen kokt salkött. Man iakttog således
fullständigt den i Europa godkända spisordningen. Andra
gafflar än fingrarna känna tschuktscherna ej, och äfven
bruket af sked är ej allmänt. Många föra dock en dylik
af koppar, jernbleck eller ben med sig (bild 8 å sid. 121).
Ofta drickes soppan omedelbart ur kokkärlet, eller ock
uppsörplas den med ihåliga ben (se figuren å sid. 108).
Dessa ben användas äfven i staket för dryckesbägare och
bäras kksom skedarna fastade vid bältet. Såsom exempel på
tschuktschiska anrättningar kan jag ytterligare nämna: soppa
på grönt, kokt salkött, kokt fisk, blodsoppa, soppa af sal-
blod och späck. Härtik kommer slutligen soppa på fint
krossade ben eller på salkött, späck och ben. För benens
krossning finnes i hvarje tält en hammare, bestående af en

oval sten, rundt om försedd med en urgröpning för den
skinnrem, med hvkken stenen är fästad vid det korta skaf-
tet af trä eller ben. De ben, som användas till mat, kros-
sas med detta redskap fint mot ett stenunderlag eller en
hvalkota, kokas sedan med vatten och blod för att spisas. I
början trodde vi, att denna anrättning endast var afsedd för
hundarne, men sedermera blef jag i tklfäke att öfverty ga
mig om, att äfven infödingarne sjelfva åto den, och det
långt före den tid, då de ledo brist på lifsmedel. Ham-
maren är så till vida af intresse, som den utgör ett af de
stenredskap, som hos oss oftast träffas i grafvar från sten-
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åldern. Att hammaren hufvudsakligast var afsedd för »kö-
ket», synes af den omständigheten, att qvinnorna ensamma
förfogade öfver densamma och rådfrågades vid dess bort-
bytande. Jemte dylika hammare fans i hvarje tält ett städ,
bestående af en hvalkota eller en större rund sten, i livars
midt en skålformig fördjupning var utnött eller uthuggen.

Under vintern kom en stor del af befolkningen från
Jinretlen, Pitlekaj och ända bort från Irgunnuk dagligen

Stenhammare och städ för benkrossning
•',-_, af nat. storlek.

om bord för att tigga eller tikbyta sig mat, och de föddes
under denna tid hufvudsakligast af oss. Härvid vande de
sig snart vid våra lifsmedel. De tyckte särdeles mycket
om ärtsoppa och gröt. Den senare lade de vankgen ut i
en snödrifva att frysa och togo den sedan i frusen form
med sig till tälten. Kaffe brydde de sig mindre om, i fall
det ej var väl sockradt. Salt begagnade de icke, men i
socker voro aka mycket förtjusta. Äfven te drucko de
gerna. Eljest utgör vatten deras förnämsta dryck. Dock
nödgades de om vintern, till följd af svårigheten att öfver

TS CH UK TSCHERNA S FÖDOÅ JM NEN
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tranlamporna smälta tillräckligt is, mången gång släcka
törsten med snö. Om bord begärde de ofta vatten och
drucko på en gång stora mängder deraf.

Bränvin, hvarpå de äro ytterst begifna, kalla de, så-
som redan är nämdt, under samtal med européer »ram»,
livarvid ordets uttalande ofta åtföljes af ett harklande läte,
en sakg min och en betecknande åtbörd, bestående i den
flata högra handens förande från munnen tik midjan eller
i efterapande af en rusig mans lakande. Sinsemellan kalla
de det eldvatten (akmimil). Löftet derom var det verksam-
maste medel att förmå en motsträfvig tschuktsch att foga
sig efter ens önskan. I fall de åtagit sig en skjuts med
sina hundspann, voro de aldrig angelägna att taga reda på,
om någon matsäck medföljde, men varnade af vår sparsam-
het i utdelandet af spritdrycker, ville de ej gerna börja
färden, innan de granskat »ram»-förrådet. Att ruset, ej
smakens tikfredsstäkande härvid var hufvudmålet, visar den
omständigheten, att de ofta som pris för ett föremål, hvil-
ket de sågo att jag gerna ville hafva, betingade sig så
mycket bränvin, att de kunde blifva fullkomligt rusiga.
Då jag en gång visade mig mycket angelägen att förvärfva
en elddrill, som fans i ett tält, bebodt af ett nygift par,
öfvertog den unga, ganska täcka hustrun underhandlingen
och började genast med den förklaring, att hennes man
icke kunde afstå elddonet, med mindre jag beredde honom
tillfälle till ett grundligt rus, hvartik enkgt hennes påstå-
ende, som förtydligades med lifliga åtbörder efterapande
rusets olika grader, behöfdes åtta supar. Först när man-
nen fått så många, skulle han vara nöjd, d. v. s. dödfuk.
Sjelf har jag dock flere gånger sett, att två små supar äro
tillräckliga att göra dem ostadiga på benen. Under ruset
äro de muntra, glada och vänliga, men besvärliga genom
sin ytterkga smeksamhet. I sällskap med rusiga infödingar
fick man passa väl upp för att ej oförmodadt få sig en
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kyss af någon gammal flottig säljägare. Äfven qvinnorna
drucko gerna ett glas, men voro tydligen mindre begifna
på rusmedel än männen. De fingo dock sin andel, lika-
så till och med de yngsta af barnen. När, såsom hände
ett par gånger under vintern, ett tältlag varit nog lyckligt
att från Beringssund få sig tillsänd! ett större bränviusför-
råd, var ruset allmänt och, såsom jag förut omnämnt, be-
visade blågula ögon den följande dagen, att stridslystnaden
äfven hos detta fredsamma folk framkallades af deras kära
akmimil. Under vår härvaro förekommo i byarna närmare
Beringssund tik och med två dråp, af hvilka åtminstone
det ena begicks af en rusig man.

Så ytterst ringa beröring tschuktscherna än hafva med
den verlcl, som nått till bränvinsindustriens ståndpunkt,
tyckes dock detta njutningsmedel bland dem ATara föremål
för en regelmessig byteshandel. Många af de tschuktscher,
som foro förbi oss, voro rusiga och skakade med stolthet
på en ännu ej fullt tömd kagge eller sälskinnssäck för att
låta oss genom sqvalpet höra, att den innehöll våtvaror.
En af manskapet, som jag bedt taga reda på livad slags
bränvin det var, stälde sig väl med egaren och förmådde
honom slutligen att afstå ungefär så mycket som en
fingerborg deraf; mera bestods icke. Enkgt matrosens ut-
sago, var det ofärgadt, utan bismak, kristallklart, men svagt.
Det var således troligen ryskt sädesbränvin, ej gin.

Under ett besök, som löjtnanterna Hovgaard och Nord-
qvist om hösten 1878 gjorde hos ren-tschuktscherna i det
inre af landet, utskänktes deremot mycket utspädt ameri-
kanskt gin, och tältets egare visade sina gäster en tenn-
pokal med inskrift: »Capt. Rävens, Brig Timandra 1878».
Några af infödingarne påstodo med bestämdhet, att de vid
Beringssund året om kunde få tikhandla sig bränvin. Alla
männen i tältbyn och de flesta qvinnor, men ej barnen,
hade vid tillfället tagit sig ett grundligt rus för att fira
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främliiigarnes ankomst, eller kanske snarare bränvinsförrå-
dets. Då några européer icke finnas bosatta vid Berings-
sund, åtminstone ej på den asiatiska sidan, framgår af
denna bränvinshandel det oväntade förhållande, att det verk-
ligen gifves infödingar återhållsamma nog att kunna syssla
dermed.

Tobak är i allmänt bruk, så väl till rökning som tugg-
ning. 1 Hvarje inföding bär på sig en pipa, snarlik tungu-
sens, jemte en tobakspung (fig. 7 å sid. 1.21). Tobaken är
af mångahanda slag, så väl rysk som amerikansk, och när
förrådet deraf är slut, användas inhemska ersättningsmedel.
Företräde tyckes gifvas åt den söta, starka tuggtobak, som
sjömän vanligen begagna. För att göra den tobak söt,
som ej förut är genomdränkt med melass, pläga männen,
då de erhålla ett stycke socker, söndersmula det och lägga
det i tobakspungen. Ofta tuggas tobaken först, hvarefter
tuggan torkas bakom örat och förvaras i en särskild pung
om halsen för att sedan rökas. Piporna äro så små, att
de, liksom japanesernas, utrökas med några kraftiga ande-
drag. Röken sväljes. Äfven qvinnorna och barnen röka
och tugga, och början sker vid så späd ålder, att vi hafva
sett ett barn, som visserligen kunde gå, men i alla fall
ännu diade sin moder, både tugga tobak, röka och taga
sig en »ram».

Några bundtar Ukraine-tobak, som jag tagit med mig
för byte med infödingarne, satte mig i tillfälle att till den
etnografiska samlingen anskaffa en mängd bidrag, som jag
i brist på andra bytesvaror eljest icke kunnat förvärfva.
Penningar förstå tschuktscherna sig nämligen ej på. Detta
är så mycket besynnerkgare, som de förmedla en ganska
vidsträckt byteshandel och ögonskenligen äro goda handels-

1 Redan i början på sjuttonhundratalet rökte alla Sibiriens folkstammar,
män och qvinnor, vuxna och barn, passioneradt (Hist. genealog, des tartares,
s. m).
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1. Garfskrapa Vt- 2- Prylar ~/2 . 3. Isskrapa, afsedd att framlocka salen till sitt hål, med
vidfästad amulett af ben ~j2 . 4. Knif af ben ~/2 . ö, 6. Amuletter af ben Vi- "<• Pipa och

tobakspung 7_- 8- Skedar af metall 1/3.
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män. Enligt von Dittmar (anf. st. s. 129) existerar, eller
existerade ännu 1856, en ständig, långsam, men regelbun-
den varutransport längs hela Asiens och Amerikas nord-
kust, genom hvilken varor från Ryssland forslas till de in-
nersta delarne af Polar-Amerika, och skinnvaror derifrån i
stället söka sig väg till basarerna i Moskwa och S:t Peters-
burg. Denna handel bedrifves på fem marknadsplatser, af
hvilka tre äro belägna i Amerika, en på öarna i Berings-
sund och en vid Anjui nära Kolyma. Den sistnämnda
kallas af tschuktscherna »femte bäfver-marknaden» l.

Tschuktschernas förnämsta handelsartiklar utgöras af
salskinn, trän, skinn af räf och andra pelsdjur, hvalross-
tänder, hvalbarder m. m. I stället inköpa de tobak, jern-
saker, renskinn och äfven renkött samt, när det kan fås,
bränvin. En affär uppgöres med stor betänksamhet, efter
långvarigt rådslående i hviskande ton mellan de närvarande.
Bränvin använde jag endast i yttersta nödfak som bytes-
vara, men de märkte snart, att begäret att blifva egare af
en ovanlig tschuktschisk konst- eller fornsak var mäktigare
än min vackra föresats, och de lärde snart begagna sig
häraf, i synnerhet som jag i alla fall aktid betalade varan
till fullo och gaf eldvattnet på köpet.

Lampan (se bilderna å sid. 24 o. 25), med hvkken eld
och ljus underhållas i tältet, består af ett platt tråg af trä,
hvalben, tälgsten eller bränd lera, bredare baktill än fram-
till och medelst en fristående tandad kam deladt i två af-

1 Rörande de amerikanska marknaderna lemnar dr John Simpson goda
upplysningar i »Observations on the western Esquimaux». Han uppräknar tre
marknadsplatser i Amerika, utom den vid Beringssund. Under marknaderna syss-
lar man äfven med dans och nöjen, hvilka pågå med sådan liflighet, att mark-
nadsfolket knappast sofver under hela tiden. Öfver marknaden vid Anjui, till
hvilken tschuktscherna ännu år 1821 infunno sig fullt beväpnade med spjut, båge
och pilar, lemnar Matiuschkin en mycket liflig skildring (Wkaxgels Reise, I s.
270), och ett besök vid densamma år 1868 beskrifves af C. von Neumann, hvilken
såsom astronom deltog i von Maydells expedition till Tschuktsch-landet (Eine
Messe im Hochnorden; Das Ausland 1880, s. 861).
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delningar. I den främre lagges veken af mossa (Spha-
gnum-arter) i en lång tunn rad längs hela kanten. Bränn-
materialet utgöres af trän. Under lampan finnes alltid ett
annat kärl, afsedt att upptaga den trän, som möjligen spikes.

Om sommaren kokar man äfven med ved i fria luf-
ten eker i yttertaket, om vintern endast i yttersta nödfall
i det senare. De finna nämligen den rök, som veden
sprider i det täppta tältet, outhärdkg. Oaktadt drifved fin-
nes i riklig mängd på stranden, ansågs tydligen brist på
trän af infödingarne för en lika stor olycka som brist på
mat. »Uinga eek», intet bränsle (egentligen: ingen eld),
var den ständiga klagan vi hörde äfven af dem, som slä-
pade lass af drifved om bord för att tikbyta sig bröd. Den
omständigheten att deras bränsle icke sprider någon rök
medför emellertid den fördelen, att tschuktschernas ögon ej
pläga vara på långt när så angripna som lappames.

I tältet har qvinnan aktid ett vaksamt öga på lam-
pans putsning och eldens underhållande. De träpinnar, hon
använder att putsa veken, och hvkka naturligtvis äro genom-
dränkta med trän, begagnas vid behof såsom ljus eller fackla
i det yttre tältet, tkl att tända piporna med o. s. v. På
samma sätt användas andra i trän doppade pinnar 1. Ler-
lamporna förfärdigas af tschuktscherna sjelfva, livarvid leran
knådas väl och genomdränkes med urin. Bränningen är
ofullständig och utelemnas väl ofta helt och hållet.

Trän och andra flytande varor förvaras ofta i säckar
af salskinn, bestående af hela hudar, från hvilka kroppen
blifvit uttagen genom den vid hufvudets bortskärande bil-
dade öppningen, och hvarå denna samt alla andra naturliga
eller vid djurets dödande förorsakade hål blifvit hårdt till-
knutna. I ena framlabben anbringas derpå med stor skick-

1 Dylika i spetsen brända pinnar, äfvensom aflånga, i en ända sotade, efter
doppning i trän som facklor använda stenar har jag funnit nedlagda vid sidan
af liken i gamla eskimågrafvar på nordvestra Grönland.
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lighet en luft- och vattentät träkloss med svickhål och tapp.
På säckar, ämnade för torra varor, bortskäras äfven lab-
barne, och öppningen, genom hvilken innehållet inlägges och
uttages, anbringas tvärs öfver bröstet strax nedom fram-
fötterna.

Elden uppgöres dels på det ännu för några årtionden
tillbaka hos oss brukliga sättet medelst eldstål, flinta och
fnöske, dels genom ett drillredskap. Eldstålet består oftast
af en filbit eller något annat gammalt stålredskap eller ock
af jern- eller stålstycken, som äro smidda särskildt för ända-
målet. Vanligen angifver dessa redskaps form ett euro-
peiskt eller rysk-sibiriskt ursprung, men jag förvärfvade
mig äfven klumpigt tikhamrade jernbitar, hvilka tycktes ut-
göra prof på inhemsk smidesskickkghet. En tschuktsch
visade mig ett stort eldstål af sistnämnda slag, försedt med
ett särskildt fingertag af koppar, vackert glättadt genom
långvarig nötning. Han betraktade det tydligen som en

stor klenod, och jag kunde ej förmå honom att bortbyta
det. I förmodan att metallen till de otympkgt tikhamrade
jernbitarne möjligen kunde vara af meteoriskt ursprung,
tikbytte jag mig så många jag kunde öfverkomma. Men
den undersökning, som efter hemkomsten blifvit på dem
utförd, har visat, att de ej innehålla spår till nickel. Jer-
net var således ej meteoriskt.

Flintan utgöres af en vacker kaleedon eller agat, som

bildats i hålrum på de i nordöstra Asien rikligt förekom-
mande vulkaniska bergarterna och sannolikt äfven här och
der förekommer som klappur i tundrans elfbäddar. Såsom
sköre användas dels ullhåren af åtskilliga djur, dels hvarje-
handa torra växtdelar. Stålet och en mängd flintbitar förvaras
jemte tobaken i en skinnpung, som hänges om halsen. In-
uti denna pung finnes en annan mindre, innehållande skö-
ret. Detta hålles sålunda genom kroppsvärmen varmt och
skyddas genom det dubbla höljet för väta. Der jemte bära
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männen ofta på sig ett slags lunta af hvita, väl torkade
och krossade vidjor, hvilka äro hopflätade och lagda i jemna
rukar. Denna lunta brinner långsamt, jemnt och väl.

Det andra slaget elddon består af en torr träpinne,
som medelst en vanlig bågdrik gnides mot en trästock af
torrt, halfmurket trä. Ofre delen af den pinne, som dril-
las omkring, löper i en med ett rundt hål försedd drill-
bricka af trä eller ben. På ett af de elddon, jag tikbytte
mig, var språngbenet (astragalus) af en ren härtill begagnadt.
I tandstocken finnas hak anbragta för att gifva stöd åt drill-
pinnen och kanske för att underlätta bkdandet af det half-

Elddrill.
Vs af nat. storl.

förkolade trämjöl, som vid drikningen lössktes från tand-
stocken och i hvilket glöden uppstår. Då med detta red-
skap eld skall uppgöras, bestrykes nedre delen af drikpin-
nen med litet trän, ena foten håller tandstocken stadigt
mot marken, bågsträngen slås om drikpinnen, venstra han-
den trycker med drikbrickan pinnen liårdt mot tandstocken,
och derpå föres bågen af och an, ej synnerligen hastigt,
men jemnt, stadigt och oafbrutet, tills eld uppstår. Ett
par minuter pläga härtill åtgå. Qvinnorna tycktes vara
mer vana än männen att begagna detta redskap. Ett för-
bättradt slag af detta elddon bestod af en träpinne, på
livars nedre del en linsformad och genomborrad träklump
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var fästad. Denna klump tjenade som svänghjul och tyngd.
Öfver träpinnen löpte en genomborrad tvärslå, som med
tvenne senor var fästad vid dess öfre ända. Grenom att
föra denna tvärslå af och an kunde pinnen kringvridas med
stor hastighet. Redskapet synes mig så till vida anmärk-

ningsvärdt, som det visar ett nytt användningssätt för*de
genomborrade sten- och tegekinser man så ofta finner i
grafvar och på gamla husplatser från stenåldern.

Hos tschuktscherna, liksom hos många andra vilda
folk, hafva tändstickorna fått äran att vara det första af
bildade folks påfund, livars företräde framför deras egna
obetingadt erkännes. Anhållan om tändstickor var derför
ett af de vanligaste tiggerier, livarmed våra vänner vid
Beringssund under vintern plågade oss, och de voro vikiga
att för en enda låda offra jemförelsevis ganska dyrbara
saker. Beklagligen hade vi icke någon öfverflödig tillgång
på denna nödvändighetsvara, eller kanske man snarare bör
säga lyckligtvis, ty om tschuktscherna under några år skulle
kunna tikbyta sig ett par tändsticksaskar för en hvalross-
tand, så tror jag, att de med sin vanliga sorglöshet snart
skulle alldeles bortglömma bruket af sina egna elddon.

Bland husgerådssaker vill jag vidare nämna följande:
Garfskrapan (fig. 1 å sid. 121) är af sten eller jern ock

fästad vid ett träskaft. Med detta redskap rengöres mycket
noga den fuktade huden, som derpå gnuggas, töjes och
knådas så omsorgsfullt, att flere dagar åtgå för att bereda
ett enda renskinn. Att garfningen äfven är ett ansträn-
gande göromål synes deraf, att qvinnan, som i tältet syss-
lar dermed, dryper af svett. Hon sitter härvid på en del
af skinnet och spänner ut den öfriga delen med händernas
och de blottade fötternas förenade hjelp. Sedan huden
blifvit tillräckligt arbetad, fyller hon ett kärl med egen
urin, blandar denna med söndersmulad videbark, som tor-
kats öfver lampan, och rifver den kroppsvarma blandnin-
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gen in i renskinnet. För att gifva detta på ena sidan en

röd färg inblandas i garfvätskan barken af en Pinus-art(?).
Skinnen blifva på detta sätt mycket mjuka och på inre
sidan nästan sämsklika. Stundom garfvas renskinnen äfven
till verklig sämsk af ganska utmärkt beskaffenhet.

Ishackor.

1/9 af nat. storl.

Tvenne slags ishackor; skaftet är af trä, bladet i den
spadformiga af ett hvalben, i den andra af en hvalrosstand;
det är medelst skinnremmar med stor skicklighet fästadt
vid skaftet. Någon gång äro både skaft och blad af ben
och sammanfästningen anbragt på ett något afvikande sätt.

Brynstenar af inhemsk lerskiffer. Dessa äro ofta genom-
borrade i ena ändan och bäras, jemte knifven, skeden och
sugröret, fastade med en elfenbensklyka i bältet.

ÖFRIGA HCSGERÄDSSAKER
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Hemgjorda kärl af trä. hvalben. hvalbarder och skinn
af olika slag.

Knifvar, borrar, yxor, grytor af europeiskt, amerikanskt
eller sibiriskt ursprung. Härtill komma fat, bitar af ankar-
kettingar, jernskräp, konservburkar, glas, flaskor m. ni., er-

hållna från skepp, som ankrat vid kusten. Fartyg hafva
först under de senaste årtiondena regelmessigt besökt haf-
vet norr om Beringssund, och beröringen mellan matroserna
och tschuktscherna har ännu ej utöfvat något betydligare
inflytande på de sistnämndas lefnadsvanor. Infödingarne
beklaga sig dock öfver, att hvalfångarne förstöra hvalross-
fångsten, hvaremot de gerna se, att handelsfartyg någon
gång besöka deras kuster.

Vid vårt uppehåll utanför den betydliga tältplatsen
Irkaipij trodde vi oss, såsom jag förut berättat, hafva fun-
nit en höfding i en inföding vid namn Tschepurin, som,
att döma af drägten, tycktes vara något förmögnare än de
andra, hade tvenne hustrur och ett ståtligt yttre. Han
undfägnades med anledning häraf i gunrummet; erhöll de
vackraste skänkerna och blef på mångahanda sätt föremål
för en särskild uppmärksamhet. Tschepurin fann sig utan
svårighet i upphöjelsen och visade sig vara densamma vär-
dig genom ett tryggt och säkert, kanske något nedlåtande
uppförande, hvilket ytterligare bekräftade vår förmodan och
naturligtvis ökade skänkernas mängd. Sedermera blefvo vi
dock öfvertygade om, att vi härvid begått ett fullständigt
misstag, och att numera hvarken några erkända höfdingar
eller något annat spår till samhällsordning finnes bland de
vid kusten boende tschuktscherna. Under folkets forna
krigiska tid har förhållandet kanske varit annorlunda 1, men

1 I de underrättelser, som under början af sjuttonhundratalet vid Anadvrsk
insamlades om tschuktscherna, omtalas äfven. att de lefde utan all öfverhet. I
motsats härtill meddelas i M. von Krusensteuns Voyage autour du monde 1808
—1806, Paris 1821, II s. 151, en berättelse af guvernören KoschelefF om nåera
underhandlingar, som han haft med »en chef för hela t.chuktschiska nationen».
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nu är här rådande den fullständigaste anarki, om man med
detta namn kan beteckna ett samhällsskick, der strid, brott
och- straff äro okända eller åtminstone ytterst sällsynta. Ett
slags höfdingskap tyckes i alla fall förekomma bland de i
det inre landet boende ren-tschuktscherna. Åtminstone fin-
nas bland dem män, som kunna uppvisa fullmakter af ryska
myndigheter. En sådan man var starosten Menka, för hvil-
kens besök jag förut redogjort. Allt antyder dock, att hans
inflytande var ytterst obetydligt. Han kunde hvarken läsa,
skrifva eller tala ryska, och han hade ingen aning om till-
varon af en rysk zar. All den skatt han under flere år
mot betalningsbevis, som företeddes oss, aflemnat, utgjordes
af några få räfskinn, hvilka sannolikt lemnats som mark-
nadsafgift vid Anjui ock Markova. Menka åtföljdes vid
sitt besök på fartyget af tvenne illa klädda yngre män, med
en ansigtstyp betydligt afvikande från tschuktschernas van-
liga. Deras ställning tycktes vara så underordnad, att vi
höhö dem för slafvar, ehuru med orätt, åtminstone med
afseende å en af dem, Jettugin. Denne skröt sedermera
af att ega en renhjord vida större än Menkas och talade
gerna med ett visst hån om Menkas höfdinge-griker. Slaf-
var, förmodligen ättlingar af forna krigsfångar, skola enligt
ryska författare verkligen finnas bland tschuktscherna i det
inre af landet. Bland kustbebyggarne eger deremot den
mest fukständiga jemkkhet rum. Man kunde bland dem
aldrig märka spår af, att en man utöfvade det ringaste in-
flytande utom sin egen familj eker sitt eget tält.

Kust-tschuktscherna äro icke allenast hedningar, utan
sakna ock, så vidt vi kunnat märka, hvarje föreställning

•Jag tager för gifvet, att det var klent bestäldt med chefskapet, och Koscheleffs
hela skildring af sitt möte med den förmodade chefen bär en allt för lirlig euro-
peiskt-romantisk prägel, för att den skulle kunna vara i någon mån naturtrogen.
På samma, ställe säges äfven, att en broder till guvernör Koscheleff vintern 18' )ö
— ISOo gjorde en resa bland tschuktscherna, öfver hvilken han efter återkomsten
sände en berättelse, åtföljd af en tschuktschisk ordlista, till v. Krusenstern.
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om högre väsenden. Öfvertro finnes dock. Sålunda bära
de flesta om halsen läderremmar, vid hvilka små träklykor
eller träsniderier äro fastade. Dessa bortbytas ej och visas
mindre gerna för främlingen. En gosse hade ett perlband
fastsydt på sin hufva, och framtill på detta var fästadt ett
elfenbenssnicleri, som troligen skuke föreställa ett björnhuf-
vud (lig. 6 å sid. 121). Det var så litet och så konstlöst
skuret, att en man helt säkert kunnat förfärdiga ett dus-
sin dylika på dagen. Jag bjöd dock förgäfves åt fadern
en fäkknk och tobak derför, men pojken sjelf, som hört
vår underhandling, utbytte det kort derefter mot en socker-
bit. Då fadern fick kännedom härom, skrattade han god-
modigt, utan att göra något försök att få handeln att återgå.

Vid vissa redskap finnas små träbeläten fastade, såsom
vid en här ofvan (fig. 8 å sid. 121) afbildad skrapa, och
likartade bilder finner man i mängd uti tältens skräpgöm-
men, der elfenbensbitar, agatstycken och jernskrot förvaras.
Ett urval från den stora samling af dylika bilder jag tik-
bytte mig finnes här återgifvet i träsnitt. Om också dessa
sniderier verkligen skuke kunna betraktas som afbildningar af
högre väsenden, så äro de religiösa begrepp, som vid dem
fästas, äfven bedömda från schaman-ståndpunkt, ytterst obe-
stämda, mindre ett medvetande, som fortfarande lefver bland
folket, än ett minne från fordom. De flesta af bilderna bära
en tydlig prägel af folkets nutida drägt och lefnadssätt. An-
märkningsvärdt synes mig vara, att å samtliga de ben- och
träsniderier jag öfverkommit ansigtet blifvit skuret mera
platt än det i verkligheten är hos detta folk. Några sni-
derier synas mig erinra om en buddistisk urbild.

Den hos de flesta så väl europeiska som asiatiska och
amerikanska polarfolk, hos lappen, samojeden, tungusen och
eskimåen, så vanliga trumman eller rättare tamburinen
(se fig. å sid. 26) träffas i hvarje tschuktsch-tält. En
viss vidskepelse är äfven här fästad vid densamma. Man
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Menniskobilder.
N:r 1, 3 och 3 föreställa qvinnor med tatuerade ansigten. N:r 4 är af trä, n:r 6 af trä

med ögon af tenn; de öfriga af elfenben.
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spelade ej gerna på den i vår närvaro och bytte ogema
bort den. Om tid dertill fans, undangömdes den vid vårt
inträde i tälten. Trumman består af magsäcken af en sal.
utspänd öfver en låg träriug fästad på ett kort skaft. Några
teckningar finnas ej på skinnet. Trumpinnen består af en
800—400 m.m. lång flisa af en hvalbard, som mot än-
dan utlöper i en spets så fin och böjlig, att den bildar
ett slags pisksnärt. Då den tjockare delen af bardbiten slås
mot randen af trumskinnet, snärtar ytterändan mot dess midt>
och skinnet erhåller således på en gång tvenne slag. Spelan-
det verkställes vanligen af männen och åtföljes af en myc-
ket enformig sång. Vi hafva ej sett det beledsagas af
dans, förvridning af anletsdrag eller annat schamangyckel.

Öfver hufvud sågo vi ej bland de tschuktscher vi träf-
fade några schamaner. Dessa beskrifvas af Wrangel, Hoo-
per och andra resande. Wrangel omtalar (I s. 284), att
schamanerna år 1814, när en svår epidemi utbrutit bland
tschuktscherna och deras renar vid Anjui, förklarade, att
man, för att försona andarne, måste offra en af folkets mest
ansedde män, Kotschen. Denne var så omtyckt, att ingen
ville utföra domen, som man försökte få ändrad först ge-
nom skänker till profeterna ock sedan genom att uppiska
dem. Men när detta icke lyckades, då sjukdomen fortfor
och ingen af folket ville verkställa domen, befalde Kotschen
sin son att göra det. Denne nödgades sålunda sticka ned
sin egen far och utlemna liket till schamanerna. Hela be-
rättelsen är absolut stridande mot lynne och sedvänjor hos
det folk, med hvilket vi 65 år efter denna händelse gjorde
bekantskap vid Beringssund, och jag vore benägen att helt
och hållet bestrida uppgiftens sanningsenlighet, om ej vår
egen verldsdels historia lärt oss, att blod flutit i strömmar
för dogmatiska hårklyfverier, som ingen numera bekymrar
sig om. Kanske har indifferentismens flägt utbredt sig äf-
ven till polarländernas isöknar.
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Trumman har för öfrigt äfven en annan användning,
som föga tyckes öfverensstämma med dess egenskap af scha-
man-psykograf eller kyrkklocka. Då damerna reda och
kamma sitt långa svarta hår, sker detta försigtigtvis öfver
trumman, på livars botten de talrika varelser, som kammen
för med sig från hemmets varma härd ut i den kalla
vida verlden, uppsamlas och knäppas — i fall de ej ätas
upp. Det senare är enligt tschuktschisk åsigt smakligt och
högst helsosamt för bröstet. Äfven gorm (den stora, fullt
utbildade, feta larven af renflugan, Oestrus tarandi) pres-
sas ut ur renames hud och fortares; likaså den fukbildade
renflugan.

Ännu "några af de få vidskepliga drag, som vi kunde
märka hos tschuktscherna, må här anföras. Efter den goda
jagten i februari sökte vi förgäfves förmå tschuktscherna
att lemna oss ett hufvud eller en hufvudskål af någon
bland de skjutna sälarne. Äfven bränvin bjöds utan fram-
gång härför, och endast i största hemlighet vågade en af
våra bästa vänner från Irgunnuk, Notti, lemna oss ett säl-
föster. En korp blef en gång skjuten i granskapet af is-
huset. Skytten gick derpå till det magnetiska observato-
riet, men nedlade, innan han trädde in, den skjutna fo-
geln jemte gevär och jernsaker i den förut omtalade, utan-
för observatoriet stälda vapenkistan. En stund derpå blef
det stor uppståndelse utanför tältet. Några män, qvinnor
och barn bland infödingarne skockade sig skrikande och
hojtande kring vapenkistan. Tschuktscherna hade nämligen
märkt, att den genom skottet endast döfvade korpen börjat
skrika och flaxa i kistan, och de gåfvo nu med ord och
tecken till känna, att en stor olycka var nära att hända.
Medkdsamhet hör som bekant ej till vildens dygder. Det
var tydligt, att äfven i detta fall ej denna känsla, utan
rädsla för det onda, den sårade korpen kunde åstadkomma,
föranledde uppträdet, och då en matros strax derpå vred

OFVERTRO OCH VIDSKEPELSE
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nacken af fogeln, hade tschuktscherna intet emot att mot-
taga och äta den.

Vintern 1578—1879 tycktes i dessa trakter hafva varit
ovanligt svår och jagten mindre gifvande än vanligt. Detta
tillskrefs vår närvaro. Med oro frågade oss tschuktscherna
flere gånger, om vi ämnade skaffa så högt vattenstånd, att

Musikinstrument.
1. hvisselpipa, nat. storl. 2. hvisselredskap

lU af nat. storl.; a. munhålet.

hafvet nådde deras tält. När
man den 11 februari, efter
det iagten en lång tid slagit
fel, ändtligen lyckades fånga
en hop salar, så slog man
vatten i munnen på dem, in-
nan de infördes i tälten. Detta
skedde, enligt uppgift, för att
de öppna vattenrännorna i
isen ej skulle sluta sig allt
för snart.

Utom trumman begagna
tschuktscherna såsom ljudred-
skap äfven en pinne, klufven
i två hälfter, som åter hop-
fogas, sedan sprickan blif-
vit något vidgad i midten
och ett stycke af en hvalbard
inspänd mellan båda halfvorna.
\)q gjorde äfveil Ulldei' villterilS

*~'

lopp några försök att efter ett
om bord sedt mönster förfärdiga fioler och lyckades verk-
ligen att framställa en bättre resonanslåda, än man kunnat
på förhand förmoda. I dragremmen på hundsläden hade
man ofta en från ryssarne inköpt klocka eller bjellra, och
ren-tschuktscher sågos någon g'äng bära dylika i bältet.

Den dans jag såg bestod deri, att två qvinnor eller
barn togo hvarandra öfver axlarna och derpå hoppade
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än på det ena benet, än på det andra. När många del-
togo i dansen, stälde man sig i rad, sjöng en monoton,
meningslös sång, hoppade i takt, vände ut och in på ögo-
nen och kastade sig med krampaktiga rörelser, som tyd-
ligen skulle beteckna väkust och smärta, än till höger än
till venster. »La saison» för dans och sång, renslagttiden
om hösten, inträffade dock icke under vår närvaro, hvarför
vår erfarenhet om tschuktschernas förmåga i den vägen är
mycket ringa.

All sport omfattade de med synnerlig förtjusning, t. ex.
några skjutförsök, som Palander nyårsaftonen anstälde med
en liten om bord på Vega befintlig refflad kanon. I början
satte sig qvinnorna med barnen akter ut, långt från det
förfärliga skjutvapnet, och gåfvo sin rädsla tik känna med
ungefär samma åtbörder, som vid dylika tklfäken pläga
utmärka det svagare ock vackrare könet af europeisk ras.

Men snart tog nyfikenheten öfverhand. De trängde sig
fram, der de kunde se bäst, och utbröto i ett ljudeligt ho
ho ho!, då skotten aflossades och då granaterna sönder-
sprungo i luften.

Hurudant är tschuktschernas konstsinne? Då detta
folkslag ännu nästan tillhör stenåldern, och då dess be-
röring med européer varit så ringa, att den ej i nämnvärd
mån torde hafva bidragit till förändrande af dess smak och
konstfärdighet, så synes mig denna fråga hafva ett stort
intresse så väl för konsthistorikern, som här erhåller upp-
lysning om arten af det frö, från hvilket mästerskapet un-

der seklers och årtusendens lopp utbildat sig, som för forn-
forskaren, hvilken här finner en utgångspunkt för bedö-
mande af så väl Skandinaviens hällristningar som de paleoli-
tiska teckningar, hvilka på senare tider spelat en så stor
rol i uppfattningen af menniskans äldsta historia. Vi hafva
derför med ifver samlat allt som kunnat öfverkommas af
tschuktschiska sniderier, teckningar och mönster. De i ett

MUSIK, DANS OCH KONSTFÄRDIGHET
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Handteckningar utförda af tsehuktscher.
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eller anuat hänseende mest anmärkningsvärda finnas afbil
dade i vidstående träsnitt.

Många af sniderierna i elfenben äro gamla och nötta,
utvisande att de länge varit i bruk, förmodligen som amu-
letter. Åtskilliga bland djurbilderna äro inbikningsföster,
och kunna såsom sådana vara lärorika. I akmänhet äro
sniderierna klumpigt utförda, men de röja dock en bestämd
stil. Jemför man dem med de samojediska gudabilder vi
hemfört, så visar det sig, att tschuktschernas konstsinne är
ojemförligt högre utbildadt än det polarfolks, som bebor
vestra delen af Asiens nordkust; deremot äro de i detta
hänseende tydligen underlägsna eskimåerna vid Port Cla-
rence. Afven de tschuktschiska teckningarna 1 äro groft
och otympligt utförda, men många af dem röja en viss
säkerhet i teckning. Dessa bilder synas mig visa, att de
inkast, som man, just på grund af tecknarens jemförelse-
vis säkra hand, gjort mot åtskilliga paleoktiska teckningars
äkthet, ej äro berättigade. Afven mönster och elfenbens-
spännen röja en viss smak. Broderierna göras vanligen på
rödfärgade skinnremsor dels med kvita hår af ren, dels
med röda och svarta garnsorter, hvilka i ringa mängd ge-
nom byte erhållas från Beringssund. Tillgången på färg-
stofter är ej synnerligen stor. De hemtas dels ur mineral-
riket (limonit af olika färgskiftningar och grafit), dels ur
växtriket (bark af några trädslag). Mineralfärgerna rifvas
med vatten mellan flata stenar. Barken behandlas för-

1 Originalen till de här i träsnitt återgifna teckningarna äro utförda på
papper, dels med blyertspenna dels med röd ockra. De särskilda grupperna före-
ställa å första sidan: 1. hundspann, 2. 3. Invalar, 4. jagt på isbjörn och hval-
ross, 5. simpa och torsk, ö. man som fiskar, 7. harjagt, 8. foglar, 9. vedhuggare,
10. man som leder en ren, 11. hvalrossfångst (7 och 9 föreställa européer); å
andra sidan: 1. en renfora, 2. ren som fångas med lasso af två män, 3. man
som kastar harpun, 4. säljagt från båt, 5. björnjagt, 6. mannen i rnänen, 7. man
som leder en ren, 8. renar, 9. en tschuktsch med staf och en bågskytt, 10. ren-
hjord med väktare, 11. renar. 12. två tält, man åkande på hundsläde m. m.
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modligen med urin. Den röda färgen är tschuktschernas
älsklingsfärg.

För att lemna ett bidrag till besvarande af den om-

tvistade frågan, huruclant färgsinnet är hos vilda folkstam-
mar, anstälde dr Almqvist under vinterns lopp omfattande
undersökningar rörande tschuktschernas färgsinne enligt den
af professor Fr. Holmgren utarbetade metoden. En utför-
lig uppsats härom finnes införd i »Vega-expeditionens veten-
skapliga arbeten» och i åtskilliga facktidskrifter. Här vill
jag blott nämna, att dr Almqvist såsom slutresultat af sin
undersökning anför: »att tschuktscherna i allmänhet ega
ett lika godt organ att skilja färger som vi svenskar. Der-
emot tyckas de ej vara vana att iakttaga färger ock sär-
skilja skarpt ingen annan färg än den röda. De samman-
föra allt rödt som något särskildt för sig, men anse ett
måttligt ljusstarkt grönt öfverensstämma mindre med ett
ljussvagt af samma färgton än med blått af samma ljus-
styrka. För att kunna sammanfatta allt grönt för sig, be-
höfver tschuktschen lära sig en alldeles ny abstraktion». Af
800 personer, som undersöktes, hade 273 fullt utbildadt
färgsinne, 9 voro fukständigt färgblinda, IS ofullständigt
färgblinda eller sådana, i afseende å hvilka undersökningen
ej lemnade något säkert utslag.

Af livad ofvanför anförts synes, att kust-tschuktscherna
äro utan nämnvärd religion, samhällsordning eller öfverhet.
Hade ej erfarenheten från polarfolken i Amerika lärt oss
annorlunda, sä skulle man tro, att hos ett sådant i bok-
stafiig mening anarkiskt och gudlöst följe säkerheten till lif
och egendom vore ingen, osedligheten obegränsad, och den
svagare utan allt skydd mot den starkares våldsamhet. Detta
är dock så långt ifrån förhållandet, att en brottmålsstati-

TS CH UK TSCHERN A S FÅR G SINNE
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stik här i brist på brott blefve omöjlig, åtminstone i fall
man undantager våldsamheter begångna i rusigt tillstånd.

Under vintern besöktes Vega, såsom man af berät-
telsen om öfvervintringen finner, dagligen af befolknin-
gen från de närbelägna byarna, hvarjemte vårt fartyg ut-
gjorde en rastplats för alla föror, som från de vestliga
tältbyarna reste till öarna i Beringssund eller tvärt om.

Tschuktschiska spännen och hakar af elfenben
V_ af nat. storl.

Ej allenast våra grannar utan äfven främmande folk, som
vi förr ej sett och som vi enligt all sannolikhet ej skulle
återse, kommo och gingo obehindradt bland en mängd före-
mål, som i deras hand skulle varit verkliga dyrbarheter.
Vi hade aldrig någon orsak att ångra det förtroende vi
visade dem. Afven under mycket svår tid, då jagten helt
och hållet felslog, och då de flesta lefde på lifsmedel, som
utdelades om bord, rördes ej det betydliga proviantförråd,
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som vi, för den händelse att någon olycka skulle drabba vårt
fartyg, utan särskild bevakning upplagt på land. Deremot
förekommo ett par fall, då de hemligen bemäktigade sig
den fisk de redan sålt, och som förvarades å ett för dem
tillgängligt ställe på däcket. Med den mest oskyldiga min
i verlden sålde de den då en gång tkl. Detta slag af oär-
lighet betraktades af dem tydligen icke som stöld, utan
som ett lofligt handelsknep.

Det anförda fallet var ej det enda som bevisade, att
tschuktscherna anse bedrägeri i handel icke allenast fullt be-
rättigad!, utan nästan förtjenstfukt. Medan deras egna saker
alltid voro förfärdigade med stor omsorg, var allt livad de
enkom gjorde åt oss ytterst slarfvigt hopkommet, och de voro
sällan nöjda med det pris som erbjöds, innan de blifvit öfver-
tygade derom, att de ej kunde få mera. Då de sågo, att
vi gerna önskade få ripor, utbjödo de från sina vinterför-
råd åt oss under detta namn en lika tecknad, men föga mat-
nyttig unge af Larvs eburneus. När jag med förtjusning-
köpte den i ungdrägt mycket svåråtkomliga och derför för
ornitologen värderika fogeln, drog sig ett sjelfbelåtet leende
öfver säljarens anletsdrag. Han var tydligen stolt öfver
sitt lyckade knep. Någon fördom hindrade, såsom ofvan
nämndes, tschuktscherna att afyttra sälhufvuden, oaktadt
vi, för att få reda på de härvarande arterna, bjödo höga
pris för dem. »Irgatti» (i morgon) eller »Isgatti», i fall
löftet gafs af en qvinna, var det vanliga svaret. Men
löftet hölls aldrig. Slutligen kom en pojke och lemnade
en hufvudskål, som han sade härröra af en sal. Vid när-
mare påseende befans den dock hafva tklhört ej en sal,
utan en gammal hund, hvars hufvud man tydligen ansåg
sig utan fara för jagten kunna lemna åt de hvita trokkar-
larne. Denna gång gick det sämre för utprånglaren än vid
riphandeln. Ett par af kamraterna företogo sig nämligen
att i de andra tschuktschernas närvaro skämma ut pojken

TSCIIUKTSCHERNA ÅRLIGA MEN EJ ORDIIÅLLIGA
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och skratta åt, »att han, en tschuktsch, kunde vara nog
dum att begå ett dykkt misstag», och det tycktes verkli-
gen, som om hånet här fallit i god jord. En annan gång,
medan jag hade min vakt i ishuset, kom en inföding till mig
och berättade, att han skjutsat en man från Irgunnuk till far-
tyget, men att mannen ej betalt honom, utan bedt mig der-
för lemna en låda tändstickor. Då jag derpå svarade, att
han redan på fartyget måste hafva fått rikligt betaldt för sin
skjuts, sade han med ynklig ton: »blott en mycket liten
bit bröd». Han blef ej det ringaste förlägen, då jag endast
skrattade åt den, som jag väl visste, osanna uppgiften och
ej gaf honom livad han begärde.

Vanligen lefva tschuktscherna i engifte, endast undan-
tagsvis förekommer tvegifte, såsom fallet var med den förut
omnämnde Tschepurin. Det föreföll, som om hustrurna
skulle vara sina män trogna. Endast sällan inträffade fall,
då qvinnorna, ovisst om på skämt eller allvar, tikkänna-
gåfvo, att de önskade sig en hvit man till älskare. En
icke just genom skönhet och renlighet framstående qvinna
sade t. ex. en gång, att hon haft två barn med tschuk-
tscher, och att hon nu ville skaffa sig ett tredje med en
af skeppsfolket. De yngre qvinnorna voro sedesamma, ofta
ganska täcka, och kände tydligen samma behof att väcka
uppmärksamhet genom små koketteri-konstgrepp som Evas
döttrar af europeisk ras. Såsom en yttring af qvinlig
behagsjuka får man väl ock uppfatta deras egendomliga
uttal af språket. De ersätta nämligen, då de vilja vara
intagande, männens r-ljud med ett lent s; korang (ren)
uttalas af qvinnorna såsom kosang, tirkir (sol) såsom tiskis
o. s. v.

Q-dmioriia äro mycket arbetsamma. Ej allenast barnens
skötsel, matkokningen, issmältningen, städningen i tältet,
sömnaden m. fl. »qvinnoarbeten» verkställas af dem, utan de
mottaga fångsten, om vintern i tältet, om sommaren vid



Tschuktschiska bensniderier.
1. Hund af ben Vi- 2, 3. Harar Vi- 4. Qvinna bärande sitt barn på axlarne 2/3. 5. Blötdiur
från insjöarna (Branchypus?) Vi- 6. Missfoster Vi- 7. Räf Vi- 8. Djur med tre hufvuden -/3 .

9. Sjöstjerna Vi- -0. Fisk Vi-
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stranden, stycka den, hjelpa till vid fisket, åtminstone när
det sker i tältets närhet, samt verkställa den ytterst be-
svärliga garfningen af hudarne och tillreda sentråd. Om
sommaren insamla de »grödan» på ängarne och bergslutt-
ningarna i tältens granskap. De äro derför oftast hemma
och ständigt sysselsatta. Männen hafva på sin lott att
genom jagt och fiske skaffa familjen föda ur djurriket. De
äro för detta ändamål ofta på längre utfärder. I tältet är
mannen för det mesta sysslolös, sofver, äter, sqvakrar, joll-
rar med barnen o. s. v., i fall han ej fördrifver tiden med
att i all maklighet iordningställa sina jagtredskap.

Inom familjen eger den akra utmärktaste endrägt rum,
så att vi aldrig hört något hårdt ord vexlas livarken mel-
lan man och hustru eller mellan föräldrar och barn, ej
heller mellan det gifta par, som eger tältet, och de ogifta,
som tillfälligtvis bebo detsamma. Qvinnans myndighet tyc-
kes vara ganska stor. Vid uppgörandet af vigtigare byten,
äfven af vapen och fångstredskap, rådfrågas hon i regeln,
och hennes råd följas. En mängd saker, som utgöra qvinno-
redskap, kan hon bortbyta på eget ansvar eller på annat
sätt använda efter godtycke. När mannen genom byte för-
värfvat sig en bit tyg, tobak, socker eller dylikt, lemnar
han det oftast till förvaring åt hustrun.

Barnen hvarken ägas eller bannas, men de äro dock
de mest höfviska jag någonsin sett. Deras uppförande i
tältet kan fullt jemföras med de bäst uppfostrade europei-
ska barns i förmaket. De äro kanske mindre yra än våra,
men dock begifna på ungefär likartade lekar, som de hos
oss på landet brukliga. Afven leksaker begagnas, t. ex.
dockor, leksaksbågar, en två vingad leksaks-väderqvarn o. s. v.
Om föräldrarne erhålla någon läckerhet, låta de aktid bar-
nen få livar sin bit, och något gräl om storleken af hvart
barns andel ifrågakommer aldrig. Om en sockerbit lemnas
åt ett af barnen i en flock, låter det den gå ur mun i mun
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laget om. Likaså erbjuder barnet mor och far att smaka
på den sockerbit eller det brödstycke det erhåkit. Kedan
i barnaåldern äro tschuktscherna ytterst tåliga. En flicka,
som föll ned från skeppstrappan med hufvudet förut och
härvid fick ett så häftigt slag, att hon nästan var bedöf-
vad, utstötte knappt ett klagorop. En starkt påpelsad pojke
om 3 till 4 år, som föll ned uti ett i isen på skeppsdäc-
ket upphugget dike och till följd af sin oviga drägt ej sjelf
kunde resa sig, låg tåligt stilla ända
tills han blef bemärkt och upphjelpt
af en bland besättningen.

Tschuktschernas mest besvärliga
lyte är en af ingen sjelfkänsla be-
gränsad benägenhet för tiggeri. Tro-
ligen uppväges den af obegränsad
gästfrihet och stor inbördes gifmild-
ket samt betingas kanske ofta af
verklig nöd. Men de blefvo dock
derigenom verkliga plågoandar, som
stälde ej allenast vetenskapsmännens
och officerames, utan äfven manska-
pets tålamod på hårdt prof. Den
godmodighet, med hvilken de härvid

Tschuktschisk docka.

V 8 af nat. storl.

bemöttes af våra sjömän, står öfver allt beröm.
Något spår till missämja mellan infödingarne och oss

egde aldrig rum, och jag har allt skäl att förmoda, att
de länge skola hafva vår öfvervintring i kärt minne, i syn-
nerhet som' jag för att ej bortskämma fångsten på det all-
varligaste förbjöd allt obehörigt intrång i deras säljagt.

Troligen vore det omöjligt för en tschuktsch att in-
taga en europeisk arbetares ställning. Det har dock liändt,
att tschuktscher följt med hvalfångare till Sandwich-öarna
samt utbildat sig till dugliga sjömän. Under vår öfver-
vintring fingo ett par unga män vanan att dagligen inställa
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Tschuktschiska bensniderier.
Salar, hvalrossar, en sjöbjörn? (nedersta figuren till venster). De fyra nedersta nat. storl..

de öfriga 2/3 af nat. storl.
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Tsclmktschiska bensniderier.
Fiskar, fluglarver (gorm), blötdjur och hvalar. N:r I—9 o. 14 nat. storl., n:r 10—13 2/3 af

nat. storl.
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sig om bord och der, i all maklighet förstås, tikhandagå
med åtskilliga göromål, såsom vedsågning, snöskottning,
hemtning af is o. s. v. De fingo i ersättning mat af det
som blef öfver och underhöko derigenom till stor del ej
allenast sig sjelfva utan äfven siua familjer under den tid
vi vistades i deras granskap.

Om man jemför livad jag här anfört med sir Edvard
Parrys mästerliga skildringar af eskimåerna på Winter Is-
land och Iglolik och dr SIMPSONS af eskimåerna i nordvestra
Amerika eller med de talrika berättelser vi hafva om eski-
måerna på danska Grönland, så skall man finna en myc-
ket stor överensstämmelse i tschuktschernas, de vilda eski-
måernas och grönländarnes naturanlag, lefnadsvanor, fel och
dygder. Denna öfverensstämmelse är så mycket mer på-
fallande, som tschuktschen och eskimåen tikhöra skilda folk-
raser och tala helt olika språk, och som den förre, att döma
af äldre berättelser om detta folk, först under senaste slägtled
sjunkit tkl den okrigiska, fredsälskande, menlösa, anarkiska
och irrekgiösa ståndpunkt, han för det närvarande innehar.
Anmärkas bör ock, att hos eskimåerna i danska Grönland in-
gen betydligare förändring föranledts deraf, att alla lärt sig
att läsa och skrifva samt bekänna sig till den kristna religio-
nen — ehuru med en kkgktighet rörande arfsyndens följder,
återlösningens hemligheter och helvetets straff, som allt upp-
tänkligt missionärsnit ej lyckats förinta. Det menlösa natur-
tillståndet har genom inhemtande af dessa vilkor för bild-
ning icke i väsentlig mån förändrats. Helt säkert är dess-
utom det blod, som flyter i grönländarnes ådror, icke rent
eskimåblod, utan blandadt med blodet från en af verldens
stoltaste krigarstammar. När man betänker, huru hastigt
äfven nu, när Grönland står i ständig beröring med det
europeiska moderlandet, aka ättkngar af blandad ras blifva
fukkomliga eskimåer tik språk och lefnadsvanor, huru svårt
det ofta är, äfven för rent europeiska föräldrar, att fomiå
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sina barn att tala något annat språk än infödingames, och
huru dessa å sin sida sällan låna ett ord från européerna,
huru vanliga blandade äktenskap och infödingar af blandad
ras äfven nu äro, i betraktande af allt detta synes det mig
vida mer sannolikt, att Erik Eödes kolonister i all fredlighet

Fogelbilder af ben skurna af tschuktscher
originalens storlek.

och endrägt småningom blifvit eskimåiserade, än att de blifvit
af eskimåerna dödade. Ett enda sekels fullständig skilsmessa
från Europa skuke vara tillräcklig att i grund genomföra
denna förändring med den nuvarande europeiska befolknin-
gen i Grönland, och mycket dunkla blefve clå sägnerna om

det danska väldet i detta land. Kanske skulle något små-

JEMFÖRELSE MELLAN TSCHUKTSCIIER O CII ESKIMÅER
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gräl mellan en koloni-styresman och en inföding bland de
öfverblifna sägnerna intaga främsta rummet och tolkas som
minnet af ett utrotningskrig.

Äfven de nuvarande tschuktscherna utgöra utan tvif-
vel en blandning af flere förut vilda och krigiska raser,
som blifvit jagade af främmande inkräktare från södern mot
norden och der antagit 'ett gemensamt språk, och på hvilka
näringsvilkoren vid polarhafvets strand, den arktiska nattens
köld, snö och mörker, polarsommarens rena, ljusa luft tryckt
sin outplånliga prägel, en prägel som med föga vexling
möter oss, ej allenast hos de folk, hvarom här varit fråga,
utan äfven — med behörigt afseeude på de ej alltid lyck-
liga förändringar en ständig beröring med européer medfört

hos Skandinaviens lappar och Rysslands samojeder.
Det vore af stort psykologiskt intresse att kunna ut-

reda, om den förändring, som i fredlig riktning försiggått
med dessa folk, är ett framåtskridande eller ett tikbakagå-
ende. Oaktadt allt det intresse polarfolkens ärlighet, frid-
samhet och menlösa vänlighet inger, så tror jag, att svaret
måste blifva — ett tillbakagående. Det förefaller nämligen,
som om man här skulle bevittna omgestaltningen af en vild,
rå och grym menniska till en visserligen ädlare varelse, men
en varelse hos hvilken just de egenskaper, som skilja menni-
skan från djuren, som skapat på en gång menniskans stor-
verk och menniskans brott, allt mer och mer utplånas, och
hvilken, i fall särskildt skydd eller särskkdt gynnande om-
ständigheter ej förefinnas, knappast skall kunna bestå kam-
pen om tillvaron med nya i landet inträngande raser.

150
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Utvecklingen af vår kunskap om Asiens nordkust. — Herodot.
— Strabo. ■— Plinius. — Marco Polo. — Herbersteins karta. — Sibiriens eröfring
af ryssarne. — Desehnews färder. ■— Kustfart mellan Lena och Kolyma. — Berät-
telser om öar i Ishafvel och äldre färder till desamma. -— Kamtschatkas upptäckt.
— Sjufarten på Ochotska hafvet öppnas genom svenska krigsfångar. — Den stora
nordiska expeditionen. — Bering. — Schalaurow. — Andrejews land. ■— De Ny-
sibiriska öarna. — Hedenströms expeditioner. — Anjou ock Wrangél. — Färder
från Beringssund vester ut. — Diktade polarfärder.

Då nu Asiens nordöstra udde ändtligen blifvit kring-
seglad, och fartyg sålunda färdats fram längs alla kust-
sträckor af den gamla verlden, skall jag, innan jag går vi-
dare i skildringen af Vegas färd, uti en kort öfversigt fram-
ställa utvecklingen af vår kunskap om Asiens nordkust.

Redan i forntiden antogo grekerna, att alla jordens
Linder voro kringflutna af oceanen. Efter att hafva visat,
att Hornerus hyllat denna åsigt, sammanställer Strabo un-
der första århundradet före vår tidräkning i första bokens för-
sta kapitel af sin geografi skälen härför med följande ord:

>~>At alla håll. der man framträngt till jordens yttersta gräns,
liar man mött hafvet, d. v. s. oceanen. Man har kringseglat ost-

kusten mot Indien, vestkusten mot Iberien och Maurieierna. och

en stor del af syd- och nordkusten. Den återstod, som ännu ej
kringseglats till följd af brist pä sammanbindning af de sjöresor,
som frän bada sidor företagits, är obetydlig. Ty de, hvilka försökt
omsegla jorden och vändt om, försäkra, att deras företag ej miss-
lyckats? till följd deraf att de mött fastland, utan till följd af brist pä
lifsmedel och fullständig modlöshet. — På hafvet hade de
alltid kunnat komma vidare. Detta (att jorden är kring-
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fluten) stämmer äfven bättre med tidvattnets förhållande, ty då
vattnets till- och aftagande öfverallt är detsamma, eller åtminstone
ej mycket vexlande, så är väl också orsaken till denna rörelse att
söka i blott ett enda haf» l.

Men om man sålunda var ense derom, att Asiens och
Europas nordkust begränsades af haf, så hade man dock,
ännu sexton hundra år efter Kristi födelse, ingen verklig
kunskap om beskaffenheten af den asiatiska delen af denna
kuststräcka. Dunkla sägner voro emellertid redan tidigt
om densamma gängse.

Medan Herodot i 4:de bokens 45: te kap. uttryckligen
säger, att ingen menniska, så mycket man vet, undersökt,
om Europas östra och norra länder äro kringflutna, med-
delar han i samma boks 23:e och följande kapitel om de
i nordost belägna länderna följande:

»Anda till dessa skyters område är allt det land, som vi be-
skrifvit, en enda slättmark, med åkermylla, men derifrån blir mar-
ken stenig och hård. Och på andra sidan om denna vidsträckta
stenbundna trakt bo vid foten, af en hög bergskedja menniskor,
hvilka samt och synnerligen, män och qvinnor, skola vara födda
flintskalliga; äfven äro de plattnästa och hafva stora kinder. De
tala ett eget tungomål, men bruka skytisk klädedrägt och lefva af
frukter. Ponticum är namnet på trädet, hvaraf de lefva, hvilket
är ungefär så stort som det vilda fikonträdet och bär en kärnfrukt,
som liknar en böna, men har en kärna. När denna frukt är mo-
gen, pressa de den i dukar, och saften, som afrinner, är tjock och
svart och kallas aschy. Denna saft slicka de, eller ock dricka den
blandad med mjölk, och af de utkramade frukterna göra de kakor
som de äta. Boskap hafva de icke mycket, emedan betet derstädes
är klent. Ända, till dessa flintskalliga är nu landet till-
räckligt bekant och kändt, äfvenså folkslagen på denna sidan om
dem, ty de besökas af skyter. Från dessa är det icke svårt att
samla underrättelser, hvarjemte sådana äfven kunna erhållas af hel-
lener ifrån stapelplatsen vid Borysthenes och ifrån de öfriga stapel-
platserna vid Pontus. De skyter, som fara till dem, uppgöra sina

1 Jag meddelar detta, emedan man ännu i vår tid använder ebb- och flod-
vågens gång för att afgöra, huruvida vissa delar af polarhafven äro med hvarandra
förbundna eller ej.
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angelägenheter genom sju tolkar och pä sju språk. Så långt går
vår kunskap. Men om landet på andra sidan om cle flintskallige
vet ingen att lemna någon säker berättelse, emedan det är afstängdt
genom en skiljemur af höga obanade berg, hvilka ingen menniskakan
öfverstiga. Men de flintskallige berätta — hvad jag likväl ej tror —

att menniskor med bockfötter bo på bergen, och på andra sidan
om dem andra menniskor, som sofva hela sex månader. Detta se-
nare kan jag dock alldeles icke antaga. Deremot känner man noga
till landet öster om de flintskallige, i hvilket issedonerna bo, men
hvad som är der bortom åt norr till, både på andra sidan om de
flintskallige och på andra sidan om issedonerna, det är endast kändt
genom det som dessa folk veta att berätta, Ofvanom isse-
donerna bo cle enögda menniskorna och de guldbevakande griparne.
Af issedonerna hafva skytema fått denna underrättelse, och vi af
skytema, och vi benämna det enögda folket med det skytiska nam-
net arimasper, ty ett kalla skytema arima, och öga spu. Hela det
ofvan beskrifna landet har en så hård och sträng vinter, att der un-
der åtta månader herskar en aldeles olidlig köld, och under denna tid
blifver marken icke smutsig, om man uthäller vatten, men väl om
man upptänder eld. Och hafvet fryser till och hela den Kimme-
riska Bosporus, och de inom grafven boende skytema färdas på isen
och köra deröfver med vagnar. Hvad åter fjädern beträffar,
som efter skytemas berättelse uppfyller hela luften, och som föror-
sakar, att man hvarken kan se eller genomvandra det längre bort
belägna fasta landet, så har jag derom följande åsigt. I trakten
ofvanom detta land snöar det ständigt, men, såsom naturligt är,
mindre om sommaren än om vintern. Och den, som på nära håll
sett snö falla i mängd, vet hvad jag menar. Snön liknar nämligen
tjäder, och för denna så beskaffade vinter kan den mot norr be-
lägna delen af fasta landet icke bebos. Alltså tror jag, att skytema
och de deromkring boende folken kalla snön liknelsevis för fjäder.
Detta är hvad man berättar om det längst bort belägna landet.»

Dessa och andra likartade sägner synas, oaktadt alla
i dem förekommande orimkgheter, ursprungligen grunda sig
på ögonvittnens berättelser, hvilka gått från mun till mun,
från folk till folk, innan de blifvit upptecknade. Ännu
flere århundraden efter Herodots tid, då romarväldet nått
sin höjdpunkt, kände man föga mer om norra Asiens af-
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lägsnare delar. Medan Herodot i l:sta bokens 208:ekap.
säger, att »Kaspiska hafvet är ett vatten för sig sjelf, som
icke blandar sig med det andra hafvet», påstår Strabo (2:a
bokens l:a och 4:e kap.), förledd af intyg från befälhaf-
varen på en grekisk flotta i detta haf, att Kaspiska haf-

Verldskarta, enligt uppgift från tionde seklet, befintlig i ett manuskript
från 12 e seklet uti biblioteket i Turin.

Ur Santarems Atlas.

vet är en vik af norra oceanen, från hvilken man kan segla
till Indien. Plinius d. a. (Historia naturalis, 6:e bokens 13:e
och 17:ekap.) låter Asiens norra del upptagas af vidsträckta,
i norr af Skytiska hafvet begränsade ödemarker, hvilka ut-
löpa i eu udde, Promontorium Scythicum, som för snö är
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obeboelig. Derpå kommer ett land, bebodt af mennisko-
ätande skyter, derpå ödemarker, så åter skyter, så ödemar-
ker med vilddjur intill en i hafvet stupande bergsrygg, som
man kallar Tabin. Det första folk man längre bort känner
äro sererna. Ptolem.eus och hans efterföljare antogo åter,
oaktadt de ej torde varit okunniga om den gamla berättel-
sen, att Afrika blifvit kringsegladt under Pharao _Necho, att
Indiska hafvet var ett inhaf, som öfverakt omgafs af land,
hvilket sammanband södra Afrika med östra delen af Asien,
en uppfattning som först efter Vasco da (tamas kringseg-
ling af Afrika blef fullkomligt öfvergifven af femtonde sek-
lets kartografer.

På denna ståndpunkt förblef läran om norra Asiens
geografi, ända tills Marco Polo 1, i berättelsen om sina märk-
liga resor bland mellersta Asiens folk, lemnade några upp-
lysningar äfven om denna verldsdels nordligaste länder. De
kapitel, som handla härom, bära de betecknande titlarne:
»Om de i norden boende tartarernas land»; »Om en an-
nan trakt, till hvilken handelsmän endast resa i vag-

1 Makco Polo följde 1271 vid 17 eller 18 års ålder sin fader Xicolo och
farbror Mafff.o Polo till Högasien. Här dröjde han till 1295 och kom under
denna tid i stor gunst hosKublai-kan, som bland annat använde honom i en mängd
maktpåliggande offentliga ärenden, hvarigenom han lärde sig att väl känna cle vid-
sträckta länder, som lydde under denne herskares spira. Efter hemkomsten gjorde
han mycket uppseende genom de skatter han medförde, hvilka förvärfvade honom
namnet il Millione, ett namn som dock enligt andra skall hafva varit ett uttryck
af det tvifvel man länge hyste rörande sanningsenligheten af hans, såsom vi nu-
mera veta. i hufvudsaken sanna berättelser om mängden af folk och skatter i
Kublai-kans länder. »Il Millione»blef emellertid en omtyckt karnevalstyp, hvars upp-
gift det var att berätta så mänga och så väl tilltagna skepparhistorier som möj-
ligt och att i sitt tal helst röra sig med millioner. Möjligt är, att Columbi före-
gångare endast såsom upphofvet till denna typ kommit att gå till efterverlden, om
han ej kort efter hemkomsten deltagit i ett krig mot Genua, hvarunder han blef
tagen till fånga, och i fångenskapen berättat sina reseminnen för en medfånge,
som uppskref dem, på hvilket språk är ännu ovisst. Arbetet väckte mycket upp-
seende och spreds snart, först i afskrifter. längre fram i tryck, på en mängd olika
språk. Det är ej öfversatt till svenska, men på Kongl. Biblioteket i Stockholm finnes
en mycket vigtig och hittills föga känd handskrift deraf frän medlet af tretton-
hundra-talet, hvilken för närvarande är under utgifning i en fotolitografi.sk upplaga.
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nar dragna af hundar» och »Om den trakt, der mörker rå-
der» (De regione tenebrarum). Af hvad som anföres i
dessa kapitel framgår, att det nuvarande Sibirien redan då
var bebodt eller genomströfvadt af jägare och handelsmäu,
hvilka derifrån hemtade dyrbara pelsverk af svart räf, so-

Verldskarta efter Fra Mauro från medlet af 1400-talet.
Ur: Il mappamondo di Pra Mauro Camaldolese descritto ed illustrato da D. Placido

Zurla, Venezia 1806.

bel, hermelin m. m. De nordligast boende menniskorna
sades vara vackra, stora och fetlagda, men mycket bleka
af brist på sol. De lydde ingen kung eller furste, voro
råa och ohyfsade samt lefde som djur 1. Bland de norra

1 Homines illius regionis sunt pulchri, magni, et corpulenti; sed sunt mul-
tum pallidi ...et sunt homines inculti, et immorigerati et bestialiter viventes.

MARCO POLO
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ländernas produkter omtalas hvita björnar, hvaraf synes,
att jägare redan då nådde sjelfva ishafskusten. Men ut-
tryckligen talar Marco Polo ingenstädes om, att Asien i norr
begränsas af haf.

Samtliga de kartor öfver norra Asien, som blifvit offent-
liggjorda intill medlet af femtonhundra-talet' grunda sig mer
eller mindre på uttolkningar af Herodots, Plinn och Marco
Polos berättelser. Då de ej omgifva hela Indiska hafvet
med land, gifva de åt Asien i norr och öster en vida mindre
utsträckning, än det verkligen eger, låta landet i denna
riktning helt och hållet begränsas af haf och utrita tvenne
uddar, som i norr utskjuta från fastlandet. Åt dessa gifva
de namnen Promontorium Scythicum och Tabin, och dessutom
förlägga de i granskapet af nordkusten en stor ö, hvilken de
benämna med det redan hos Plinius förekommande namnet
Insida Tazata, genom en kanske tillfällig ljudlikhet erin-
rande om namnet på den mellan Öb och Jenisej belägna
floden och hafsviken Tas. Slutligen äro kartornas kanter
ofta prydda med bilder af vidunderligt formade menniskor,
hvilkas bostäder jägarne förlade till dessa trakter, hvarjemte
upptagas namn på ett större eller mindre antal af Marco
Polo omnämnda folk ock städer.

I det hela utöfvade portugisernas resor tik Indien och
den ostasiatiska arkipelagen, Amerikas upptäckt och den
första verlclsomseglingen föga inflytande på uppfattningen
af norra Asiens geografi. En ny tidsperiod iafseende på
vår kunskap om denna del af den gamla verlden inträdde
först med offentliggörandet af Herbersteins Rerum Mosco-
viticarum commentarii, Vindobonse 1549 \ Till detta ar-
bete finnes en karta med titel: »Moscovia Sigismundi liberi
baronis in Herberstein Neiperg et (rutnhag. Anno MDXLIX.

1 Om von Herberstein och hans verk se not 2 å sid. 51 i föregående del.
2 Då det exemplar af originalupplagans karta, till hvilket jag haft tillgång,

såsom färglagdt icke lämpar sig för fotolitografiering, meddelar jag i stället här
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Hane tabulam absolvit Auu. Hirsfogel Yiennse Austri_e cum
gra. et pri vi. imp.» 2, hvilken visserligen endast omfattar en
liten del af Sibirien, men dock visar, att kännedomen om
norra Ryssland nu började grunda sig på verkliga iaktta-
gelser. En stor hafsvik, betecknad med namnet Mare Grla-
ciale (det nuvarande Hvita hafvet), skjuter här in i Ryss-
lands nordkust; från söder utfaller deri en mäktig flod, kallad
Dwina. Vid Dwinas stränder finnas borgar eller städer ut-
satta med namnen Solovoka (Solowets), Pinega, Colmogor
m. fl. Man träffar på kartan vidare namnen Mesen, Pec-
zora, Öby 1, Tumen m. fl. Oby upprinner ur en stor sjö,
som för namnet lvythay lacus. I texten talas om Irtisch
och Papingorod, om hvalrossar och hvitbjörnar 2 vid ishafs-
kusten, om det sibiriska cederträdet, om att ordet samojed
betyder sjelfätare s m. m. Hvalrossen beskrifves ganska ut-
förligt. Vidare namnes, att den ryske storfursten utsände
tvenne män, Simeox Theodorowitsch Kurbski och knes Pie-
tro Uchatoi, att utforska länderna öster om Petschora o. s. v.

Herbersteins arbete, der man äfven finner den förut
omnämnda berättelsen om Istomas kringsegling af Europas
en fotolitografisk efterbildning af kartan i den 1550 tryckta italienska upplagan.
Sjelfva kartan är här i allt väsentligt oförändrad, men teckningen och gravyren
äro bättre. För öfrigt finnes en ännu äldre karta öfver Ryssland i första upplagan
af Ski.astiax Masters Cosmographia universalis. Till denna upplaga har jag ej
haft tillgång, men väl till den i Basel år 155Utryckta 3:e upplagan af samma arbete.
En mycket ofullständig träsnittskarta öfver Ryssland, på hvilken dock Obi och
»Sybir. återfinnas, är intagen i detta verk ås. 910. Dvina utfaller här ej i Hvita
hafvet utan i Finska viken genom en insjö', å hvilken namnet Ladoga ej finnes
utsatt; orter såsom Astrakan, Assow. Viborg, Calmahori (Kolmogor), Solowki
(Solowets) m. fl. äro temligen riktigt angifna. och i Hvita hafvet synes en ganska
naturtroget tecknad bild af en simmande hvalross.

1 Floden Öb omtalas första gången år 1492 vid de underhandlingar, som
österrikiska sändebudet Michaki. Snups i Moskwa förde för att erhålla tillstånd
att resa i det inre af Ryssland (Adeluxg, Uebersicht der Reisenden in Russland.
s. 157).

2 Såsom jag förut nämnt, talar Marco Polo om isbjörnar, men ej om
hvalrossar.

3 Herodot förlägger androphagerna ungefär till de trakter, som nu bebos
af samojederna. Äfven Plinius talar om menniskoätande skyter.

'. .; R B ERS TEIN S UPPLY SNtN OAR Oil SIBIRfB X
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nordspets, offentliggjordes endast några få år före engels-
männens och hokändarnes första nordostfärder, för hvilka
jag förut utförligt redogjort. Oenom dessa blefvo nord-
ligaste delen af europeiska Ryssland och vestligaste delen
af Asiens ishafskust kartlagda, men en verklig kännedom
om Asiens nordkust i dess helhet fick man först genom
Sibiriens eröfring af ryssarne. Det kan här ej komma i
fråga att redogöra för de krigståg, genom hvilka hela detta
ofantliga land underlades den moskowska zarens spira, eller
för de enskilda jagt-, handels- och skatteiiidrifiiingsfärder,
hvarigenom denna eröfring underlättades. Alen då hvarje
steg, som de ryska inkräktarne togo framåt, också medförde
en vidgad kunskap om förut alldeles okända trakter, skall jag
dels anföra årtalen för de i geografiskt hänseende vigtigaste
händelserna under denna eröfring, dels litet utförligare redo-
göra för de upptäckts- och eröfringståg, som direkt medfört
vigtiga resultat i afseende å utvidgningen af vår kännedom
om de trakters geografi, hvarom här är fråga.

Sibiriens eröfring förbereddes genom fredliga handels-
förbindelser 1, hvilka en rik rysk bonde Axika, stamfader för
familjen Strogaxow, inledde med de i vestra Sibirien bo-
satta vilda folkstammanie, som han till och med delvis för-
mådde att betala en årlig skatt till zaren i Afoskwa. Han
och hans söner erhöllo med anledning häraf i medlet af
femtonhundratalet stora förläningar kring floderna Karna
och Tschusowaja samt dessas bifloder, med rätt att der bygga
städer och fästningar, hvarigenom deras förut mycket be-

1 Den arktiska litteraturen innehåller en med händelserna nära samtidig skil-
dring af de första rysk-sibiriska handelsföretagen : Besehryvinghe vänder Samoyeden
Landt in Tartarien, nienlijcks onder't ghebiedt der Moscoviten gebracht. AVtde
Russche tale overgheset, Anno 1609. Amsterdam by Hkssel Gerritsz. 1612; på
latin intagen i samme förläggares år 1613 tryckta Descriptio ac Delineatio Geo-
graphica Detectionis Freti (Fotolitografisk reprod. af Frederik Muller, Amster-
dam 1878). Samma arbete, eller rättare samling af små geografiska brochyrer.
innehåller äfven Isak Massas af mig återgifna karta öfver ishafskusten mellan Kola-
halfön och Pjäsina.



161

tydliga förmögenhet ytterligare ökades. Familjens vidsträckta
besittningar hotades dock 1577 af en svår fara, då en fri-
bytareskara af sex till sju tusen kosacker, under anförande
af Jermak Timofejew, tog sin tillflykt till länderna kring
Tschusowaja för att undgå de trupper, som zaren sändt
ut att kufva dem och straffa dem för alla de rofferier de
förut begått vid Don, Kaspiska hafvet och Wolga. För
att bkfva af med fribytarne, försedde Anikas sonson,
Alaxim Strogaxow, ej allenast Jermak och hans folk med
nödigt underhåll, utan understödde äfven. på allt sätt den
djerfve äfventyrarens plan att göra ett eröfringståg mot
Sibirien. Detta anträddes 1579. Ar 1580 öfverskred Jer-
mak Ural och tågade efter åtskilliga träffningar, i synner-
het mot de i A^est-Sibirien boende tartarerna, utmed flo-
derna Tagil och Tura till Tjumen och derifrån år 1581
vidare längs Tobol och Irtisch till Kutschum-kans residens
Sibir, beläget i granskapet af det nuvarande Tobolsk. Det
är denna länge sedan ödelagda fästning, som gifvit namn
åt hela norra delen af Asien.

Härifrån utbredde sig ryssarne, hufvudsakkgast följande
de stora floderna och passerande från ett flodområde till
ett annat på ställen der bifloderna nästan möttes, hastigt
åt alla håll. Jermak sjelf drunknade visserligen den l-_f
ang. 1584 i floden Irtisch, men de äfventyrare, som följt
honom, öfversvämmade inom några årtionden hela den norr

om' Central-Asiens öknar belägna ofantliga landsträckan från
Ural till Stilla hafvet, öfverakt befästande sitt välde genom
att på lämpligt valda ställen uppbygga mindre fästningar
eller ostroger. Det var de ädla pelsdjureu i Sibiriens vid-
sträckta skogar, som för de ryska promyschleni spelade
samma rol, som guldet för de spanska äfventyrarne i Södra
Amerika.

I slutet pä fenitonhundratalet hade kosackerna redan
bemäktigat sig större delen af Irtisch-Obs flodgebit, och

SIBIRIENS ERÖFRING AF RYSS ARNE. JERMAK
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sobeljägare hade utbredt sig mot nordost 1 till floden Tas,
der sobelfångsten en tid var mycket riklig och gaf anled-
ning till anläggandet af en snart nog åter öfvergifven stad,
kallad Jlangasej. Ar IGIO kommo de ryska pelsjägarne
från Tas' flodområde till Jenisej, hvarest staden Turuchansk
snart anlades vid Jenisejs biflod Turuchan. Försöket att
härifrån i båtar ro ned till Ishafvet, för att sedan längs
hafskusten framtränga vidare, misslyckades till följd af is-
hinder, men förde dock till upptäckten af floden Pjäsina
och till beskattande af der boende samojeder. För den vi-
dare utbredningen mot öster användes i stället för hafsvägen
Jenisejs bifloder. Följande dessa mötte man vid Tunguskas
öfre lopp den bergsrygg, som skiljer Jenisejs och Lenas
flodområden. Denna öfverskreds, och på andra sidan stötte
man på ett nytt vattendrag, som år 1G27 ledde äfventy-
rarne till Lena, utöfver livars flodområde kosacker och pels-
jägare, sina vanor trogna, genast utbredde sig för att jaga,
för att tikbyta sig pelsverk ock framför allt för att med
_>jassak» belägga kringboende folkstammar. Aren man var ej
nöjd dermed. Redan 1636 utsändes från Jenisejsk kosacken
Elisej Busa med uttrycklig uppgift att undersöka de floder,
som längre bort falla ut i Ishafvet, och att skattlägga in-
födingarne vid dess stränder. Han åtföljdes af 10 kosacker,
till hvilka sedermera sällade sig 40 pelsjägare. Ar 1637
kom han till Lenas vestra mynningsann, från hvilken han
begaf sig utmed kusten till floden Olenek, vid hvilken han
tillbringade vintern. Följande året återvände han landvägen

1 Ett egendomligt förhållande är, att förtruppen af den ryska utvandrare-
ström, som utbredde sig öfver Sibirien, framgick i landets nordligaste del, öfver
Tas, Turuchansk, Jakutsk, Kolyma och Anadyrsk. Detta berodde ovilkorligen i
främsta rummet derpå, att de här boende folken hade mindre motståndskraft mot
de ofta mycket fåtaliga eröfrarne, än stammarne i södern, men äfven derpå, att
Sibiriens dyrbaraste och lättast transportabla skatter, sobel-, bäfver- och räfskinn,
i största mängd erhöllos från dessa nordliga trakter.
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till Lena ock byggde der tvenne »kotscher» *, med hvilka han
begaf sig utför floden till Ishafvet. Efter fem dagars lyck-
lig rodd längs kusten mot öster upptäckte han Janas myn-
ning. Tre dagsmarscher uppför floden fann han en jakut-
stam, hos hvilken han gjorde ett rikt byte af sobel och
andra pelsverk. Här tillbragte han vintern 1638—39, och
här byggde han nya farkoster, drog med dem åter till
Ishafvet, kom till en annan, i Janas östra mynningsann
utfallande flod, der han träffade en jukagir-stam, boende i
jordhyddor, hos hvilken han tillbragte ytterligare två år
för indrifvande af skatt från de kringboende folken.

Samtidigt upptäckte Ivaxow Postxik från landsidan
floden Indigirka. Som vanligt indrefs skatt från de kring-
liggande jukagir-stammarne, dock icke utan strider, under
hvilka infödingarne till en början riktade sina vapen mot
de hästar kosackerna förde med sig, i tanke att dessa voro
farligare än menniskorna. De hade ej sett hästar förut.
En simovie anlades, vid hvilken 16 kosacker qvarlemnades.
Dessa byggde båtar, seglade för skattindrifvande utför floden
ut i Ishafvet och upptäckte Alasej-floden.

Några år derpå tyckes Kolyma-floden hafva blifvit
upptäckt, och 1644 anlade kosacken Alichailo Staduchin
vid denna flod en simovie, som sedermera växte tik en liten
stad, jSischni Kolymsk. Staduchin fick här tre underrät-
telser, som utöfvat betydligt inflytande på senare upptäckts-
färder. Han erhöll nämligen här kunskap om den då för
tiden krigiska folkstam, tschuktscherna, som innehade den
ett stycke längre öster ut belägna delen af norra Asien.
Vidare berättade infödingarne och ryska jägare, som före
Staduchin kringsvärmat i trakten, att i Ishafvet, utanför

1 Plattbottnade, till hälften däckade båtar af 12 famnars längd. Borden
på dem voro fastade med tränaglar, ankarena voro af trästycken, vid hvilka man
bundit stora stenar, tågvirket af remmar och seglen ofta af garfvade renhudar
(J. E. Fischer, Sibirische Geschichte, S.t Petersburg 1768, I s. 517).

KOSACKERNA FRAM TRÄNGA TILL JENISEJ, LENA OCH KOLYMA
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Janas och Indigirkas mynningar, skulle finnas en stor ö,
hvilken man vid klart väder kunde se från land, och till
hvilken tschuktscherna om vintern nådde med renslädar på
en dag från en vester om Kolyma i Ishafvet .Mynnande
flod, Tschukotska. De hembragte härifrån hvalrosstäuder.
On skulle vara af betydlig storlek, och fångstmannen för-
modade, »att det var en fortsättning af Novaja Semlja,
hvilket besökes af folk från Aleseii». Wrangel anser, att
berättelsen ej afser annat än Krestowski-ön (en af Björn-
öarna). Detta synes mig dock föga troligt; sannolikare är
det, att den hänför sig dels till de Ny-sibiriska öarna, dels
tik Wrangels land, och kanske till och med till Amerika.
Att ryssarne sjelfva ej ännu upptäckt Ljachows ö eller,
såsom den ock kallas, Blischni-öii, som ligger så nära
fastlandet och är så hög, att man omöjligt kan undgå att
se den, då man i klart väder seglar förbi det öster om
Jana belägna Swjatoinos, är ett bevis derpå, att de vid
den tiden ännu ej färdats längs kusten mellan Janas och
Indigirkas mynningar. Slutligen talade man om en stor
flod Pogytscha, som vid god vind kunde nås efter tre eller
fyra dagars segling mot öster från Kolymas mynning.
Detta var den första underrättelse, som nådde Sibiriens er-
öfrare om den i Stilla hafvet utfallande floden Anadyr.

Dessa berättelser voro tillräckliga att egga kosackerna
och jägarne tkl nya färder. Början gjordes af Isai Igxa-

tiew från Alesen, som jemte åtskilliga jägare år 1646 reste
utför Kolyma till Ishafvet och sedan längs dess kust mot
öster. Hafvet var fullt af is, men närmast land fans en
isfri ränna, i hvilken man framseglade två dygn. Alan
kom då till en bugt, vid hvars strand ankaret fäldes. Här
hade ryssarne sitt första, af mig förut omnämnda möte med
tschuktscherna. Derifrån återvände Ignatiew till Kolyma,
och utbytet ansågs så rikligt och hans reseskildring så lof-
vande, att man genast gjorde sig i ordning att det följande
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året afsända en ny, i större skala utrustad sjöfärd till is-
hafskusten.

Denna gång blef Feodot Alexejew från Kolmogor
företagets hufvudman, men derjemte medsändes på jägar-
nes begäran en i tjenst varande kosack för att bevaka
kronans rätt. Hans namn var Simeox Iwanow Six Desch-
xew, i geografiska skrifter vanligen känd under namnet
Deschxew. Alan ville uppsöka mynningen af den stora
öster ut belägna flod, om hvilken några underrättelser er-
hållits af infödingarne, och som, enligt hvad man trodde,
skulle utfalla i Ishafvet. Första resan år 1647 med fyra
farkoster misslyckades, såsom det uppgifves derför att
hafvet var spärradt af is. Alen att detta icke var den
verkliga orsaken visas deraf, att man med full tikförsigt
om framgång följande året utrustade en ny större expedi-
tion. Snarare har man ansett bemanningen på de fyra
båtarna för svag för att våga sig in bland tschuktscherna,
och isen fick bära skulden för reträtten. Alen hvad man

än kunde förebrå Sibiriens eröfrare, icke var det klenmodig-
het och brist på uthållighet i att fullfölja en, en gång ut-
kastad plan. Alotstånd ökade aktid deras handlingskraft,
så ock nu. Sju kotscher utrustades det följande året 1648,
hvilka alla skulle segla ned till Ishafvet och sedan längs
kusten mot öster. Andamålet var fortfarande att närmare
undersöka dervarande okända länder och folk samt att, till
fromma för egen kassa och ryska väldets utvidgning, in-
drifva skatt af de folkstammar man träffade under färden.
Aliiker anger, att hvarje båt var bemannad med vid pass
trettio man, ett tal som synes mig något öfverdrifvet, i
betraktande af de sibiriska farkosternas beskaffenhet och
svårigheten att föda ett så stort antal menniskor vare sig
medelst medförda lifsmedel eller genom jagtbyte.

Fyra af fartygen omnämnas ej vidare i berättelsen om

resan: de tyckas tidigt hafva återvändt. De tre andra
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gjorde deremot en högst märklig färd. Befälhafvarne för
dem voro kosackerna Oerasim Axkudixow och Simeox Desch-
new samt jägaren Feodot Alexejew. Deschnew hyste så-
dan tikförsigt om framgång, att han före afresau lofvade
att vid Anadyr indrifva en skatt af 7 gånger 40 sobel-
skinn. De sibiriska arkiven innehålla, enligt Muller, om
resan följande 1:

Den IB juni 1648 afseglade man från Kolyma. Haf-
vet var isfritt; åtminstone kom man utan något äfventyr,
som Deschnew ansett mödan värdt att i sin berättelse an-
märka, tik Stora Tschukotskoj-nos. Om denna udde säger
Deschnew, att den är af helt annan beskaffenhet än udden
vid floden Tschukotskaja. Den ligger nämkgen mellan norr
ock nordost och böjer sig med en rundning mot Anadyr.
På ryska sidan faller en bäck i hafvet, vid hvilken tschuk-
tscherna upprest ett kummel af hvalfiskben. Alidt emot
udden ligga två öar, på hvilka man såg folk af tschuk-
tschisk stam med genomborrade läppar. Från denna udde
kan man med god vind segla till Anadyr på tre dygn, och
landvägen är det ej längre, emedan Anadyr utfaller i en
hafsvik. Arid Tschukotskoj-nos eller, enligt Wrangel, vid en
föregående »helig- udde», Sivjatoinos (Serdzekameu?) förliste
Ankudinows farkost. Manskapet räddades ock fördelades
på Deschnews och Alexejews båtar. Den |§ sept. samman-

1 G. P. Muller, Sammlung russischer Geschichte, S:t Petersburg 1758.
Miiller framhåller i detta arbete (111 s. 5), att det var han som år 1736 ur
jakutska arkivets gömmor först framdrog berättelsen om Deschnews färd, hvilken
förut hvarken var känd vid det kejserliga hofvet eller i de aflägsnaste delar af
Sibirien. Detta är dock ej fullt riktigt. Långt före Muller kände den svenske
krigsfången Strahlenberg, att ryssar rest sjöledes från Kolyma tillKamtschatka,
hvilket synes af hans karta öfver Asien, författad under hans vistelse i Sibirien
och offentliggjord i »Das Nord- und Ostliche Theil von Europa und Asia», Stock-
holm 1730. På denna karta står i hafvet norr om Kolyma skrifvet: »Hic Ru-
theni ab initio per Moles glaciales, qua_ flante Borea ad Littora, flanteque Austro
versus Mare iterum pulsantur, magno Labore et Vita? Discrimine transvecti sunt
ad Regionem Kamtszatkam.»
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drabbade man med de vid kusten boende tschuktscherna, i
hvilken strid Alexejew blef sårad. Kort derpå blefvo Desch-
news och Alexejews kotscher åtskilda för att aldrig mer sam-
manträffa.

Deschnew drefs omkring af storm och motvind ända
in i oktober. Slutligen strandade hans fartyg i granskapet
af floden Olutorsks mynning vid 61° n. br. Härifrån tå-
gade han med sina 25 man till Anadyr. Alan hade hop-
pats att vid dess nedre lopp träffa några infödingar, men

trakten var obebodd, hvilket vållade inkräktarne stort bry-
deri, emedan de ledo brist på lifsmeclel. Ehuru Deschnew
sålunda ej kunde af infödingar erhålla någon förstärkning
uti de helt säkert mycket små förråd af lifsmedel, som han
fört med sig, lyckades han dock att draga sig fram i dessa
trakter öfver vintern. Först följande sommar träffade man
infödingar, af hvilka en stor skatt inclrefs, men ej utan
grymma strider. En simovie uppbyggdes på det ställe, der
sedermera Anadyrski Ostrog anlades. Aleclan Deschnew
dröjde här, bekymrad huru han, då båtarne voro sönder-
slagna, skulle kunna återvända till Kolyma eller finna en
landväg dit, kom plötsligen s"^ 1650 ett nytt parti jä-
gare till hans vinterhydda.

Berättelsen om öarna i Ishafvet och om floden Pogytscha,
som skulle utfalla i hafvet tre eller fyra dagsresor bortom
Kolyma, hade nämligen föranledt utsändandet af ytterligare
en expedition under kosacken Staduchin. Denne afreste
från Jakutsk i båtar den juni 1647, öfvervintrade vid Jana,
reste derifrån i slädar till Indigirka och byggde sig der
åter båtar, med hvilka han rodde till Kolyma. Det är att
mlirka, att Staduchin, just emedan han föredrog landvägen
mellan Jana och Indigirka för sjövägen, gick miste om upp-
täckten af den stora, i Ishafvet belägna ö, hvarom så myc-
ket talats. Följande sommar (1649) seglade Staduchin åter
utför floden Kolyma till hafvet och derpå längs dess kust
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under 7 dygn mot öster, utan att finna mynningen af den
af honom sökta floden. Han återvände derför med oför-
rättadt ärende, medförande en hop hvalrosständer, hvilka
sändes till Jakutsk såsom bilaga till ett förslag att utsända
fångstmän till Ishafvet för jagt på dessa djur. Under
tiden hade man genom berättelser af infödingar fått begrepp
om Anadyrs rätta utlopp och lärt känna en landväg mel-
lan dess och Kolymas flodområde. Åtskilliga kosacker
och fångstmän anhöllo nu om rättighet att få slå sig ned
vid Anadyr och skattlägga dervarande folkstammar. Det
beviljades. Några infödingar tvungos att blifva vägvisare.
Alan begaf sig å stad under befäl af SIMEON Alotora och
kom slutligen till Deschnews simovie vid Anadyr. Stadu-
chin följde efter och tikryggalade vägen på sju veckor.
Han kom dock snart i tvist med Deschnew och Alotora,
skilde sig derför ifrån dem och begaf sig till Penschina-
lloden. Deschnew och Alotora byggde sig båtar vid Anadyr
för anställande af vidare upptäcktsfärder, men den senare
blef 1651 dödad under strid med infödingar, som kallades
anauler. Dessa hade först bland alla folk vid norra Asiens
Stika-hafskust betalat jossak åt Deschnew, och han hade
redan då kommit i strid med dem och utrotat en af deras
stammar.

Är 165.2 färdades Deschnew utför Anadyr till flodens
mynning, hvarest han upptäckte en hvalrossbank, och hem-
bragte derifrån hvalrosständer. Om upptäcktsrätten till
denna hvalrossbank uppstod sedermera inför myndigheterna
i Jakutsk en tvist mellan Deschnew och Sekvestrow l, och
det är ur handlingarna rörande densamma, som Muller hem-
tat sin berättelse om Deschnews färd. Endast härigenom

1 Selivestrow hade följt Staduchin under hans ishafsfärd och hade på
dennes förslag blifvit utsänd att insamla hvalrosständer för statens räkning. Han
tyckes hafva kommit till Anadyr landvägen.
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hafva enskildheterna af denna märkliga sjöresa blifvit räd-
dade från fullkomlig glömska 1.

Ar 1653 lät Deschnew samla virke för att bygga far-
tyg, med hvilka han ärnaele sjöledes hemföra samlade skat-
ter till Kolyma, men han nödgades afstå clerifråu af brist
på nödiga materiaker för båtames byggande och utrustning,
hvarvid han tröstade sig med infödingames påstående, att
hafvet icke alltid var lika isfritt som vid hans första färd.
Nödtvungen dröjde han ännu ett år qvar vid Anadyr och
företog 1654 en ny fångstfärd till hvalrossbankeu, hvarest
han träffade den förut nämnde Sekvestrow. Han kom här
i beröring med infödingarne (korjäker) och träffade bland
dem en jakutisk qvinna, som hade tillhört Ankudinow. På
frågan hvar hennes herre blifvit af, svarade hon, att Feo-
dot och Gerasim (Ankudinow) hade dött af skörbjugg,
och att deras följeslagare blifvit dödade, med undantag af
några få, som räddat sig i båtar. Det tyckes, som om
dessa längs kusten framträngt ända till Kamtschatka-floden.
När nämligen Kamtschatka år 1697 eröfracles af Atlassow,
så berättade infödingarne derstädes, att lång tid förut en
Feodotow (förmodligen son af Feodot Alexejew) hade jemte
några följeslagare bott hos dem och äktat deras qviunor.
De vördades nästan som gudar. Alan trodde dem vara
osårbara, ända tills de slogos sins emellan, då kamtscha-
dalerna insågo sitt misstag och dödade dem 2.

Oenom Deschnews, Staduchins och deras följeslagares
resor hade man småningom fått reda på floden Anadyrs

1 Hufvuddragen af resan måtte Strahlenberg hafva inhemtat genom munt-
liga berättelser af ryska fångst- och handelsmän.

2 Enligt Muller. Krascheninnikow (Histoire et description du Kamtschatka,
Amsterdam 1770, II s. 292) uppgifver, tydligen efter på Kamtschatka inhemtade
underrättelser, att floden Nikul kallas Feodotowschina efter Feodot Alexejew,
som ej allenast framträngt dit, utan äfven seglat rundt om Kamtschatkas södra
udde till floden Tigil, hvarest han och hans följeslagare omkommo på det sätt,
som Muller omtalar.

DESCHSEWB FÄRDER
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lopp och gjort bekantskap med der boende folkstammar.
Alen ännu återstod det att få närmare kännedom om
de öar, som berättades vara belägna i Ishafvet, och man
måste förvånas öfver de ytterliga svårigheter, hvilka mötte
lösandet af denna, som det skulle tyckas, ytterst enkla geo-
grafiska uppgift. Orsaken var väl den, att de sibiriska sjö-
männen aldrig vågade aflägsna sig från kustens omedelbara
granskap, en försigtighet som för öfrigt var ganska förklar-
lig i betraktande af deras farkosters dåliga beskaffenhet.
Längs ishafsstranden tyckes cleremot en ganska liflig sjö-
förbindelse egt rum mellan Lena och Kolyma, ehuru vi af
dessa resor endast känna dem, hvilka på ett eker annat
sätt gifvit anledning till juridiska förhandlingar eller varit
förenade med synnerligen anmärkningsvärda faror och för-
luster.

Är 1650 sändes Axdrej Goreloj sjövägen från Ja-
kutsk för att skattlägga de stammar, som bodde vid Indi-
girkas källor och vid Aloma, en biflod till Indigirka. Han
kom lyckligen förbi Swjatoinos till Kromas utloppsvik, men

här blef han instängd af is, med hvilken han dref ut till
sjös. Efter att hafva drifvit omkring under tio dagar nöd-
gades han öfvergifva fartyget, som snart krossades, och att
till fots gå öfver isen i land. Den fl november kom
han till simovien Ujandino, hvarest under vintern hungers-
nöd var rådande, emedan de fartyg, som skulle föra lifs-
medel till stället, hade antingen förlist eller nödgats vända;
en anmärkning, som bevisar, att vid denna tid en regel-
bunden sjöfart egde rum utmed vissa delar af ishafskusten.

Samma år reste kosacken Timofei Buldakow sjöledes
från Lena till Kolyma för att öfvertaga kommandot i den
kringliggande trakten. Han kom lyckligen till Kroma,
men råkade der i besätt ock dref till sjös. Han beslöt då
att öfver isen söka nå land. A[en det var ingen lätt sak.
Isen, som redan var en half famn tjock, sprang plötsligen
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i tusen stycken, medan fartygen för en häftig vind drefvo
allt längre och längre från stranden. Detta upprepades flere
gånger. När slutligen hafvet åter frös tik, öfvergåfvos far-
tygen, och man lyckades till sist, utmattade af kunger,
skörbjugg, arbete och köld, nå land vid Indigirkas myn-
ning. Berättelsen om Buldakows resa är så till vida yt-
terst märklig, som deri omtalas ett möte med tolf kotscher,
fvlda af kosacker, handlande och fångstmän, bestämda
att resa, dels från Lena till floderna längre öster ut, dels
från Kolyma och Indigirka tkl Lena, ett förhållande som

visar huru liflig samfärdseln då var inom den ifrågavarande
delen af Sibiriens Ishaf. Detta bestyrkes ytterligare ge-
nom en berättelse af Nikifor Alalgix. Aledan knes Iwax
Petrowitsch Barjatixsky var wojwocl i Jakutsk(1667 —75),
reste Alalgiu tillsammans med en handlande, Axdrei Wori-
pajew, sjöledes från Lena till Kolyma. Under denna färd
fäste lotsen alla mans uppmärksamhet på en ö, belägen
långt ut till sjös, vester om Kolymas mynning. Xiå ett
samtal härom, efter Alalgins lyckliga framkomst till Kolyma,
berättade en annan handlande, Jakob Wiätka, att en gång,
då han med nio kotscher seglat mellan Lena och Kolyma,
hade tre af dem blifvit af vinden drifna tik denna ö, och
att män, som blifvit sända i land derstädes, funnit spår af
okända djur, men inga inbyggare.

Alla dessa berättelser tyckas dock icke hafva tillvunnit
sig full tilltro. I början på sjuttonhundratalet anstäldes
derför nya undersökningar och nya färder. En kosack,
Jakob Permakow, berättade, att han under en resa mellan
Lena och Kolyma utanför Swjatoinos sett en ö, om hvilken
han ej visste huruvida den var bebodd eller ej, och lika-
ledes att utanför Kolymas mynning funnes en ö, som kunde
ses från land. För att vinna visshet om uppgiftens san-
ningsenlighet utsändes en kosack, Alerkurej Wagix. Tillsam-
mans med Permakow reste han i maj månad 171.2 i slädar,
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dragna af hundar, öfver isen från Swjatoiuos till den midt
emot liggande, af Permakow sedda ön. Alan landsteg der,
fann den obebodd och skoglös, samt bestämde dess omkrets
till 9 —1.2 dagsresor. Bortom denna ö såg Wagin en annan,
hvilken han dock ej kunde nå af brist på lifsmedel. Han
beslöt derför att vända för att nästa år bättre utrustad åter
upptaga färden. Under hemvägen led man svår hungers-
nöd, och för att slippa förnya den farliga och besvärliga
upptäcktsfärden mördade slutligen manskapet Permakow, Wa-
gin och dennes son. Brottet upptäcktes, och den känne-
dom vi hafva om denna färd, under hvilken de Ny-sibiriska
öarna första gången beträddes af européer, grundar sig på
de orediga upplysningar, som vunnos under förhöret med
mördarne. Miiller bet villar till och med hela historiens
sanningsenlighet.

De försök, som sedermera gjordes att nå dessa öar,
dels till sjös 171.2 af Wasilej Staduchin, dels med hund-
slädar år 1714 af Alexej Alarkow och Grigorej Kusakow,
lemnade intet resultat. Tio år derefter förmådde »den gamla
sagan» om öar i Ishafvet åter en Six Bajorski Feodot Amos-
sow till en expedition, med uppgift att skattlägga derva-
rande inbyggare, men han hindrades af is att nå sitt mål.
Under vägen träffade han en fångstman, Ivan Willegix,
som sade sig hafva, jemte eu annan fångstman Grigorej
Saxkix, rest öfver isen till nämnda öar, från mynningen
af floden Tschukotskaja. Han hade hvarken träffat folk
eller skog, men väl öfvergifna hyddor. »Sannolikt sträckte
sig detta land allt ifrån Janas mynning, förbi Indigirka
och Kolyma, till den trakt, som bebos af serielagerna, en

tschuktschisk folkstam». Han hade hört det af en schelag
vid namn Kopai, i hvars hem han varit föregående år.
För att till sjös nå detta land, måste man utgå från
den kust, som schelagerna bebodde, emedan hafvet der var
mindre istäckt.
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Då Amossow ej kunde uå sitt mål till sjös, reste han
redan samma år, november 17.24, dit öfver isen, men hans
beskrifning af landet skiljer sig i mycket från hans föregån-
gares, och Muller tyckes högeligen betvifla berättelsens san-
ningsenlighet 1. På grund af en karta, upprättad af kosack-
öfversten Schestakow, som dock, enligt Muller, hvarken kunde
läsa eller skrifva, finnes det nya landet infördt på Delisles
ock Buache's karta, med tillägg att schelageu Kopai bott
derstädes och der blifvit tillfångatagen af ryssarne. Detta
är så till vida oriktigt, som Kopai ej bodde på någon
ö utan på fastlandet och aldrig var fånge hos ryssarne,
ehuru han, efter att 17.2 8 och 1724 hafva betalt skatt
till dem, ledsnade dervid och dödade några af Amossows
folk, hvarefter man aldrig hörde af honom. Den oriktiga
uppgiften om Kopai klandras skarpt af Muller, men den lärde
akademikern begår clock det vida större felet, att han an-

ser sig böra helt och hållet lemiia de många berättelserna
af fångstmän och kosacker om land och öar i Sibiriens Is-
haf utan afseende. Alla dessa land äro derför utelemnacle
på Petersburger-akademiens år 1758 utgifna karta 2. Den
är i detta hänseende vida ofukständigare än det kartblad,
som åtföljer Strahlenbergs bok s.

1 Man bör erinra sig, att de äldsta berättelserna om öar i Ishafvet hän-
föra sig till ej mindre än fyra olika land, nämligen: 1. De Ny-sibiriska öarna,
belägna utanför Lenas mynning och Swjatoinos, 2. Björnöarna, 3. Wrangels
land, 4. Amerikas nordöstra del. Motsägelserna i berättelserna om ishafsöarna
bero tydligen derpå, att man förvexlat de obebodda och skoglösa Ny-sibiriska
öarna med det, i jemförelse med norra Sibirien, rikt befolkade och skogbeklädda
Amerika, med de små Björnöarna, med Wrangels land, o. s. v.

2 Nouvelle carte des découvertes faites par des vaisseaux russiens aux cötes
inconnues de I'Amérique Septentrionale avec les pais adiacentes, dressée sur des
mémoires authentiques des ceux qui ont assisté å ees découvertes et sur d'autres
connoissances donton rend raison dans un mémoire separé. S:t Pétersbourg,
I'Académie impériale des sciences 1758.

3 Vid skildringen af de ofvan anförda upptäckts- och eröfringsresorna i
Sibirien har jag följt J. E. Fischer, Sibirische Geschichte, S.t Petersburg 1768,
•och G. P. Muller, Sammlung Russischer Geschichte, S.t Petersburg 1758.
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Innan jag går att skildra den stora nordiska expedi-
tionens färder, återstår ännu att redogöra för Kamtschatkas
upptäckt. Af det föregående ser man, att Kamtschatka
nåddes redan af några bland Deschnews följeslagare, men

deras vigtiga upptäckt blef helt och hållet okänd i Aloskwa.
Dock namnes Kamtschatka redan i berättelsen om Evert
Ysbrants Ides' beskickning till Kina 169.2—95 1; under-
rättelserna derom hade troligen erhållits af de vidt och
bredt kringströfvande infödingarne i Sibirien. Dessa be-
rättelser voro dock ytterst ofullständiga, och man anser

derför AYolodomir Atlassow, piätidesätnik (d. v. s. befäl-
hafvare för femtio man) i Anadyrsk, såsom Kamtschatkas
egentlige upptäckare.

Aledan Atlassow var befälhafvare i Anadyrsk, utsände
han år 1696 kosacken Lecas Semexow Six Alorosko med
16 man för att skattlägga de söder ut boende folkstam-
marne. Uppdraget utfördes, och vid sin återkomst berät-
tade Alorosko, att han ej allenast varit hos korjäkerna,
utan äfven framträngt ända till närheten af Kamtschatka-
floden, samt att han bemäktigat sig en kamtschadalisk ostrog
och der funnit några manuskript på ett okändt språk, hvilka,
enligt senare erhållna upplysningar, härrörde från japaneser,
som strandat på Kamtschatkas kust 2. Det var den första
erinran, som Sibiriens eröfrare erköllo om granskapet med
Japan.

1 I 20 kap. af Dreyjährige Reise nach China etc, Frankfurt 1707. Första
upplagan utkom i Hamburg 1698.

' Muller, 111 s. 19. En berättelse om Atlassows eröfring af Kamtschatka
(Bericht gedaen door zeker Moskovisch kiygs-bediende Wolodimer Otlasofd, hooft-man
över vyftig etc.) läses för öfrigt redan hos Witsex (1705. Niemve uitguaf 1785, s. 670).
En berättelse, uppsatt efter muntliga meddelanden af Atlassow sjelf, finnes
intagen i Strahlenber.es resa, s. 431. Strahlenberg anser Kamtschatka och Jesso
vara samma land. En tydligen efter sägner, gängse på Kamtschatka, skrifven
historia om landets eröfring finnes hos Krascheninnikow (franska upplagan af
1770, II s. 291). I denna berättelse angifves för Moroskos och Atlassows färder
ärtalen 1693 och 1699.
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Aret derpå följde Atlassow sjelf med en större styrka
den väg, Alorosko banat, och trängde fram till Kamtschatka-
floden, hvarest han, till tecken att han tagit landet i be-
sittning, uppreste ett kors med en inskrift, som i svensk
öfversättning lyder: Är 7205 (d. v. s. 1697) den 13 juli
blef detta kors upprest af piätidesätniken Wolodomir Atlas-
sow och hans följeslagare, 55 man. Atlassow byggde derpå
vid Kamtschatka-floden en simovie, som sedermera befästa-
cles och erhöll namnet AYerchni Kamtschatskoj Ostrog. Här-
ifrån utbredde ryssarne sitt välde öfver landet, dock icke
utan motstånd, som fullständigt bröts först genom det
grymma undertryckandet af upproret 1730.

År 1700 reste Atlassow till Aloskwa, medförande en
japaues, som tagits till fånga, sedan han förlist vid Kam-
tschatkas kust, och den insamlade tributen, som bestod uti
skinn af 3.200 soblar, 10 sjöuttrar, 7 bäfrar, 4 uttrar, 10
gråa räfvar och 191 röda räfvar. Han mottogs nådigt
samt återsändes som befälhafvare för kosackerna i Jakutsk,
med order att fullborda Kamtschatkas eröfring. Ett afbrott
inträffade dock för någon tid i Atlassows krigare- och upp-
täckarebana till följd deraf, att han under återfärden till
Jakutsk plundrade ett ryskt, med kinesiska varor lastadt
fartyg, en biomständighet som kan förtjena anföras för att
belysa karakteren hos denne Kamtschatkas Pizarro. Han lös-
gals först år 1706 och återfick då sitt befäl i Kamtschatka,
med sträng befallning att afstå från alla godtyckkgheter och
våldsamheter och att göra sitt bästa för upptäckande af nya
länder. Den första delen af denna order lydde han dock
föga, hvilket gaf anledning till upprepade klagomål l och upp-

1 Bland annat klagades det öfver, att han, för att erhålla metall till för-
färdigande af en bränvinspanna, låtit nedsmälta all för kronans räkning medförd
koppar. När kosackerna först kommo tillKamtschatka och af infödingarne nästan
utan strid erkändes som herrar i landet, funno de lifvet der synnerligen ange-
nämt, på en sorg när — rusmedel saknades. Nöden förmådde slutligen de vilda
äfventyrarne att slå sig på hvad vi nu skulle kalla kemiskt-tekniska experimenter.
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ror bland de redan förut tygellösa kosackerna. Slutligen
blefvo år 1711 Atlassow och åtskilliga andra af befälhafvarne
mördade af sina egna landsmän. För att försona detta
brott, och kanske för att komma något längre undan rätt-
visans arm, företogo sig mördarne, Axziphorow och Ivan
Kosirewskoj 1, att unclerkufva den ännu ej eröfrade delen
af Kamtschatka och de tvenne nordligaste af de Kurilska
öarna. Ytterligare upplysningar om länderna söder ut fick
man genom några japaneser, som 1710 strandat på Kam-
tschatka.

Till en början hade man alltid för att komma till
Kamtschatka tagit den besvärliga omvägen öfver Anadyrsk.
Alen år 1711 erhöll befälhafvåren i Ochotsk Six Bojarski

Peter Guturow af den energiske befordraren af upptäckts-
färderna i östra Sibirien, wojwoden i Jakutsk DorofejTrauer-

xicht, befallning att från Ochotsk sjövägen resa till Kam-
tschatka. Alen denna färd kunde ej blifva utaf, emedan det
vid den tiden i Ochotsk hvarken fans sjögående båtar, sjöfolk
eller ens män förtroliga med kompassens bruk. Några år
derpå afsände guvernören furst Gaoarix till nämnda stad
Iwax Sorokaumow med 12 kosacker för att anordna denna
resa. I brist på fartyg och sjömän kunde den dock ej heller
nu företagas, och sedan Sorokaumow stält till stor oreda,
blef han af myndigheterna på stället fängslad och återsänd
till guvernören. Nu befalde Peter I, att man bland få ngna
svenskar skulle uppsöka folk, bekanta med sjöväsendet, och
sända dem till Ochotsk. De skulle bygga en båt derstädes

hvilka temligen utförligt beskrifvas af Krascheninnikow (anf. arb. II s. 369).
Efter mången motgång lyckades det em slutligen att destillera bränvin af en i
landet växande sockerhaltig ört, och sedan den tiden har denna dryck eller raka,
såsom de sjelfva kalla den, funnits i riklig mängd uti landet.

1 Denne blef sedermera munk under namn af Igxatiev, kom 1730 till S.t
Petersburg och författade sjelf en berättelse om sina äfventyr, upptäckter och
förtjenster, hvilken blef tryckt först i S:t Petersburgs tidningar för den 26 mars
1730, sedan äfven i utlandet (Muller, 111 s. 82).
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och, försedda med en kompass, resa jemte några kosacker
sjöledes till Kamtschatka och komma åter 1. Så kom sjöfar-
ten på Ochotska hafvet till stånd. Bland svenskar, som öpp-
nat den, namnes Hexrik Buseh 2, enligt Strahlenberg en
svensk korporal, som förut varit skeppstimmerman. Enligt
Aliiker, som ännu år 1736 träffade honom i Jakutsk, var
han född i Hoorn i Holland, hade derpå flerstädes t jenat
som matros samt slutligen som ryttare bland svenskarne,
tills han blef fången vid Viborg 1706. Om sin första
resa öfver Ochotska hafvet berättade han för Aliiher följande:

Efter ankomsten till Ochotsk hade man byggt ett far-
tyg, snarlikt de lodjor som begagnas i Archangel och Ale-
sen för fart på Hvita hafvet och till Novaja Semlja. Far-
tyget var starkt, längden 8 L/ 2

famnar, bredden 3 famnar,
djupet, då fartyget var lastadt, 8 */, fot. Första resan
skedde i juni 1716. Alan började segla längs kusten mot
nordost, men en ogynsam vind dref fartyget, nästan mot
sjöfararnes vkja, tvärs öfver hafvet till Kamtschatka. Det
första land man såg var en udde, som skjuter ut norr om
floden Tigil. Till följd af obekantskap med kusten dröjde
man att landstiga. Under tiden inträffade en kastning i
vinden, som dref fartyget tillbaka mot Ochotska kusten.
Sedan vinden åter blifvit gynsam, vände man och ankrade
nu lyckligen vid Tigil. Folk, som sändes i land, funno
husen öde. Af förskräckelse för det stora fartyget hade
nämligen kamtschadalerna rymt till skogarne. Alan seglade
vidare längs kusten söder ut och landsteg flerstädes för att
träffa folk, men länge förgäfves, tills man slutligen fick fatt
på en kamtschadal-flicka, som samlade ätbara rötter. Med

1 v. Baer, Beiträge zur Kenntniss des Russischen Reiches, XVI
2 Äfven den vid Dnjeper år 1709 tillfångatagne löjtnanten vid skånska

kavalleriregementet Ambjörn Molin deltog i dessa färder. Jemför »Berättelse om
de i Stora Tartariet boende tartarer. som träffats längst nordost i Asien, på ärke-
biskop E. Benzelii begäran upsatt af Ambjörn Molin», offentliggjord i Stockholm
.1880 af Are. Strindberg efter en handskrift i Linköpings bibliotek.

SJ OFA R TEN PÄ OCHOTS KA lIA FVE T
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henne till vägviserska funno de snart boningar och äfven
kosacker, som voro utsända för upptagande af skatt,

Alan öfvervintrade vid floden Kompakowa. Under vintern
uppkastade sjön en hvalfisk, hvilken i kroppen hade en
harpun af europeiskt arbete och med latinska bokstäfver.
Fartyget lemnade vinterhamnen i medlet af maj (n. st.)
1717, men råkade på isfält, bland hvilka det kom i be-
sätt under fem och en half veckor. Härigenom blef stor
brist på lifsmedel. I slutet af juli kom man åter tik
Ochotsk. Från denna tid har en regelbunden sjöförbin-
delse egt rum mellan denna stad och Kamtschatka. Befäl-
hafvare under första resan öfver Ochotska hafvet var kosac-
ken Sokolow \

Af hvad jag anfört framgår, att man, tack vare fångst-
mannens och kosackernas lust för äfventyrliga upptäckts-
färder, vid sjuttoiihuiidratalets början hade en i hufvud-
saken riktig uppfattning om landfördelningen och flodernas
lopp i nordöstra delen af Asien. Alen tkl följd af obe-
kantskap med eller tvifvel på Deschnews upptäckter var
man fortfarande i ovisshet, huruvida ej Asien längst i nord-
ost sammanhängde med Amerika genom ett smalt näs, på
samma sätt som med Afrika eller som Norra ock Södra
Amerika med hvarandra, en åsigt som, till följd af det
hos menniskan inneboende omedvetna behofvet att genera-
lisera och önskan att få en förklaring, huru befolkningen
utbredt sig från den gamla till den nya verlden, länge
med ifver försvarades 2. Så vidt man känner, hade dess-

1 Muller, 111 s. 102, enligt muntligt meddelande af Busch. Strahlenbergs
berättelse (s. 17) om denna sjöresa tyckes innehålla flere felaktigheter. Aret an-
ges till 1713, återresan säges hafva skett på sex dagar.

2 Ännu 1819 ansåg James Burney, först löjtnant på ett af kapten Cooks-
fartyg under dennes sjöfärd norr om Beringssund, sedermera kapten och ledamot
af Royal Society, det ej vara bevisadt, att Asien och Amerika äro åtskilda genom
ett sund. Han betviflade nämligen riktigheten af berättelserna om Deschnews färd.
Jemför James Burney, A chronological History of North-eastern Voyages of disco-
very, London 1819, s. 298, och en uppsats af Burney, tryckt i Transactions of the-
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utom ingen, vare sig europé eller inföding, utsträckt sina
jagtfärder ända till Asiens nordligaste udde, tik följd hvar-
af det läge, man för densamma antog, endast berodde på
lösa förmodanden. Det var t. ex. möjligt, att Asien i norr
sträckte sig med en udde ända till polens granskap, eller att
ett bredt näs mellan Pjäsina och Olenek sammanband den
kända delen af denna verldsdel med en asiatisk polarkonti-

Karta öfver Asien
ur en af ryska Vetenskapsakademien år 1737 utgifven atlas.

nent. Ej heller hade man från hela den ofantliga sträckan
mellan Ob-flodens utlopp och Japan någon enda verklig
ortbestärnVung eller geografisk mätning, och man sväfvade
i fullkomlig ovisshet om det inbördes läget af ryssames

Royal Society 1817. Burney blef för de deri uttalade åsigterna häftigt anfallen i
ett aibete af kapten John Dunvas Cochrane: Xarrative of a pedestrian journey
through Russia and Siberian Tartary, 2:a uppl. London 1824, Appendix.
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ostligaste besittningar å ena sidan och Japan å den andra 1.
Det var svårt att få ryssames kartor att stämma med portu-
gisernas och hokändarnes på den punkt, der de olika fol-
kens upptäckter berörde hvarandra, hvilket ock var ganska
naturligt, enär man vid den tiden vanligen gaf Sibirien en
1700 kilometer för ringa utsträckning i öster och vester.
För att få reda härutinnan, för att fyka den stora lucka,
som fortfarande fans i kännedomen om den af menniskor
först bebodda verldsdelen och kanske framför allt för in-
ledande af nya handelsförbindelser och upptäckande af nya
handelsvägar, anordnade Peter den store under de senaste
åren af sin lefnad en af de mest storartade geografiska ex-
peditioner, som historien har att uppvisa. Den kom dock
först efter hans död till utförande och fortgick sedan under
en följd af år i så stor skala, att hela folkstammar sägas
hafva blifvit utarmade genom den svåra skjutsskyldighet
man för dess skuk ålade iuvåuarne i Sibiriens ödemarker.
Numera sammanfattas dess många olika afdehiingar vanligen
under namnet »den stora nordiska eicpeditioneni>. Genom
Berings, Mullers, Grmelins, Stekers, Krascheninnikoffs m. fl:s
skrifter har denna expedition för alla tider förvärfvat ett
betydande rum, ej allenast i geografiens utan äfven i etno-
grafiens, zoologiens och botanikens historia, och ännu i dag
måste forskaren, då fråga blir om norra Asiens naturför-
hållanden, återgå till dess arbeten. Jag vill derför, invan
jag afslutar detta kapitel, med några ord redogöra för dess
hufvuddrag.

Den stora nordiska expeditionen inleddes med »den för-
sta expeditionen tik Kamtschatka». Befälhafvare för denna
var dansken Atitus Berixg, som åtföljdes af löjtnanten Alor-
ten Spångberg, äfven dansk tkl börden, och Alexei Tschi-

1 De första astronomiska ortbestämningar i Sibirien torde hafva blifvit
verkstälda af svenska krigsfångar; de första i Kina af jesuiter (jemför Strahlen-
berg, s. 14).
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rikow. De lemnade S:t Petersburg i februari 1725 och
togo landvägen öfver Sibirien, medförande nödiga förråd
för att i Kamtschatka kunna bygga och utrusta det fartyg,
med hvilket de skulle göra sin upptäcktsfärd. Öfver trenne
år åtgingo tkl denna resa eller rättare detta geografiskt-
vetenskapliga fälttåg, hvarvid man för transport af förråden
och det skeppsbyggnads-material, som måste från Europa
medtagas, begagnade floderna Irtisch, Öb, Ket, Jenisej, Tun-
guska, Ikm, Aldan, Alaja, Judoma och Urak. Först den
*£ april 1728 kunde man påbörja byggandet af fartyget vid
Nischni Kamtschatskoj Ostrog, redan den \\S juli gick det af
stapeln, och den fö i samma månad kunde Bering börja
sin egentliga färd.

Han seglade mot nordost längs Kamtschatkas kust och
kartlade densamma. Den g 9 augusti träffade han vid 64° 30'
u. br. tschuktscher, hvilka då ännu bland ryssarne hade rykte
för okufligt mod och vildhet. Först kom en af dem till far-
tyget, simmande på två uppblåsta salskinn, »för att efterhöra
hvad ändamålet var med skeppets ditkomst»; derpå lade deras
skinnbåt till. Alan samspråkade med dem medelst en kor-
jäkisk tolk. Den f<j augusti upptäcktes S:t Lawrence-ön,
och den ff augusti seglade man vid 67° 18' förbi Asiens
nordöstra udde och iakttog, att kusten derifrån vänder sig
mot vester, såsom tschuktscherna förut förklarat. Aled an-
ledning häraf ansåg sig Bering hafva löst sin uppgift att
utreda, huruvida Asien och Amerika voro åtskilda, och han
beslöt nu att vända, »dels emedan man vid fortsatt färd
längs kusten kunde möta is, från hvkken det ej vore så
lätt att komma lös, dels för dimmorna, som redan bör-
jat infinna sig, dels ock emedan det vore omöjligt att, om
man dröjde längre i dessa trakter, samma sommar hinna
åter tik Kamtschatka. Det kunde ej ifrågakomma att till-
bringa vintern vid Tschuktsch-halföns kust, emedan det voro
att utsätta sig för en säker undergång, antingen genom att
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förlisa mot den öppna okända kustens skarpa klippor, eller
omkomma till följd af brist på bränsle, eller slutligen dö för
de vilda okufvade tschuktschernas händer.» Den l okt" åter-

-20 sept.

kom fartyget till Nischni Kamtschatskoj Östrog l. Det var
under denna färd, som det sund, hvilket skiljer Asien
och Amerika och som sedan erhållit namnet Beringssund,
anses hafva blifvit upptäckt. Men det är numera kändt,
att denna upptäckt egentligen tillkommer den käcke fångst-
mannen Deschnew, som 80 år förut genomseglat detsamma.
Jag förmodar derför, att den geografiska verlden skall med
nöje upptaga förslaget att jemte Berings namn fästa Desch-
news vid denna del af vårt jordklot, hvilket kan ske derige-
nom, att man, i stället för det i många hänseenden olämpliga
och vilseledande namnet Ostkap, benämner Asiens ostligaste
udde Kap Deschnew. Åtskilliga berättelser af kamtschada-
lerna om ett stort land mot öster på andra sidan hafvet
förmådde Bering att följande året segla å stad för att utreda
huru det förhöll sig härmed. Till följd af ogynsamma vin-
dar lyckades hav ej uppnå Amerikas kust, utan återvände
med oförrättadt ärende, hvarpå han seglade till Ochotsk,
dit han ankom den —"_T_ 1729. Härifrån begaf han sig

23 juli ö ö

oförtöfvadt till S:t Petersburg, som nåddes efter en resa af
sju månader ock nio dagar.

I kartverk utgifna under Berings frånvaro, till en del
genom svenska officerare som återvänd! från fångenskapen
i Sibirien 2, hade man gifvit åt Kamtschatka en så lång ut-

1 En kort, men innehållsrik beskrifning öfver Berings första resa, grundad
på ett officiell meddelande från den ryska regeringen till konungen af Polen, fin-
nes intagen i T. IV s. 561 af Description géographique etc. de I'empire de la Chine,
par le P. J. B. Du Halde, La Haye 1736. Samma officiela rapport, af hvilken
Du Halde erhållit del, ligger förmodligen äfven till grund för Mullers knapphän-
diga skildring af färden (Muller, 111 s. 112). En karta öfver densamma finnes
intagen i 1735 års Pariser-upplaga af Du Haldes arbete och i Nouvel atlas de la
Chine etc. par M. D'Anville, La Haye 1737.

2 Histoire généalogique des tartares (noten s. 107) och Strahlenbergs ofta
anförda arbete (kartan; texten s. 31 och 384).
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sträckning åt söder, att denna halfö sammanföll med den
nordligaste af de stora Japanska öarna, Jesso. Afståndet
mellan Kamtschatka och det varvrika Japan skuke således
vara helt obetydligt. Detta granskap tycktes ytterligare
bekräftadt derigenom, att åter ett japanskt fartyg, beman-
nad! med 17 man och lastadt med silke, ris och papper,
i juli 1729 strandade på Kamtschatka söder om Awatscha-
bay. I närheten af landningsstället fans, jemte ett antal
infödingar, en liten afdelning kosacker, under befäl af An-
dreas Schtixnikow. Denne mottog i början några presen-
ter af de skeppsbrutna, men drog sig sedan tillbaka från
straiidningsstäket. Då japaneserna med anledning häraf i
sina båtar rodde vidare längs kusten, gaf Schtinnikow be-
fallning att i en bajdar förfölja dem och att döda alla utom
tvenne. Det grymma dådet verkstäldes, hvarpå ogernings-
männen bemäktigade sig varorna och sönderslogo båten för
att erhålla det jern, med hvilket dess bräder voro hopfo-
gade. De tvenne japaneser, som blifvit skonade, fördes
till -Nlschni Kamtschatskoj Ostrog. Här blef Schtinnikow
fängslad och hängd för sitt dåd. Japaneserna sändes till
Petersburg, der de fingo lära sig ryska språket och blefvo
omvända tkl kristendomen, hvaremot de i sin ordning lärde
några ryssar japanesiska. De dogo mellan 1736 och 1739.
Båda voro från Satsurna; den äldre, Sosa, hade varit han-
delsman, och den yngre, Gonsa, var son till en lots. De-
ras fartyg hade varit bestämdt till Osaka, men en storm
hade fört det ur dess kurs, hvarpå de under sex månader
drifvit omkring på hafvet, tills de strandade med så olyck-
lig påföljd för större delen af besättningen 1.

Denna sorgliga händelse var en ytterligare erinran der-
om, att mycket ännu var ogjordt i afseende på nordöstra
Asiens geografi. Dessutom hade Berings Kamtschatka-
expedition icke lenmat någon upplysning om läget af Asiens

Muller, 111 s. 127.
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nordspets eller om den midt emot Kamtschatka liggande
delen af Amerika. En mängd sårande tvifvel tyckas dess-
utom blifvit framkastade rörande riktigheten af iakttagelserna
under Berings första resa. Allt detta förmådde honom att
väcka förslag om »fortsättning», hvarjemte han erbjöd sig
att, tklsammans med sina forna följeslagare Spångberg och
Tschirikow, äfvertaga ledningen af den sjöexpedition, som

för lösningen af de uppkastade frågorna borde afgå från
Kamtschatka, dels mot öster för att utröna läget af Asiens
ostkust i förhållande tkl Amerikas vestkust, dels mot söder
för att sammanbinda vest-europeernas och ryssames forsk-
ningsområden.

Den kejserliga senaten, amiralitetskollegiet och veten-
skapsakademien erhöllo i uppdrag att närmare utveckla denna
plan och bringa den i verkställighet. Aled afseende å det sätt,
hvarpå uppdraget utfördes, får jag hänvisa till Mullers ofta
anförda arbete, äfvensom till en uppsats af von Baer: Peters
des Grossen Verdienste vm die Erweiterung der geographi-
schen Kenntnisse (Beiträge zur Kenntniss des Bussischen
Eeiches, B. 16, S:t Petersburg 1872). Här kan jag blott
nämna, att det var företrädesvis genom senatsekreteraren
Kirilows aldrig tröttnande intresse för företaget, som det-
samma erhöll den utveckling, att det kanske kan sägas vara
den största vetenskapliga expedition, som någonsin utgått
från något land. Det beslöts, att man med ens skulle ej
allenast utreda Sibiriens utsträckning mot norr och öster,
utan äfven undersöka dess hittills nästan okända etnogra-
fiska och naturhistoriska förhållanden. För detta ändamål
delades den stora nordiska expeditionen i följande af del-
ningar :

1. En expedition, som skulle från Archangel afgå till
Ob l. För denna expedition användes två kotscher, »Öb»

1 Denna expedition stod under amiralitetets öfverbefäl; de öfriga under
Berings. Vid redogörelsen för dessa färder har jag följt dels Muller och dels Wran-
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och »Expedition», 52 1/2 fot långa, 14 fot breda och 8 fot-
djupgående, hvardera bemannad med 20 man. Fartygen,
hvilka stodo under befäl af löjtnanterna Pauloyv och Aluravy-
jew, lemnade Archangel den li juli 1734. Första sommaren
kommo de endast till Alutnoi Sakw i Kara-hafvet, deiifrån
vände de till Petschora och öfvervintrade vid Pustosersk.
Följande året bröto de upp i juni, men kommo ej heker
nu längre än 1734. Den ogynsamma utgången tikskrefs
fartygens oduglighet för färder i Ishafvet, tik följd hvaraf
amiralitetskollegiet lät för expeditionen bygga två andra,
50 till 60 fot långa båtar, som stälcles under befäl af Skura-
tow och Suchotix, hvarförutom Alurawjew ersattes af Ala-
lygin. Med de gamla fartygen seglade den sistnämnde den
-!______i 1736 utför Petschora-floden, vid livars mynning »Ex-
-27 ma] J ~~~

pedition» förliste. Utan att låta afskräcka sig häraf, lät
Alalygin manskapet gå om bord på det andra fartyget, med
hvilket man under stora faror och svårigheter trängde fram
bland drifis till ön Dolgoj. Här träffade man den lf avg.
de nya, från Archangel utsända fartygen. Suchotin sändes
nu tillbaka till Archangel om bord på »Öb»; Alalygin och
Skuratow seglade med de nya fartygen till Kära-floden och
öfvervintrade der. Alanskapet led under vintern 1736—

1737 endast obetydligt af skörbjugg, som botades med i
trakten växande antiskorbutiska växter. Islossningen i Kara-
floden inträffade redan den ~~j juni, men så mycket is dref
fortfarande omkring i hafvet, att man först den J-f juli
kunde bryta upp. Den 4 avg; kastade man ankar i det sund,
som jag benämnt Alalygin-sundet. Här uppehökos fartygen
af motvind i 25 dagar. Derpå seglade man vidare kring
en udde, som samojederna kalla Jalmal, uppför Ob-viken

gel, hvilken senare i sin resebeskrifning lemnar en historisk öfversigt öfver före-
gående resor längs asiatiska Ishafvets kuster. Egentligen hör redogörelsen för
resorna mellan Hvita hafvet och Jenisej till ett föregående kapitel i mitt arbete,
men jag anför dem först här för att i ett sammanhang kunna afhandla de skilda
afdelningarna af den stora nordiska expeditionen.

DEN STORA NORDISKA EXPEDITIOXEX
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till Ob-flodens utlopp, som nåddes den ff sept. 1737, och
härifrån gick man uppför floden till Soswa, der farty-
gen lades i vinterqvarter. Alanskapet fördes till Beresow.
Alalygin återvände till Petersburg, efter att hafva gifvit
löjtnant Skuratow och understyrman Golowin i uppdrag att
följande år återföra fartygen till Dwina. De ankommo dit
först, i augusti 1739. Äfven återresan medtog således två
år och var förenad med många mödor och faror.

Tillsammans hade således sex år åtgått för fram- och
återresan mellan Archangel och Öb, då det nu ej skulle med-
föra någon svårighet att göra den på en enda sommar. Gel
nom Malygins och Skuratows färder, äfvensom genom en
landresa, som geodeten Selifontow under juli och avg. 1736
företog med renar längs vestkusten af Jalmal och derpå med
båt till Beli Östrow, blefvo Jalmal och sydkusten af nämnda
stora ö kartlagda, efter hvad det tyckes temkgen riktigt 1.

2. En expedition, som från Öb skidle segla till Jenisej.
För denna lät Bering i Tobolsk bygga en dubbelslup, »To-
bol», af 70 fots längd, 15 fots bredd och 8 fots djup-
gående. Fartyget hade två master, var försedt med två
små kanoner och bemannad! med 53 man, deribland en
geodet och en prest. Befälhafvare var löjtnant Owzyn.
Alan afreste i sällskap med flere små proviantfartyg från To-
bolsk den f| maj 1734 och ankom tik Ob-viken genom flo-
dens ostligaste utloppsann den f§ juni. En storm skadade
här proviantfartygen. Af virket till det fartyg, som lidit
mest, uppfördes vid 66° 36' n. br. ett magasin, i hvilket
provianten från de obrukbara fartygen nedlades. Sedan
dessa arbeten blifvit afslutade, seglade man vidare, men tkl
följd af ogynsamma vindar ock grundt farvatten gick det
långsamt framåt, så att man den V avg. endast hunnit tik
70° 4' n. br. Härifrån vände man åter till Obdorsk, som
nåddes den 3

5
5 sept. Sju dagar derpå belades Öb med is.

1 "Wkangel, I s. 36.
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Följande vår återupptogs färden. Den V juni 1735
kom man till det föregående år upprättade magasinet. I
början hindrades man af is, men den §J juli bröt denna
upp, och farvattnet blef rent. Nu hade manskapet begynt
lida så starkt af skörbjugg, att endast 17 man af 53 voro
friska; Owzyn vände derför åter för att i Tobolsk aflemna
sina sjuka. Den \? okt. anlände han tik denna stad, och
kort derpå frös floden. Owzyn reste nu till Petersburg för
att sjelf aflägga berättelse om sina misslyckade resor och
afgifva förslag tik åtgärder, som borde vidtagas för att till-
försäkra bättre framgång åt nästa års företag. Hans för-
slag i det hänseendet gick hufvudsakligast ut på att i To-
bolsk bygga ett nytt fartyg, hvilket under den farliga re-
san skulle åtfölja »Tobol» och bereda det större trygghet.
Detta godkändes af amiraktetskokegiet, men fartyget hann
ej blifva färdigt till sommaren 1736, hvarför detta års färd
företogs på samma sätt som de föregående årens, och med
samma utgång. Först 1737 blef det nya fartyget färdigt.
Det kom med skeppsbyggmästaren Koschelew och styrman
Alinin den xi juni till Obdorsk, hvarest Owzyn tog befälet
öfver detsamma, öfverlemnade det gamla till Koschelew och
anträdde så sin fjerde resa utför Ob-viken. Denna gång
gick det bättre. Efter att hafva seglat förbi Gyda-bugten,
kom man, utan att möta några svårare ishinder, den f|
augusti till Kap Alattesol och den Jj sept. till ett på Jeni-
sejs strand vid 71° 33' genom myndigheternas försorg
för expeditionen uppfördt magasin. Jenisej tillfrös den fo
oktober.

Fyra år hade således åtgått för Owzyn att lösa sin upp-
gift, men det lider knappast något tvifvel, att om han ej
hade vändt så tidigt på året, och om han haft tillgång till
ångkraft eller åtminstone tik ett nutida segelfartyg, så skulle
han på några veckor kunnat från Öb segla till Jenisej.
Det är i alla fall Owzyns ihärdighet, som man till stor
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del skyller kartläggningen af Ob-viken, Tas- och Gyda-
bugterna 1.

3. Resor från Jenisej mot Taimur-udden. A^intern 1738
kallades Owzyn och Koschelew till Petersburg för att der
stå till rätta med anledning af en från deras underordnade
inlemnad klagoskrift 2. I stället fick Alinin öfvertaga led-
ningen af expeditionen, hvilken skulle söka framtränga vi-
dare öster ut längs Ishafvets kust. De tvenne första som-
rarna, 173Soch 1739, kunde Alinin icke komma längre än
till de nordligaste simovierna vid Jenisej. Alen 1740 lyc-
kades han, efter hvad det tyckes i temkgen isfritt vatten,
att vid Taimur-halföns vestkust nå 75° 15' n. br. Här
vände han den _-J__*-__ för »ogenomtränglig» is, men hufvud-

-21 avg. ° °
™

'

sakligast till följd af den sena årstiden. Den föregående
vintern hade Alinin afsändt sin styrman Sterlegow i slädar
för att upptaga kusten. Han nådde den f| apiil 75° 26'
n. br. och uppreste der, på en i hafvet utspringande klippa,
en sten vård. Öppna ställen tyckas flerstädes hafva funnits
i det utanför liggande hafvet. Alan återvände med anled-
ning af snöblindhet och rastade under återfärden en tid i
en vid floden Pjäsina belägen simovie, hvars tillvaro bevi-
sar huru långt de ryska fångstmännen sträckt sina färder 8.

1 Whangel, I s. 38.
2 Enligt P. v. Haven (Nye og forbedrede Efterretninger om det Russiske

Rige, Kjöbenhavn 1747, II s. 20) »blev det Mode i Petersborg at bortsende
dem, hvis närvarelse var ej behagelig, til at hjelpe Bierring i at gjöre nye Op-
dagninger». Det gick äfven många af de käcka ryska polarfararne mycket illa,
och mången löntes med otack. Bering möttes vid återkomsten från sin första
resultatrika resa med oberättigad misstro. Steller var utsatt för ständiga trakas-
serier, hindrades länge att återvända från Sibirien och omkom slutligen under
hemresan, bruten till själ och kropp. Prontschischew och Lassinius dukade under
for strapatser och umbäranden under sina ishafsfärder. Owzyn blef degraderad,
bland annat för det han i Obdorsk plägat allt för förtroligt umgänge med dit
förviste forne stormän. Tscheljuskins sannfärdighet betviflades ännu några år före
Vegas färd. Samtliga sibiriakers berättelser om upptäckter af öar och land i
Ishafvet hafva intill senaste tider betraktats som mer eller mindre diktade; dock
äro de tydligen i hufvudsak sanna.

3 Wrangel, I s. 46.



189

4. Resa från Lena mot vester. Den k4^_ 1735 af-
-30 juni

gingo två expeditioner från Jakutsk på livar sin dubbel-
slup, beledsagade af en mängd proviantbåtar. Den ena af
dessa dubbelslupar skulle afgå mot öster under befäl af löjt-
nant Lassinius. Jag skall längre fram redogöra för hans
resa. Den andra stod under befäl af löjtnant Proxtschi-
schew, som hade till uppgift att från Lena afgå mot vester,
om möjligt till Jenisej. Besan utför floden gick lyckligt
och angenämt. Floden var 4 tik 9 famnar djup, och vid
dess af björk och barrträd omgifna stränder furmos en mängd
tält och boningshus, hvilkas invånare voro sysselsatta med
fiske, hvarigenom flodomgifningarna fingo ett lifligt och be-
hagkgt utseende 1. Den ]f avg. kom man till utloppet af
floden, hvilken här delar sig i fem armar, af hvilka den
ostligaste valdes för liedsegkngen till Ishafvet. Här skulle
de båda sjöfararne skiljas. Prontschischew uppehölls vid
mynningen till den ff avg. Derpå seglade han öfver l J/2
till 2 1/2 famnars vatten längs stranden rundt om de öar, som
bildas af Lenas mynningsarmar. Den |L_______ fälde han ankar

J •
~ 26 avg.

i Öleneks myiiningsvik. Ett stycke uppför denna flod träffades
några boningshus, som fångstmän uppbyggt för att användas
under sommarjagt. Dessa inreddes för vintern, hvilken förflöt
lyckligt. Den ~ !uU egde islossningen rum vid vinterqvar-
teret, men i hafvet utanför låg isen qvar till den *$ augusti,
och först då kunde Prontschischew gå tik sjös. Kursen
stäldes mot nordost. Den M augusti nåddes Chatanga. På
stranden vid 74° 48' träffades en stuga, i hvkken fans nyss
bakadt bröd och några hundar, och som derför tycktes till-
höra några för tillfället frånvarande ryska jägare. Under
seglatsen vidare längs kusten kom man, efter att hafva farit

1 Enligt Wrangel (I. noten s. 38 och s. 48). förmodligen efter utdrag ur
Prontschischews dagbok. Lena måtte vara en praktfull flod, ty samma mäktiga
intryck, som den gjorde på den stora nordiska expeditionens sjömän, har den
sedermera utöfvat på alla andra, som farit utför dess skogomkransade flodbädd.

DEN STORA NORDISKA EXPEDITIONEN
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förbi tvenne i landet inskjutande bugter, tik en vik, hvil-
ken man med orätt ansåg för Taimur-flodens mynning.
Bland skälen för detta antagande namnes den massa må-
sar, som i denna trakt kringsvärmade fartyget. ATiken var
täckt med fast is, »som väl aldrig bryter upp»; och från
kusterna sträckte sig ut åt hafvet breda isfält, på hvilka
isbjörnar syntes.

Den fö avg. omringades fartyget vid 77° 29' n. br.
plötsligt af så stora ismassor, att det ej kunde röra sig vi-
dare ock löpte i hvarje ögonblick fara att krossas. Alan
beslöt derför att vända, men till en början omöjliggjordes
detta genom fullständig vindstilla, hvarjemte en isskorpa
bildade sig på öppna ställen mellan drifisstyckena. Om
den angifna bredden är riktig, låg vändpunkten helt nära
Asiens längst mot norr utskjutande udde. Aled ett bättre
fartyg och framför allt med hjelp af ånga hade Prontschi-
schew helt säkert lyckats fullfölja kringsegkngen. Hvad
den obrutna isen beträffar, som flere gånger omtalas i
hans berättelse, så bör detta uttryck sannolikt tolkas som
temkgen tätt packade drifisband. Alånga gånger under
mina arktiska resor har jag seglat igenom isband, som,
iakttagna från båt några hundra alnar från deras kant, rap-
porterats som ofantliga obrutna isfält. Den !_?______• uppstod
en häftig nordanvind, som dref fartyget med omgifvande
isfält mot söder. De resande förtviflade om sin räddning,
men vindstötarne skingrade isen, så att fartyget åter blef
fritt och kunde segla till Chatanga-mynningen, som dock
redan var isbelagd. Alan nödgades derför fortsätta mot
Olenek, hvars mynningsvik nåddes den ____!______•. I granska-

' J ö 28 avg. ö

pet af den hamn, dit de ärnade sig, drefvo de till följd
af motvind och drifis ytterligare omkring under sex dagar,
utsatta för köld och väta samt utmattade genom ansträngnin-
gar och umbäranden af alla slag. Prontschischew, som re-
dan förut varit sjuk, dukade den 10sept- under för sjukdo-

•J ' 30 avg. •'
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men, till stor sorg för manskapet, af kvkket han var
mycket afhållen. Styrmannen Tscheljuskin öfvertog nu

befälet. Den x-f september lyckades han föra fartyget in
i Ölen ek-floden. På dess strand begrofs Prontschischew
med all den högtidlighet, som omständigheterna medgåfvo.
Vid Prontschischews sorgliga öde är fästadt ett i de ark-
tiska forskningsfärdernas historia ensamt stående intresse.
Han var nygift, då han började sin resa. Den unga hu-
strun följde honom på hans färd, deltog i hans faror och
mödor, öfverlefde honom blott ett par dagar och hvilar nu

vid hans sida i grafven på Ishafvets öde kust.
Den JL_______ tklfrös Olenek, och vintern blef ganska

28 sept. ' &

svår för Tscheljuskin och hans följeslagare. Följande som-
mar återvände de till Jakutsk, öfvertygade om omöjligheten
att kringsegla Asiens nordspets, och då Bering ej mer fans
i nämnda stad afreste Tscheljuskin till S:t Petersburg för
att afgifva muntlig redogörelse för Prontschischews färder.
Amiralitets-kollegiet gillade dock ej Tscheljuskins åsigter,
utan ansåg, att ännu ett försök borde göras till sjös, men
om äfven detta misslyckades, skulle man genom färder till
lands kartlägga kusten. Till utförande af detta sista försök
att från Lena sjöledes nå Jenisej utsågs löjtnanten Chari-
ton Laptew.

Laptew, beledsagad af en mängd smärre proviantfar-
tyg, lemnade Jakutsk den 2<f juli 1739 och nådde den lo-
juli Lenas utloppsann Krestowskoj, vid hvilken han på en
i hafvet utspringande jiunkt uppbyggde ett högt signaltorn,
ett af de få byggnadsmonument som finnas vid Asiens nord-
kust, och som derför äfven omtalas af efterföljande resande
i dessa trakter. Härifrån seglade han längs kusten förbi
Öleneks mynningsvik och förbi en stor bugt, som han, af
hvad anledning känner jag ej, benämnde med det rent
svenska namnet Nordvik. Denna bugt var ännu betäckt med
obruten is. Efter att i Chatanga-bay hafva råkat i besätt
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under några dagar, kom man den §J augusti till Kap Tad-
daeus, der fartyget den följande dagen ankrade vid 76° 47'
n. br. På uddens yttersta spets byggdes ett signaltorn,
och härifrån utsändes geodeten Tschekin att undersöka det
kringliggande landet och Tscheljuskin för att uppsöka Tai-
mur-flodens utlopp. Några geodetiska arbeten kunde Tsche-
kin för dimma ej utföra. Tscheljuskin åter berättade, att
någon flodmynning ej fans i granskapet, samt att hela bug-
ten och det utanför liggande hafvet var, så långt ögat
kunde nå, täckt af obruten is. Detta förmådde Laptew
att vända. Efter många svårigheter bland isen kom han
den l sept' till utloppet af floden Bluduaja i Chatanga. Här
tikbragtes vintern bland en stam på stället bosatta tungu-
ser, hvilka icke egde några renar och derför voro bofasta.
De använde hundar till dragdjur och tyckas hafva fört ett
lefnadssätt snarlikt kust-tschuktschernas.

På våren sändes Tschekin att kartlägga kusten mellan
Taimur och Pjäsina. I trettio hundslädar och åtföljd af
en med 18 renar 1 nomadiserande tungus, reste han öfver
landet till Taimur-floden, följde dess lopp till hafvet och
sedan hafskusten mot vester under en sträcka af 100 verst.
Brist på proviant och hundfoder nödgade honom att vända.
Sjelf vkle nu Laptew, öfvertygad som han var om omöj-
ligheten att kriugsegla Asiens nordspets, återföra sitt far-
tyg och det mesta af sina förråd till Lena. Efter att med
stor fara och svårighet hafva färdats utför floden tkl Is-
hafvet den ___________ kom fartyget den ff augusti i besätt och

30 juli ' J Ö Ö

krossades bland isstyckena, enligt uppgift på en rysk karta
utgifven år 1576 af Hydrografiska departementet i Peters-
burg, på ostkusten af Taimur-halfön vid 75° 30' n. br.

1 Dessa omkommo alla »af brist på foder». Detta är dock föga sannolikt.
Ännu så långt norr ut som vid Kap Tscheljuskin sflgo vi nämligen 1878 talrika
spår af dessa djur, och ganska feta renar blefvo så väl 1861 som 1873 skjutna
på gamla verldens allra nordligaste öar, Sju-öarna, der växtligheten är ojemförligt
mycket fattigare än i de trakter, hvarom här är fråga.
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Sex dagar derpå inträffade en stark frost, så att tunn is
bildade sig mellan drifisblocken. Några våghalsar gingo
öfver de svagt sammanfrusna isbitarne i land. Tre dagar
derefter kunde Laptew sjelf jemte det öfriga manskapet
lemna fartyget. Flere mekan dem och deras gamla vinter-
läger liggande strömmar, som ännu ej tklfrusit, hindrade
dem dock att genast gå vidare. Alan sökte skydd mot
kölden genom att gräfva gropar i den frusna marken och
i dem turvis 'lägga sig den ene öfver den andre. Dagligen
sändes manskapet till fartyget för att afhemta så mycket som
möjkgt af der qvarlemnade lifsmedel, men den __!__________. bröt•' ° * > 30 avg.

isen åter upp och förde den öfvergifna farkosten ut tik sjös.
Den 0^t-

t
hade strömmarne ändtligen frusit så mycket,

att återfärden kunde anträdas till förra årets, öfver 500
kilometer aflägsna vinterbostad. Arandringen genom den
öde, af menniskofot kanske aldrig förut beträdda tundran
var förenad med ytterliga besvärligheter, och det dröjde
25 dagar, innan Laptew och hans folk åter fingo hvka
ut i en uppvärmd stuga och erhöko varm mat. Tolf man

omkommo af köld och utmattning. Laptew beslöt nu att
cköja här under vintern och följande vår öfver tundran
gå till Jenisej, der han hoppades finna magasiner med lifs-
medel och ammunition. Alen ej heller nu blef han overk-
sam. Han ville nämligen ej återvända, innan kartläggnings-
arbetet var fullständigt afslutadt. I brist på fartyg skulle
detta ske landvägen. En del obehöfligt manskap sändes
derför om våren öfver tundran till Jenisej, och de öfriga för-
delades i tre partier under Laptew sjelf, Tschekin och Tschel-
juskin, hvilka skulle kartlägga livar sin del af kusten mel-
lan Chatanga och Pjäsina samt derpå mötas vid Jenisej.
Dessa färder gingo lyckligt; man for flere gånger, efter
hvad det tyckes utan allt för stora svårigheter, öfver den
öde tundran mellan Chatanga och Taimur-floden, upptäckte
Taimur-sjön och kartlade betydliga sträckor af kusten. Men
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då alla åter i medlet af augusti voro församlade vid Dudino.
befans det, att sjelfva nordspetsen af Asien ännu ej var
kringgången och kartlagd. Detta skedde 1742 af Tschel-
juskin under en ny slädfärd, hvars enskildheter äro endast
ofullständigt kända, tydligen derför att man ända till se-
naste tider betviflat Tscheljuskins uppgift, att han verk-
kgen nått Asiens nordligaste udde. Något tvifvel härom
kan dock efter Vegas färd ej mer ifrågakomma 1.

5. Resor från Lena mot öster. Befälet öfver dessa
fördes af löjtnant Lassinius och efter dennes död af löjt-
nant Dmitri Laptew. För Lassink färd var en dubbel-
slup byggd i Jakutsk. Såsom jag ofvanför nämnt, lem-
nade han denna stad, åtföljd af åtskilliga lastbåtar, sam-
tidigt med Prontschischew, och båda seglade tklsammans
utför Lena tkl dess mynning. Redan den 2g augusti kunde
Lassinius härifrån segla vidare mot öster. Fyra dagar der-
efter stötte han på så mycken drifis, att han nödgades
lägga tkl vid mynningen af en flod, 120 verst öster om
Lenas ostligaste mynningsann. Här fans rikkgt med drif-
ved, och förråden tyckas äfven varit rikkga, men detta
oaktadt utbröt skörbjugg under vintern. Lassinius sjelf
och de flesta af hans manskap dogo. Vid underrättelsen
härom sände Bering ett undsättningsparti, bestående af löjt-
nant Tscherbinin och 14 man, tik Lassink vinterqvarter. De
funno vid framkomsten den -f juni endast presten, styrman-
nen och sju matroser vid lif af de 53 man, som det föregå-
ende året med Lassinius utgått från Jakutsk. Äfven dessa
voro så sjuka, att några af dem dogo under återfärden"*
tkl Jakutsk. Tklika utsändes Dmitri Laptew och nödigt

1 Wrangel, Is. 48 o. 72. Om färden kring Asiens nordligaste udde
säger Wrangel: »Von der Tajmur-Miindung bis an das Kap des heiligen Faddej
konnte die Kriste nicht beschifft werden, und die Aufnahme, die der Steuermann
Tschemokssin (Tscheljuskin) auf dem Eise in Narten vornahm, ist so oberflächlich
und unbestimmt, dass die eigentliche Lage des nordöstlichen öder Tajmur-Kaps,.
■\velches die nördlichste Spitse Asiens ausmacht, noch gar nicht ausgemittelt ist.»
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antal manskap att taga hand om fartyget, med hvilket
de skulle återupptaga försöket att segla öster ut. Han
gick tik sjös den l^~.. I början hade han att kämpa med
svåra ishinder, och då han ändtligeu nått öppet vatten, an-
såg han sig till följd af den framskridna årstiden böra åter-
vända. Den

2
2
2

****• kom han åter tik Bykowska utlopps-
armen af Lena, uppför hvkken han hade svårt att fram-
tränga tkl följd af de många, för honom okända grunden.
Den g 9 september tikfrös floden. Han öfvervintrade ett
stycke från mynningen, och äfven nu infann sig skörbjug-
gen, men botades genom flitig rörelse i det fria och dekokt
på cederkottar. I en härifrån afsänd rapport förklarade
Dmitri Laptew det vara fullkomligt omöjkgt att omsegla
de tvenne mellan Lena och Indigirka utskjutande uddarne
Kap Borchaja och Swjatoinos, emedan, enligt enstämmig ut-
sago af flere i trakten lefvande jakuter, isen här aldrig
smälter eker ens lossnar från stranden. Aled Berings med-
gifvande reste han tkl S.t Petersburg för att lemna nödiga
upplysningar åt amiralitets-kohegiet. Detta beslöt dock,
att man skulle göra ännu ett försök tik sjös och att, om

det ej lyckades, kusten skuke kartläggas genom landresor.
Det är numera lätt att inse, hvarpå den olyckliga

utgången af dessa tvenne försök att segla mot öster be-
rodde. Alan hade fartyg, som voro föga clugkga till kryss-
ning, man vände för tidigt på året, ock till följd af obe-
nägenhet att aflägsna sig från kusten seglade man in i den
stora, öster om Leva befintliga hafsbugten, från hvilken
ingen större flod bortför de der under vintern bildade eker
dit från hafvet neddrifna ismassorna. En viss fasa för den
uppgift, som bkfvit ålagd dem, tyckes dessutom hafva va-
rit rådande hos Dmitri Laptew och hans följeslagare, och
i motsats till Deschnew, saknade de sålunda första vilkoret
för framgång, den fasta öfvertygelsen om uppgiftens utför-
barhet.
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På amkaktets-kokegiets befallning anträdde Dmitri
Laptew i aka fak sin andra resa, och han jäfvade nu sin
egen spådom, i det han kringseglade de båda uddar, som

han trott alltid skuke vara omgifna af obruten is. Sedan han
kommit förbi dem, frös fartyget in den 2f sept. Laptew hade
då ingen aning om, på hvkket stäke af kusten han befann
sig eller kuru långt han hade till land. Han förblef i detta
oangenäma läge under elfva dagar, efter hvilkas förlopp en
af styrmännen, som den n sept> blifvit i båt utsänd från

•I ' 31 avg.

fartyget, kom åter öfver isen tik fots och berättade, att
man ej hade långt tkl Indigkkas mynning. På den när-
belägna kusten hade åtskilliga jakuter slagit sig ned, och
der fans äfven en rysk simovie. Alan öfvervintrade här,
hvarvid den omkringliggande trakten undersöktes. Greode-
ten Kindäkow utsändes att kartlägga kusten tik Kolyma.
Bland annat anmärkte man, att hafvet här närmast stranden
var mycket grundt, och att drifved saknades vid Indigirkas
mynning, men fans i stora massor inåt landet, 30 verst
från kusten.

Följande året 1740 iståndsatte Laptew, så godt sig
göra lät, sitt under föregående års färd skadade fartyg
och gick derpå den ~~ åter tik sjös. Den xi augu-
sti passerades en af Björnöarna, hvars polhöjd bestämdes
tik 71° o'. Den fl augusti, då man kommit tkl Stora
Kap Baranow, hindrades färdens fortsättning af oöfverskåd-
kga ismassor. Man vände nu och sökte vinterqvarter i
Kolyma. Den juk 1741 blef denna flod isfri, och Lap-
tew seglade åter ut för att fortsätta sin färd mot öster,
men ej heker nu lyckades han kringsegla Stora Kap Ba-
ranow. Han var nu fullt öfvertygad om omöjligheten att
sjöledes nå Anadyr, hvarför han beslöt att landvägen fram-
tränga tik denna flod för att kartlägga densamma. Detta
utförde han åren 1741 och 1742. Härmed slutade Dmitri
Laptews, just icke om framstående sjömanskap, men om
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stor ihärdighet, oförskräckthet och pligttrohet vittnande
färder 1.

6. Resa för uppsökande och kartläggande af Amerikas
nordvestra kust. För detta ändamål utrustade Bering i Ochotsk
tvenne fartyg, af hvkka han sjelf öfvertog befälet öfver det
ena, S.t Paul, medan det andra, S:t Peter, stäldes under
Tschirikow. Ochotsk lemnades 1740, och sedan grund hin-
drat fartygen att löpa in i Bolschaja Reka, öfvervintrade
båda i Avatscha bay, hvars ypperliga hamn med anledning
af skeppens namn kallades Peter-Pauls hamn. Den 3ä juni
1741 lemnades denna hamn, sedan naturforskaren Georg
AVilhelm Steller gått om bord på Berings och astrono-
men Louis de lTsle de la Croyére på Tschirikows fartyg.
Båda skeppen skuke följas åt. Kursen stäldes i början åt
sydsydost, men sedan, då man ej kunde upptäcka land i
denna riktning, åt nordost och öster. Under en storm den
j- juli. blefvo fartygen åtskkda. Den || juk nådde Bering
Amerikas kust vid 58° tik 59° n. br. Ett stycke från
stranden upptäcktes här af Steker en praktfuk vulkan, som

erhök namnet S.t Elias. Kusten var bebodd, men invå-
narne flydde undan, då fartyget nalkades. Häiifrån vkle
Bering segla mot nordvest tik den udde af Asien, som

utgjort vändpunkten för hans första färd. Det var dock
endast med svårighet, som man i den nästan ständigt rå-
dande tjockan kunde kringgå halfön Alaska och segla fram
mekan de Aleutiska ögrupperna. Skörbjugg utbröt nu ibland
besättningen, och befälhafvaren sjelf led starkt deraf, hvar-
för befälet hufvudsakligast fördes af löjtnant AVaxel. Vid

1 Wrangel, I s. 62. Jag har skildrat ofvan anförda resor mellan Hvita
hafvet och Kolyma hufvudsakligast efter Engelhardts tyska öfversättning af Wran-
gels resebeskrifning. Den är beklagligen i många hänseenden bristfällig och ore-
dig, i synnerhet med afseende å skildringen af Chariton Laptews och hans följesla-
gares slädfärder för att kartlägga kusten mellan Chatanga och Pjäsina. Miiller
omtalar dessa resor endast i förbigående. Såsom källor för sin skildring anger
Wrangel (I, noten å s. 38) ryska amiralitets-departementets memoirer, äfvensom
original-resejournalerna. Tscheljuskin kallas af honom Tschemokssin.

DEN STORA NORDISKA EXPEDITIONEN
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en ö kom man i beröring med infödingarne, hvkka i början
voro helt vänskapliga, ända tills en af dem bjöds på brän-
vin. Denne smakade på drycken och blef deraf så förskräckt,
att inga gåfvor kunde lugna hans oro. Aled anledninghäraf be-
ordrades de af skeppsmanskapet, som voro i land, att komma
om bord, men vildarne gjorde min af att vilja behålla
sina gäster. Andtligen släpptes ryssarne fria, men en som
tolk medtagen korjäk qvarköks. För att befria denne lät
löjtnant AVaxel aflossa tvenne muskötsalvor öfver iufödiii-
garnes hufvuden med den påföljd, att de alla af förskräc-
kelse föllo omkuk, och korjäken fick tillfälle att springa sin
väg. Nu är eldvattnet för dessa vildar en kär dryck, och
af lösa gevärsalvor skrämmas de ej.

Under de följande månaderna dref Berings fartyg plan-
löst omkring i hafvet mekan Alaska och Kamtschatka under
nästan ständig tjocka och i fara att stranda på någon af de
många okända klippor, holmar och öar man for förbi. Den
5 november ankrade man vid den ö, som sedermera erhål-
kt namnet Beringön. Snart uppstod dock en våldsam sjö-
gång, som kastade fartyget på land och krossade det mot
öns klippiga kust. För öfvervintringen derstädes, som genom
Stekers deltagande i expeditionen bkfvit af så stor vigt i
naturhistoriskt hänseende, skak jag framdeles redogöra i sam-
manhang med berättelsen om vårt besök på Beringön. Här
vik jag blott erinra derom, att Bering dog i skörbjugg den
g 9 december, och att under resans lopp en stor del af hans
manskap fök offer för samma sjukdom. På våren byggde
de öfverlefvande ett nytt fartyg af spikrorna från det gamla,
och den f| augusti seglade de bort från den ö, der de ut-
stått så många lidanden, samt ankommo elfva dagar der-
efter tik en hamn på Kamtschatka.

Efter skksmessan från Bering fick Tschirikow den ff
juli sigte på Amerikas kust vid 56° n. br. Styrmannen
Abraham Dementiew sändes då i land med storbåten, som
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var försedd med en kanon och bemannad med tio väl väp-
nade män. Då han ej återkom, sändes en annan båt efter
honom. Men äfven denna båt kom ej tklbaka. Förmod-
ligen blefvo båtbesättningarna tillfångatagna och dödade af
indianerna. Sedan man gjort ännu ett försök att få rätt
på det förlorade manskapet, beslöt Tschirikow att återvända
till Kamtschatka. Först seglade han likväl ett stycke norr

ut längs Amerikas kust utan att kunna landa, enär farty-
get förlorat sina båda båtar. Stor brist på dricksvatten
uppstod härigenom, hvilket var så mycket svårare, som
återseglatsen blef mycket långvarig till följd af motvind
och dimma. Under resan omkommo 21 man, bland dem
de lTsle de la Croyére, hvilken, såsom ofta lär hända skör-
bjuggspatienter på fartyg, dog, då han från sin bädd för-
des upp på däck för att kandsättas 1.

Berings och Tschirikows med uppoffring af så många
menniskokf förenade resor medförde kännedomen om nord-
vestra Amerikas läge i förhållande till nordöstra Asien samt
ledde till upptäckten af den långa vulkaniska ökedjan mel-
lan Alaska-halfön och Kamtschatka.

7. Sjöresor till Japan. För dessa lät kapten Spång-
berg i Ochotsk bygga en hucker »Erkeengeln Alichael» och
en dubbelslup »Nadeschda», hvarjemte äfven det gamla far-
tyget »Gabriel» för ändamålet iordningstäldes. Befälet öfver
»Alichael» tog Spångberg sjelf, dubbelslupen lemnades åt
löjtnant Walton och »Gabriel» åt midshipman Scheltinga.

Anda tik midsommar hindrades man af drifis att löpa ut,
och det första året (1738) hann man derför endast under-
söka de Kurdiska öarna tik 46:ebreddgraden. De tre far-
tygen återvände härifrån tik Kamtschatka, der de öfver-
vintrade vid Bolschaja Reka. Den 1739 lemnade

1 Vid redogörelsen för Berings och Tschirikows resor har jag följt Muller
(111, s. 187—265). Fullständigare anföras originalskrifterna om Berings färd
längre fram vid skildringen af vårt besök på Beringön.

DEN STORA NORDISKA EXPEDITIOXEX



TRETTONDE KAPITLET

200

Spångberg med sin kila flotta åter denna hamn. Aka
fartygen följdes till en början söder ut, tiks Spångberg
och Scheltinga under en häftig storm med tjocka blefvo
skilda från AValton. Båda kommo lyckligt tik Japan
och landstego flerstädes, hvarvid de aktid mottogos väl
af infödingarne, hvilka tycktes vara mycket benägna att
inlåta sig i beröring med främlingarna. Under återfärden
landsteg Spångberg vid 43° 50' n. br. på en stor ö norr

om Nippon. Här såg han det tik sitt ursprung gåtfuka Aino-
folket, utmärkt genom en ytterkgt rik hår- och skäggväxt,
hvkken stundom är utbredd öfver större delen af kroppen.
Spångberg återkom tik Ochotsk den J-^". AValton seglade
längs Japans kust söder ut tik 33° 48' n. br. Här fans
en stad med 1500 hus, der de ryska sjöfararne blefvo myc-
ket väl mottagna, äfven i enskkdes boningar. Sedermera lan-
dade AValton ännu på ett par andra ställen af kusten, hvar-
på han återvände tkl Ochotsk, der ankaret fäldes den 1 sevt-, x
x ' 21 avg.

De utomordentligt vackra resultaten af Spångbergs och
Waltons resor öfverensstämde alldeles icke med de clå för
tiden af Petersburger-akademiens ledande män antagna kar-
torna öfver Asien. Spångberg fick derför under återfärden
genom Sibirien order att å nyo resa till samma trakter för
att häfva de uppkastade tvifvelsmålen. Ett nytt fartyg
måste byggas, och med detta afreste han 1741 från Ochotsk
tik sin forna vinterhamn på Kamtschatka. Härifrån seg-
lade han 1742 mot söder, men han hade knappt kommit
förbi den första af Kurilerua, innan fartyget blef så läck,
att man nödgades vända. Denna Spångbergs andra japan-
ska expedition blef derför fullkomligt resultatlös, ett för-
håkande som uppenbarligen betingades af de oberättigade
och sårande tvifvelsmål, som föranledt densamma, och det
godtyckliga sätt, på hvilket den blifvit från S:t Petersburg
anordnad.

Muller, 111 s. 164.
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8. Resor i det inre af Sibirien af Gmekn, Aliiker,
Steker, Krascheninnikow, de I'lsle de la Croyére m. fl. Dessa
forskares färder blefvo visserligen epokgörande för känne-
domen om norra Asiens etnografi och naturförhållanden,
men sjelfva nordkusten berörde de icke. En redogörelse
för dem kgger derför ej inom ramen af den historik, jag
här föresatt mig att lemna.

»

.

Genom dessa olika resor tik sjös och lands hade den
stora nordiska expeditionen åstadkommit en på verkliga un-
dersökningar grundad kännedom om norra Asiens naturför-
håkanden, gifvit temkgen fukständiga upplysningar om verlds-
delens begränsning mot norr och om det inbördes läget af
Asiens ost- och Amerikas vestkust, de Aleutiska öarna hade
blifvit upptäckta och ryssames upptäckter i öster samman-

bundna med vest-europeernes i Japan och Kina 1. Resul-
taten voro sålunda utomordentligt stora och epokgörande.
Alen så hade ock dessa företag erfordrat mycket betydande
uppoffringar, och långt innan de voro afslutade, sågos de af
myndigheterna i Sibkien med oblida ögon på grund af den
stora tunga, som forslingen genom ödemarkerna af kfsmedel
och annan utrustning medförde för landet. Det dröjde ock
nära tjugu år, innan en ny upptäckts- och forskningsfärd
i det sibiriska Ishafvet kom tik stånd, värd att inregistre-
ras i geografiens historia. Denna gång var det en enskild
man, en köpman från Jakutsk Schalaurow, som föresatte
sig att upprepa Deschnews berömda resa, och som för att
nå detta mål offrade hela sin förmögenhet och sitt lif. At-

1 Såsom ett litteraturhistoriskt kuriosum fortjenar anföras, att den berömde
franske forskaren och geografen Vivien de Samt Martin i sitt arbete »Hi-
stoire de la géographie et des découvertes géographiques», Paris 1873, ej med
ett enda ord omnämner alla dessa för den gamla verldens kännedom epokgörande
expeditioner!
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följd af en förvist midshipman, Iwan Bachoff, och med
en besättning af förrymda soldater och deporterade, seglade
han år 1760 från Lena ut i Ishafvet, men kom första
året endast till Jana, der han öfvervintrade. Härifrån fort-
satte han den * auf; 1761 mot öster, alltid hakande sig

29 juli > O

nära kusten. Den V sept. seglade han kring det fruktade
Swjatoinos, hvarvid han på andra sidan sundet såg ett hög-
läudt land, Ljachows ö. Först vid Björnöarna, dit han
förts af en gynsam vind öfver isfritt haf, mötte han drifis,
ehuru, efter hvad det tyckes, icke i någon synnerlig mängd.
Alen det var redan långt kdet på året, och han ansåg der-
för rådligast att söka vinterqvarter vid den närbelägna Ko-
lyma-flodens mynning. Här byggde han sig en ryrnkg
vinterbostad, som omgafs med snövakar, hvkka bestyckades
med kanoner från fartyget; förmodligen var hela huset ej
så stort som en torparkoja hos oss, men det var i alla fall
länge det grannaste palats på Asiens nordkust, ofta omta-
ladt af senare resande och helt säkert af infödingarne be-
traktad! med häpen beundran. I nejden hade man rik
renjagt och ymnigt fiske, hvarför vintern förflöt så lyckligt,
att endast en man dog i skörbjugg, ett för den tiden syn-
nerkgen gynsamt förhånande.

Följande år den *.^' seglade Schalaurow vidare, men
viudstika och ihållande motvind hindrade honom att komma
förbi Kap Schelagskoj, innan han af den sena årstiden nöd-
gades söka vinterqvarter. Härtill ansåg han den närbelägna
kusten till följd af bristen på skog och drifved ej lämplig,
hvarför han seglade tikbaka mot vester, tiks han slutligen
efter en mängd missöden den fl september kom åter till sitt
året förut vid Kolyma uppbyggda hus.

Han föresatte sig genast att följande vår göra ett ytter-
kgare försök att nå sitt mål. Alen nu voro förråden ut-
tömda, och det uttröttade manskapet vägrade att följa. För
att erhåka medel tik en ny färd reste han tkl Aloskwa, och
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med hjelp af det understöd, han der lyckades förskaffa
sig, anträdde han 1766 en resa, från hvilken hvarken
han eker någon af hans följeslagare återkommo. Coxe an-
för åtskilligt, som talar för, att han verkkgen kringseg-
lat Kap Deschnew och nått Anadyr. Men AVrangel tror,
att han omkommit i granskapet af Kap Schelagskoj. Ar
1823 visade nämkgen invånarne vid denna udde för Wran-
gels följeslagare Matiuschkin ett litet sönderfaket hus, upp-
bygdt öster om floden AVerkon vid Ishafvets kust. För
många år tillbaka hade förbkesande tschuktscher der fun-
nit af rofdjur gnagda menniskoben äfvensom åtskikiga
kusgerådssaker, kvilka antydde, att förlista öfvervintrat på
staket, och AVrangel antar derför, att det var här som
Schalaurow omkom, ett offer för den ihärdighet med hvk-
ken han fullföljde sitt sjelftagna mål att kringsegla Asiens
nordöstra udde. l

För att få vissket om någon sanning låg tik grund
för den åsigt, som var spridd i Sibirien, att Amerikas fast-
land skuke utbreda sig längs Asiens nordkust tik granska-
pet af de der belägna öarna, sände Sibiriens guvernör Tschi-
tscherin om vintern 1763 en sergeant Andrejew med hund-
slädar ut på en isfärd mot norr. Han lyckades komma tik
några öar af betydlig utsträckning, som AVrangel, hvkken ak-
tid \isar sig mycket skeptisk i afseende å tillvaron af nya
land ock öar i Ishafvet, anser hafva varit de små Björn-
öarna. Numera tyckes det vara temligen säkert, att An-
drejew besökt en sydvestkg fortsättning af det land, som

på nyare kartor betecknas med namnet Wrangels land, kvk-
ket i så fak, liksom motsvarande del af Amerika, utgör

1 En berättelse om Schalaurows resa meddelas af Coxe (Russian discoveries
etc. 1780, s. 323) och Wrangel (I s. 73). Att den af Matiuschkin sedda stugan
verkligen tillhört Schalaurow synes mig högst osannolikt. De sibiriska vildames
traditioner torde nämligen sällan sträcka sig sextio år tillbaka.
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en samling af många större ock mindre öar. På öarna
fann Andrejew öfverakt talrika bevis på, att de fordom
varit bebodda. Bland annat såg han en stor, utan tklhjelp
af jernredskap upptimrad stuga. Stockarna voro liksom
gnagda med tänder (tklhuggna med stenyxor) och hop-
bundna med remmar 1. Läget och byggnadssättet angaf,
att huset varit uppfördt tik försvar; man hade således ej
ens här borta i Ishafvets ödemarker kunnat undgå det split
och den strid, som råder i sydligare länder. I öster eller
nordost tyckte sig Andrejew se ett aflägset land; han är
aktså tydligen den rätte europeiske upptäckaren af AVran-
gels land, så vida man ej får anse, att äfven han haft en
föregångare i kosacken Feodor Tatarinow, hvkken, enligt
slutorden i Andrejews journal, redan förut tyckes hafva
besökt samma öar som denne. Det vore högekgen önsk-
ligt, att nämnda journal, om den ännu finnes i behåll,
blefve offentliggjord i fullkomligt oförändrad form. Huru
vigtig den är synes af följande paragraf i de officiella för-
håkningsorder, som utfärdades för Bikings: »En sergeant
Andrejew såg från den sista af Björnöarna på mycket långt
håll en stor ö, tik kvkken de (Andrejew och hans följe-
slagare) reste med hundslädar. Alen de vände, då de kom-
mit 20 verst från kusten, emedan de sågo friska spår af
en massa folk, som färdats fram i slädar förspända med
renar» '2

För att uppsöka det af Andrejew sedda stora landet
i nordost utsändes åren 1769, 1770 och 1771 ytterkgare
en expedition, bestående af de trenne geodeterna Leontiew,
Lussow och Puschkarew, med hundslädar från Kolyma öf-
ver isen mot nordost, men de lyckades hvarken nå det
ifrågavarande landet eker ens med säkerket afgöra, om det
verkkgen fans eker ej. Bland infödingarne bibekök sig

1 Wr ÄNGEL, I S. 79
Sauer, An account etc. Appendix s. 48.
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dock tron på detsamma med stor bestämdhet, och de visste
till ock med angifva namnen på der boende folkstammar.

De ISy-sibiriska öarna, som förut ofta varit sedda af
kustfarare, besöktes första gången 1770 af Ljachow, som
utom den närmast fastlandet belägna Ljachows ö äfven
upptäckte öarna Alaloj och Kotelnoj. Han erhöll i anled-
ning häraf monopol att der insamla mammuttänder, en för-
värfsgren som sedan dess en tid bortåt tyckes liafva idkats
med ej obetydlig vinst. Upptäcktens vigt föranledde rege-
ringen några år derefter att ditsäncla en landtmätare Chwoi-
now 1, af h^ken öarna kartlades och några ytterkgare upp-
lysningar erkökos om de märkliga naturfÖrhåkandena i denna
trakt. Enligt Chwoinow utgöres marken der flerstädes utaf
en blandning af is och sand samt betar af mammut, ben
af en fossil oxart, af noshörningar m. m. På många stäl-
len kan man från marken bokstafkgen afrulla den matt-
lika mossbädden, och man finner clå, att den täta grön-
skande växtbekläduadeu har klar is till underlag, ett för-
hållande som äfven jag iakttagit flerstädes i polarländerna.
De uya öarna voro rika ej allenast på elfenben, utan äfven
på räfvar med dyrbara pelsar ock annat jagtbyte af många-
handa slag. De utgjorde «derför en tid bortåt målet för åtskil-
lige fångstmäns färder. Bland dessa må nämnas Sannikow,
som 1805 upptäckte öarna Stolbovoj och Faddejew, Siro-
watskoj, som 1806 upptäckte _Novaja Sibir, och Bjel-

kow, som 1808 fann de efter honom nämnda små öarna.
Emellertid uppstod tvist rörande fångstmonopolet, i synner-
het sedan Bjelkow m. fl. anhållit om tillstånd att på Kotel-
noj-ön få anlägga en jagt- och handelsstation (?) 2. Detta
föranledde Rysslands dåvarande kansler Romanzow att än-
nu en gång låta närmare undersöka denna aflägsna lands-

1 Sal-er, anf. arb., s. 103, enligt muntlig berättelse af Ljachows följe-
slagare PnOTODIAKOXOW.

Jemför Wkängel, Is. 98.
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del genom Hedenström, en till Sibirien förvist person, som

förut varit sekreterare hos någon förnäm man i Peters-
burg \ Han afreste i slädar dragna af hundar den l-f mars
ISO 9från Ustjansk öfver isen tkl Ljachows ö och deri-
från till Faddejew-ön, kvarest expeditionen delade sig i tvenne
afdelningar. Hedenström fortsatte vägen till Novaja Sibir,
kvars sydkust han kartlade. Här upptäckte han bland an-
nat de märkvärdiga »träberg», livarom jag förut talat.
Hans följeslagare Koschevin och Sannikow undersökte Fadde-
jew, Alaloj och Ljachows ö. På Faddejew faun Sannikow
en jukagir-släde, skinnskrapor af sten ock en af mam-

mutelfenben förfärdigad yxa, hvaraf han drog den slut-
satsen, att öv varit bebodd, innan jernet af ryssarne blifvit
infördt bland Sibiriens vilda folkstammar.

De påbörjade undersökningarna fortsattes år 1810.
Alan for den *_f mars från Indigirkas mynning och kom
efter elfva dagars resa tik Novaja Sibir. Ursprungligen
hade det varit Hedenströms afsigt att vid öns undersök-
ning använda renar och hästar, men han öfvergaf seder-
mera denna plan af fruktan att ej finna bete för dragarne.
Så väl Hedenström som Sannikow trodde sig från öns nord-
kust se blåaktiga berg vid horisonten i nordost. För att
nå detta nya land företog den förre en färd utåt isen.
Denna var dock så ojemn, att han på fyra dagar kunde
framtränga endast omkring 70 verst. Här mötte han (den
9

9 apnl) fullkomligt öppet vatten, hvkket tycktes utbreda sig
ända till Björnöarna, d. v. s. öfver en sträcka af omkring
500 verst. Han återvände derför mot söder och nådde
fastlandet efter 48 dagars mycket besvärlig vandring öfver

1 Hofrådet _v_atthias Hedexström, hvars namn angifver att han varit af
svensk börd, afled i byn Haidukovo, 7 verst från Tomsk. den _________ 1845 i en

1 -
-

~ '20 sept.

ålder af 65 år. Biografiska uppgifter angående Hedenström skola finnas i Kalender
för guvernementet Irkutsk för år 1865, sid. 57—60; jag har dock ej lyckats för-
skaffa mig detta verk eller finna några vidare notiser om Hedenströms födelseort
och lefnadsförhållanden.
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isen. Under färden räddades Hedenström från hungersnöd
derigenom, att han lyckades döda elfva hvita björnar. Ett
nytt försök, som han redan samma vår gjorde att med
hundslädar öfver isen nå det obekanta landet i nordost, blef
äfven resultatlöst till följd af breda, oöfverstigliga råkar och
öppningar i isen, men äfven nu trodde han sig finna många
tecken dertkl, att ett stort land skuke finnas i den nämnda
riktningen. Endast med stor svårighet lyckades han att
öfver den mycket svaga isen den g° maj åter nå fastlandet
vid Kap Baranow.

Samma år undersökte Sannikow Kotelnoj-ön, hvarest
han mötte Bjelkow med åtskilliga fångstmän, hvilka under
sommaren slagit sig ned på öns vestkust för att der samla
mammutbetar och jaga räfvar. Han fann ock ett på stran-
den upprest grekiskt kors och lemningarna af ett fartyg,
hvkket, att döma af byggnadssättet och af i trakten kring-
strödda jagtredskap m. m., tycktes hafva tillhört en fångst-
man från Archangel, som blifvit vind- eller isdrifven hit
från Spetsbergen eker Nova ja Semlja.

Den följande sommaren afslötos de »Hedenströmska
expeditionerna» med kartläggningen af Novaja Sibirs nord-
kust genom Pschenizyn, samt med återupptagandet af för-
söket att från Kap Kamennoj tränga fram öfver isen mot
nordost, denna gång utfördt af kosacken Tatarinow, hvar-
till slutligen kom förnyad undersökning af Faddejew-ön
genom Sannikow. Tatarinow fann isen (sannolikt i slutet
af mars månad) 25 verst från stranden så tunn, att han
ej vågade gå längre, och bortom den svaga isen sågs ett
akdeles isfritt haf. Sannikow fortsatte först undersöknin-
gen af ön Faddejew. Han trodde sig från öns berg se ett
högt land i nordost, men då han ville öfver isen fram-
tränga tik detsamma, stötte han 25 verst från stranden
på öppet vatten. Redan samma vår återvände han derför
till Ustjansk för att derifrån utrusta en af 28 renar be-
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stående karavan, som den x 4 maj bröt upp öfver isen mot
Kotelnoj-ön, hvilken, tik följd af råkar i isen och den
massa saltvatten, som samlat sig på densamma, endast
med stor svårighet kunde uppnås. Renarne voro ytterst
medtagna, men repade sig hastigt efter ankomsten till lan-
det, så att Sannikow under synnerligen gynsamma förhål-

Peter Feodorowitsch Anjou

född 1798 i Ryssland, död 1869 i S:t Petersburg.

landen kunde göra en mängd intressanta utflygter, bland
andra en tvärs öfver ön. Han berättade, att man på kul-
lame i det inre af densamma träffade kranier och ben af
hästar, oxar, »bufflar» (Ovibos?) och får i så stor mängd,
att det var tydligt, att hela hjordar af gräsätande djur fordom
lefvat derstädes. Likaså fann man mammutben öfverakt
på ön, hvaraf Sannikow drog den slutsatsen, dels att alla



dessa djur lefvat samtidigt, dels att klimatet sedan den tiden
betydligt försämrats. Detta antagande ansåg han ytterligare
bestyrkt deraf, att stora, delvis förstenade trädstammar före-
korarao kringspridda på ön i ännu större mängd än på Novaja
Sibir '•. Dessutom fann han här öfverallt lemningar af gamla

Ferdinand von Wrangel

född 1796 i Pskow, död 1870 i Dorpat.

»jukagir-boningar»; ön hade således en gång varit bebodd.
Sedan Sannikow afhemtat Pschenkzyn från Faddejew-ön, der

1 Ett synnerligen anraärkningsvärdt geologiskt förhållande Kr mängden af
trädstammar i alla grader af förmultning och petrificering, som finnas inbäddade i
Sibiriens berg och jordlager, härstammande allt frän jura-tiden till nutiden. Det
synes, som om Sibirien under hela denna ofantliga tidiymd icke varit underkastad!
några mera genomgripande förändringar i rent geografiskt hänseende, medan der-

HEDEN STRÖMS EXPEDITIONER
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denne under stor brist tikbragt sommaren, och låtit honom,
som förmodligen var mer skrifkunnig, uppsätta berättelsen om

sina intressanta undersökningar, anträddes återresan den 8 D°Y"~

' 27 okt."
Den H nov. kommo de till Ustjansk. 1

Man kan säga, att genom Hedenströms och Sannikows
ytterst märkvärdiga ishafsfärder öfverskriften till många vig-
tiga kapitel i historien om vårt jordklots forna och nutida
beskaffenhet blifvit gifven. Men hittills har forskaren för-
gäfves väntat, att dessa kapitel skola fyllas genom nya, med
bättre, tidsenliga hjelpmedel utförda undersökningar. Ty
sedan dess hafva de Ny-sibiriska öarna icke varit besökta
af någon vetenskaplig expedition. Endast ryska marinlöjt-
nanteii Anjou gjorde, med kirurgen Figurin ock styrman-
nen Ilgin, år 18.23 ett nytt försök att öfver isen fram-
tränga till de förmodade kinden i norr ock nordost, men
utan framgång. Samtidigt gjordes likartade försök från
Sibiriens fastland af en annan rysk sjöofficer Ferdinand
von Wrängel, åtföljd af dr Kuber, midshipman Matiusch-
kin och styrman Kosmin. Afven för dem lyckades det
icke att öfver isen framtränga långt från kusten. Wrangel
återkom fullt öfvertygad, att alla de berättelser, som i Si-
birien voro spridda om det land han skulle uppsöka, och
som nu bär namnet Wrangels land, endast berodde på sa-
gor, förvexkngar och afsigtliga osanningar. Men en vigtig
tjenst gjorde Anjou och Wrangel polarforskningen genom
att visa, det hafvet, till och med i granskapet af köldpolen,
icke är betäckt med något starkt och sammanhängande is-
täcke, ej ens under den tid af året då detta når sitt
maximum. Grenom Wrangels och Parrys nästan samtidigt
emot i Europa under samma tid land och haf otaliga gånger vexlat samt alper
bildats och försvunnit. Sibiriakerna kalla de trädstammar, som man träffar på
tundran, långt från nutida haf och floder. Adams-trä, till skilnad från yngre
subfossilt trä, hvilket de kalla Koachs-trä.

1 I inledningen till sin resa redogör Wrangel ganska utförligt och tydligen
efter de otryckta dagböcker, till hvilka han haft tillgång, för Hedenströms färder
(anf. arb. I s. 99— 120).
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utförda försök att, den ene från Sibiriens och den andre
från Spetsbergens nordkuster, framtränga öfver isen vidare
norr ut hhigo dessutom polarfararne för första gången fullt
begrepp om, huru ojemn och »oframkommelig» isen på ett
fruset haf är, huru litet vägen der liknar den jemna glatta
ytan af en frusen sjö, öfver hvilken vi nordbor äro vana att
ila fram nästan med vindens fart. Derjemte bildar AVrån-

gels reseberättelse en vigtig källskrift för kännedomen om
så väl föregående resor, som nuvarande naturförhållanden
vid Asiens nordkust, såsom allt för väl synes af de många
gånger jag anfört hans arbete i min skildring af Vegas färd.

Det återstår mig ännu att uppräkna några sjöfärder
från Beringssund vester ut till det sibiriska Ishafvet.

1778 och 1779. Under den tredje af sina berömda
jordomsegkngar trängde James Cook genom Beringssund
in i Ishafvet och sedermera längs Asiens nordostkust vester
ut till Irkaipij, som af honom kallades Nordkap. Afven
äran att hafva fört det första sjögående fartyg till detta
haf tillkommer således den store sjöfararen. För öfrigt
bekräftade han Berings bestämning af Asiens Ostkap och
bestämde sjelf den motsatta amerikanska kustens lage 1.

1 Den första europé, som besökte den midt emot Asien belägna delen af Ame-
rika, var Schestakows följeslagare geodeten Gwosdew. Han reste redan 1730 öfver
Beringssund till den amerikanska sidan (Muller, 111 s. 131), och egentligen bör
han derför betraktas som detta sunds upptäckare. Nordvestligaste delen af Ame-
rika, Beringssund jemte de i detsamma belägna öar finnas för öfrigt utsatta redan
A. Sualilenbergs karta, som författats åtminstone ett årtionde före Gwosdews resa.
Der är nordveAra Amerika betecknadt >om en stor ö, bebodd af ett folk, Puclio-
'■hotski, som lefde i ständig strid med de på öarna i sundet boende Giuchieghi.
Afven Wrangels land tinnes på denna märkliga karta. Ar 1767. således elfva ar
i'öre Cooks ishafsfärd, besöktes dessutom den amerikanska sidan af Beringssund
af löjtnant Synd med en 176-1 från Ochotsk utgången rysk expedition. Af den
korta redogörelsen för resan, som finnes hos William Coxe (Account of the Rus-
Man Discoveries etc, London 1780, s. 300) säges uttryckligen, att Synd ansåg
■len kust, på hvilken han landsteg, hafva tillhört Amerika. På Synds, af Coxe
offentliggjorda karta tinnes norra delen af Bering-hafvet riktadt med en mängd
fantasi-öar (1. S.t Agaphonis, S:t Myronis, S:t Titi, S:t Samuelis och S:t Andrea-).
Då Synd enligt Sarytschew (nedan anf. arbete s. XI) gjorde resan i båt, är det
t_o!i_.T, att med dessa öar afsetts sådana, hvilka legat helt nära kusten och ej så
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Ungefär samma färd upprepades året efter Cooks död af
hans efterföljare Charles Claeke, men utan att nya upp-
täckter gjordes i den trakt, hvarom här är fråga.

1785—94. Den framgång Cook haft på sina upp-
täcktsresor likasom de äfven för ryska regeringen ovän-
tade upplysningar, som Coxes arbete lemnade om de lyska
fångstmannens färder i norra delen af Stilla hafvet, föran-
ledde utrustandet af en ny storartad expedition med upp-
gift att vidare undersöka de haf, som i norr och öster om-
gifva det stora ryska riket. Planen uppgjordes af Pallas
och Ooxe, och utförandet anförtroddes åt en engelsk sjö-
officer i rysk tjenst, J. Billings, deltagare i Cooks sista
resa. Bland de många andra, som togo del i företaget,
må nämnas dr Mebk, dr Eobeck, sekreteraren Martin
Sauee och kajrtenerna Hall, Saeytschew och Beeing d. v.,
inalles öfver hundra personer. Utrustningen var tilltagen
i mycket stor skala, men till följd af Bikings' olämpkghet
att såsom befälhafvare leda ett dylikt företag motsvarade
resultatet föga livad man haft skäl att förvänta. Expedi-
tionen gjorde en obetydlig utflygt på Ishafvet den fg juni
till J_J_M: 1787, och år 1791 seglade Bikings upp till S:t29 iull ; ~-~> O 1 Jr

Lawrence-bay samt gick derifråu med 11 man öfver land
till Jakutsk. Den öfriga delen af denna långa expedition
berör ej de trakter, livarom kär är fråga 1.
långt från land, som på kartan anges, hvarförutom de af vidsträckta lågländer
skilda bergstopparne på S.t Lawrence-ön torde blifvit tagna som skilda öar.

1 Billings' resa är beskrifven i: Martin Sauer. An account of a geographical
and astronomical expedition to the Xorthern parts of Russia etc. by Commodore
Joseph Billings, London 1802, och Gaavrila Sarytschkws achtjährige Reise im nörd-
lichen Sibirien, auf dem Eismeere und dem nordöstlichen Ocean. Ans dem Russischen
öbersetzt von J. H. Busse, Leipzig 1805—1806. Såsom något för svenska läsare af
intresse förtjenar omnämnas, att ryske fångstmannen Prybilovy berättade för Sauer,
det en svensk brigantin Merknr, kopparförhydd, med 16 kanoner, underbefäl af J.
H. Coxe, 1788 kryssade i Bering-hafvet för att förstöra dervarande ryska anläggnin-
gar. De gjorde dock, efter Prybilows ord till Sauer. »ingen skada, emedan de sågo,
att vi hade intet värclt att borttaga. De lemnade oss i stället skänker, ty de skäm-
des att öfva våldsamhet mot sådana fattiga stackare som vi» (Sauer, s. 213).
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Bland resor under detta århundrade skulle det ännu
återstå att redogöra för dem, som blifvit utförda af Otto
v. Kotzebue, kvilken under sin berömda verldsomsegling
1815—18 bland annat äfven gick genom Beringssund ock
upptäckte de i geografiskt hänseende märkliga lagren vid
Eschscholz-bay; Lutke, som under sin verldsomsegkng 18:2 C)

—18.29 besökte öarna och sunden i granskapet af Tschukot-
skoj-nos; Mooee, som 1848—49 öfvervintrade vid Tschu-
kotskoj-uos och lemnat oss mången vigtig upplysning om
namokos och tschuktschernas lefnadssätt; Ivellet, som 1849
upptäckte Kellets land ock Herald Island vid kusten af
Wrangels land; John Bodgees, som 1855 för amerikanska
regeringens räkning utförde vigtiga hydrografiska arbeten i
hafven på ömse sidor om Beringssund; Dallmann, som under
en handelsfärd i Beringhafvet landsteg på åtskilliga stäken af
Wrangels land; Long, hvilkeu 1867, såsom kapten på hval-
fångarbarken Xile, upptäckte sundet mekan Wrangels land
och fastlandet (Long-sund) och från Beringssund framträngde
vester ut längre än någon af sina föregångare; Dall, som,
jemte det han lemnat många andra vigtiga bidrag tkl känne-
domen om Beiinghafyets naturförhållanden, äfven å nyo
undersökt islagren vid Eschscholzbay, m. fl. m. 11. — men
då den historiska delen i skildringen af Vegas resa redan
upptagit ett opåräknadt stort utrymme, ser jag mig i af-
seende å dessa forskares färder nödgad att hänvisa till de
talrika och till största delen lätt tillgängliga skrifter, som
om dem redan finnas offentliggjorda 1.

Var Vega verkligen det första, och är hon i den stund,
då detta skrifves, det enda fartyg, som från Atlantiska

1 Otto von Kotzebue, Entdeckungs-Reise in die Siid-See und nach der
Berings Strasse. Weimar 1821 (Del 3 naturhistoriska bidrag af Adelhert v.
Chamisso). — Louis Choris, Voyage pittoresque autour du monde, Paris 1822.

ÄRDER FRÄN BERINGSSUND VEBTER UT
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oceanen seglat norra vägen till Stilla hafvet? Såsom af
ofvanstående historik framgår, torde så väl denna fråga med
temkg säkerhet kunna besvaras jakande, som ock med viss-
het kunna påstås, att intet fartyg gått den motsatta vägen
från Stilla hafvet till Atlanten 1. Men den geografiska sago-
litteraturen innehåller i alla fak berättelser om åtskilliga sjö-
färder norra vägen mellan dessa kaf, och jag anser mig skyl-
dig att här med några ord omnämna dem.

Den första skulle hafva utförts redan 1555 af en por-
tugis Martin Chacke. Han sade sig i Indien hafva blif-
vit af en vestan vind skild från sina följeslagare, kvarpå han
drifvits fram mellan åtskilliga öar vid inloppet till ett sund,
hvilket framgick vid 59° n. br. norr om Amerika; slutli-
gen hade han kommit SV om Island och derifrån seglat
till Lissabon, dit han anländt före sina följeslagare, som tagit
»den vanliga vägen», d. v. s. söder om Afrika. Är 1579
intygade en engelsk lots, att han i Lissabon läst en 1507

Frédérik Lutké, Voyage autour du monde, Paris 1835—36. — F H. v.
Kittlitz, Denkwurdigkeiten einer Reise nach dem russischen Amerika, nach Mi-
kronesien und durch Kamtschatka, Gotha 1858.

Kellet, Voyage of H. M. S. Herald 1845—51, London 1553 (upptäck-
ten af Herald Island samt ostkusten af Wrangels land).

W. H. HoorEß, Ten months among the tents of the Tuski, London 1853
(Moores öfvervintring vid Tschukotskoj-nos).

Joiix Rodgers, Behrings Sca and Arctic Ocean from Surveys of the North
Pacific surveying Expedition 1855 (endast sjökort). — W. Heine, Die Expedition in
die Scen von China, Japan und Oehotsk unter Commando von Commodore Colin
liinggold und Comm. John Rodgers, Leipzig 1858 (Expeditionen kom till det
resultat, att Wrangels land icke existerade).

(Lixdemaxn) Wrangels Land im Jahre 1866 durch Ivapiten Dallmann be-
sucht (Deutsche Geograph. Blätter, B. IV s. 54, 1881).

Petermanx, Entdeckung eines neuen Polar-Landes durch den amerikan.
Capt. Long 1867 (Petermanns Mittheil. 1868 s. 1). — Das neu-entdeckte Polar-
land etc. (Mitth. 1869, s. 26).

1 Man bör erinra sig. att den utmärkte engelske arktikern MCi-oies med
sä mycket mod och sä beundransvärd ihärdighet utförda resa frän Stilla hafvet
till det Atlantiska längs Amerikas nordkust skedde till en ej obetydlig del me-
delst slädfärder på isen. och att något engelskt fartyg pä denna väg aldrig seg-
lat frän det ena hafvet till det andra. Af fartyg har således nordvestpassagen
aldrig blifvit verkstäld.
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tryckt berättelse om denna resa, hvilken han dock seder-
mera ej kunnat förskaffa sig, emedan alla exemplar blifvit
förstörda på befallning af konungen, som ansåg, att en så-
dan upptäckt skulle menligt inverka på Portugals indiska
handel (Purchas, 111 s. 849). Vi känna nu, att fastland
möter på det ställe, der Chackes kanal skulle vara belägen,
och man har äfven visshet derom, att de långt nordligare
belägna sunden mellan Amerikas fastland och den Franklin-

ska arkipelagen redan i sextonde århundradet voro allt för
mycket isfylda, för att berättelse om möte med is skulle
kunnat utelemnas från en sannfärdig skildring af en resa
längs Amerikas nordkust.

Är 15S8 skulle en ännu märkligare resa hafva blifvit
utförd af portugisen Lorenzo Ferrer Maldonado. Denne
tyckes hafva varit en kosmograf, som .bland annat sysslade
med den ännu olösta uppgiften att förfärdiga en kompass utan
missvisning och den på hans tid mycket svåra frågan att
knna ett sätt att bestämma longituden på sjön (nedan an-
förda arbete af Amoretti, s. 38). Med anledning af sin för-
menta resa kar han författat en lång berättelse, af hvilken
en spansk afskrift jemte några ritningar ock kartor träffades
uti ett bibliotek i Milano. Berättelsen blef offentliggjord i
italiensk och fransk öfversättning af bibliotekets förestån-
dåre ckevaker Carlo Amoretti 1, som dessutom till arbetet
fogade en mängd egna lärda, men just ej om erfarenhet
i de arktiska farvattnen vittnande noter. Sedermera har
samma berättelse blifvit offentliggjord på engelska af J.
Barrow (A chronological History of Voyages into the
Arctic Regions etc, London 1818. App. s. 24). Huf-
vuddelen af Maldonados rapport utgöres af ett detaljförslag,
huru den nya sjövägen skulle af den spausk-portugisiska re-

1 Amoretti, Viaggio del mare Atlantico al Pasifico per la via del Xord-
Ovest etc. Fatto del capitano Lorenzo Ferrer Maldonado I'anno MDLXXXVIH,
Milano 1811.



TRETTONDE KAPITLET

216

geriugen 1 begagnas ock befästas. Sjelfva resan omtalas en-

dast i förbigående. Maldonado säger sig i början af mars
hafva rest från Newfoundland längs Amerikas nordkust mot
vester. Köld, storm ock mörker voro i början till stor
olägenhet för seglingen, men man kom i alla fall utan svå-
righet tkl »Anian-sundet», som skkjer Asien från Amerika.
Detta beskrifves noga. Här mötte man åtskilliga fartyg,
som beredde sig att segla genom sundet och voro lastade
med kinesiska varor. Besättningarna tycktes vara ryssar
eller hanseater. Man talade latin med dem. De berättade,
att de kommo från en mycket stor stad, belägen något mer
än hundra leagues från sundet. I medlet af juni återvände
_Maldonado samma väg han kommit tik Atlantiska hafvet,
och äfven nu gick resan utan den ringaste svårighet. Het-
tan var på hafvet under återresan lika stor, som när den
är som starkast i Spanien, och möte med is omtalas ej.
Stränderna af den flod, som utmynnar i hamnen vid Anian-
sundet (enligt Amoretti identiskt med Beringssuud), voro
bevuxna med mycket stora träd, som året om buro fruk-
ter; bland i trakten förekommande djur uppräknas icke sa-
lar, men väl tvenne slags svin, bufflar m. m. Alla dessa
orimkgheter visa, att hela reseberättelsen är uppdiktad, för-
modligen för att genom densamma gifva mera vigt åt för-
slaget att från Portugal utsända en nordvest-expedition
och i full tro på, att det förmodade sundet verkligen före-
falls samt att färden längs Amerikas nordkust skulle gå lika
lätt som resor öfver Nordsjön 2. Det sätt, på kvilket ett

Vid tidpunkten för Maldonados resa voro Spanien och Portugal förenade.
" De ryska ishafsfararnes berättelser bära deremot en helt annan prägel.

Detaljer saknas här sällan, dessa öfverensstämma med kända förhållanden, och
de gjorda upptäckterna bära rimlighetens anspråkslösa dimensioner. Jag anser
derför, såsom jag redan förut anfört, tvifvelsmålen på Deschnews, Tscheljuskins,
Andrejews. Hedenströms, Sannikows m. fl.s sannfärdighet vara fullkomligt ogrun-
dade, och det vore högeligen önskligt, att man i Ryssland ville så snart ske kan
offentliggöra alla journaler af ryska ishafsfarare, som ännu finnas i behåll, men
ej i stympade utdrag, utan sä fullständigt och oförändradt som möjligt.
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fartygs nedisning beskrifves, antyder, att berättaren sjelf el-
ler hans sagesman varit utsatt för en vinterstorm i något
nordiskt haf, sannolikt vid Newfoundland, och den lifliga
skildringen af sundet tyckes vara lånad från någon ostindie-
farare, som blifvit stormdrifven till nordliga Japan, och som
i ett vattendrag mekan de der belägna öarna trott sig hafva
upptäckt fabelsundet Anian.

Om en tredje resa år 1600 har en sjöofficer vid namn
de la Madeléne, 1701 lemnat följande korta, förmodkgen i
Holland eller Portugal uppsnappade meddelande åt grefve de

Pontchartrin: »Portugisen David Melgler afreste från Ja-
pan den 14 mars 1000 med fartyget le Pére éternel och föl-
jande Tartariets kust (d. v. s. Asiens ostkust) seglade han
först mot norr ända till 84° n. br. Derifrån stälde han kur-
sen mellan Spetsbergen och Grönland och, passerande vester
om Skotland och Irland, kom han åter till Oporto i Portu-
gal». Mr de la Madelenes berättelse finnes återgifven iMr
Buaches förtjenstfulla geografiska uppsats »Sur les différentes
idées qu'on a eues de la traversée de la Mére Glaciale arcti-
que et sur les communications ou jonctions quon a suppo-
sées entré diverses riviéres» (Histoire de TAcadémie, Année
1754, Paris 1759, Mémoires s. \2). Uppsatsen beledsagas af
en utaf Buache uppgjord polarkarta, hvilken, om ock sjelfva
resan, som föranledt kartan, tydligen är diktad, ock om äfven
denna eljest innehåller många oriktigheter, t. ex. uppgiften
att hokändarne 1670 skulle hafva framträngt till norra delen
af Taimur-landet, dock är mycket förtjenstfull och af stort
intresse såsom ett prof på hvad en lärd och kritisk geograf
år 1754 kände om polartrakterna. Att Melguers resa är
diktad visas dels af den lätthet, med hvilken han säges öfver
polen hafva kommit från det ena hafvet till det andra, dels
deraf att den enda detalj, som finnes i hans berättelse, näm-
ligen uppgiften att Tartariets kust skulle sträcka sig till 84°
n. br., är oriktig.
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Samtliga dessa och åtskilliga andra likartade berättel-
ser om fordom med fartyg verkstälda nordost-, nordvest-
eller polar-passager hafva det gemensamt, att seglatsen från
den ena oceanen till den andra öfver Ishafvet säges hafva gått
nästan lika lättvindigt som att upprita ett streck på kartan,
att möte med is och nordiska fångstdjur i dem aldrig omta-
las och slutligen, att hvarje enskildhet, som anföres, strider
emot kända geografiska, klimatiska och naturhistoriska förhål-
landena i de arktiska hafven. Samtliga dessa berättelser äro
derför bevisligen diktade och diktade af personer, som aldrig
gjort några resor i de verkliga polarhafven.

Vega är således det första fartyg, som norra vägen
framträngt från det ena af de stora verldshafven till det
andra.



219

FJORTONDE KAPITLET.

Färd genom Beringssund. — Ankomst till Nunamo. — Kustbefolkningen
i nordöstra Asien. — Sällsynt salart. — Rik växtlighet. — Öfverresa till Ame-
rika. — Isförhållanden. — Port Clarence. — Eskimåerna. — Återresa till Asien.
— Konyam-bay. — Naturförhållanden derstädes. — Isen lossnar i Konyam-bays
inre. — S.t Lawrence-ön. — Föregående besök derstädes. — Afresa till Beringön.

Sedan vi passerat Asiens ostligaste udde, stäldes kur-
sen först till S:t Lawrence bay, en ej obetydlig fjord, söm
ett stycke söder om det smalaste stället af Beringssund
skär in i Tschuktsch-halfön. Det var min afsigt att ankra
så långt in i denna fjord som möjligt för att lemna Vega-
expeditionens naturforskare tillfälle att göra bekantskap med
naturförhållandena äfven i en del af Tschuktsch-landet,
.som af naturen är mera gynnad än den kala, för Ishaf-
vets vindar fullkomligt öppua kuststräcka vi hittills besökt.
Gerna skulle jag först under några timmar hafva dröjt vid
den bland polarfolken berömda handelsplatsen Diomed-ön,
belägen i sundets smalaste del, nästan midt emellan Asien
och Amerika, och sannolikt redan före Columbi tid station
för varubyte mellan den gamla och den nya verlden. Men
ett sådant uppehåll hade varit förenadt med allt för stor
svårighet och tidsutdrägt till följd af den starka dimma,
som rådde här på gränsen mellan det varma drifisfria och
det kalla drifisfvlda hafvet.
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Äfven de höga bergen på den asiatiska stranden voro
fortfarande insvepta i en tät tjocka, ur hvilken blott en-

staka bergshöjder då och då skymtade fram. Närmast far-
tyget syntes stora drifisfält, på kvilka här och der flockar
af en vackert tecknad salart (Histriophoca fasciata Zimm.)
slagit sig ned. Mellan isstyckena svärmade sjöfoglar, mesta-
dels tillhörande andra arter än dem, som förekomma i de

Säl från Bering-hafvet.
Histriophoca fasciata Zimm.

europeiska polarhafven. Isen var lyckligtvis så fördelad, att
Vega kunde ånga fram med full fart ända till granskapet
af S:t Lawrence bay, der kusten omgafs af några tätare
isband, hvilka dock med lätthet genombrötos. Först i inlop-
pet till sjelfva fjorden träffades »oframkommelig» is, som
fullständigt spärrade S:t Lawrence bays ypperliga hamn.
Vega nödgades derför ankra på den öppna redden utanför
byn Nuuamo. Men äfven här drefvo vidsträckta, om ock
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tunna ock genomfrätta isfält samt långa, men smala isband
i så stora massor förbi fartyget mot söder, att det ej var

rådligt att dröja länge på stället. Vårt uppehåll derstädes
blef derför inskränkt till några få timmar.

Under vinterns lopp kade löjtnant Nordqvist af för-
biresande tschuktscher sökt insamla så fullständiga upplys-
ningar som möjligt om de tschuktsch-byar eller tältplatser,
som finnas längs kusten mellan Tschaun-bay och Berings-
sund. Hans sagesman afslutade alltid sin förteckning med
den strax vester om Kap Deschnew belägna byn Ertryn,
under förklaring att längre öster och söder ut bodde ett
annat folk, med hvilket de visserligen ej stodo i öppen
fiendskap, men som dock ej var fullt att lita på, ock till
hvars byar de derför vägrade att ledsaga någon af oss 1.
Denna uppgift öfverensstämmer äfven, såsom torde framgå
af hvad jag i ett föregående kapitel påpekat, med de upp-
gifter man vanligen finner i arbeten om dessa trakters etno-
grafi. Medan vi i tät dimma försigtigt ångade fram i
granskapet af Kap Deschnew, kommo 20 å 30 infödingar
roende i en stor skinnbåt till fartyget. Ifriga att göra be-
kantskap med en för oss ny folkstam, mottogo vi dem med
nöje. Men då de klättrat öfver relingen, funno vi, att de
voro rena tschuktscher, till en del gamla bekanta, som under
vintern gästat om bord på Vega. »Ankali», sade de med
synbart förakt, träffas först längre bort mot S:t Lawrence
bay. Då vi dagen derpå ankrade vid denna viks mynning,
fingo vi som vanligt genast mottaga besök af en mängd

1 Fiendskapen tycktes dock vara af ganska passiv natur och ingalunda be-
roende på något rashat, utan endast derpå att invånarne i den längst öster ut be-
lägna byn äro kända för gräligt lynne och hafva samma rykte om sig för strids-
lust som bondpojkarne i en eller annan by hos oss. Löjtnant Hooper, som under
vintern 1848—49 gjorde en resa i hundslädar från Tschukotskoj-nos längs kusten
mot Beringssund, omtalar nämligen, at£ invånarne på sjelfva Kap Deschnew åt-
njöto precis samma dåliga rykte hos sina namollo-grannar i söder som hos de
vester ut boende tschuktscherna. »De talade ett annat språk». Möjligtvis voro
de rena eskimåer.
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infödingar och besökte sjelfva deras tält i land. De talade
fortfarande tschuktschiska med en ringa inblandning af främ-
mande ord, bodde i tält af ett från tschuktschernas något af-
vikande byggnadssätt och tycktes äfven hafva en något olika
ansigtsprägel. Sjelfva ville de ej medgifva, att någon natio-
nal olikhet fans mellan dem och den forna krigare- och her-
skarestammen på nordkusten, men strax söder ut skulle det
folk vara bosatt, efter hvilket vi frågade. Några dagar
derpå ankrade vi vid Konyam-bay (64° 49' n. br., 172°
53' v. 1. fr. Greenw.). Vi träffade der endast verkliga ren-
egande tschuktscher; någon på jagt och fiske lefvande kust-
befolkning fans der icke. Deremot utgjordes invånarne vid
vår ankarplats på S:t Lawrence-ön af eskimåer eller na-
mollo. Det tyckes sålunda, som om en stor del af de eski-
måer, som bebo den asiatiska sidan af Beringssund, under
senare tider förlorat sin egen nationalitet och sammansmält
med tsckuktscherna. Någon våldsam fördrifning har näm-
ligen under de senare åren helt säkert icke förekommit.
Anmärkas bör dessutom, att namnet Onkilon, somWrangel
hörde uppgifvas för den gamla, af tschuktscher förjagade
kustbefolkningen, påtagligen är nära beslägtadt med ordet
>Ankali», med hvilket ren-tscliuktscken för närvarande be-

tecknar kust-tschuktschen, äfvensom att i de äldsta ryska

berättelserna om Schestakows och Paulutskis krigståg till
dessa trakter det aldrig är fråga om två olika här boende
folkstammar. Visserligen omtalas i dessa berättelser, att
bland de slagna tsckuktscherna träffades en eller annan
man med genomborrade läppar, men förmodligen var det
en af tsckuktscherna förut tillfångatagen eskimå från andra
sidan Beringssund eller kanske rätt ock slätt en eskimå,
som varit på vänskapligt besök hos tschuktscherna och fri-
villigt deltagit i deras frihetsstrid. Det synes mig derför
i det hela vara sannolikare, att eskimåerna från Amerika
öfverfiyttat till Asien, än att, såsom en del författare för-

■ _ o .->
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modat, denna folkstam invandrat till Amerika vester ifrån,
öfver Beringssuud eller Wrangels land.

Tältbyn Nunamo eller, såsom Hooper skrifver, »Noo-
nahmone» ligger ej, i likhet med de tschuktsch-byar vi förut
sett, lågt ned vid sjelfva hafsstrandeu, utan temkgen högt
uppe, på en udde mellan hafvet och en elf, som utmynnar
strax sydvest om byn och nu vid snösmältningstiden var
mycket vattenrik. På ett ringa afstånd från kusten upp-
togs landet af en ganska hög bergskedja, som var sönder-
splittrad i en mängd toppar, ock hvars sidor bildades af
ofantliga, i terassformiga afsatser delade steurös. Här hade
en mängd murmeldjur och pipharar (Lagomys spec.) sitt
tillhåll. Pipharen, en i vårt hemland ej förekommande
gnagare-art af en större råttas storlek, är märkvärdig för
den omsorg, med hvilken han om sommaren hopar stora
förråd för vintern. Byn bestod af tio tält, uppförda utan
ordning på den första höga strandatsatsen. Tälten voro till
byggnadssättet något olika de vanliga tschuktschtälten, och
då drifved tycktes förekomma på stranden endast i ringa
mängd, hade hvalben i mycket stor skala blifvit använda
till tältens resvirke. Så t. ex. var takbeklädnaden af sal-
skinn nedtill spänd öfver hvalrefben och hvalunderkäkar,
hvilka voro inslagna i marken som pålar. Dessa voro upp-
till förenade med ribbor af hvalben, från hvilka gingo andra
ribbor af samma slags ben eller ock kvalbarder till tält-
spetsen, och slutligen var, för att hindra blåsten att föra
upp tältduken från marken, dennas kant belastad med mas-
sor af stora, tunga ben. Elfva hvalskulderblad voro sålunda
använda kring ett enda tält. I brist på drifved begagnar
man äfven trandränkta hval- och sälbeu till bränsle vid
kokning i det fria under sommaren; ett stort böjdt hval-
refben var stäldt som en båge öfver eldstaden för att tjena
som grythåkare; hvalkotor begagnades som mortlar; med
hvalskulderblad spärrades ingången till späckkäkrarne; ur-
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kalkade hvalben användes till lampor; bardskifvor eller
stycken af underkäkar ock de rakare refbenen till skoning
på slädarne, till spadar och ishackor, med bardtågor hop-
fogades redskapens olika delar 1 o. s. v.

Massor af svart salkött och långa, hvita, dallrande
strängar af uppblåsta tarmar voro upphängda mellan tälten,
och i dessas inre såg man öfverakt blodiga köttbitar, på ett
vämjeligt sätt tillredas eller ligga kringströdda, hvarigenom
så väl bostäderna som de med fångsten sysslande invåiiarne
företedde ett mer än vanligt vidrigt utseende. Ett behag-
ligt afbrott bildade de hopar af grönskande videqvistar, som
voro upplagda vid ingången till nästan hvarje tält, vanligen
omgifna af qvinnor ock barn, hvilka med begärlighet för-
tärde bladen. På somliga ställen kade man till föda för
vintern insamlat hela säckar af Rhodiola och åtskilliga andra
örter. Såsom egendomligt för de härvarande tschuktscherna
må slutligen nämnas, att de voro rikt försedda med euro-
peiska husgerådssaker, deribland remington-gevär, och att in-
gen af dem frågade efter bränvin.

De flesta af de salar, som sågos i tälten, voro vanliga
snaddar, men derjemte funno vi åtskilliga skinn af Histrio-
pkoca fasciata Zimm., ock det lyckades mig äfven, ehuru
med stor svårighet, att förmå tschuktscherna att åt mig af-
stå huden och hufvudskålen af denna säUsynta, genom
sin egendomliga teckning utmärkta art. Infödingarne
tycktes sätta ett särskildt värde på dess skinn ock afstodo
det ogerna. Sjelfva hade vi, såsom jag ofvanför nämnt,
under seglingen från Beringssund sett en mängd af dessa
salar på de söder ut drifvande isflaken, men den knappa
tiden tillät oss ej att anställa jagt på dem.

1 Man har i behåll skildringen af ett folk, boende långt i södern, vid In-
diska hafvets kust, som under Alexander den stores tid på ett snarlikt sätt an-
vände ben af hval. »De bygga sina hus på så sätt, att de rikaste bland dem
taga benen af de hvalar, som hafvet uppkastar, och använda dem till bjelkar;
af de större benen furfärdisa de sina dörrar.» Arr.axos. Indikä, XXIX o. XXX.
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När vi lemnade Pitlekaj, var växtligheten derstädes
ännu långt ifrån sin fulla utveckling, men vid Nunamo
prunkade strandafsatsen i en utomordentligt rik färgprakt.
På en areal af några få tunnland insamlade dr Kjellman

Fjellnagelört (Draba alpina L.. från S:t Lawrence bay.
Naturlig s.oi*lek.

här mer än hundra arter blomväxter, deribland ett betydligt
antal former, som han förut ej sett på Tschuktsch-halfön.
Utrymmet medger mig ej att intaga ännu en växtför-
teckning, men för att gifva läsaren en föreställning om
de betydliga olikheter i växtsättet, som samma art kan
förete under inverkan af olika klimatiska förhållanden, med-



FJORTONDE KAPITLET

226

delar jag här en afbildning af fjelkiagelörten (Draba alpina
L.) från S:t Lawrence bay. Det torde ej vara lätt att i
denna bild igenkänna samma art, som är framstäld å sid.
32 S i föregående del; klotformen, som växten antagit på
Kap Tscheljuskins för Ishafvets vindar öppna strand, är här
i en mot desamma skyddad trakt helt och hållet försvunnen.

Vid berguddarne furmos dock ännu vidsträckta snö-
drifvor, och från höjderna kunde man se, att betydliga is-
massor fortfarande drefvo fram längs den asiatiska sidan
af Beringssund. Under en utflygt till toppen af ett bland
de närbelägna bergen träffade dr Stuxberg liket af en in-
föding, utlagdt på en stensättning af den hos tschuktscherna
vanliga formen. Bredvid den döde låg ett sönderbrutet
knallhattsgevär, spjut, pilar, elddon, pipa, snöskärm, issil
och åtskilligt annat, som den anidne ansetts beköfva på
den åt tschuktscher anvisade delen af de elyseiska fälten.
Liket hade legat på stället minst sedan föregående sommar,
men pipan var en af de många lerpipor, som jag låtit ut-
dela bland infödingarne. Den hade således blifvit nedlagd
långt efter den egentliga begrafningen.

Så angelägen jag än var att snart kunna från en tele-
grafstation afsända några lugnande rader tkl kemlandet, eme-
dan jag befarade, att man redan började hysa allvarlig oro
för Vegas öde, skuke jag dock gerna dröjt vid detta i veten-
skapligt hänseende vigtiga och intressanta ställe åtminstone
några dagar, om ej de utanför drifvancle isbanden och is-
fälten varit så betydande, att de lätt kunnat vid en hastigt
uppkommen pålandsvind blifva farliga för vårt fartyg, som

äfven nu var förankradt på en alldeles öppen redd. Den
längre in i S:t Lawrence bay belägna ypperliga kaninen var
nämligen ännu isbelagd och otillgänglig. Redan den 21 juli
på e. m., sedan alla voro församlade om bord, nöjda och be-
låtna med utbytet af förmiddagsbesöket i land, lät jag der-
för Vega åter lätta ankar för att ånga öfver tkl den ameri-
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kauska sidan af Beringssund. Såsom i alla norra halfklo-
tets polarhaf, var äfven här sundets östra sida isbeströdd,
den vestra deremot isfri. Öfverresan gick i alla fall hastigt,
så att vi redan den 22 juli på e. m. kunde kasta an-
kar i Port Clarence, en ypperlig hamn söder om Amerikas
vestligaste udde, Kap Prince of Wales. Bet var första
gången Vega ankrat i en verklig hamn, sedan hon den 18
avg. 1878 lemnat Äktinia-hamnen på Taimur-ön. Under
hela den mellanliggande tiden hade hon ständigt varit för-
ankrad eller förtöjd på öppna redder, utan ringaste land-
skydd mot sjö, vind och drifis. Fartyget var dock ännu,
tack vare kapten Palanders insigt och omtanke samt office-
rames och besättningens dugkghet, ej allenast oskadadt,
utan äfven lika sjödugligt, som då det lemnade dockan i
Karlskrona, ock vi hade ännu om bord proviant för nära
ett år samt omkring 4000 kubikfot kol.

Mot hafvet skyddas Port Clarence af ett långt, lågt
sandref, mellan hvars norra ända och land finnes ett be-
qvämt och djupt inlopp. I det inre af hamnen utfaller en
betydlig flod, hvars mynning är utvidgad till en insjö, som
genom ett sandnäs skiljes från den yttre hamnen. Denna
insjö bildar äfven en god och rymlig hamn, hvars inlopp
dock är för grundt för djupgående fartyg. Sjelfva floden
är deremot djup och genomflyter ungefär 18 kilometer från
mynningen en annan sjö, från hvars östra strand taggigt
söndersplittrade berg resa sig till en höjd, som jag upp-
skattar till 800 å 1000 meter; det kan dock ganska väl
hända, att höjden är dubbelt större, ty vid dylika uppskatt-
ningar är man lätt utsatt för misstag. Söder om floden
och hamnen stupar landet brant mot stranden med en 10—

20 meter hög afsats. På norra sidan deremot är stranden
för det mesta låg, men längre inåt landet höjer marken
sig äfven här hastigt tkl afrundade kullar om 800 till 400
meters höjd. Endast i dalarne och på andra ställen, der
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mycket stora snömassor hopat sig under vintern, furmos
ännu snödrifvor. Några isbräer sågo vi deremot ej, ehuru
man kunnat vänta att finna dylika på sidorna af de höga
berg, som åt öster begränsa den inre sjön. Det var äfven
tydligt, att ej heller under de närmast föregående tidskif-
tena något viclt utbredt istäcke funnits kärstädes. Under
de många utflygter, som vi gjorde åt olika håll, bland an-

nat uppför floden till den förut omtalade insjön, sågo vi
nämligen ingenstädes några moräner, flyttblock, refflade berg-
hällar eller andra spår af en försvunnen istid. Många tec-
ken antyda deremot, att under en ej synnerligen aflägsen
geologisk tidsperiod glacierer täckt betydliga sträckor af den
motsatta asiatiska stranden och bidragit att utgräfva de der
förekommande fjordarne: Koljutschin-bay, S:t Lawrence-bay,
Metschigme-bay, Konyam-bay o. s. v.

När vi närmade oss den amerikanska sidan, kunde vi
se, att kustbergen derstädes voro bildade af lagrade berg-
arter. Jag hoppades derför att ändtligen här få göra en
riklig skörd af försteningar, något hVartill jag ej varit i
tillfäke under resans föregående del. Men vid framkom-
sten fann jag, att de lagrade bergarterna endast utgjordes
af kiistalkniska skifferarter, utan spår till lemningar af forn-
tida djur eller växter. Ej keller träffades här på stränderna
några hvalben eller några af de märkvärdiga manimut-
förande islager, som blifvit upptäckta i den strax norr om
Beringssund belägna bugt, som erhållit namn efter dr
Eschscholz, läkare under Kotzebues berömda resa 1.

1 Dessa lager upptäcktes under Kotzebues verldsomsegling (Entdecknngs-
Reise, Weimar 1821, Is. 146 och II s. 170). Strandvallen var täckt af en yp-
pigt grönskande växtmatta och stupade mot hafvet med en 80 fot hög afsats.
Vid denna såg man, att »hällearten», om man kan för ett islager begagna detta
namn, bestod af ren is, täckt med ett endast '/t fot mäktigt lager af blålera
och torfjord. Isen måtte hafva varit flere hundra tusen år gammal, ty vid dess
smältning komrao en mängd ben och tänder af mammut idagen, hvaraf man kan
sluta, att islagret bildat sig under den tid, då mammut lefde i dessa trakter. Den
märkvärdiga iakttagelsen har af senare resande blifvit i viss mån förnekad, men
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(ienast efter det ankaret fallit, fingo vi besök af flere
mycket stora skinnbåtar och en mängd kajaker. Dessa
senare voro större än grönländarnes, ty de voro vanligen
afsedda för två personer, hvilka sutto rygg uiot rygg i
midten af farkosten. Vi sågo till och med båtar, ur hvilka,
sedan de båda roddarne stigit ut, ännu en tredje person
kröp fram. Denne hade alltså legat nästan hermetiskt inne-
sluten i kaj åkens inre, utsträckt på bottnen, utan möjlig-
het att röra sina leder eller berga sig, om någon olycka
inträffat. I synnerhet tycktes det vara vanligt, att barn
på detta obeqväma sätt följde med på föräldrarnes kajak-
färder.

Sedan infödingarne kommit om bord, började en liflig
byteshandel, hvarigenom jag förvärfvade mig åtskilliga pil-
spetsar ock metkrokar af sten. Angelägen att skaffa mig
ett så rikt material som möjligt för anställande af jemfö-
relse mellan eskimåernas ock tschuktschernas husgeråds-
saker, genomgick jag noga de skinnpåsar, som infödingarne
hade med sig. Jag upplockade härvid den ena saken efter
den andra, utan att de hade något emot min inventering.
En af dem visade dock stor obenägenhet att låta mig komma
till, säckens botten, men just detta gjorde mig nyfiken att
få reda på hvilken skatt der gömdes. Jag var enträgen
och genomgick påsen hälft med våld, tills jag slutligen i
dess botten fick lösning på gåtan — en laddad revolver.
Flere af infödingarne hade äfven bakladdningsgevär. Den
äldsta forntid med redskap af sten och den senaste nutid
dess riktighet har nyligen blifvit till fullo bekräftad genom undersökning af Dall.
Huruvida deremot den starka lukt, som märktes på stället och som liknade den
som sprides af brändt horn, härrörde af förruttnade mamrautlemningar, torde vara
ovisst. Kotzebue bestämde ställets polhöjd till 66° 15' 36". Under Beecheys
resa år 1827 blef platsen närmare undersökt af denna expeditions läkare, Mr
Collie. Han hemförde derifrån en mängd ben af mammut, oxe, myskoxe, ren
och häst, hvilka blifvit beskrifna af den berömde geologen Buckxand (F. W.
Beechey, Xarrative of a voyage to the Pacific and Beringstrait 1825—28, Lon-
don 1831, II appendix).



Fångstredskap bos eskimåerna vid Port Clarence
1. Fogelspjut med kastträ V-. 2. Hvalbarpun med flintspets Vis- -• Harpunspets af ben och
nefrit '/_• 4. Ljuster af ben >/

3 . 5. Pryl ';.,. 6. Harpun Vi.- - • Spjutspets af flinta '/__• 8. Pi-
lar eller slutstycken på harpuner med spetsar af jern, sten eller glas l/3 . 9. Pilkoger Vs-
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med kammarladdningsgevär räcka sålunda kär kvarandra
handen.

Många infödingar voro tydligen stadda på flyttning
till nordligare belägna jagtmarker ock fiskeområden, kanske
äfven till de marknadsplatser och lekstugor, som dr John
Simpson omtalar i sin kända uppsats om vest-eskimåerna ].

Eskimåfamilj från Fort Clarence.
Efter fotografi af L. Palander.

Andra hade redan uppslagit sina sommartält på stränderna
af den inre hamnen eker af den förut omtalade floden.
Deremot furmos i trakten endast ett mindre antal under
den varma årstiden öfvergifna vinterbostäder. Befolknin-
gen utgjordes såsom sagdt af eskimåer. De förstodo ej ett

1 Further Papers relative to the recent arctic expedition etc. Presented
to the both Hovses of Parliament, London 1855, s. 917.
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ord tschuktschiska. Bland dem fans dock en tschuktschisk
qvinna, hvilken påstod, att verkliga tschuktscher skuke fin-
nas äfven på den amerikanska sidan, norr om Beringssund.
Ett par af männen talade litet engelska, en hade tik och
med vant i San Francisco, en annan på Honolulu. Många

Eskimå från Port Clarence.
Efter fotografi af L. Palander.

af deras husgerådssaker erinrade om beröring med ameri-
kanska hvalfångare, och rättvisan fordrar det erkännande,
att i motsats tik hvad man vankgen ser uppgifvas, berö-
ringen med män af civiliserad ras tycktes kafva ländt till
vildames förmån och förbättring i ekonomiskt och sedligt
hänseende. De flesta bodde nu i sommartält af tunn bom-
ullsduk; många buro europeiska kläder, andra voro fortfa-
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rande klädda i sal- eller renskinnsbenkläder ock en lätt,
mjuk, ofta vackert utsirad päsk af murmeldjurskinn, öfver
hvkken vid regnig väderlek drogs en regnrock af hopsydda
tarmar. Hårklädseln liknade tschuktschernas. Qvinnorna
voro tatuerade med några streck på hakan. Många af män-
nen buro små mustascher, några äfven ett föga yfvigt
helskägg, andra hade försökt anlägga amerikanskt hak-
skägg. De flesta, men ej alla hade tvenne, 6 tkl 7 m.m.
långa kål skurna i läpparna nedom mungiporna. I dessa

Eskimåer från Port Clarence.
Efter fotografier af L. Palander.

hål buros stora bitar af ben, glas eller sten (bild 9 å
sid. 238). Meu ofta borttogos dessa prydnader, och då
slöto sig de stora hålens kanter så nära tklsamman, att
de föga vanstälde ansigtet. Många hade dessutom ett
likadant hål framtill i läppen. Det föreföll mig likväl,
som om detta besynnerliga bruk skulle vara på väg att
helt och håket försvinna eker åtminstone eurbpeiseras ge-
nom utbyte af hål vid munnen mot hål i öronen. En ung,
nästan fullvuxen flicka hade en stor blå glasperla nedhän-
gande från näsan, i hvars mekanbalk ett hål för detta
ändamål var anbringadt, men hon blef mycket förlägen och

ESKIMÅERNA VID PORT CLARESCE
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gömde hufvudet i mammas päskveck, då denna grannlåt
ådrog sig en allmännare uppmärksamhet. Alla qviunor
hade långa perlband i öronen. De buro armband af jern
eller koppar, snarlika tschuktschernas. Hudfärgen var föga
mörk, med tydlig rodnad på kinderna, håret svart, tagel-
likt, ögonen små, bruna, obetydligt sneda, ansigtet platt,
näsan liten och nedtryckt vid roten. De flesta voro medel-
stora, sågo friska och välmående ut, och utmärkte sig livar-
ken genom påfallande, magerhet eller fetma. Fötter och
händer voro små.

En viss prydlighet och ordning rådde i deras små tält,
livilkas golf voro tiickta med mattor af flätade växter.
Mångenstädes såg man redskap af kokosnötskal, hvilka, lik-
som en del af mattorna, blifvit ditförda af hvalfångare från
Söderhafsöarna. Hufvudmassa af deras husgeråds- och jagt-
redskap, yxor, knifvar, sågar, bakladdningsgevär, revolvrar
m. m. voro af amerikanskt ursprung, men derjemte begag-
nade man ännu eller förvarade i tältens skräpgömmor båge
ock pilar, fogelkastspjut, båtshakar af ben och åtskkliga
redskap af sten. I synnerhet metredskapen voro tillverkade
med särdeles stor konstfärdigket af färgade ben eller sten-
arter, glasperlor, röda kudbitar af skinnet från vissa sim-
foglars fötter m. m. Dessa olika materiaker voro med tå-
gor af hvalbarder hopsatta så, att de liknade stora skalbag-
gar, ämnade att begagnas ungefär som laxflugorna hos oss.

Eld uppgjordes dels med stål, flinta och fnöske, dels
med eld-drill. Många brukade äfven amerikanska tänd-
stickor. Den båge med hvilken eld-drillen kringdrefs, var
ofta af elfenben, rikt utsirad med allehanda jagtbilder. De-
ras redskap voro prydligare, bättre skurna och rikligare fär-
gade med grafit 1 ock rödockra än tschuktschernas; folket

1 Grafit måtte finnas i riklig mängd på asiatiska sidan af Beringssund.
Jag tillbytte mig under vintern en mängd bitar deraf, som tydligen varit rullade
i rinnande vatten. Chamisso omtalar iv. Kotzebues reseberättelse (111, s. 169),



Eskimåiska fiskredskap m. m.

1-6. Laxkrokar af olika färgade stenslag och ben i form af skalbaggar */*• 7. Metspö '/s
8. Ändan af detsamma. 9. Sänke af ben med tafs och metkrok ~/v 10. Metkrok med spetsar

af ben V_- U. Metkrok med spetsar af jerntråd «/r 12- Snöbrillor Vä-
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var mer välmående samt egde ett större antal skinnfar-
koster, så väl kaj åker som umiaker. Detta beror helt säkert
derpå, att hafvet här är isbelagdt en kortare tid samt isen
mindre tjock än på den asiatiska sidan ock jagten derför
bättre. Samtliga äldre berättelser öfverensstämma likväl deri,
att tschuktscherna fordom varit en af de andra vilda stam-
marne erkänd stormakt i dessa trakter, men alla iakttagelser
från nutiden tyda derpå, att denna stormaktstid nu är slut.
En viss aktning för dem tyckes dock fortfarande råda bland
kringboende folk.

Infödingarne voro, sedan det första misstroendet gifvit
vika, vänliga och tillmötesgående, ärliga, ehuru benägna för
tiggeri, och mycket prutande vid byteshandeln. Någon höf-
ding tycktes ej finnas bland dem; fullkomlig jemkkhet rådde,
och qvinnans ställning föreföll ej vara underordnad man-
nens. Barnen voro livad man i Europa skulle kalla väl upp-
fostrade, ehuru de ej erhållit någon uppfostran alls. Alla
voro hedningar. Begäret efter bränvin syntes vara mindre
starkt än bland tschuktscherna. All bränvinshandel med
vildarne lär för öfrigt på amerikanska sidan vara ej allenast
förbjuden, utan förbjuden på ett sätt, att lagen efterlefves.

Under vistelsen hos tschuktscherna var min tillgång
på lämpliga bytesmedel mycket ringa. Anda till timmen

att han sett detta mineral jemte rödockra hos invänarne vid S:t Lawrence bay,
och löjtnant Hooper anför i sitt arbete (s. 139), att grafit och rödockra träffas
vid byn Oongivysac mellan Tschukotskoj-nos och Beringssund. Det sistnämnda
färgämnet bortbytes för högt pris till invänarne i aflägsna tältbyar. Helt säkert,
hafva dessa mineral begagnats på samma sätt frän urminnes tid, och de äro sanno-
likt, liksom flinta och nefrit, biand de få stenarter, som varit använda redan af
stenålderns folk. Så vidt man känner, kom grafiten först under medeltiden till an-
vändning i Europa. En blyertspenna omtalas och afritas första gången af Conrad
Gessxek 1565. De rika, numera uttömda grafitlagren i Borrowdale i England
omtalas första gången såsom innehållande ett nyttigt, för England egendomligt
mineral af dr Merret 1667. Mycket rika grafitlager har man under de senare
årtiondena funnit så väl vid Jenisejs utlopp (Sidoroffs grafhbrott) som pä en ut-
grening af Sajanska bergen i södra delen af Sibirien (Aliberts grafitbrott), och
dessa fynd hafva spelat en viss rol i landets senaste upptäcktshistoria.
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före afsegkngen rådde nämligen ovisshet, när vi skulle komma
loss, och jag måste clerför spara på förråden. Ofta hade
jag för den skull svårt nog att förmå en tschuktsch att
afstå de saker jag önskade förvärfva. Här deremot var
jag en förmögen man, tack vare det myckna som blifvit
öfver af vår rikliga vinterutrustning, hvilken naturligtvis i
de varma luftstrecken skulle blifva endast till last. Jag
begagnade mig af min rikedom för att lik en gårdfarihand-
lande göra besök i tältbyarna med säckar fulla af filtar,
tjocka täcken, strumpor, ammunition o. s. v., för hvilka
varor jag tikbytte mig en vacker och utvald samling af
etnografiska föremål. Bland dessa må nämnas vackra benrist-
ningar och bensniderier samt åtskilliga pilspetsar och andra
redskap af en nefritart 1, som är så förvillande lik den be-
kanta nefriten från Högasien, att jag vore benägen att tro,
det materialet verkligen härstammar derifrån. I så fall
vore nefritförekomsten vid Beringssund af betydelse, eme-
dan den ej kunde förklaras på annat sätt, än att antingen
de här boende folken fört mineralet med sig från sina ur-
hem i Högasien, eller ock att redan under Högasiens sten-

1 Nefrit är en ljusgrön, någon gång gräsgrön, ganska hård och tät amfibol-
art, som förekommer i Högasien, Mexiko och Nya Zeeland. På alla dessa stäl-
len har den användts till stenredskap, vaser, pipor o. s. v. Kineserna skatta
den ofantligt högt, och önskan att skaffa sig nefrit lär ofta varit bestämmande
för deras politik, föranledt krig och tryckt sin prägel på fredslut mellan millio-
ner. Jag håller till och med för sannolikt, att den så omtvistade stenarten i
»Vasa Murrhina», hvilka efter fälttågen mot Mithridates kommo till Roma och
der skattades så ofantligt högt, var nefrit. Nefriten har för öfrigt kanske först
af alla stenarter blifvit begagnad till smycken. Man finner nämligen yxor och
mejslar af detta ämne redan hos stenålderns folk så väl i Europa (der någon
fyndort för oarbetad nefrit dock ej är känd) som i Asien, Amerika och på Nya
Zeeland. I Asien träffas redskap af nefrit så väl på Tschuktsch-halfön som i gamla
stenåldersgrafvar uti södra delen af landet. Dylika hafva nyligen blifvit upptäckta
vid Telma 60 verst från Irkutsk af det Ost-sibiriska geografiska sällskapets konser-
vator herr J. N. AVilkoffski. Inom den vetenskapliga mineralogien omtalas ne-
friten först under namn af kascholong (d. v. s. stenart från floden Kasch). Den
hade under detta namn blifvit af en krigsfånge från Karl Xll.s armé, Renat, hem-
förd från Högasien och lemnad till svenska mineraloger, hvilka ganska riktigt be-
skrifvit den, ehuru kascholongen sedan med orätt blifvit betraktad som en qvartsart.

ESKIMÅERNA VID PORT CLARENCE



Eskimåiska bensniderier m. m.
1-5. Knappar till bärremmar, föreställande isbiörnshufvuden, salar m. m., skurna af hvalross-

tand V_- 6- Bärrem med en dylik knapp, utskuren i form af en säl Vs- 7- Stenmejael '/_,.

S. Kam Vs- 9- Knappar af ben, glas eller sten att insätta i hål uti läpparne Vi-
-10. Diadem af elfenben ~/3.
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ålder en lika utsträckt handelsförbindelse egt rum emellan
de vilda folken som den, hvilken ännu eger, eller åtmin-
stone för några årtionden tillbaka egde rum längs norra
delen af Asien och Amerika.

På norra sidan om hamnen fans ett gammalt euro-
peiskt eller amerikanskt trankokeri. I granskapet deraf
träffades tvenne eskimågrafvar. Liken hade fuliklädda bkf-
vit utlagda på marken utan skydd af någon kista, men
omgifna af en tät inhägnad, bildad genom en mängd i
marken korsvis inslagna tältstänger. Bredvid det ena liket
lågo en kaj ak med åror, en laddad dubbelbössa med slag-
lås på halfspänn och påsatta knallhattar, åtskilliga andra
vapen, kläder, elddon, snöskor, dryckeskärl, två nerblodade,
i trä utskurna masker (lig. 1 o. 2 å sid. 242) och vidun-
derligt skapta djurbilder. Dylika sågos äfven i tälten. Säl-
skinnssäckar, afsedda att uppblåsas och fästas på harpu-
nerna såsom flöten, voro stundom prydda med små, i trä
skurna ansigten (bild 3 å sid. 242). Ä de tvenne amulet-
ter af detta slag, som jag hemfört, är det ena ögat be-
tecknadt med en infäld blå emaljbit, det andra med ett
på samma sätt fästadt stycke svafvelkis. Bakom två tält
furmos uppstälda på stolpar af 11/.,l 1/., meters höjd groft for-
made fogelbilder af trä, rödmålade och med utspända vingar.
Jag försökte förgäfves att få tikbyta mig dessa tältgudar:
mot en stor ny filt, en bytesvara mot hvilken jag eljest
kunde erhålla nästan livad som helst. En bländande hvit
kaj ak af särdeles elegant form tikbytte jag mig deremot
utan svårighet för en begagnad filt och 500 remington-
patroner.

Såsom ett eget prof på amerikanernas fyndighet, då
det gäker att utbjuda sina varor, må slutligen nämnas, att
en eskimå, som under vår vistelse i hamnen kom till far-

1 Eskimåerna tyckas dock ej, lika litet som tschuktscherna, hafva någon
egentlig religion eller något begrepp om ett lif efter detta.
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