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I,

Motchimmat pohjoisten nnpafeutujett
Kulkijat.

Maailman ihmeellinen rakennus on ihmisille mauhim-
mista ajoista saakka antanut paljon miettimisen aihetta. Ajatte-
lema henki ei ole woinut olla etsimättä selnntystä siihen ih-
meelliseen järjestelmään, mitä ihminen joka pänväympärillään
näkee. Maailman synnystä ja maan muodosta on kansoilla
ollut omat tarunsa, jotka wuosituhansia owat sukupolwesta
toiseen muistitietona kulkeneet ja olleet ihmisellisen tiedon-
halun tyydytyksenä, kunnes jotakin todellisuuteen perustumaa
on ilmisaatu. Muutamat kreikkalaiset wiisaat tuliwat jo
puolituhatta nmotta ennen Kristuksen syntymää siihen käsityk-
seen, että maa on pallon muotoinen. Mutta tämä symällisellä
miettimisellä saawutettu tulos joutui sittemmin unohduksiin.
Se oli wasta uusilla, perinpohjaisemmilla tutkimuksilla selwi-
tettämä, ennen kuin se tuli yleensä hywäksytyksi totuudeksi.

Wanhan maailman useimmat siwistyskansat asuiwat
Wälimeren ympärillä. Tämän meren seudut oliwat siis ensin
yleisemmin tunnetut. Ne muodostiwat siten keskuksen, josta
maantieteellisten tutkimusten ja löytöretkien kautta siwistyneen
maailman tiedot etäisemmistä maista ja meristä mähitellen
wuosisatojen kuluessa laajemmat.

Wälimerestä itäänpäin tuli maa aikaiseen johonkin mää-
rään tunnetuksi. Siellä asui kansoja, joiden kanssa Väli-
meren seuduilla asuwaiset oliwat jo wanhuudesta olleet sekä
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sotaisissa että rauhallisissa tekemisissä. Afrikan koillinen kulma
oli myös aikaiseen tunnettu. Siinä oli hywänä kulkutienä
Punainenmeri ja Arabianlahti. Manhan ajan suuri his-
torioitsija ja maautieteen tutkija Herodotos kertoo myös, että
foinikialaiset merimiehet Egyptin kuninkaan Nekon lähettäminä
noin w. 600 ennen Kristuksen syntymää purjehtimat koko
Afrikan ympäri. He lähtiwät Punaisesta merestä ja palasi-
wat Herkuleen patsaiden, Gibraltarin salmen, kautta. Kertoja
Herodotos epäilee itsekin kertomuksen todenperäisyyttä, ja py-
sywäiset tiedot Afrikan muodosta ja ulottuwaisuudesta ete-
läänpäin onnistuttiin wasta parin tuhannen wuoden kuluttua
monen yrityksen perästä saawuttamaan.

Euroopasta oliwat yleisemmin tunnetut sen eteläisim-
mät niemimaat, joilla nuo kuuluisat snvistyskansat kreikka-
laiset ja roomalaiset asuiwat. Ia sen mukaan kuin nämä
kansat tuliwat tekemisiin pohjoisempana asumien kanssa, laaje-
mmat myöskin maantieteelliset tiedot. Mutta sen ohessa ja
paljon sitä ennenkin lewisi etelämpänä asumille siwistyskan-
soille tietoja Euroopan pohjoisemmista seuduista muitakin
teitä. Keskinäisten ryöstö- ja sotaretkien sekä kauppamat-
kojen kautta kulti monia wälittäjiä myöten wiestejä kaukai-
sista pohjoisista kansoista ja niiden asuttamista maista ete-
lämmässä asumille oppineille. Wanhalta ajalta säilyneissä
karttapiirustutsissa ja kirjoituksissa tawataan esityksiä kaukai-
sistakin Euroopan maista ja kansoista. Tiedot omat kulke-
neet kiertoteitä ja monen wälittäjän kautta. Sen tähden on
niissä wähemmnn todenmukaista, mutta sitä enemmän epä-
warmaa ja satumaista.

Wanhimpia merenkulkijoita ja samalla myöskin löytö-
retkeilijöitä omat olleet foinikialaiset, jotka asuiwat ka-
pealla maakaistaleellaan Wälimeren itäisellä rannalla. Maa
oli pieni, eikä se ollut wiljelykselle edullinen. Asukasten oli
sen tähden pakko muualta elatustansa hankkia. Kauppa tuli
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heidän tärkeimmäksi elinkeinoksensa. Matkoja he kauppansa
tähden tekiwät itäänkin päin maitse. Mutta kuuluisammiksi
omat tulleet heidän purjehdusretkensä Wälimerellä ja ulom-
maksikin.

Läheinen Kypron saari oli ensimmäinen foinikialaisten
merimatkojen päämäärä. Mutta pian he lähtimät pitemmille-
kin matkoille. Kaupan ohesfa oli ryöstökin harjoitettawana
toimena. Meriliikkeensä ja kauppansa takeeksi he perustiwat
siirtokuntia Wälimeren rannoille. Pohjois-Afrikan siirtokun-
nista tuli Kartaago kuuluisaksi ja kilpaili myöhemmin
maailmamvallasta mahtaman Rooman kanssa. Espanjassakin
mainitaan heillä olleen siirtokuntia, joista Eadir, nykyinen
Cadiz, oli wanhin.

Wälimeren ja Atlantin maltameren rajalla oli wanhan
tarun mukaan maailman äärimmäinen reuna. Siinä seisoiwat
patsaat, jotka taiwaankanttn kannattiwat. Gibraltarin salmea
nimitettiin sen tähden. Herkuleen patsaiksi. Mutta pelkää-
mättömät foinikialaiset purjehtijat uskalsiwat tämän rajankin
yli pistäytyä. Pitkin rannikkoa jatkoiwat he »vähitellen mat-
kojansa pohjoiseen päin, kunnes eräs heidän laiwureistaan,
karttaagolainen Himilko, saapui Brita unia n saarelle noin
w. 500 waiheilla e. Kr. Tämä saari tuli sittemmin heidän
marsinaiseksi kauppapaikaksensa, sillä täältä he kuljettuvat tinaa
etelämaihin. Britanniaa he nimittimät sen tähden „Tina-
saariksi."

On syytä luulla foinikialaisten lanvureiden pitkillä pur-
jehdusmatkoillaau tulleen Itämereen saakka. Ainakin heidän
kauppatawaroidensa joukossa mainitaan mer en pihka, jota
ainoastaan Itämeren rannikoilta saadaan.

Mutta aineellinen hyöty ei ole ollut ainoa, joka on
saattanut ivanhan maailman ihmisiä hankkimaan itsellensä
laajempia tietoja etäisemmistä meristä ja maista. Ihmis-
henki ei tahdo tässäkään tunnnstaa mitään ylipääsemättömiä
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rajoja. Gtelämaiden kansoille kulkeneet kertomukset Pohjo-
lan oloista oliwat siksi kummallisia, että ne eiwät woineet
olla tekemättä sywää waikutusta sen ajan oppineisiin. Siellä
muka aurinko nousi ja laski ainoastaan kerran wuodessa, ja
monta muuta salaperäistä ja outoa tietoa sieltä kerrottiin.
Ia kylläpä todellakin niissä on paljon ihmeellistä, etenkin
etelämaalaiselle. Sillä „ lyhyt on Pohjolan kesä, jolloin maasta
kasmillisuus nousee, kukkii ja kypsyy muutamassa wiikossa
alituisessa walossa, jota ei mikään yö keskeytä. Mutta pian on
kesä mennyt. Pian tulee kylmä ja pimeys, pitkä talwi ja pitkä
yö, jolloin kaikki elämä ja koko luonto on kuolleena ja lepää
suuren malkean ruumispeitteen alla." Tuskinpa saattaa alituisen
kesän wiettäjille ilmaantua luonnossa mitään ihmeellisempää.

Enemmän kuin 300 wuotta ennen Kristusta eli kreikka-
laisessa siirtokunnassa Massiliassa, nykyisessä Marseillessa,
oppinut mies, nimeltä Py t hea s. Hän tutki sekä maan- että
tähtitiedettä ja oli aikaansa nähden saawuttcmut näissä häm-
mästyttämän tarkat tiedot. Maahan pystysuoraan lyödyn
seipään marjon mukaan hän määräsi kotikaupunkinsa maan-

tieteellisen aseman. Se oli hänen laskujensa mukaan 30,300
stadiota päiwäntasaajasta eli meidän merkitsemistapamme mu-
kaan 43° 17' 8" pohjoista leweyttä. Saman kaupungin
asema on nykyisten laskujen mukaan 43° 7' 50", joten eroi-
tus on mitättömän pieni, katsoen niihin puutteellisiin avu-
neuwoihin, mitä Pytheaalla oli käytettäwinään.

Pytheacm aikaan oli tapana jakaa maa ilmanalan mu-
kaan kolmeen myöhykkeeseen. Ne olimat kylmä, lauhkea ja
kuuma. Ainoastaan keskimmäinen oli asuttama. Massilia-
lainen tiedemies halusi omin silmin nähdä niitä kummia,
mitä maan pohjoisimmista seuduista kerrottiin. Sen tähden
hän lähti matkalle m. 323. Hän tahtoi päästä lauhkean
myöhykkeen pohjoiselle rajalle. Tässäpä siis oli ensimmäinen
naparetki ja samalla tieteellinen tntkimnsmatka.
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Herkuleen patsailta eteenpäiu purjehdittaessa weti walta-
meri etupäässä tutkijan huomiota puoleensa. Täällä hän sai
tarkastella tuota ihmeellistä ilmiötä, nousu- ja pakowettä,
jonka hän päätteli syntymän kuun maikutuksesta. Jopa hän
yritteli nousmveden korkeuttakin määritellä. Woidakseen seu-
rata jokien laskua mereen, purjehti hän rannikoita pitkin ja
saapui Bretagnen läntiselle niemelle. Siitä hän jatkoi mat-
kaansa Britanniaan, jota hän nimittää Albioniksi ja joka
juuri siihen aikaan oli kuuluisa tinan kotimaana. Pythcaan
mielestä oli täällä taimas synkkä, maa jääkylmä ja kostea.
Mutta maan hän näki oleman tiheästi asutun. Siellä hän
myöskin sai nähdä, miten tinaa saatiin ja Immoihin lastat-
tiin. Irlannin merta purjehti hän Man-saarelle saakka, 54
lemeysasteelle, jota sen aikaisen käsitystaman mukaan pidettiin
lauhkean myöhykkeen pohjoisena rajana. Ia kyllä luonto
täällä tarjosikin etelän pojalle paljon omituista tarkastelta-
waksi. Tähtitaimas ol.i mallan toisellainen kuin hänen koti-
maassaan. Kaswikuntakaan ei ollut samallainen. Britannian
pohjoisimmassa osassa ei ollut enää mehnää eikä ohraakaan
nähtäminä.

Britannian saaren pohjoispäästä ulottuu yhä edelleen
pohjoista kohden omituinen Orkneyn saariryhmä, „autio,
kolkko saaristo", jonka pituus lounaisesta koilliseen on 112 kilo-
metriä. Nawan läheisyys tuntuu täällä myrskyisen, kuohu-
man meren ympäröimässä saaristossa selwästi huomattawalta.
Kesällä omat yöt niin maloisat. että kahden kuukauden aikana
yösydännä helposti moi kirjaa lukea. Toinenkin pettämätön
ilmiö on huomattawissa. Rewontulia nähdään syksyisin, tal-
wisin ja kemäisin jokaisena selkeänä yönä. Pytheas kämi
näilläkin saarilla ja teki tutkimuksiansa.

Orkneyn saarista edelleen koillista kohden on Shetlan-
nin saaristo. Sinnekin kreikkalainen tutkijamme purjehti. Häu
jatkoi matkaansa yhä eteenpäin äärimmäiselle brittiläiselle
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saarelle saakka, jota sitten myöhemmin „Ullima Thulen"
nimellä useiu mainitaan. Täällä asukkaat hänelle nciyttimät
paikan, missä „ aurinko lepää." Pytheas oli täällä juuri
keskikesällä päiwänseifahduksen aikana ja näki^nuo kuuluisat
Pohjolan waloisat yöt.

Täällä luuli Pytheas olemansa maailman äärimmäi-
sellä rajalla. Tämän paikan tuolla puolella ei enää mitään
nähtämää uskottu oleman. Päimän matkan siitä lukien alkoi
muka kuollut m eri. Se oli sangen omituinen mielikumituksen
tuote. Ei siinä ollut maata, ei mettä eikä ilmaakaan. Se
main oli jotakin semmoista seoitusta, jossa ei moinut pur-
jehtia eikä muutenkaan liikkua. Pytheas näki paksun sumun,
joka mielä tänä päimänä on näillä seuduilla kaikkien purjeh-
tijain kauhistuksena. Hän uskoi oppaansa ihmeelliset kerto-
mukset, kääntyi valausmatkalle ja saapui onnellisesti kotikau-
punkiinsa Massiltaan.

Pytheas oli manhan maailman ainoa navaretkeilijä.
Ei kerrota kenestäkään muusta kreikkalaisesta eikä roomalaisesta,
että he olisimat „Ultima Thulen" nähneet. Ia aina meidän
aikoihimme asti on tällä nimellä tarkoitettu saari pysynyt
maantieteellisenä armoituksena. Muutamain tutkijain mielestä
tarkoitetaan sillä Islantia. Siellä ei Pytheas itse kuitenkaan
käynyt, maan lienee hän kuullut siitä muitten kertomuksia. Toi-
set taas päättelemät, että tämä salaperäinen saari on Unst,
Shetlannin pohjoisin saari.

Unst-saaresta Islantiin on wielä pitkä matka, ja us-
kottamaa on, etteimät kreikkalaiset purjehtijat, jotka suuntasimat
matkojansa enimmäkseen rannikoita seurateu, rohjenneet myrs-
kyisen meren maltaan niin pitkille retkille antautua. Py-
theacm aikaan oli marinaankin Islanti wielä tuntematon; sillä
pienet Färsaaretkin, jotka owat siinä mälillä luonnolli-
sina poikkeuspaikkoina, löydettiin myöhempään kuin olisi syytä
luulla. Keltiläiset, Pytheaan muinaiset oppaat, löysimät ne
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ja rupesimat niillä asumaan. Mutta kauwan wiipyi, enueu
kuin näistä, Lukemattomista lampaistaan ja merilinnuistaan"
kuuluisista saarista, tiedettiin kirjoissa kertoa. Kreikkalais-
roomalaisen simistyksen oli silloin jo täytynyt jättää sijansa
kristinuskolle, ja Pohjolan pakanat olimat polmistuneet risti»»
juurelle. Irlautia uimitettiin silloin „

Pyhäin saareksi", sillä
se oli jo ennättänyt pappiensa, munkkiensa ja uuunienfa suu-
ren hurskauden tähden tulla kuuluisaksi. Silloiu irlautilcuueu
munkki Dicuil wuodeu 825 waiheilla kirjoitti kirjan maan
suuruudesta, ja siinä ensi kertaa mainitaan Färsaaria. Noin
sata muotia olimat kuitenkin nuo saaret jo silloin olleet asut-
tuina. Mutta ei tiedonhalu eikä hyödyn etsiminen olleet
ihmisiä sinne mieneet. Hurskaat sielut etsnvät ivaiu kaukai-
sissa maailmansopissa rauhaisia paikkoja, joissa he maailmau
melusta kaukana ja kiusauksista wapaina woiwat päiwänsä
wiettäci katumuksen ja hurskauden harjoituksissa. Nämä irlan-
tilaiset erakot pakeniivat maailmaa wielä etäämmällekin. Wuo-
deu 795 waiheilla tuliwat he ensi kerran Islantiin, joka on
560 kilometriä luoteeseen päin Färsaarista. Tämä saari
oli silloin wielä wallan asumaton. Mutta täällä heidän rau-

hansa tuli pian häirityksi, ja heidän täytyi sittemmin jättää sekä
Islanti että Färsaaret. Näille saarille tuli idästä päin toisia
asukkaita, joiden maine lemisi laajalle yli maiden ja merien.

Uudet tulokkaat, joiden edestä irlantilaisten erätöiden täy-
tyi paeta, olimat skandinaamialaisia, joita siihen aikaan
ufein yhteisellä nimellä mainittiin normanneiksi. „Wacchtohar-
jaisilla meriratsuillaan", wiitinkilaiwoillaan, uskalsiwat nämä
jo kulkea Skandinaamian maista meriteitä Guropan muihin
maihin. Miehet kulkimat kesäajat merimatkoja pikkukuniu-
kaittensa johtamina, ja monet miettimät niillä muodet um-
peensa, kerskaten etteimcit milloinkaan olleet nokisen laen alla
yötcinfä nukkuueet. Näiden „wiitinkien" ivarsinaisena toimena
matkoillaan oli ryöstö ja hämitys, joita pidettiin marsin kuu-
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niakkaina elinkeinoina. Ryöstöretkilläcin pysähtyimät he usein
pitemmiksi ajoiksi mieluisille seuduille, jopa perustimat malta-
kuntiakin. Sisilian saarelle, etelä-Italiaan ja Normandiaan,
koillis-Ranskacm, he itselleen sillä taivalla mäkinaiset asuin-
alat anastiivat. Gnglaunissa, Skotlannissa ja Irlannissa he
olimat alituisina rauhanhäiritsijöinä, niin kuin monilla muil-
lakin länsi- ja keski-Guroopan rannikkoseuduilla. Oli seu täh-
den marsin luonnollista, että tämmöiset pelkäämättömät me-
renkulkijat tulimat mainehikkaalla lamalla liikkumaan ennen
tuntemattomilla pohjoisimmilla mesillä, kun he sinnepäin ru-
pesimat purjehdusmatkojansa suuntaamaan.

Ensimmäinen standinaamialainen purjehtija, joka on
eurooppalaisella napamerellä eli Pohjaisella Jäämerellä
knlkennt ja retkestäusä tertomukseu jälkeensä jättänyt, on
norjalainen Ottar. Wuoden 870 maiheilla lähti hän ko-
toansa, Norjan pohjois-osasta, purjehtimaan ennen tuntemat-
tomille »vesille pitkin kotimaansa läntistä rannikkoa pohjoista
kohden. Hän halusi nähdä, kuinka pitkältä maata sinnepäin
riittäisi. Pitäen rannikkoa yhä oikealla puolellaan, purjehti
hän kolme päimää pohjoiseen päin. Sitten rupesi ranta kään-
tymään itäiseen suuutaan. Neljä päimää purjehti hän tähän
suuntaan. Siitä alkaen kääntyi rannikko jyrkästi etelää koh-
den, ja Ottarin täytyi odotella pohjoistuulta. Tällä lamalla
vurjehdittuaau oli häu tullut Nordkapin ympäri Wienan-
eli Walkealle merelle, ja miideu päimän purjehtimisen jälteen
joutui hän Wiencmjoen suuhun suomensukuisten Permalais-
ten maahan. Ottarin kertomus on jälkimaailmalle säilynyt
Orosiuksen kirkkohistorian cmglosaksilaisessa käännöksessä, johon
se käännöstä tehdessä Englannin kuninkaan Alfred Suuren
toimesta otettiin. Mutta hauen löytämäänsä meritietä kulki
sitteu jälkeenpäin muita norjalaista, jotka kämimät Perma-
laisten luoua kauppaa tekemässä, mutta samalla myöskiu
ryöstöretkillä,
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Mutta jo sitä euueu olimat normannit Atlantinmeren
pohjoisilla mesillä liikkuissacm löytäiieet edellä mainitut Fär-
saaret ja Islannin. Merirosmo Grim Ka mba n tuli m.
725 Färsaarille ja tarkoitti sieltä irlantilaiset erakot. Wnonna
861 lähti norjalainen miikinki Naddod merelle vurjehticck-
seeu Färsaarille. Mutta matkalla hän joutui ankaraa»» myrs-
kyyn, joka ajoi hänen laimansa kaumas alkuperäisestä suun-
uasta tuutemattoman maau läheisyyteen. Naddod laski ran-
taan ja nousi muutamalle muorelle. Hän näki useita kukku-
loita, jotka syöksimcit sawua. Mutta mitääu ihmisasutukseu
merkkiä hän ei huomauuut. Naddod mnpyi tässä o»»dossa
maassa talmeen saakka. Ia kun hänen siellä ollessaan syk-
syllä raimosi ankara lumimyrsky, antoi hän löytämälleen
maalle »»imen Snäland, s. o. lumimaa. Norjaan palat-
tuansa hän tiunmintin kehui tämû maan rikkauksia, nimit-
täin kasmillisuutta ja ilmaualaa. Mutta hän ei tiennyt, oliko
se saari »vai mannermaata.

Neljä wuotta Naddodin matkan jälkeen ajoi myrsky
Tanskanmaalla asuman ruotsalaisen Gärdar Su avarin-
pojan samaan maahan. Hän tahtoi ottaa maasta tar-
kemman selon. Hän astui laiwaansa ja purjehti rannikkoa
edelleen, kunnes oli tullut samaau paikkaan, mistä hän oli
lähtenyt. Sillä taivalla hän huomasi löytämänsä maan saa-
reksi. Gärdar ei ennättänyt lähteä saaresta ennen syyspak-
kasia, ja sen tähden hänen täytyi wiettää talmi siellä. Ke-
wään tultua hän sitten ryhtyi lähtöpuuhiin. Kuu lcmva jo
oli ulkona merellä, irtautui laiwawene, jossa oli Gardarin
matkatomeri Hathar ja kaksi orjaa, mies ja nainen. Myrs-
kyn ajamina nämä tulimat onnellisesti maalle ja jäimät sinne
saaren ensimmäisiksi skandinaawialaisiksi asukkaiksi. Gärdar pa-
lasi Norjaan, ja saarta nimitettiin sitten Gardarinsaareksi.

Sittemmin purjehti samaau saareen myöskin merirosmo
Floki Vilgervarinpoika, joka antoi saarelle nimen
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Island, jäämaa, koska hän siellä näki paljon ajojciitä me-

ressä. Floki oli tarkoitettu Norjasta, ja hän oli aikeissa jäädä
tähän saareen asumaan. Mutta kun hän oli muorentukku-
lalta katsellut, oli häu nähnyt maan oleman aution ja kuu-
mien mesilähteiden uurtaman. Hän palasi sen tähden takai-
sin Norjaan ja kertoi puolustuksekseen, että saari oli ihmis-
ten asuttamaksi huonosti sopima. Mutta hänen mattakump-
palinsa Herjolf ja Thorjolf kehuimat saarta. Ia tästä oli
seurauksena, että muutamia muosia Flotjn matkau jälkeen eli
m. 874 ensimmäinen suurempi joukko norjalaisia Ingolf o
Arnarinpojan johdolla muutti Islantiin matinaisesti
asumaan.

Kun Ingolfo läheni Islannin rannikkoa, wiskasi hän
isäntä-istuimensa patsaat mereen ja teki lupauksen, että hän
asettuisi siihen asumaan, minne meri nämä rannalle ajaisi.
Ensin hän rakensi itsellensä maliaikaisen asunnon; sillä masta
kolmantena wuonna tämän jälkeen löydettiin nuo mereen heite-
tyt istuimenpatsaat Islannin länsirannikon eteläisimmästä
lahdesta. Paikalle annettiin nimeksi Reykjavik, sanmlahti,
koska siinä läheisessä laaksossa oli kuumia lähteitä ja niistä
nousi uswaista höyryä. Reykjavik on wieläkin Islannin
pääkaupunki.

Kun tuo kaukainen, yksinäinen saari oli tällä tamalla
mähitellen tullut tunnetuksi, alkoi se sitten wuosien mieriessä
saada yhä lukuisammin asukkaita. Edellä mainitut irlanti-
laiset erakot eli munkit oliwat ajoissa pitäneet parhaimpana
palata sieltä takaisin lähemmäksi maailmaa. Myöhemminkin
tulleet uutisafukkaat oliwat pohjoismaalaisia siirtolaisia, enin
osa norjalaisia. Nämä pakenimat isänmaastaan kuninkaansa
Harald Kaunotuksen aikana, koska eimät tahtoneet taipua
hänen sortaman yksinwaltansa alle. Monet heistä oliwat
ensin asettuneet Skotlannin pohjoispuolella olewiin saaristoi-
hin ja Färsaarille. Mutta kun wihattu kuningas ei siellä-
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kään suonut heidän rauhassa wapauttaau nanttia, jatkoiwat
he matkaansa Islantiin saakka. Täällä perustettu mavamvalta
oli sitten pakanuuden wiimeisenä pesäpaikkana pohjoismaissa.
Siellä säilyiwät skandinaawialaisten jumalaistarut ja sankari-
runot kaumimman aikaa armossaan ja kulkiwat wielä kris-
tinuskon tultuakin pitkät ajat kansan muistissa polwesta
polween.

Myrskyt ja epäsuotuisat tuulet ajoiwat usein Islan-
tiin purjehtimia norjalaisia kauwemmaksi länteen, aina Grön-
lannin rannoille saakka. Tällä tawalla tuli wuoden 870 »vai-
heilla eräs purjehtija Gunnbjörn outoon saaristoon, jonka
läheisyydestä hän löysi mannermaatakin. Noin sata wuotta
myöhemmin pakeni tänne Norjasta ja Islannista tarkoitettu
seikkailija Eerikki Punainen (Raudi) ja päätti jäädätänne
asumaan. Muutaman wuoden kuluttua palasi hän takaisin
Islantiin ja^ nimitti, houkutellakseen mukaansa muita asuk-
kaita, tätä uutta kotimaataan Grönlanniksi, »viheriäksi
maaksi, maikka tässä jäisessä maassa ainoastaan ani Har-
moilla päiwänpuoleisilla rinteillä nähdään mitään wihencitä
kaswullisuuttci. Mutta tarkoituksensa hän woitti kuitenkin.
Viisikolmatta laiwaa lähti seuraamaan häntä Grönlantiin,
maikka ainoastaan neljätoista niistä perille tuli. Siirtolai-
set jäiwät sitten Grönlantiin wakinaisesti asumaan.

Skandinaawialaisten vurjehdusretket oliwat enimnmk-
seen olleet ainoastaan satunnaisia löytömattoja. Myrskyissä
ja sumussa harhailemat kulkijat oliwat sattumalta ajautuneet
outoihin rantoihin. Mutta seu mukaan kuin he siirtolaisina
muuttiwat asumaau noille wast'ikään löydetyille saarille,
alkoiwat he myöskin suunnitella purjehdusreitin' yhä uusien
maiden löytämiseksi. Islannista ja etenkin Grönlannista
lähdettiin usein warta wasten löytömatkoille, kun oli tullut
siirtolaisten tietoon, että maata oli tawattawissa lännessä
ia lounaisessa päin. Tämmöisillä retkillä tuliwat muutamat
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purjehtijat Pohjois-Amerikan itäiselle ranualle saakka. Wuo-
den 1000 waiheilla käwi Grönlannissa asuwa siirtolainen
Bjarne Herjolfinpoika ensimmäisenä Ameriikan man-
tereella, ja pian hänen jälkeensä tuli purjehtija Leif Eeri-
kinpoika eteläänpäin aina nykyisen Massachusettsin seu^
duille saakka ja nimitti tätä maata Niinimaaksi.

Tämmöisillä satunnaisilla löytöretkillä tapahtui marsin
Harmoin että löydettyä maata tarkemmin tutkittiin. Senpä
tähden löydöt myöskin jäiwät enimmäkseen unhotuksiin, jaker-
tomuksia niistä säilyi ainoastaan löytäjien sumussa kulkemissa
muistitaruissa. Warsinaisena tutkimusretkenä sitä mastoin
tulee pitää sitä purjehdusmatkaa, minkä myöhemmin, w. 1266,
muutamat grönlantilaiset papit tekiwät pohjoisten seutujen
tutkimiseksi. Seuraten Grönlannin länsirantaa pääsimät he
luultamasti lähemmäksi pohjoisnapaa kuin ketkään muut ret-
keilijät heitä ennen. Ollessaan kauniimpana pohjoisessa laa-
konpäimänä, Heinäkuun 25 päiwänä, tekiwät he hawaintoja
auringon korkeudesta. Muistiinpanojen perusteella tehtyjen
laskujen mukaan lienemät he silloin olleet 75" 46' kohdalla
pohjoista lemeyttä.

Näihin retkiin eiwät keski- ja etelä-Guroopan kansat
olleet millään tawalla osaa ottaneet, eiwätkä he siis olleet
saaneet näistä pohjoisista seuduista mitään todenperäisiä tie-
tojakaan. Tätä puutetta he edelleenkin täyttimät monen-
moisilla kummallisilla, satumaisilla kertomuksilla. Kuollut meri,
josta Pytheas oli kertonut, kummitteli sen ajan oppineitten
kirjoissa, maikka jonkun merrcm muuntuneessa muodossa. Sitä
nimitetään tamallisesti hyytyneeksi eli maksamereksi. Se
muka alkoi jo Orkneysaarten pohjoispuolelta. Sen mesi oli
muka niin suolaista ja paksua, että siinä laima moi purjeh-
tia ainoastaan komalla myrskytuulella. Ihdennentoista muo-

sisadan maantieteen tutkija, oppinut Aatami Bremeni-
läinen kertoo tuossa samaisessa meressä oleman saaret Thyle,
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Grönland, Halogland ja Winland iwiinimaa). Winlannin
takana ei ollut enää mitään asuttua maata, siellä oli »vaan
jäätä ja ikuinen yö. Siellä maailman äärimmäisellä rajalla
ammotteli kauhea kurimus eli wedenpyörre, joka synnytti
wuoksen ja luoteen. Edellä on jo kerrottu, että kreikkalainen
oppinut Pytheas selitti meren nousu- ja pakomeden »vaihtelun
syntymän kuun »vaikutuksesta. Sitä ei tämän ajan oppinein
mies tietänyt. Napaseutujen saarilla uskottiin asuma»» mitä
kummallisimpia eläimiä ja ihmisiä. Siellä tamattiin koiran-
kuouolaisia, jättiläisiä, kääpiöitä ja amatsooneja eli naissan-
kareita. Kuolleittenkin maltakunnan luultiin siellä kaukana
pohjoisessa oleman.

Nämä monet kummat antoimat merenkulkijoille paljon
miettimisen ja mielikumituksen aihetta ja synnyttiwät joissa-
kuissa uteliaisuutta ja tiedonhaluakin. Niinpä kerran muuta-
mat friesiläiset aatelismiehet »vuode»» 1040 paikoilla »varta »vas-
ten lähtiwät tutkimusmatkalle tuolle ihmeelliselle »naksamerelle.
Ia tätä on niin muodoin pidettämä ensimmäisenä keski-
eurooppalaisten toimeenpanemana napamatkana.

Edellä mainittu Aatami Bremeniläinen kertoo tästä mat-
kasta seuraamalla tawalla:

..Näin kertoi minulle arkkipiispa Adalbert, muistossa au-
tuas, että hänen tässä mirassa olleen edeltäjänsä aikana muu-
tamat jalosukuiset miehet Friedlcmnista oliwat pohjoiseen pur-
jehtineet merta tutkiaksensa, koska heidän wäkensä mielipiteen
mukaan ei Weserwirran suusta suoraan samaa suuntaa poh-
joiseen purjehtien pitänyt enää oleman löydettämissä maata,
maan ainoastaan merta, jota he maksamereksi nimittiwät.
Tästä tärkeästä asiasta selwyyttä saadakseen laskiwat nämä
liittoutuneet matkakumppalit ilohuutoja ilmoille kajahutellen
friesiläisrannikolta ulos. Jättäen Tanskanmaan oikealle ja
Britannian »vasemmalle puolelleen saapuimat he sinne ryhmä-
saaristoon. Edelleen purjehtien jättimät he tämän wasemmalle
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puolelleen, Norjan ollessa oikealla, ja näin he tulimat pitkän
matkan kuljettuansa jäiseen Islantiin. Sieltä he purjehtimat
»vieläkin eteenpäin pohjan äärimmäiselle rajalle, jättäen taak-
sensa kaikki nuo mainitut saaret ja uskoen rohkean yrityksensä
ja palausmatkansa kaikkimaltiaan Jumalan ja pyhän Wille-
baduksen huomaan. Siellä he sitten yhtäkkiä joutuimat tuo-
hon hyytynee»» meren synkkään sumuun, jossa he tuskin moi-
wat itsensä nähdä. Ia katso, siinä liikkmva merenmirta, joka
tuonne salaperäiseen alkuunsa takaisin kulki, weti hirmuisella
»voimalla mukanansa kurimusta kohden noita »vaimatuita ja
jo epäilykseen joutuneita purjehtijoita, jotka eiwät enää
muuta kuin kuolemaansa ajatelleet. Siellä, niin ajatellaan,
on se kadotuksen pyörre, se pohjaton symyys, jossa sanotaan
yhtymän ja sieltä taas uudelleeu esiin syöksymän kaikkien
noiden merenmirtojen, joita tawallisesti nousu- ja pakowedeksi
nimitetään. Kun he sitten oliwat hartaasti Jumalaa rukoil-
leet, että hän heidän sielunsa huomaansa ottaisi, mei tuo rajusti
wirtaawa meri matkueesta muutamia laimoja mukanansa,
mutta toiset se pitkän kiertomatkan jäljestä »viskasi takaisin.
Komalla soutamisella ja oikeaau aikaan saadulla Jumala»»
amulla he sitteu pelastuimat »vaarasta, joka heillä oli edes-
sänsä. Kun he sillä tawalla oliwat sumusta ja kylmästä
jääjuowasta onnellisesti selwinneet, tuli odottamatta heidän
»»ahtamiinsa saari, jota ympäröimät korkeat kalliot, niin kuin
muurit kaupungin ympärillä. He nousimat maalle katsele-
maan seutua ja löysimät ihmisiä, jotka puolipäimän ajaksi
oliwat maanalaisiin luoliin kätkeytyneet. Näiden luolien
sisäänkäytämien edustoilla oli lukematon joukko astioita, jotka
oliwat tehdyt kullasta eli semmoisesta metallista, jota ihmi-
set pitämät kalliina ja harwinaisena. Kun he oliwat näitä
aarteita ottaneet niin paljon kuin suinkin woiwat mukanansa
kuljettaa, aikoimat soutajat iloissaan rientää laimoihinsa ta-
kaisin. Mutta taakseen katsottuaan he näkiwät ihmeellisen
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pitkiä miehiä, jommoisia kykloopeiksi nimitetään, tuleman jäl-
jessänsä ja heidän edellänsä juoksewan tawattoman suuria
koiria. Erään heidän matkatomereistansa ne pian saaivutti-
mat ja repimät siinä heidän silmäinsä edessä palasiksi. Muut
cnnättiwät kumminkm laimoihinsa; mutta jättiläisten huudot
seurasnvat heitä wielä sittenkin, kun he jo kaukana merellä
oliwat. Semmoisten »vaarojen ja seikkailujen jälkeen saapui-
»vat friefiläifet Bremeniin, jossa he arkkipiispa Alebrordille
kaikki järjestyksessä seikkaperäisesti kertoimat ja sitten Kristuk-
selle ja hänen tunnustajalleen Willebadukselle palauksestansa
ja pelastuksestaan kiitoksen ja sowitusuhrin esiinkantoiwat."

Tämän kertomuksen todenperäisyyttä ei ole syytä epäillä.
Tuo määrällinen mercnpyörrekin on helposti selitettäwä. Grön-
lannin itärannikolla kulkee todellakin woimakas merenwirta,
joka on täynnä suuria jäälohkareita. Se on kaikkina wuodenai-
toina laiwakululle »vaarallinen ja usein läpipääsemätön. On
marsin todenmukaista, että friefiläifet retkeilijät tuliwat su-
muisella ilmalla tähän mirtaan. Ia että he siniä näkiwät
olemansa semmoisessa »vaarassa, josta he kertomat, se on myös-
kin hymin uskottcnvaa, erittäinkin kun otetaan huomioon sen-
aikuiset alukset »varustuksineen ja myöskin yleinen käsitystapa.
Mitä he taas lopuksi kertomat saaresta, saaliistansa ja jätti-
läisistä, se nähtälvästi »viittaa siihen, etteiwät nämä jalo-
sukuiset friefiläifet napamatkustajat tutkimuksiensa ohessa kam-
monneet sopimassa tilaisuudessa pistäytyä myöskin ryöstö-
retkelle. Jättiläiset ja muut satumaiset ainekset tässä kerto-
muksessa omat tietysti lisätyt asiaan huojentamaan sitä ti-
liä, mikä miesten käsityksen mukaan olisi Kristukselle ja py-
hälle Willebadukselle ollut suorasta ryöstöstä tehtämä.

Tähän jääwät keskiaikaiset pohjoisten seutujen tutkimuk-
set. Tiedonhalu ei ollut silloin suuri. Se tyytyi mieluum-
min mietiskelyihin ja taikauskoisiin olettamisiin. Meensä ei
oltu halukkaita asioita todellisessa muodossaan katselemaa»» eikä
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niiden perille päästäkseen »voimallisin» pounistuksiin ryhty-
mään. Maksameret, merenkurimukset ja monet muut kum-
malliset mielikumituksen luomukset pysyimät sen tähden lau-
man uskottamina keski-Euroovau simistyneiden kansojen kes-
kuudessa. Pohjoismaiden pelkäämättömien purjehtijoiden löy-
tömatkoista ei' siellä myöskään pitkiin aikoihin tietoja saatu.
Siksi elimät nämä heimokunnat liiaksi kaukana ja erillään
Euroopan simistysmaista.

Wasta keskiajan lopulla »virkistyneet harrastukset antoi-
wat aihetta ja wauhtia maantieteellisille löytömatkoille maail-
man merillä, ja masta silloin »varsinaiset napaseudun tutki-
muksetkin alkamat.



11.
Kuoteiswaylii.

1. Puolitiehen.
Keskiajan lopulla kääntyi muutamain snvistyneiden

kansain huomio »vihdoinkin pysywäisemmin pohjoisiin napa-
seutuihin. Tämä ei kuitenkaan tapahtunut pelkästään ihmi-
sellisen tiedon lawentamiseksi ja tieteen edistämiseksi. Tär-
keimpänä kehoittamana syynä oli aineellisen hyödyn saa-
»outtamincn.

Eurooppaan tuotawat rikkaiden itämaitten hal»»tut ta-
warat kulkiwat joko yhtä mittaa maata myöten tahi ensin
Intian meren pohjoista rantaa ja sitten lopuksi maitse Wälime-
ren rannalle. Muutamien kauppakaupunkien, etenkin Venetsian
ja Genuan, mahtawat kauppiaat ottnvat ne tästä laiwoihinsa
ja knljettiwat kotikaupunkeihinsa, joista ne sitten lewisiwät
muualle Eurooppaan, tuottaen malittajillensa äärettömiä rik-
kauksia. Mutta mitä enemmän Euroopan siwistys leweni.
sitä enemmän täällä myöskin lisääntyi muualta tuotamien
kamaroiden tarmis, ja sitä suurempaa »vauhtia sai kauppa.
Tarwittawien tawaroiden paljous teki niiden kuljettamisen
waiwaloista tietä myöten raskaaksi ja kalliiksi. Sen lisäksi
esiintyi toisia kansoja, jotka tahtoimat myöskin päästä »vä-
littämään maailman kauppaa ja hyötyä siitä. Tästä oli
seurauksena, että rumettiin etsimään meriteitä Intiaan. Por-
tugaalilaiset pyrkiwät tämän tarkoituksen perille Asrikaa kier-
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taen. Mutta kuu tähän aikaan oli jo johonkin määrään
leminnyt se käsitys, että maa on pyöreä pallo, kiintyimät
toiset siihen ajatukseen, että länteenturväin purjehtien olisi
Intiaan päästämä. Tämä ajatus se oli, joka saattoi Kris-
tofer Kolumbuksen lähtemään kuuluisalle matkalleen, millä
hän sitten löysi Amerikan. Tämä sama ajatus se myöskin
oli, joka »vei purjehtijoita pohjoiseen päin oudoille napaseu-
duille.

Wuoden 1477 »vaiheilla lähti Venetsiasta Giomanni
Gabota eli, niinkuin häntä uudessa isänmaassaan »limitettiin,
John Eabot, ja muutti asumaan Englantiin Bristolin
kaupunkiin. Siellä hän rupesi kauppiaaksi ja teki purjehdus-
matkoja läntiselle merelle. Neljätoista kuukautta ennemmin
kuin Kolumbus tuli Amerikan mantereelle, kämi hän saman
maanosan pohjoisemmalla rannikolla ja jätti löytöretkiensä
jatkamisen poikansa Sebastianin toimeksi.

Kun espanjalaiset ja portugaalilaiset tekiwät kuuluisia
löytöretkiänsä, kiihoitti se englantilaisiakin samottaisiin yri-
tyksiin. Hekin toimoimat löytämänsä meritien rikkaaseen In-
tiaan, maikka mallan toiselta suunnalta. Sebastian Cabot
oli ensimmäinen, joka tahtoi tätä tuumaa toteuttaa. Hän
toimoi pääsemänsä Isoon Waltamereen Amerikan ympäri
pohjoispuolelta eli luoteismäylää myöten, niin kuin tätä sit-
temmin on nimitetty. Matkallansa m. 1517 pääsi hän luul-
tawasti 64 asteelle pohjaista leweyttä. Hän oli tullut Hudson-
salmeen ja luuli jo löytäneensä etsimänsä »väylän, joka meisi
Isolle Valtamerelle. Laimamiesten kapina pakotti hänet kui-
tenkin palaamaan siitä takaisin Englantiin.

Puoli muosisataa kului sitten, ennen kuin kukaan yritti
toteuttaa näin aljettua yritystä. Wasta m. 1576 nuori eng-
lantilainen meriupseeri MartinFrobisher innostui siihen.
Hän onnistui saamaan ystämici ja suosijoita. Näiden amulla
hän marusti kolme laimaa, sai mukaansa 35 miestä ja lähti
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merelle kesäkuun 8 päimänä 1576. Tämä pieni laimasto
joutui Grönlannin eteläisen nie»nen luona myrskyyn, jossa
yksi laiwa miehineen painuneen hukkui. Toinen palasi siitä
Englantiin, jossa sen miehistö lemitti semmoisen tiedon, että
Frobisher itsekin oli hukkunut. Mutta sillä aikaa tämä lai-
mallaan „ Gabrielilla" jatkoi matkaansa. Etsien pääsyä län-
teenpäin, tuli hän Damissalmeen ja löysi Baffininmaan.
jota hän luuli Labradoriksi. 63" 8' kohdalla häu tapasi le-
meän salmen, joka näytti oleman kahden mannermaan mälillä.
Aluksi tämä oli kokonaan jäitä täynnä. Mutta kun tuuli
ja meremvirta oliwat nämä pois ajaneet, purjehti Frobisher
salmea eteenpäin Aasian ja Amerikan mälillä, niin kuin hän
luuli; hän piti nimittäin Aasiana tuota laajaa maata, joka
oli hänen oikealla puolellansa.

Tuo outo maa ei näyttänyt ollenkaan houkuttelemalta.
Rannat näkyiwät olewan jäiden »vallassa, lahdet ja ulapat
oliwat niitä samoja täynnä. Siitä huolimatta Frobisher
kuitenkin yritti nousta maalle, sillä hän tahtoi tämän osan
„Aasiata" ottaa Englannin mallan alaiseksi. Muutamat hä-
nen miehistänsä pääsiwät maihin ja toiwat mukanansa
joitakuita kukkia ja ruohoja. He kertoimat myöskin taman-
neenfa kummallisen näköisiä ihmisiä, joilla oli hylkeennahkai-
fet »vaatteet. Kukin heistä oli istunut pienessä nahkaisessa
»veneessään. Heidän hiuksensa oliwat mustat; kaswot oliwat
leweät ja niiden wäri ruskeahko; muuten oliwat tawatut
ihmiset olleet kooltaan pieniä. Epäilemättä nämä oliwat
eskimolaisia, joita eurooppalaiset nyt ensi kerran näkiwät.
Iksi heistä ryöstettiin wäkiwaltaisesti ja otettiin mukaan.
Samaan aikaan oli nimittäin laiman »väestöstä kadonnut
»viisi miestä, jotka laiwaweneellä oliwat »vesille lähteneet, ja
Frobisher epäili, että eskimolaiset oliwat ne surmanneet ja
syöneet. Paitsi kasmia ja ihmisiä, tawattiin maalla myös
eräänlaista mustaa kimeä, jonka muutamat kohdat loistiwat
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kuin metalli. Kimeä otettiin mukaan, ja tästä alkaen tuli
tällä ihmeellisellä kimellci olemaan myöskin huomattama osansa
naparetkien historiassa.

Laiwan miehistö oli nyt »vähentynyt kahdeksaksitoista.
Elokuun lopulla Frobisher näiden kanssa lähti palausmat-
kalle, ja lokakuun 2 päimänä hän saapui Englantiin, jossa
hän suurella riemulla otettiin ivastaan. Ileensä uskottiin,
että hän oli löytänyt tonvotun luoteislväylän. Sen lisäksi
ylistettiin häntä myöskin siitä, että hän oli löytänyt uuden
kultamaan. Muutamat wiisaat kullanpuhdistajat oliwat näet
todistaneet, että Frobisherin tuoma musta kimilaji sisälsi
„hywin paljon kultaa."

Frobisher oli nyt mainioimpia miehiä Englannissa.
Kuningatar Elisabet nimitti hänet uusien löytöjen kaikkien
merien ja »vesistöjen, maiden, saarien, seutujen ja paikkojen
„yliamiraaliksi." Ia hänen hankkeittensa kannattamiseksi muo-
dostui yhtiö „ Company of Kathai" (kiinalainen seura).
Kuningatar itse marusti hänen toiselle retkelleen 200 tonnin
suuruisen laiman. Frobisherin oli määrä lastata tämä täy-
teen tuota kallisarmoista kultakimeä ja lähettää laiwa lasti-
neen Englantiin. Kahdella muulla lauvalla hänen tuli jatkaa
löytöretkeänsä eteenpäin.

Löytöretken jatkamisen Frobisher kuitenkin jätti tuon-
nemmaksi. Hän täytti laiwansa kultakiwellä ja toi sitä 200

tonnia Englantiin. Ia ihmeellistä kyllä, antoi warta »vas-
ten asetettu tutkijakunta taaskin semmoisen lausunnon, että
kuvi sisälsi runsaasti kultaa. Oli siis selmää, että tuo poh-
joinen maa oli oikea kultamaa, ja semmoisena sitä jo pidet-
tiinkin. Wuonna 1578 purjehti yliamiraali Frobisherin joh-
dolla kokonaista 15 laimaa noille pohjoisille seuduille, joilla
sittemmin »valaanpyynti on ollut ainoana tuottamana toimena.

Tälle suurilla toimeilla aljetulle hommalle tuli kuitenkin
kunniaton loppu. Siirtokunnan perustaminen, jota oli täy-
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della todella tuumattu, näyttäytyi kokonaan mahdottomaksi.
Ia mitään huomattamampia maantieteellisiä löytöjä tekemättä
täytyi jäissä, sumussa ja raimoisissa myrskyissä komia koke-
neen laimaston tyhjin toimin kääntyä palausmatkalle. Monet
»vastukset »voitettuaan ja suuret maarat ja kärsimykset kestet-
tyään saapui retkikunta hajautuneena»vähitellen takaisin Eng-
lantiin Ia kaiken muun onnettomuuden lisäksi miisaammat
kullanpuhdistajat todistimat, ettei tuo kuuluisa musta kiwi
ollut minkäänarmoista. Kultaa ei siinä »vähääkään tamattu.
Näitten »vastuksien jälkeen heitti Frobisher löytöretkiensä jat-
kamisen sikseen, rupesi fotilaaksi ja taisteli Espanjan „woit-
tamatonta laimastoa" »vastaan niin urhoollisesti, että hän
sen palkinnoksi lyötiin ritariksi. Hänen lemoton elämänsä
päättyi 1594. Mutta hänen retkensä omat kuitenkin tärkeänä
jaksona maantieteellisten löytöjen pitkässä sarjassa. Grönlanti
ja Baffininmaa sekä Damis- ja Hudsonsalmet tulimat nyt
ainakin jonkun »verran tunnetuiksi, ja näin faadut tiedot tar-
josimat todellisuuden warmaa pohjaa sittemmin suunnitelta-
wille uusille retkille.

Frobisherin retkien jatkajista on etenkin urhokas purjeh-
tija John Dawis saawuttanut pysywäisen maineen. Hänkin
tahtoi etsiä purjehdusmäylää itäänpäin. Kolmella retkellään
ww. 1585, 1586 ja 1587 tutki hän Grönlantia ja Baffinin-
maata. Kiinaan ei hän sieltä tosin päässyt; mutta siitä huo-
limatta hänen retkensä awafiwat maailman kaupalle uusia
lähteitä. Hänen tekemiensä hamaintojen perusteella ryhdyttiin
näillä mesillä harjoittamaan malaskalanpyyntiä, ja hänen
muistoksensa nimitetään Grönlannin ja Baffininmaan mä-
lillä oleman falmen kaitaifinta eteläistä päätä Tawissalmeksi.

Mainioimpana näiden ' englantilaisten löytöretkeilijäin
sarjassa seuraa sitten kuuluisa merenkulkija Henr y Hudson.
Ollessaan erään moskoivalaisen seuran palmeluksessa, oli hänen
aikomnkfenfa tutkia etupäässä itäisiä mesiä löytääksensä meri-
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tien Kiinaan. Hänen laiwansa oli pieni, ainoastaan 80 ton-
nin suuruinen, yksinkertainen alus, jossa oli 12 miestä. Sillä
hän kuitenkin m. 1607 lähti Greenwichistä ja tunkeutui tau-
memmaksi pohjoiseen kuin kukaan ennen häntä. Ensin hän
purjehti Grönlannin etelärannikolle ja jatkoi siitä matkaansa
Hmppumuorille, missä ainoastaan purjehtijat Barentsja
Rijp ennen häntä oliwat käyneet. Sieltä hän wielä tunkeutui
pohjoisempaan aina 81 leweysasteelle saakka. Täällä hän teki
rohkean päätöksen. Hän aikoi kulkea pohjoispuolelta Grön-
lannin ympäri ja palata Dawissalmen kautta Englantiin.
Tämän matkan kuitenkin jäät keskeyttimät, ja Hudsonin täy-
tyi palata samoja teitä, joita hän oli mennytkin.

Seuraamana wuonna lähti pelkäämätön purjehtija uu-
delle retkelleen. Nyt tahtoi hän pohjoisien mesien kautta pyrkiä
Obmirran suulle. Karianmeren jääkahleet tekiwät kuitenkin hä-
nelle tämänkin tarkoituksen saamuttamisen mahdottomaksi.
Mutta hänen retkensä ei siltä jäänyt hyödyttömäksi. Tällä
matkalla hän ensimmäisenä huomasi maneettineulan määrin-
näyttämisen. Hänen kertomuksensa Pohjoisen Jäämeren »va-
laskalojen runsaudesta oli »nyös ensimmäisenä aiheena siihen,
että näillä »vesillä tästä alkaen rumettiin laajaa pyyntilii-
kettä harjoittamaan.

Tämän retkensä jälkeen kääntyi uuttera purjehtija toi-
selle suunnalle, missä hän sitten saamutti ikuisen maineen,
mutta myöskin ennenaikaisen loppunsa. Wuonna 1609 ta-
paamme hänen laimallaan „T>e halve Maan" hollanti-
laisten palmeluksessa Pohjois-Ameritan itärannikkoa tutki-
massa. Sieltä hän palasi Eurooppaan ja kertoi etelämpänä
löytäneensä ihanan joen. kauniin lahden ja moisen maan, jonka
kauneutta ja rikkautta ei hän- kylliksi moinut ylistää. Se
oli Hudsonmirta, jonka tuleman merkityksen retkeilijä näin
ennalta osasi armata. Neljää »vuotta myöhemmin saapui sen
rannalle pieni siirtolaisjoukko, joka rupesi paikkaa nimittämään
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Uudeksi Amsterdamiksi. Mutta myöhemmin on siihen kohon-
nut Uuden maailman kuuluisa suurkaupunki Nem-lorl.

Tämä onnistunut matka käänsi taas englantilaisten
huomion Hudsomin. Ia heti seuraamana wuonna tapaamme
tuon Väsymättömän purjehtijan taaskin uudella retkellä. Tällä
kerralla oli hänen tarkoituksensa etsiä luoteismäylää niiden
tietojen perusteella, mitä Damis oli retkillänsä saanut. Ia
tästä tuli Hudsonille onneton matka. Englantilainen kaup-
paseura, joka retken kustansi, oli mastoin hänen tahtoansa
asettanut hänelle matkakumppaliksi ja jonkunlaiseksiholhoojaksi
erään paljon kokeneen purjehtijan. Tämä loukkasi Hudfonin
kunniata. Heti Thamesmirralla hän faatatti miehen maihin ja
lähetti puolustuskirjoitutfensa seuralle. Mutta tämmöinen
omawaltainen »nenettely oli hänelle itselleen turmioksi. Retken
johtajan esimerkki synnytti hänen miehistössäänkin kapinallisia
ajatuksia, jotka kyllä aluksi tukahdutettiin, mutta lopuksi pääsi-
wät täyteen »valtaan.

Englannista purjehti Hudson Grönlannin rannikolle.
Sen eteläiseltä niemeltä hän kääntyi Labradoria kohden ja
tuli onnellisesti samaan salmeen, jonka Cabot jo ennen häntä
oli löytänyt ja joka nyt tunnetaan Hudsoniu nimellä'. Kul-
jettuansa pitkät matkat eteenpäin, näki hän elokuun 3
päimänä 1610 edessänsä lamean ulapa»». Se oli tuo 771,000
neliökilometrin laajuinen Hudsonlahti, jota retkeilijä kyllä ensi
silmäyksellä moi luulla aamaksi mereksi. Ia kylläpä main hä-
nen sydämensä ilosta sykki, kun hän luuli jo olemansa lähellq
päämaaliansa ja löytäneensä tauwan etsityu kulkuwäylän
itäänpäin.

Mutta risteille»» lahtea sinne ja tänne, tuli hän pian
huomaamaan ilonsa liian aikaiseksi. Lännessäkin oli ranta
mustassa, eikä sieltä mitään salmeakaan löytynyt. Ia kaiken
tämän surun lisäksi saamutti retkeläiset talwi, jota warten he
eiwät lähteissään olleet warustautnneet. Miehistö oli tyytymä-
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ton ja muisteli matkalta jätettyä apujohtajaa, joka warowaisenci
purjehtijana ivarmaankin olisi pitänyt huolta siitä, ettei tai-
meksi olisi tämmöiseen umpilahteen jouduttu. Ia syytäpä
olikin olla huolissaan; sillä epäilemättä olisimat retkeilijät
joutuneet kärsimään nälänhädän kauhuja, jos ei muuttolin-
tuja olisi siinä liikkunut niin runsaasti, että niistä saatiin
tarpeelliset määrät lihaa. Kemään tullessa sitten mielet
jälleen rauhoittuimat. Kesäkuun kolmannella miikolla jääpeite
murtui, ja retkikunta malmistautui palausmatkalle. Mutta
jo seuraamana yönä ilmaantui uudelleen jääpeite, joka mii-
mytti palausmatkaa mielä kokonaisen miikon.

Silloin miehistössä kapinanhenki puhkesi esiin julkeim-
malla lamalla kuiu milloinkaan ennen. Eräs kunnoton meri-
mies, jonka hengen Hudson kerran oli Lontoossa pelastanut
ja jota hän oli isän hellyydellä kohdellut, yllytti miehistön
ilmi kapinaan. Onneton purjehtija pantiin pieneen laiwawe-
neeseen yhdeksän muun miehen kanssa, niiden joukossa myös-
kin hänen poikansa, joka mielä oli lapsi. Ei aseita eikä mi-
tään kapineita, ei leipää eikä mettä heille annettu. Sillä
taivalla täytyi heidän lähteä soutamaan meren ulappaa. Eikä
heidän kohtalostansa ole milloinkaan enempää kuultu. Mutta
marmaa lienee, että Hudson sai onnettomien tomereittensa
kanssa hautansa siinä amarassa merenlahdessa, joka nyt
hänen muistokseen kantaa hänen nimeänsä.

Tämän julman tekonsa jälkeen joutuimatraa'at murha-
miehet itsekin ounettomuutta kärsimään. He kokimat purjehtia
rannikkoa myöten, kärsimät hirweätä nälänhätää ja joutui-
wat taisteluihin intiaanein kanssa. Semmoisessa kahakassa
kosto saamutti tunnottoman kavinanjohtajan. Intiaanit
surmasimat hänet. Jäljelle jäänyt miehistö pääsi wiimein
monien harharetkien jälkeen Englannin rannikolle.

Kauman uikaa oltiin yhä siinä luulossa, että Hudsou-
luhti oli yhteydessä Isou Wultumereu kunssa. Muutamia
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retkikuntia kämi tätä oletettua mäylää etsimässä; mutta kaik-
kien täytyi tyhjin toimin palata takaisin. Wiimein merenkulkija
Baffin, joka jo sitä ennen oli tehnyt retken itäisten Huippu-
muorten mesille ja sillä faamuttanut mainetta, lausui marmana
makaumuksenansa, että luoteinen kulkumäylä oli löydettämissä
Damissalmea eteenpäin purjehtien — jos nimittäin semmoista
mäylää ollenkaan oli olemassa.

Maantieteen tutkimuksen kuuluisan harrastajan Tuo-
mas Smithin kehoituksesta lähetettiin sittemmin William Baf-
fin näistä seikoista ottamaan tarkempaa selmää. Pienellä
laimalla, jossa oli ainoastaan 17 miestä, lähti hän maalis-
kuun 26 päimänä 1616 Englannista kuuluisalle matkallensa.
Damissalmea myöten hän tunkeutui hänestä nimensä saanee-
seen lahteen ja tuli Grönlannin rannikkoa etupäässä seuraten
niille mesille, mistä nuo myöhemmin niin kuuluisiksi tulleet
Smithin ja Lancasterin salmet tarjoomat kulkutietä edelleen
pohjoiseen ja länteen päin. Mutta näitä salmia ei hän kui-
tenkaan löytänyt. Palattuansa sitten tältä tärkeältä matkal-
tansa Englantiin, piti Baffin ivarmana, ettei ole olemasfa
mitään luoteista kulkumäylää Hudfoulahdesta enempää kuin
Damissalmen jatkostakaan. Nuo molemmat oliwat hänen mie-
lipiteensä mukaan main suuren suuria merenlahtia.

Tämä Baffinin jyrkkä lausunto ratkaisi asian niin mar-
maksi, etteimät englantilaiset sen jälkeen enää pitkään aikaan
tehneet mitään koillismäylän löytämiseksi, lukuunottamatta pa-
ria mähäpätöistä yritystä Hudsonlahden tutkimiseksi.

Wasta yhdeksännentoista wnosisadan alussa ryhdyttiin
Englannissa jälleen pohjoisen napaseudun tutkimuksiin. Wa-
laskalanpyytäjät oliwat kyllä tehneet Pohjoisella Jäämerellä
uskaliaita ja useita onnistuneitakin retkiä. Ne pitimät har-
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rastusta jonkun »verran mireillä, koska ne aina toiwut mies'
tejä noilta mielenkiintoa herättämiltä, salaperäisiltä napaseu-
duilta. Mutta sittenkin turmittiin tuntumumpau herätystä,
ennen kuin saatiin hallitus asiaan harrastumaan. Tämä on
etupäässä luettama maantieteen tutkijan John Barroivin
ansioksi. Hän se oli, joka mäsymättömällä maikutuksellaan
sai yleisen mielipiteen kääntymään asian puolelle. Hallitus
oli tosin jo m. 1743 määrännyt palkinnon, kehoittaakseen
purjehtijoita lähtemään pohjoisille Mesille. Mutta asia oli
tästä huolimatta jäänyt sikseen. Varrowin »vaikutuksesta
hallitus nyt uudisti palkintomääräyksen. Englantilainen pur-
jehtija, joka Pohjois-Amerikan pohjoispuolitse idästä länteen
purjehtien pääsisi 110 pituusasteelle, Greenmichistä länteen
lukien, saisi miisituhatta puntaa, ja luoteiswäylcin onnellista
löytäjää odotti nyt, paitsi kuolematonta nimeä, kahdenkym»
menen tuhannen punnan palkinto.

Tämän jälkeen ilmaantuu naparetkeilijöitä, jotka maan-
tieteellisten löytöjen historiassa omat saamuttaneet unhottu-
mattoman nimen. Lähimpänä tarkoituksena pysyy edelleen-
kin luoteismäylän löytäminen. Ia tahdomme nyt seurata
näitä rohkeita retkeilijöitä, jotka pyrkimät pohjoisnaman ohitse
Isolle Waltamerelle ja etsimät lauman kaimattua kulkutietä
Pohjois-Amerikan saarisokkeloissa.

Kaksi sataa wuotta on kulunut edellä kerrotuista löytö-
yrityksistä Grönlannin ja Baffinin maan mesillä. Tällä
kerralla fuuntaa kaksi laimaa tultuansa samoille seuduille.
Ne omat jonka päällikkönä on retkikunnan marsinai-
nen johtaja John Ross, ja ..Aleksander", luutnantti W.
Edward Parrun johdettawana. Pitkän wäliajan kuluessa
owat edellisten retkien löydöt jo unohtuneet, niin että melkein
kaikki näillä seuduilla on uudelleen tutkittama.

Mutka kämi kuitenkin onnellisesti noilla ennen kulje-
tuilla mesillä. „Isc»bella" purjehti Lancastersalmeen. Mutta
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sunreksi kummaksi oli sittemmin niin kuuluisaksi tulleen löytö-
retkeilijän John Rossein silmä wielä niin harjaantumaton oi-
mallamaan napaseudun luonnonoikkuja, ettei hän huomannut
salmea salmeksi. Kemyt sumu petti hänet. Hän näki edes-
sänsä korkean muoriseudun. Ross merkitsi wuoret karttaansa,
nimitti ne Erookermuoriksi ja kaalisi „Isabellansa" takaisin.

Mutta luutnantti näki paremmin kuin hauen kaptee-
ninsa. Parry tuli toisella retkellänsä m. 1819 „Hekla"-
laimallaan samaan paikkaan ja näki samat wuoret. Ne näyt-
tiwät hauesta kuitenkin epäilyttäiviltä. Hän laski laiwallansa
suoraa päätä läpi „Crookerwuorien" ja tuli Laucastersalmen
läpi kuljettuaan edelleen laajemmalle ulapalle, jota nykyään
nimitetään Barromin salmeksi. Samalla kertaa löysi hän
myöskin Lancastersalmen eteläänpäin kääntymän haaran ja
n. s. Wellingtonkanawan. Sitten jatkoi hän matkaansa yhä
länteenpäin Melmillen saaren ohi, ja syyskuun 3 päiwänä
hän saattoi ilmoittaa miehistölleen, että he olimat maitta-
neet luwatun miidentuhanuen punnan palkinnon. He olimat
nyt purjehtineet 110 pituusasteen yli ja olimat puolitiessä
Beringin ja Dmvissalmien mälillä.

Mutta samassa ennätti talmikin, ja Parryn täytyi joh-
taa „Heklansa" ja sitä seuraama „Griper" -laimansa talmen-
miettoa marten Melmillesaaren rannikolle. Ensi kertaa une-
tettiin täällä napaseudun pitkää ja komaa taimea taas muo-
sisatojen kuluttua. Mutta warustukset oliwat sitä ivarten
niin hywin hankitut, ettei retkeilijöille ilmaantunut mitään
moittamattomia hankaluuksia, maikka taimea kesti odottamat-
toman kamvan. Wasta elokuun 1 päimänä laimat pääsi-
mät jäistä irralleen. Mutta siitä huolimatta jatkoi Parry
matkaansa länteenpäin, kunnes hän Kap Tundasin kohdalla
joutui läpipääsemättömään jäämyöhykkeeseen. Silloin ei ol-
lut muuta neumoa kuin kääntyä palausmatkalle. Etelässä
hän näki maan, jonka hän nimitti Bankmaaksi. Elokuun 27
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päiwänä lähti hän Melwillen luota, purjehti syyskuun 1 päi-
wänä Lancastersalmesta Baffinlcchdelle ja saapui lokakuun 30
päiwänä Englantiin. Ia näin päättyi tämä kuuluisin pur-
jehdusretki, mitä siihen saakka oli napaseuduille tehty.

Samaan aikaan kuin Parry oli purjehdusretkellään poh-
joisilla mesillä, oli hänen ystäwänsä John Franklin lähtenyt
tutkimusmatkalle, ei kuitenkaan merelle, maan maalle. Hän
aikoi astua maalle Hudsonlahden rannalla ja tutkia Pohjois-
Amerikan pohjoista rannikkomaata. Ainoastaan Hearne ja
Mackenzie oliwat siellä ennen käyneet, ja tämä laaja maa
oli melkein kokonaan silloin mielä tuntematonta erämaata.
Hän aikoi päimä-, miikko-, jopa kuukaudetkin myötäänsä mars-
sia pitkin rannikkoa, jota laajat merenlahdet ja wuolaat wirrat
monine koskineen uurtamat, ja päälliseksi kestää seudun kolkkoa
ilmanalaa muutenkin waiwalloisella matkallaan. Hän toimoi
pääsewänsä paljon etäämmälle pohjoiseen kuin Intiaanit ja
turkki-eläinten metsästäjät ja tulla estimolaisten alueelle. Maa
mahma, luoja wäkewä, sanotaan tawallisesti, kun on matka-
suunta »valittamana; ja tuntuu tietysti maamatka monin
kerroin marmemmalta, kun sen rinnalla ajattelemme purjehdusta
jäämerellä, missä jäätyneet karit ja kalliot omat kulkijan ka-
malia mihollisia ja uimat jäämuoret milloin tahansa moimat
hänen laimansa musertaa. Mutta kylläpä sentään matka tai-
taman kapteenin laimassa, mieläpä talmenmiettokin keskellä
jäämerta tuntuisi hauskemmalta ja turmallisemmalta kuin
moinen jatkamatta, jolle Franklin malmistautui.

Franklin astui laimaan Toukokuun 23 päiwänä 1819
purjehtiakseen Amerikan mantereelle. Hänen seuralaisinansa oli-
wat kaswientutkija ja lääkäri Richardson, midshipmannit
George Back ja Robert Hood sekä merimies John Hepburn.
Wasta elokuun 30 päiwänä he tuliwat Hudsonlahden Seuran
ensimmäiselle marastovaikalle Nelsonmirran lähellä mainitun lah-
den lounaisella rannikolla ja alkoimat siitä jalkamatkansa. Tästä



33

oli heidän ensin taiwallettawa 1,130 kilometriä Winnipegjär-
wen rannalle. He samosimat läpi synkkien metsien, halki laa-
jojen aamikoiden. Heidän täytyi kulkea kymmenen muolaan
mirran ja yhdeksän laajan järmen yli sekä raastaa mukanansa
matkatamarottaan ja meneitään. Lokakuun 23 päiwänä he
ennättiwät ensimmäiseen suunniteltuun pysähdyspaikkaansa
Fort Cumberlandhouseen.

Tammikuun 18 päimään saakka lemahdettiin täällä Winni-
pegjärwen rannalla. Sitten lähdettiin taiwaltamaan Athabaska-
järweä kohden. Tämä 1,390 kilometrin pituinen matka suo-
ritettiin pakkasessa, joka maihteli 37 ja 45 asteen mälillä
Celsiuksen lämpömittarin mukaan lukien. Perille päästiin
maaliskuun 2 päiwänä. Talwen ankaruutta näillä seuduilla
kuivataan seuraamilla sattumilla lauseilla. „Kepinnuppi polt-
taa kuin tuli kättäsi, jos tartut siihen, ja juodessast tee jää-
tyy teemadille. Jos olet marustettu mahdollisimman lämpi-
millä maatteilla ja pysyt ahkerasti liikkeellä, niin moit jotenkin
kestää tätä tawattoman kylmää ilmaa, niin kauman kuin se
pysyy tyynenä. Mutta kun alkaa tasangoilla myrsky raimota
ja ulmoa kuin julmimmat pedot, silloin tuntuu kuin sydän-
meresi rupeisi hyytymään."

Mutta taimen ankaruudesta huolimatta samosi retkikunta
muutaman intiaaniheimon aluetta yhä eteenpäin, kunnes se
saapui Suuren Orjajärmen rannalle. Siellä rakennettiin hä-
täisesti pölkyistä majat ja levähdettiin kewään lauhkeampia
ilmoja odotellessa. Paikka nimitettiin „Fort Providenceksi".
Toukokuulla aljettiin siitä matka edelleen, ja neljä miikkoa
kestäneen marssimisen jäljestä saawuttiin wiimeinkin Jääme-
ren rannalle.

Tähän saakka oli intiaaniheimon päällikkö Akaitcho, s. o.
suurijalta, seurannut retkikuntaa. Mutta nyt oli saamuttu
eskimolaisten alueelle. Suurijalta ei sinne tahtonut tulla,
maan palasi takaisin, ja eskimolaiset oliwat paenneet sisämaa-
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han päin. Intiaanit ja eskimolaiset elimät näet keskenään
niin katkerassa mihassa, ettei heillä ollut minkäänlaista rau-

hallista kanssakäymistä.
Kun eskimolaisia ei ollut tamattamissa, täytyi retkikun-

nan tulla omin neumoinsa toimeen. Sitten alkoi rannikon
tutkiminen. Ia samoin kuin ennen kasakat oliwat kulkeneet
nahkaiveneillään pitkin Jäämeren rannikkoa etsien norsunham»
paita, samoin nyt Franklin seuralaisinensa tieteellisessä tarkoi-
tuksessa souteli hennoilla tuohimeneillä myrskyistä Jäämeren
rannikkoa jäälohkareiden keskellä. 42 väimää kesti tätä us-
kaliasta menematkaa. Pitkä mitta Jäämeren rantaa Eopper-
minejoen suulta länteenpäin tuli tällä taivalla tutkituksi.
Mutta Turnagain- (palaus-)niemeltä täytyi retkikunnan ruo-
kamarain puutteen ja uhkaaman talmen tähden palata takaisin.

Elokuun 25 päiwänä jätti Franklin ja hänen reippaat
seuralaisensa iveneet Hoodjoelle Bathurstniemen tienoilla. Siitä
oli taas taimallettama takaisin Suuren Orjajärmen läheisyy-
teen, mistä menomatkalla oli Jäämeren rannikolle käännytty.
Ruotawaroja ei retkikunnalla enää ollut. Täytyi turmautua
siihen, mitä matkalla ehkä elämää otusta tamattaisiin tahi
jotakin syötämää kasivia löydettäisiin. Wasta Enterprisen
pysähdyspaikalla toiwottiin ruotawaroja tawattawan. Aina-
kin oli Franklin lähettänyt tietoa, että ruotawaroja sinne
matkan marteen heidän Maraksensa hankittaisiin. Rohkea matta-
toweri Back lähetettiin sitä paitsi edeltäpäin pitämään huolta,
että kaikki tulisi tarpeen mukaan toimitetuksi.

Mutta walitettawasti ei matkalla tamattukaan mitään
otuksia eikä muutakaan syötämäksi kelmollista. Ia sen täh-
dei» tuli tästä matka, jonka mertaista kauhuissa ja kärsimyk-
sissä Harmoin on tehty. Kaikki ruokamarat loppuimat, eikä
ollut keinoja tultakaan saada. Useita päiiviä täytyi nälkäisiä
watsoja tyydyttää lehtisammalilla ja »vanhoilla kengillä. Ia
melkein joka päimä menehtyi joku retkikunnan amuksi palta-
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tuita kantajia eikä woinut saapua yhteiseen yökortteeriin.
Kelpo lääkäri Richardson jättäytyi tahallansa päämatkueesta
jäljellepäin, kehoitellaksensa wäfynyttä jälkijoukkoa jatkamaan
ponnistuksianfa. Tässä joukossa oliwat myöskin retkikunnan
jäsenet Hepburn ja Hood sekä myöskin iroteesi-intiaani
Michel. Tätä miimeksi mainittua miestä oli Richardson jo
ennen epäluulolla katsellut. Franklin oli nimittäin hiljattain
lähettänyt hänet Richardsonin luokse kahden muuu tomerin
mukana. Perille oli hän kuitenkin tullut yksinään ja sano-
nut toisten matkalla kuolleen nälkään. Michel itse oli ollut
terme ja hymissä ivoimissa ja toi mielä muillekin palasen
lihaa, jota hän sanoi sudenlihaksi. Aluksi ei kukaan epäillyt
hänen kertomuksensa todenperäisyyttä; mutta pian huomattiin,
että hänen tuomansa lihakappale ei ollut suden, maan ihmisen
lihaa. Ia siitä alkaen näytti Michel yhä selmemmin luon-
nettansa. Kun Richardson eräänä sunnuntai-aamuna oli pois-
tunut yösuojutsesta, kuuli hän pyssyn paukahduksen. Hän
kiirehti heti suojukseen takaisin ja näki Hoodin makaaman tu-
len ääressä hengetönnä. Päässä oli luodin reikä, ja kun se
oli takaapäin ammuttu, ei tässä »voinut olla itsemurhasta
puhetta. Micheliä epäiltiin heti, maikka hän itsepintaisesti
syyllisyyttänsä kielsi. Mutta pian saiwat Richardson ja Hep-
burn selwästi huomata, että heitäkin odotti sama kohtalo,
kunhan main sopima tilaisuus tulisi. Asiata wakawasti har-
kittuaan tuli Richardson siihen päätökseen, että hänen täytyi
ennättää tuo kauhea irokeesi. Ensimmäisessä sopimassa tilai-
suudessa kaatui Michel maahan pistoolinluodin lämistäinänä.
Miesparka oli nälissään ja luonteensa raakuuden tähden tul-
lut ihmissyöjäksi, ja toisten turmallisuuden tähden oli hänet
seurasta tällä kauhealla tamalla poistettama.

Wähentyneenä ja nääntyneenä saapui retkikunta wii-
mein ensimmäiseen lemähdyspaikkaansa Fort Gnterpriseen, man-

han tuttaman Suurjalau alueelle. Ruotawaroja ei siellä kui-
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tenkaan ollut, eikä ihmisiäkään. Back oli näitä etsimässä, ja
sillä aikaa saimat nälkiintyneet retkeilijät jatkaa kurjaa elä-
määnsä, miten parhaiten moimat. Muutamien päimienKulut-
tua saapui kuitenkin Back intiaanien seurassa, ja nälkäiset
matkustajat oliwat pelastetut. Heti sen jälkeen lähdettiin
jatkamaan palausmatkaa samoja teitä, joita menomatkalla oli
kuljettu. Ilman suurempia mastuksia saamuttiin Fort Jor-
kiin Nelsonmirran suulle Hudsonlahden louuaisella rannalla.
Siitä purjehti Franklin jäljellä olemien seuralaistensa kanssa
Englantiin takaisin.

Waiwalloisella matkallansa oli Franklin, paitsi Pohjois-
Amerikan mannermaata, tutkinut ja kartoittanut pitkän mitan
Pohjoisen Jäämeren rantaa samalta kohdalta, millä Parry
oli äskeisellä löytöretkellciän purjehtinut. Pohjoisesta etelään
lnkien olimat nämä heidän tutkimansa paikat kuitenkin etäällä
toisistaan. Wcilillä on, paitsi muuta, Bankmaa, jonka Parry
oli matkallaan etelässä nähnyt.

Myöhemmin teki Franklin toisen tutkimusmatkan sa-
moille seuduille, ja kolme eri kertaa käwi Parrykiu wielä luo-
teislväylciä etsimässä. Kyllä siellä löydettiin mirtoja ja jär-
mici, salmia ja saaria, ja Amerikan pohjoinen ranta tuli yhä
selmemmin kartalla nähtämäksi. Mutta se, mikä oli pää-
asiana, jäi yhä edelleen hämäräksi. Luoteismäylää ei wielä
nytkään löydetty. Ia wastuksissa into masentui; asia jäi taas-
kin tuonnemmaksi lepäämään.

2. John Franklinin retkikunta Jäämerellä.
Edellä kerrotuilla retkillä oli »vähitellen makaunut se

mielipide, että jos jokin luoteismäylä olisi löydettämissä, se
kaikessa tapauksessa olisi kaupankäynnille kokonaan armoton.
Ilmanala ja siitä seuraamat luonnonesteet oli, näet, noilla
pohjoisilla seuduilla huomattu niin ankariksi, ettei mitään
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marsinaista kauppatietä woinut sieltä enää toiwoakaan. Kun
näin ollen jäljelle jäi ainoastaan tieteelle toiwottawa hyöty,
alkoi harrastus laimentua, ja w. 1828 julisti Englannin
amiraliteetti, ettei luoteismäylän löytämisestä enää mitään
palkintoa ollut moitettamissa.

Purjehtija James Clark Ross, joka Lancastersalmen
suulta nätohairahduksen pettämänä oli takaisin palannut,
oli kääntynyt tutkimaan etelänaman seutuja ja siellä mainetta
saawuttanut. Näiden tutkimuZmattain menestyminen sai tie-
teen edistystä harrastamain miesten huomion kuitenkiu jonkun
merran kääntymään pohjoistenkin napaseutujen puoleen.
Wanha Barrom ryhtyi taaskin innokkaasti asiata ajamaan,
ja niin saatiin marustetuksi retkikunta, joka uudelleen lähti
mielä hämärissä olemia pohjoisia napaseutuja tutkimaan.

Toukokuun 18 päiwänä 1845 lähti Greenwichistä kaksi
laiwaa, „Grebus" ja „Terror", joilla sitä ennen jo oli Ete-
läisellä Jäämerellä onnellisesti purjehdittu. Näillä toimoi
retkikunta Pohjoisellakin Jäämerellä hymin suoriutumausa.
Laiwat oliwat samalla purje- ja höyrylaiwoja. Eusi kertaa aikoi
ihminen taistelussaan Pohjoisen Jäämeren maltamia jäälohka-
reita ivastaan käyttää höyrynmoimaa amukseen. Hiiliä ei
kuitenkaan moitu suurta marastoa mukaan ottaa. Tilatarmittiin
tarkoin ruokamaroille, joita otettiin mukaan niin runsaasti, että
niiden piti riittämän wähintäin wiideksi wuodeksi. Muutenkin
piti retkikunnan ivarustusten oleman parhainta laatua, mitä
siihen aikaan oli nähty. Retken johtajana oli John Franklin,
manhimpia ja etemimpiä napaseudun tutkijain joukossa, syn-
tynyt Lincolnin kreiwikunnassa w. 1786, nyt jo lähes 60
wuotias wanhus. Laiwojen upseeristo oli aikansa parhaimpia
Englannin meriupseereja ja miehistö järjestään malittua jouk-
koa. Laiwojen koko wäestö oli 138 miestä.

Molemmat laimat purjehtimat ensin Grönlannin ran-
nikkoa kohden. Seuraaman heinäkuun 26 päiwänä tapasi



38

erääu walaskalanpyytäjä-laiwan kapteeni Franklinin retkikunti-
lleen mähän lännempänä Melwillelahden kohdalla, 70" 48'
pohjoista leweyttä ja 60" 13' läntistä pituutta Greenmi-
chistä lukien. Englantiin palatessaan toi tämä miimeiset nä-
kijän tiedot retkikunnasta.

Wuosi wieri sitten toisen jälkeen. Walaskalanpyytäjä-lai-
moja meni ja palasi, mutta ei mikään niistä tuonut tietoja
Franklinin retkikunnasta. Se oli kuulumattomiin häminnyt,
ja sen kohtalosta aljettiin jo pahinta aamistaa. Jo seuraa-
mana wuonna, 16 kuukautta lauvojen lähdön jälkeen, napa-
seutujen kulkija John Ross huomautti amiraliteettia siitä
mahdollisesta maarasta, missä Franklin retkikuntineen saattoi
olla, ja ehdotteli apuretkikunnan marustamista. Muiden asian-
tuntijain lausuimon mukaan ei silloin kuitenkaan ollut mitään
maaraa todenteolla pelättämissä. Mutta JohnRoss'in huomau-
tuksen perusteella muodostuneen yleisen mielipiteen maatimuk-
sesta päätettiin, että apuretkikunta oli lähetettämä matkaan,
jos ei ennen wuoden 1847 kuluttua kysymyksenalaisesta retki-
kunnasta saapuisi mitään luotettawia tietoja Englantiin.

Mntta tämäkin wuosi kului loppuunsa. Viimeinenkin
malaskalanpyytäjä-laima palasi. Mutta „Terrorista" ja „Gre-
buksesta" ei tullut mitään tietoja. Tohtori Rae, joka oli
ollut tutkimassa samoja seutuja, mihin Franklinin retkikun-
nan piti purjehtia, oli myöskin palannut. Mutta ei hänkään
ollut Franklinia nähnyt eikä kuullut.

Nyt oli jokainen selmillä siitä, että apuretkikunta oli
mitä pikemmin lähetettämä. Hallitus puolestaan lupasi 20,000
puntaa sille, joka onnistuisi Franklinille ja hänen seuralaisil-
lensa tviemään tehokasta apua, ja 10,000 puntaa sille, joka
toisi marinat tiedot retkikunnan kohtalosta. Silloin ryhdyt-
tiin kiireimmiten tehokkaisiin toimiin tietämättömiin joutu-
neen retkikunnan etsimiseksi ja auttamiseksi. Apu- ja tiedus-
teluretkikuntia lähetettiin toisia toisten jälkeen aina muoteen
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1859 asti. Niitä kustansiwat sekä Englannin hallitus että
yksityiset, etenkin muutamat amerikalaiset. Englannin halli-
tus uhrasi yksinään tähän tarkoitukseen muosien 1848—1854
kuluessa parikymmentä miljoonaa markkaa.

Kolmen ensimmäisen retkikunnan, jotka lähtimät mat-
kaan wuonna 1848, tuli etsiä kadonneita kolmelta seudulta,
joilla hämiön saattoi luulla tapahtuneen. Ihden oli mentämä
Lancastersalmen, toisen Beringinsalmen ja kolmannen Mac-
kenziejoen suun seuduille.

Ensimmäistä retkikuntaa johti edellä mainittn James
Clark Ross. Hän toimoi jo seuraamana kesänä tapaamansa
Franklinin. Mutta maimalloiseu matkan jälkeen palasi hän
Englantiin marraskuussa 1849. Hän oli Jäämerellä olles-
saan muun muassa otattanut kiinni satakunta kettua. Niiden
kaulaan hän oli panettanut messtnkirenkaat, joissa oli piirret-
tynä tiedot, missä hän oli ja missä apua oli tarjolla. Sit-
ten oli ketut jälleen laskettu irti, ja toimottiin, että joinkaan
niistä joutuisi Frankliniu retkikuntalaisten saaliiksi ja silla
taivalla meisi onnettomille pelastuksen sanoman.

Toisetkin retkikunnat palasimat etsittämiänsä löytä-
mättä. Kaikki oliwat kuitenkin jättäneet ruokawaroja useim-
paan huomattamaanpaikkaan. Toimottiin tietämättömiin joutu-
neiden edes jonkunkaan tämmöisen »varastopaikan löytämän
ja jätetyt ruokamarat nälkäkuolemasta pelastuakseen hymäk-
sensä käyttämän.

Wuonna 1850 ryhdyttiin kadonneitten etsimiseksi toi-
miin uudella innolla ja suuremmilla moimilla. Kemäällä
lähti Englannista yhteensä 14 laimaa etsimisretkille. Halli-
tus yksinänsä oli marustanut 10. Lisäksi tuli mielä kaksi
laimaa, jotka jalomielinen amerikalainen kauppias Grinnell
oli samaa tarkoitusta warten warustcmut.

Lopultakin onnistui yhden näistä laiwoista päästä ka-
donneen retkikunnan jäljille. Kap Rileyn luona löydettiin
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laimaköysien, purjeiden y. m. kappaleita. Parinkymmenen
kilometrin päässä siitä tamattiin jäännöksiä enemmän, kunnes
Beecheysaarella löydettiin retkikunnan entisen talmimajan
paikka. Siinä oli mielä huomattamissa paikka, missä retki-
kunnan käsityöläiset oliwat työtänsä tehneet, hawaintoasema
sekä pienoinen kasmipenger, jossa mielä muutamia »vuokkoja
kukki. Tarkasteltiin edelleen ja tamattiin kasmipenkereen mie-
ressä pienoinen hautausmaa, jossa oli kolme hautaa. Tam-
milautoihin kaiwerretut kirjoitukset ilmoittimat, että. siinä le-
päsi kolme Franklinin retkikunnan jäsentä. Mutta maikka koko
seutu tutkittiin mahdollisimman tarkasti, ei tuiteukaan löy-
detty mitään kirjallista ilmoitusta, joka olisi retkikunnan lo-
pullisesta kohtalosta antanut jotakin tietoa.

Eipä siis päästy selmille, minne retkikunta oli tästä tal-
mimajastaan lähtenyt. Ainoastaan sattuma antoi siitä mnt-
tauksen. Elokuun 21 päiwänä 1851 löysi tohtori Rae
Wollastonmaan rannalta alapuolen lipputankoa, johon oli
uanlattu pätkä malkeata nuoraa. Nuoran säissä oli punai-
nen »villalanka ja kuparisissa nauloissa ankkurinkuma, jotka
oliwat brittiläisen amiraliteetin merkit. Oli siis täysi syy
uskoa, että tämä löydetty jäännös oli kadonneen retkikunnan
kamaroita. Ihmeteltiin main, miten se oli näin laumaksi etelään
ajautunut, koska oltiin yleensä sitä mieltä, että retkikunnan
jäännösten piti olla löydettäwissä kauwempana pohjoisessa.

Tässä oli siis kaikki, mitä kadonneita etsimään lähte-
neet retkikunnat saimat etsittämistään tietää; parempaa me-
nestystä ei ollut niillä millään ollut.

Englannin amiraliteetti katsoi jo täyttäneensä melmolli-
suutensa kadonnutta retkikuntaa kohtaan. Kaikki, mitä »val-
takunnan kunnia ja maine maati, oli tehty. „Minä uskoi»,
että laimat omat hukkuneet ja miehet niiden mukana" —

lausui amiraali Walcott parlamentissa huhtikuun 5 päiwänä
1854. Muutamaa miikkoa ennen oli jo Franklinin, Cro-
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zierin ja retkikunnan muiden upseerien nimet pyyhitty meri-
mäen listoista pois ja heidät julistettukuolleiksi.

Niinä aikoina matkusteli tohtori Rae taaskin Amerikan
pohjoisilla seuduilla. Franklinin retkikunnau kohtalon selmittä-
minen ei tällä kerralla ollut hänen tarkoituksenansa, maan Hud-
sonlahden Seura oli lähettänyt hänet tutkimaan Boothia-nie-
mimaan läntistä rannikkoa. Huhtikuulla oli hän Pellylah-
dessa mainitun niemimaan itärannikolla. Siellä hän tapasi
eskimolaisia, jotka kertoimat, että joukko »valkeita miehiä ma-
han lännempänä Suuren Kalajoen seuduilla oli kuollut näl-
kään. Lisäksi sai hän tietää, että tewäällä 1850 oli King
Williamin maassa nähty noin 40 miestä, jotka pyrkimät
jäätä myöten etelään päin ja ilmoittimat merkeillä, että jäät
oliwat heidän laimansa musertaneet. Muutaman miikon ku-
luttua oli mannermaalla tamattu 30 »valkean miehen ruu-
mista ja miisi samallaista ruumista eräällä saarella noin
päimän matkan päässä Suurelta Kalajoelta pohjoiseen päin.
Rae kulki sitteu edelleen rannikkoa pitkin, kokoili lisätietoja
ja osteli eskimolaisilta tamaroita, jotta epäilemättä oliwat
olleet Franklinin retkikuntalaisten omia. Hän sai kokoon kaksi
tusinaa hopealusikoita, kultakellon, kaukotorwen osia, neljä weistä
ja useita muita esineitä, joista muutamat oliwat retkikunnan
jäsenten nimikirjaimilla tahi kokonaisilla nimillä merkityt.

Rae mei kokoomansa esineet amiraliteetille. Kaikki häm-
mästyimät; sillä näin eteläiseltä seudulta ei Franklinia oltu
ollenkaan etsitty. Raen tuomia tietoja epäiltiin. Asiantun-
tijat kokimat selittää niitä epäluotettamiksi. Mutta ylei-
nen mielipide muodostui kuitenkin saatujen tietojen mukaan
ja maati mieläkin uusia etsimistoimia. Ia niin tuli pääte-
tyksi, että ainakin kaksi Hudsonlahden Seuran palweluksessa
olemaa miestä oli lähetettämä mainituille seuduille.

Raen täytyi heikon termeytensä tähden kieltäytyä tar-
jotusta toimesta. Mutta matkaan lähteneet Stewart ja An«
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derson saapuimat puheenalaisille senduille ja altoimat etsi-
misensä. Franklinsalmen läheisyydestä, Boothianiemen poh-
joispuolelta he löysimät kolmesta eskimolaismajasta lisää ret-
kikunnan tamaroita. Niistä saatiin useita eurooppalaisen we-
neen osia, liemimalja, maskikattila ynnä muita pieniä tama-
roita, joista muutamassa oli »vuosiluku 1843. Gskimolaiset
selittimät merkeillä, että tamarat oli saatu eräästä laimasta
ja että malkeat miehet oliwat kuolleet nälkään. Myöhem-
min löysimät etsijät Montrealsaarelta wielä muutamia esi-
»»eitä, joissa oli nähtäwänä „Grebus"-laiwan lääkärin tohtori
Stanleyn ja „ Terror" -laiman nimet. Laiwatawaroita löydet-
tiin myöskin suuret määrät; mutta mistään ei löydetty retki-
kunnalle kuuluneita papereita eikä myöskään kuolleitten ruu-
miita tahi luurankoja Gskimolaiset kertoimat, että saarelle
oli kuollut ainoastaan yksi mies; muut oliwat menneet man-
nermaata kohden, ja rannan juoksuhiekasta siellä sitten löy-
dettiinkin muutamia luurankoja. King Williamin maahan
eimät etsijät tällä kertaa moineet päästä, maan he palasimat
Englantiin takaisin.

Stemartin -ja Andersonin löydöt todistimat nyt mii-
meinkin marinoiksi Raen tuomat tiedot, että ainakin joku osa
Franklinin retkikunnan miehistöä oli tullnt maihin Kalajoen
snulle ja siitä jatkanut matkaansa sisämaahan päin. Hallitus
maksoi seu tähden Raelle lumatun palkinnon 10,000 puntaa,
mutta ei ollut taipumainen enää marustamaan mitään uutta
retkikuntaa tämän hämärän asian walaisemiseksi.

Mutta kadonneen retkikunnan johtajan John Franklinin
puoliso, Lady Franklin, ryhtyi nyt pontewiin toimiin mieläkin
uuden retkikunnan marustamiseksi. Hän myi omaisuutensa, jalis-
toilla koottiin lisäksi tarwittawll summa. Kapteeni Mac Clin-
lock, kokenut ja erittäin rekimatkoistaan kuuluisa napaseudun
kulkija, rupesi retkikunnan johtajaksi. Kaikki laiman päällys-
töön kuulumat henkilöt tarjoutuiivat matkalle palkatta.
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Heinäkuun 1 päiwänä 1857 lähti laima „Fox" mat-
kalle. Uljaasti purjehdittuani: jäisten salmien läwitse ja mie-
tettyään kaksi talwea pohjoisissa jäissä, tapasi Mac Clintock
wiimein joukon eskimolaisia. Näiltä hän sai kuulla, että
muosia sitten suuri laima oli King Williamin maan läheisyy-
dessä häminnyt jäihin. Miehistö oli pelastunut maalle ja
sitten lähtenyt kulkemaan Kalajoelle päin, missä se sitten oli
joutunut perikatoon.

Huhtikuun 2 päiwänä 1859 lähti laiwastareki-retkikunta
kulkemaan miitattuun suuntaan saadakseen enemmän tietoja.
Kapteeni Mac Clintock oli itse sitäkin johtamassa, apunansa
luutnantti Hobson. Matkalla kuultiin, että King Williamin
maan läheisyydessä oli toinenkin laima joutunut haaksirikkoon
ja että se useita muosia oli ollut eskimolaisille mainiona
kultakaimoksena. Tämän kuultuansa retkikunta jakautui. Hob-
son lähti etsimään haaksirikkoon joutunutta laimanhylkyä.
ja Mac Clintock jatkoi matkaansa mannermaalle päin. Mutta
hän pettyi toimeissaan. Wasta palausmatkallaan hän löysi
yhden luurangon ja eurooppalaisen maatetuksen repaleita sekä
lompakon, jossa oli saksankielisiä kirjeitä. Myöhemmin hsn
löysi myöskin kimikasan, jonka sisällä oli Hobsonin ilmoitus,
että hän oli löytänyt tärkeitä tietoja.

Luutnantti Hobson oli lamannut King Williamin maan
pohjoisella niemellä Kap Felixillä kolme suurta telttaa täynnä
peitteitä ja maatekappaleita sekä metsästystarpeiden ja ma-
neetisten koneiden jäännöksiä. Myöhemmin hän tapasi Point
Victoryn luona kokoonkyhätyn kimikasan ja siitä tinalaatikon,
jossa miimeinkin oli tärkeitä kirjallisia tietoja kadonneen
retkikunnan kohtalosta. Tamaroitakin oli siinä joku määrä.
King Williamin maan itäinen rannikko tutkittiin; mutta sieltä
ei löytynyt muuta kuin mene, kaksi ihmisen luurankoa, muu-
tamia maatekappaleita ja muita tawaroita. Pänväkirjoja,
joista olisi saatu lukea retkeläisten muistiinpanoja, ei
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retkikunnan onnettoman kohtalon yksityisseikkoja. Noita haja-
naisia ja monen eri retkikunnan sekä yksityisten matkustajain
antamia tietoja kooten ja toisiinsa merraten omat asiantun-
tijat päätelleet asiain kehittyneen seuraamaan tapaan.

Retkikunta oli saapunut Lancastersalmeen elokuun alku-
puolella 1845. Tallveksi se oli sittemmin asettuneet „Grebus-
ja Terror-" lahteen. Kapteeni Fitzjames oli käynyt tutkimus-
retkellä Wellingtonkanawassa ja palannut sitten talmenmiet-
toon. Talmi oli mietetty Beecheysaarella, missä retkikunnan
oiwalliset warustukset oliwat tarjonneet mnkaman ja kodik-
kaan olon talmen aikana. Miehistöstä, jota oli kaikestaan
138 henkeä, kuoli täällä majaillessa kolme, niin knin löydetyt
haudat osoittimat.

Kun meri aukeni seuraamana kesänä, kääntyi retkikunta
eteläänpäin, mutta joutui umpimutkaan; laimat tarttuimat
ahtojäihin ja jäimät siihen jonkun merran pohjoispuolella
Kap Felixiä. Täytyi alkaa toista talwenwiettoa. Touko-
kuussa 1847 lähti luutnantti Gore ja Des Voeux sekä kuusi
miestä rekimatkalle, tutkiakseen King Williamin maan eteläistä
rannikkoa. Kap Victoryn läheisyydessä he merkiksi kootun
kimitasan alle painivat sen tiedonannon, jonka Mac Clin-
tockin retkikunta sitten löysi ja jossa oli kirjoitettuina seu-
raamat tiedot:

„Toukokuun 28 päiwä 1847. H. M. Laimat ,Grebus^
ja ,Terror/ Wiettäwät talmea merellä 70° 5' pohjoista
lemeyttä, 98° 23' läntistä pituutta."

„Olemme mieltäneet talmen 1846—47 Beecheysaarella
74° 43' 28" pohjoista lemeyttä, 91° 29' 15" läntistä pituutta,
purjehdittuamme Wellingtonkanawaa 77° saakka pohjoista le-
meyttä ja palattuamme takaisin Cornmallissaaren länsipuolitse.

„Sir John Franklin retkikunnan komentaja. Kaikki
hymin. Osasto, 2 upseeria ja 6 miestä, on maanantaina
Toukokuun 24 päiwänä 1847 lähtenyt laiivasta."
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Ilmoituksen alla omat Gm. Goren ja Char. I. Des
Voeuxen allekirjoitukset.

Tämä tiedonanto oli kirjoitettu painetulle laamalle, jom-
»noisia englantilaisissa laimoissa tamallisesti oli käytettäminä
ilmoituksia marten, mitkä ohjeen mukaan oliwat pulloon suljet-
tawat ja wiskattawat mereen. Omituista ilmoituksessa on kirjoi-
tuslvirhe; ilmoitetaan näet Beecheysaarella mietetyksi talmi 1846
—47, maikka se todenmukaisesti on ollut talmi 1845—1846.

Gore riensi sen jälkeen matkatomereineen kaimoihin takai-
sin. Mutta siellä he tapasimat miehistön symimmässä surussa.
Retkikunnan uskalias, ijätas johtaja John Franklin lepäsi
ruumiina; kesäkuun 11 päiwänä 1847 oli hän kallistanut
päänsä lepoon pohjoisten jäitten keskellä, kaukana isänmaas-
taan ja omaisistaan. Crozier oli rumennut johtajaksi.

Mutta pian oli kesä mennyt, pian koko muosi 1847,
eimätta laimat olleet päässeet »vapaiksi jäiden kauhistamista
kahleista. Ruotawaroja riitti enää »vain muutamaksi kuu-
kaudeksi. Lihamarasto, jonka säilymistä oli ihan marmana
pidetty ja jonka riittämäisyyteen oli luotettu, oli hawaittu
niin pilaantuneeksi, että se oli kokonaan kelwottomana pois
heitettäivä. Saksassa asuwa kunnoton juutalainen oli se»»
retkikuntaa warten walmistanut. Samaan aikaan joutui tämä
tunnoton tehtailija muistakin petoksistansa Englannissa syy-
tettäiväksi ja sai huivin ansaitun rangaistuksen.

Seuraawan talmen kuluessa näkyy sitten tautia ilmaan-
tuneen kaimojen »väestössä. Huhtikuulla 1848 oli jo päätetty
jättää laimat, ja 22 päiwänä lähdettiin matkalle etelää koh-
den. Mutta kuljetettamien tamaroiden raskauden ja rekien
sopimattomuuden tähden kulku edistyi sangen hitaasti. Tielle
näkyy jo monta miestä kuolleen; sillä juuri tätä tietä löy-
detyt haudat osoittamat. Miehistö näyttää kuitenkin pysy-
neen jonkunmoisissa lvoimissa, sillä kaikki nämä haudat oliwat
wielä huolellisesti kilvillä peitetyt.
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Huhtikuun 25 päiwänä oliwat he ennättäneet ainoas-
taan 5 englannin penikulmaa eteenpäin eli saman kimikasan
luo, jonka Gore ja Voeux oliwat edellisenä kemäänä koonneet.
Retkikunnan uusi johtaja antoi purkaa sitä sen werran, että sinne
jätettykirjallinen ilmoitus saatiin esille. Siihen hän sitten saman
paperin reunaan kirjoitti tiedot, että laimoista oli lähdetty
huhtikuun 22 päiwänä, että Sir John Franklin oli kesä-
kuun 11 päiwänä 1847 kuollut ja että retkikunnassa nyt
oli jäljellä ainoastaan 105 miestä. Hautojen laadusta ja
matkalla hyljätyistä tamaroista tämän jälkeen moi päättää,
että miehistöä alkoi tauti ja nääntymys yhä ankarammin
waiwata. Joku määrä miehiä kääntyi matkalta takaisin ja pyrki
jälleen laimoihin. Ruumis, jonka eskimolaiset kertoimat toisessa
laimassa nähneensä, näyttää todistaman, että jotkut lienewät
laimoihin takaisin päässeet. Toinen joukko tapasi Washington-
lahden seuduilla ensi kerran eskintolaisia. lättimätkö nämä
amuttomat retkeilijät oman onnensa nojaan, wai murhasimatko
heidät, sitä ei ole selmille saatu. Ainoastaan mähäinen jään^
nös heitä näyttää saapuneen Suurelle Kalajoelle ja siellä
lopultakin perikatoon joutuneen. Ainoakaan heistä ei näytä
muotta 1848—1849 kauwemmin elossa pysyneen.

Ilmoitus, jonka Gore oli kimikasaan säilyyn pannut
ja johon Crozier sitten oli lisännyt tietoja jälkeenpäin sat-
tuneista tapauksista, antaa meille täydellisesti luotettamia
tietoja ainoastaan huhtikuun 25 päimään saakka 1848. Mitä
siitä eteenpäin retkikunnan kohtalosta päätellään, se kaikki
riippuu sattumalta saatujen hajanaisten tietojen yhdistämi-
sestä ja niitten mertailemisesta. Mutta kun nämä tiedot enim-
mäkseen omat saadut eskimolaisilta, joidenkertomuksiin ei käy
paljon luottaminen, niin jää Franklinin onnettoman retki-
kunnan lopullinen kohtalo sittenkin hämäräksi.

Sattuma on Franklinin retkikunnan kohtalosta saattanut
ilmi enimmät niistä tiedoista, mitä siitä tähän saakka on
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simistyneen maailman kuultawille tullut. Mahdollista on, että
wielä sattumalta löydetään joku päimäkirja tahi muita muis-
tiinpanoja. Monet esimerkit todistamat, että säilyyn jätetyt
tamarat ja ilmoitukset omat pitkien aikojen kuluttua tamatut
mallan käytettäivcissci kunnossa. Niinpä komentaja Albert
Hastings Markham löysi muonna 1873 ihmeteltäwän hywin
säilyneenä osan niitä ruokawaroja, jotka Ross talivella 1848
—1849 oli pannut säilyyn Franklinin retkikuntaa warten.
Metallilaatikoihin pantu liha sekä kaswiksetkin oliwat säily-
neet täydellisesti kelpaamassa kunnossa, maikka oliwat siellä
olleet jo kolmattakymmentä ivuotta. Ihmeteltämämpää on
mielä, että purjehtija Willem Barentsin papereita löydettiin
300 muoden kuluttua, ja oliwat ne wielä silloinkin luetta-
massa kunnossa.

Luonnollista on, ettei enää warustella mitään erityisiä
retkikuntia, joiden tulisi Franklinin ja hänen mattakumppa-
leittensa jättämiä tietoja ja esineitä etsiä. Mutta jokainen
tutkija ja purjehtija, joka liikkuu noilla pohjoisilla seuduilla,
pitää marsinaisen tarkoituksensa ohella tärkeänä tehtämänänsä
etsiä onnettoman Franklinin retkikunnan jättämiä papereita.

3. Luoteiswäylän löytäminen.

Edellisessä olemme jo maininneet, että oli päätetty
Beringin salmenkin kautta lähettää retkikunta Jäämerelle
Franklinia etsimään. Tätä tarkoitusta warten warustettiin
kaksi laiwaa, „ Enterprise" ja „Investigator." Edellistä johti
kapteeni Collinson ja jälkimmäistä kapteeni Robert John le
Mesurier Mac C lur e.

Laiwat lähtiwät Plymouthista tammikuun 20 päi-
wänä 1850. Ne purjehtimat Kap Hornin ympäri ja Hono-
lulun kautta, mutta eimät pysyneet samassa matkassa, koska
„Gnterprise" oli kululleen nopeampi. Mac Clure koki kuitenkin
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kaikin keinoin ennättää Beringin salmelle samaan aikaan kuin
Collinson ja purjehti sen tähden »vaarallisempaa tietä suo-
raan Aleutein saarten kautta. Matka onnistui esteettömästi,
ja ..Inuestigator" ennätti Beringin salmeen ennemmin kuin
„
Enterprise", joka oli kiertänyt aukeata merta myöten. Täällä

kohdattiin englantilainen laima „Herald", joka oli tuonut
lisäksi muonamaroja retkikunnalle pitkän matkan märäksi. An-
nettujen ohjeiden mukaan olisi molempien laimojen ollut tästä
Jäämerelle samassa seurassa lähdettämä. Mutta kunnian-
himon kiihdyttämättä lähti Mac Clure „Enterpriseä" odotta-
matta yksinänsä edeltäpäin purjehtimaan koillista kohden.

Matka käwi aluksi kaikin puolin onnellisesti. Itään-
päin käännyttyänsä saapui Mac Clure jo elokuun 21 päi-
wänä Mackenziejoen suulle ja syyskuun 6 päiwänä Parrun
niemelle. Siitä hän näki koillisessa korkean maan, jonka hän
nimitti Prinssi Albertin maaksi. Sitten hän purjehti tuon
nähtämissä oleman Prinssi Albertin maan luoteispuolelta tä-
män ja Bankinaan mäliseen salmeen. Mutta syyskuun 11
päiwänä hän siellä kohtasi läpipääsemättömän jään. „In-
vestigator" ajelehti sitten jäiden mallassa pitkät ajat salmea
eteenpäin, kunnes se lokakuun 30 päiwänä jäiden mukana
pysähtyi lähelle Prinsessa Royal-faarta. Siihen päätti
Mac Clure marustautua jäämään taimeksi, maikka asema
oli sangen määrällinen. Wasta pitkien aikojen kuluttua aset-
tui jää täydellisesti paikoilleen, niin ettei laima enää ollut
m aarassa.

Talwen alkupuolella tekiwät retkeilijät rekimatkoja, tut-
kiaksensa ympärillään olemia seutuja. Niinpä lähti Mac
Clure lokakuun 21 päiwänä kuuden miehen seurassa kulke-
maan itäänpäin. Jo neljäntenä päiwänä hän huomasi
jään laadusta, että he lähemmät salmen suuta ja oliwat
tulossa aawalle merelle. Jo yöllä kiipesi innostunut kap-
teeni pari sataa metriä korkealle kukkulalle, ollaksensa heti
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päimän »valjettua malmis tähystelemään eteenpäin. Ia kun
aurinko nousi, oli hänen edessänsä näkyala, joka sai hänen
sydämmensä ilosta sykkimään. Hän näki Prinssi Albertin-
ja Bankinaan rantain kääntymän kummankin eri suunnalleen,
ja hänen edessänsä oli laaja aukeama, jäätynyt Melville-
salmi, tunnetun Barromsalmen läntinen ulappa.

Ia niin oli tänä aamuna, lokakuun 26 päiwänä 1850,
löydetty luoteisiväylä, jota jo »vuosisatoja oli etsitty, jota
etsiessään Franklin oli retkikumppaleineen perikatoon joutunut
ja jota marten kaikestaan 58 eri retkikuntaa oli marustettu.
Nyt oli tie tiedossa. Täytyi maan odotella, kunnes kemätmyrZ-
kyt rikkoisimat Melvillesalmen jääpeitteen, knnnes kesä vur-
jehdusmäylät aukaisisi. Silloin „Investigator" keinuisi tu-
tuilla mesillä ja saapuisi Jumalan awulla myöskin Atlan-
tin merelle.

Mac Clure palasi takaisin laimaansa. Ia niin ylei-
nen ja suuri oli ilo tuosta onnellisesta löydöstä, että napa-
seudun pitkän yön ja ankaran ilmanalan tuottamat »vaimat
ja rasitukset helposti kestettiin. Olihan odotettamana kun-
niakas retki kotimaahan, niin pian kuin näistä jääkahleista
olisi irti päästy.

Aurinko tuli jälleen näkywiin, ja samalla saapui kemät.
Aika oli taaskin fomelias tehdä rekiretkiä. Etsittiin kaikkialta
ympäristöltä Franklinin retkikunnan jäännöksiä, maikka tietysti
ilman minkäänlaista menestystä; sillä eihän kadonnut retki-
kunta ollut näin etäällä lännessä käynytkään. Heinäkuun
keskipaikoilla irtautuimat jäät ja ajoimat „Investigatoria"
eteenpcyn Prins Walessalmen suuta kohden. Melvillesal-
melle oli enää matkaa ainoastaan 40 kilometriä. Mutta silloin
tuli eteen jääriuttoja, joiden läpi ei käynyt yrittäminenkään.
Tie oli kyllä edessä löydettynä, ja ainoastaan turhan lyhyeltä
kulkematonta matkaa, ennen kuin olisi tutuille mesille tultu;
mutta siitä oli nyt aiman mahdotonta eteenpäin päästä.
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Mac Clure ei kuitenkaan menettänyt uskallustansa. Hän
päätti kulkea eteenpäin toista tietä. Hän palasi takaisin,
aikoi kiertää Bankinaan ympäri ja tulla sitä tietä Melville-
salmeen. Elokuun 16 päiwänä aljettiin valausmatta, ja parin
päilvän kuluttua purjehdittiin Bankinaan lounaisimman nokan,
Kap Kelletin ohitse. Mutta nyt alkoi mitä kauhistamin vur-
jehdusretki. Kaikkialla näkyi jäitä. Ainoastaan rannikolla oli
sulaa mettä. Aluksi tämä juoma oli mielä jotenkin amara, noin
10 kilometrin lemyinen; mutta sitten se kämi yhä kaitaisemmaksi.
Saaren pohjoisimman niemen kohdalla se oli enää 360 metrin
lemyinen, ja lopuksi oli sulaa wettä ainoastaan 275 metrin
lewyinen railo. Ranta laskeusi äkkijyrkästi mereen; luoti-
nuora ei missään ulottunut pohjaan. Laima oli tämmöisessä
uomassa silminnähtämässä maarassa. Olisihan milloin tahansa
moinut nousta myrsky ja panna nuo suunnattomat jäärouk-
kiot liikkeeseen. Minkäänlaiset ihmisneron keksinnöt eimät olisi
woineet semmoista moimaa mastustaa. Laima olisi siinä
tapauksessa jäiden ja jyrkän rannan mälissä auttamattomasti
musertunut palasiksi. Eikä tuo juoma muutenkaan ollut rau-

hallinen kulkuiväylä. Maininki kämi siinä moimakkaasti ja
misteli irtonaisia jäälohkareita jyrkkää rantaa ivastaan.
„Investigatorin" täytyi usein etsiä suojaa kallioiden takana.
Wiimein se joutui merenivirtaan jäälohkareiden sekaan ja
ajautui siinä Bank- (Mac Clure)-salmea myöten suoraan itä-
möityä Melvillesalmea kohden. Mutta pian tuli täälläkin mus-
taan jäitä, joiden läpi oli mahdotonta päästä. Ia elämän ja
kuoleman mälillä häälymät retkeilijät keksimät wiimein turwal-
lisen lähde»», johon he syyskuun 23 päiwänä laiwansa ankku-
roimat. Mac Clure antoi lahdelle nimen „Mercybai", armon-
lahti. Hän oli tullut jälleen lähelle muotta ennen löytämäänsä
uutta mäylää, jota hän ei kuitenkaan ollut moinut purjehtia. Ia
hänen täytyi toisen kerran asettua wiettämään talmea, joka ei nyt
kulunut yhtä iloisesti eikä niin hymillä toimeilla kuin edellinen.
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Näissä tukalissa oloissa oli se kuitenkin lohdutuksena,
että laima oli turmallisessa lahdelmassa, jossa jäät eimät
moineet sitä suuresti uhata. Mutta ruokawarat oliwat käy-
neet niin wähiin, että annoksia täytyi kolmanneksella »vähen-
tää. Onneksi oli Bankmaa kuitenkin syötäwäksi kelpaamasta
riistasta rikkaampi kuin oli osattu toiwoakaan. Miehistölle
moitiin sen tähden antaa lihaa kolmasti miikossa. Mutta
siitä huolimatta alkoi wäestön terweys huolestuttawassa mää-
rässä käydä huononm^M^

Kemään tulleM^llhti Mac Clure rekimatkalle »vasta-
päätä olemalle Melvillesaarelle. Hän toimoi siellä tapaa-
mansa jonkun retkikunnan, joka oli lähetetty Franklinia etsi-
mään niinkuin hänenkin johtamansa, nyt itse apua tarmitse-
mcma. Mutta sieltä hän löysi ainoastaan kootun kimikasan
ja siinä ilmoituksen, jonka Mac Clintock oli siihen jättänyt

kesäkuun 1 päiwänä 1851. Hän lisäsi samaan säilyyn ilmoi-
tuksen oman kaimansa asemasta ja tilasta ja palasi takaisin
matkatomereittensa luokse.

Kemciän tullessa oli tuumailtu, että joku määrä mie-
hiä lähtisi laimasta ja kulkisi eteläänpäin etsien apua, jos
ehkä siellä olisi joitakuita laiwoja tawattawissa tahi muuta
pelastuksen neuwoa. Oli jo ryhdytty walmistuksiin tätä ret-
keä warten. Mutta heinäkuun 5 päiwänä muutti yksi mie-
histä manan majoille, ja tämän tähden lykkäytyi aijottu matka.

Seuraamana päiwänä saapui apu odottamatta. Siitä
kertoo Mac Clure päimäkirjassaan seuraamaan tapaan.

Kamelin ensimmäisen luutnautin kanssa laiman lähei-
syydessä ja tuumailimme, miten saisimme kaiwetuksi kuolleelle
matkatomerillemme haudan tuohon lomaan ja jäätyneeseen
maahan. Silloin äkkiä huomasimme miehen lahden suulla
jäälohkareita pitkin nopeasti tuleman meitä kohden. Käyn-
nistä ja ulkoasusta päätellen luulimme aluksi hänen oleman
jonkun omia miehiämme, jokakiirehtisi laimaan karhun edellä.
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Mutta mitä lähemmäksi hän tuli, sitä oudommalta hän meikä-
läiseksi näytti katsellessamme. Jonkun merran hänessä sit-
tenkin oli tuttua, ja sen tähden rupesimme jo armelemaan, että
joku aijotun rekimatkan märäksi koettelisi uutta matkapukucmsa.
Kun emme täällä ollessamme wielä ennen- olleet ketään wie-
rasta ihmistä läheisyydessämme nähneet, niin saattoi tämä
outo tapaus nyt meidän mielemme suureen jännitykseen.

Kun outo tulija oli päässyt puolentoista sadan metrin
läheisyyteen meistä, kohotti hän kätensä ja wiittoili, niinkuin
eskimolaisilla on tapana ilmoittaa asiaansa. Samalla hän
kaikin woiinin huusi joitakuita sanoja, jotka tuulen ja hänen
luonnottoman ponnistuksensa tähden kuuluiwat meidän kor-
mumme kauhealta hätähuudolta. Mutta outo matkustaja tuli
rauhallisesti yhä lähemmäksi, ja kun me huomasimme, että
hänen kasmonsa oliwat mustat kuin ebenholtsi, mietimme to-
dellakin itseksemme, että minkähän maailman asukas hän oikeas-
taan lieneekään. Wähäsen hännäntynkää main ja wuohen-
sorkat lisäksi, niin marinaankin olisimme pakoon pötkineet.
Mutta nyt me sentään pysyimme urhoollisina paikoillamme.
Ia maikka taimas olisi päällemme pudonnut, niin emme olisi
enemmän hämmästyneet, kuin nyt kuullessamme oudon tulijan
suusta seuraamat sanat:

„Minä olen luutnantti Pim, ennen palmellut Geral-
dissa', nyt,Resolutessa'. Kapteeni Kellet on Dealy Islannissa."

Samassa me hyökkäsimme tulijaa ivastaan ja tartuimme
hänen käsiinsä. Se oli mallan itsestään seurannut. —

„Investigatorin" miehistö oli nyt siis pelastunut. Kap-
teeni Kelletin lähettämä rekimatkue oli löytänyt Melvillesaa-
relta sen kimikascm, johon Mac Clure oli pannut edellä mai-
nitun ilmoituksensa. Siitä oli seurannut amunlähetys, joka
nyt tuli oikeaan aikaan ja suureen tarpeeseen.

Tuli sitten kesä 1852. Bankinaan rannikon kasmikunta
wirkosi rehewämmäksi kuin olisi milloinkaan woinut odottaa
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näkemänsä näin pohjoisella lemeydellä. Jää ja lumi hämisi-
mät rannoilta. Elokuun 16 päiwänä keinui „Investigator"
wapaana Armonlahden aalloilla. Mutta jääriutta lahden
suulla esti sen lähtemästä matkalle, ja 20 päiwänä tuli an-
kara pakkanen, joka jäädytti lähdenkin uudelleen.

Nyt oli kyllä täydellisesti todistettu, että luoteismäylä
oli löydetty. Mutta samalla oli myöskin tullut selmäksi,
ettei sitä moitu purjehtia. „Investigatorin" miehistön täy-
tyi jättää laimansa ja palata toifella, joka oli purjehtinut
Atlantin meren puolelta Melvilleen.

Siitä huolimatta sai retkikunnan johtaja Mac Clure
Englannissa kunnioitusta osakseen. Olihan nyt kuitenkin käy-
nyt selmäksi, että sama meri kiertää Amerikan ympäri poh-
joisessa, ja ainakin tämä maantiedollinen kysymys oli tullut
ratkaistuksi. Ia maikka Englannin hallitus oli peruuttanut
aikaisemmin julistetun 20,000 punnan palkinnonmääräyksen,
katsoi se kuitenkin kohtuulliseksi antaa löytäjälle siitä puolen
eli 10,000 puutaa.

lattetut myöhemmät tutkimukset omat osoittaneet, että
läntiset ja itäiset wedet owat etelämpänäkin keskenään yhtey-
dessä. Kartalla näemme King Williamin maan länsipuolella
Viktoriasalmen ja sen jatkona Deasesalmen. Coronationlah-
den ja Delphitt- ck Unionsalmen kautta tullaan siitä laajem-
mille mesille ja wiimein tuosta monisokkeloisesta saaristosta
aamalle Beaufortin merelle, jolla nimellä kartoissa merkitään
laajaa Pohjoisen Jäämeren ulappaa Pohjois-Amerikan saari-
sarjan länsipuolella.

Kaikki nämä mäylät ja monilukuiset merensalmet omat
kaupalle kuitenkin mallan armottomat; sillä mikään säännölli-
nen purjehdus ei siellä menesty. Mutta maantiede hyötyi
paljon siitä suuresta innosta, millä tätä Kiinaan ja Intiaan
johtamaa pohjoista mäylää etsittiin. Näitäretkeilijöitä saamme
kiittää siitä, että Amerikan pohjoinen saaristo on tullut tun-
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netuksi ja tutkituksi. Etenkin John Franklin ja hänen onne-
ton retkikuntansa oli se uhri, jonka tämä pulmallinen kysy-
mys selmitäksensä maati. Ia maikka ei tämä tutkimusret-
killä harmaantunut ja hautansa löytänyt manhus saanutkaan
itse tuota maikeata tehtämää loppuun suorittaa, on hänen
perikatonsa kuitenkin edistänyt ja jouduttanut asian ratkaisua
enemmän kuin mitkään muut seikat. Jos ei näet otettaisi
huomioon Franklinia etsimään lähteneiden retkikuntien tekemiä
löytöjä ja tutkimuksia, niin jäisi Amerikan verimpään pohjoi-
seen sangen mähän muilla matkoilla löydettyä ja tutkittua.



111.
KoMswiiylii.

1. Ensimmäiset yrittelijät.
Edellä on kerrottu, että norjalaiset jo aikaiseen oliwat

tehneet purjehdusretkiä maansa rannikkoa pitkin koillista koh-
den ja sitten Nordkapin ympäri kierrettyänsä joutuneet Wie-
nan lahdelle eli Walkealle merelle. Kaupankäynti Permalais-
ten kanssa oli sitten asiana, jonka tähden näillä pohjoisilla
mesillä edelleenkin liikuttiin purjehdusmatkoilla, kunnes mah-
tawa Perman malta menetti itsenäisyytensä ja sen kauppa
hämisi. Koillismäylän läntisin pää oli tällä tamalla jo man-
hoina aitoina tullut purjehdukselle tunnetuksi.

Samaan aikaan kuin etsittiin meritietä idän rikkaisiin
maihin Afrikan ympäri, suoraan länteenpäin purjehtien ja
Amerikaa pohjoispuolelta kiertäen, rumettiin myöskin luomaan
huomiota Euroopan ja Aasian pohjoispuolella olemiin mesiin.
Toimottiin näet sieltäkin meritietä Kiinaan ja Intiaan pääs-
tämän. Ia niin kuin Amerikan pohjoisen rannikon ja siihen
sattumien mesien tutkiminen oli luoteismäylän etsimisen tulok-
sena, samoin johti koillismäylän etsiminen niihin tärkeisiin
maantieteellisiin löytöihin ja tutkimuksiin, mitä sittemmin teh-
tiin Euroopan ja Aasian pohjoisilla rannikoilla ja niihin sattu-
milla Jäämeren osilla.

Jo kuudennellatoista »vuosisadalla ryhtyimät englanti-
laiset kauppiaat puuhiin löytääkseen uuden meritien, jota myö-
ten he moisimat tuottaa itsellensä tauppatawaroita omassa



58

maassa walmistettujen lisäksi. Eteläänpäin ei heidän käynyt
kääntyminen. Espanjalaiset ja portugaalilaiset oliwat ensim-
mäisten etuoikeudella siellä malitsemassa, ja onnellisilla löytö-
retkillään he sittemmin yhä laajensimat kaupankäyntiään. Täy-
tyi sen tähden ryhtyä pontemiin toimiin pohjoisilla seuduilla.
Nämä kauppiaat perustimat tuumansa toteuttamiseksi liiton,
jota ensin nimitettiin. „Uskaliaiksi Purjehtijoiksi", myöhemmin
„Wenäläiseksi Seuraksi". Silloin jo ijäkäs purjehtija, edellä
mainittu Sebastian Cabot rupesi Seurau johtajaksi.

Tämä kokenut manhus suunnitteli Seuran tehtämäksi
pyrkiä meritietä silloin jo tunnetun Objoen suulle. Tätä
mesirikasta jokea myöten olisi sitten ollut Aasian sisämaihin
kuljettama. Tämän tarkoituksen saamuttamiseksi ~Nstaliaitten
Purjehtijain" seura marusti itsellensä kolme laimaa, joiden
ylimmäksi johtajaksi otettiin urhokas aatelismies Sir Hugh
Willoughby. „Buona-Speranza" (hymä toimo), „Buona-
Considenzia" (hymä luottamus) ja „Buonaventura" (hymä
onni) oliwat laiwojen nimet, joista näkyy, mitä isäntien mie-
lessä liikkui. Toukokuun 10 päiwänä 1553 lähtiwät laiwat
matkalle Ratcliffestä. Meneillä ne hinattiin ohi Greenwichin,
jossa kuninkaallinen howi silloin oli. Kuningas itse oli sairas
eikä ivoinut sen tähden olla laiwojen kulkua katselemassa;
mutta neutvosto, homiherrat ja paljon muita ihmisiä asettui
akkunoihin, katoille ja rannalle katselemaan laimojen ohikulkua.
Laiwamiehet oliwat pukeutuneet sinisiin juhlapukuihinsa, ja
kunnialaukauksia ammuttiin. ..Kaiku ivastasi muorista, laak-
soista ja merestä, ja merimiesten huuto kuului tähtiin saakka",
kerrotaan tästä juhlallisesta tapauksesta. Kaikista näkyy, että
retkestä odotettiin suuria ja kunniakkaita tuloksia.

Norjan pohjoinen rannikko Nordkapin ympäri aina
Wardöhön saakka oli siihen aikaan tunnettua purjehdusmäy-
lää. Tähän mainittuun paikkaan oli laimojen määrä kokoon-
tua ja siitä oli samassa seurassa lähdettämä purjehtimaan
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itää kohden. Myrsky ajoi kuitenkin matkalla „Buonaven-
turan" erilleen toisista laimoista, jotka jatkoimat matkaansa
Nordkapin ohitse edelleen, kunnes joutuiwat Nowaja Semlja-
saarten rannalle. Sieltä kääntyi Willoughby Wenäjän poh-
joiselle rannalle ja joutui wiimein „Arzinan" lahteen, jonne
jäät hänen laimansa sulkimat. Tarkkaa tietoa ei ole säilynyt
siitä, missä tämä „Arzina" oikeastaan oli; mutta hymillä syillä
moi päättää sillä tarkoitettawan Warsinsk- eli Warsinajoen
suulahdelmaa Kuolan niemimaan pohjoisella rannalla.

Ensi kertaa täytyi nyt eurooppalaisten laimojen miet-
tää taimea näin kaukana pohjoisessa. Laimoja »varustettaessa
ei oltu osattu ollenkaan aamistaa, mitä kaikkea tämmöisellä
matkalla karmitaan; sillä todellisuuteen perustumaa kokemusta
ei silloin mielä kenelläkään ollut. Miehistön kohtalo tuli
tällä kerralla sangen surulliseksi. Koetettiin kyllä tamata seu-
dun asukkaita ja saada heiltä apua. Mutta nämä muutti-
mat talmen tullessa etelämpään sisämaahan. Lauhkeampiin
ilmoihin tottuneet englantilaiset eimät moineet kestää pitkää
ja ankaraa Jäämeren taimea. Miehistö johtajineen kuoli
täällä kärsimyksiinsä. Nasta seuraamana wuonna »venäläiset
kalastajat löysiwät laiwat ja muutamia ruumiita. Laimasta
löytynyt Willoughbyn päimäkirja antoi tietoja retkikunnan
surullisesta kohtalosta.

„Buonaventuran" johtajat Chancellor ja Bourrough
oliwat olleet onnellisempia. He oliwat purjehtineet Wienan
lahteen ja tulleet Wienajoen suuhun. Siellä he oliwat ta-
wanneet seudun asukkaita, jotka oliwat koivin ihmetelleet eng-
lantilaisten suurta laimaa ja olleet retkeilijöille hymin ystä-

wällisiä ja awuliaita. Chancellor itse käwi sieltä Mosko-
wassa liwana Julman homissa ja hankki täällä Seinällensä
edulliset kauppaehdot Wenäjän alueella.

Ensimmäinen yritys oli siis päättynyt osaksi surul-
lisesti; mutta se oli tuottanut myöskin semmoisia lupaamia
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etuja, jotka kehoittimat yrityksiä jatkamaan. Mutta Willough-
byn seuraajain retket eimät menestyneet eimätkä tuottaneet
marustajilleen toimottuja etuja. Siitä oli seurauksena, että
harrastus laimeni, ja englantilaiset metäytyimät pois näiltä
koillisilta mesiltä. Sijaan tuliwat nyt hollantilaiset, jotka
myöskin halusiwat päästä meritietä idän rikkaisiin maihin.

Ensimmäiselle retkelle lähti Hollannista m. 1594 neljä
laiwaa, joiden »varustamisen yksityiset kustansiwat. Warta
masten pohjoisia matkoja marten marustetun suuren „Mercu-
rius" laiwan, jota Willem Barents johti, oli määrä
toisen aluksen, tamallisen kalastusmeneen, seuraamana pyrkiä
Nowaja Semljan pohjoisen nokan ympäri Karian merelle.
Toiset kaksi laiwaa, ..Joutsen" Cornelis Corneliszoon
Näyn ja „Mercurius" Brandt Isbrandtszoon Tet-
gale e n johtamina, oliwat saaneet ohjeet purjehtia Waigatsh-
salmesta samalle merelle.

Laimat lähtimät matkalle kesäkuun 15 päiwänä, ja
heinäkuun 14 päiwänä Barents saapui Nowaja Semljan
länsirannikolle 73° 25' kohdalle. Tästä purjehdittiin poh-
joiseen ja koilliseen päin, kunnes tultiin saaren pohjoisimman
nokan, Suuren lääniemen luokse. Mutta kun mastonlat-
»vaan rumenneet tähystäjät näkimät jäitä oleman meren
täynnä niin pitkältä kuin silmä kantoi, päätti Barents »vä-
kensä suostumuksen mukaan palata takaisin ja purjehtia No-
waja Semljan eteläpuolelle. Täällä retkikunta elokuun 25
päiwänä tapasi Dolgoisaaren luona ne kaksi laiwaa, joiden
oli ollut määrä tämän kautta Karianmereen tunkeutua. Mat-
kallaan oli Barentsin retkikunta tamannut jääkarhuja ja
mursuja. Edellisten kanssa oli ollut hengenmaarallisia seik-
kailuja, ja yhden mursun retkikunta sitten palatessaan wei
Amsterdamiin ihmeteltämäksi.

Toiset kaksi laimaa oliwat purjehtineet suoraan Wai-
gatshsaarta kohden. Matkalla lamattiin wenäläisiä pyydys-
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täjiä, jotkakokimat retkeilijöille uskotella, että eteenpäin purjehti-
minen olisi määrällistä, jopa mahdotonta, osaksi jäiden ja
karien, osaksi myöskin lukemattomien »valaskalojen ja mursu-
jen tähden, jotka muka kaikki laimat tuhoisimat. Sittemmin
tamattiin tnitenkin näiden pohjoisten seutujen mäkinaista asuk-
kaita, joilta saatin» rauhoittamia tietoja, ja niideu 'nojalla
purjehdittiin elokuun 11 päiwänä Naigatshsalmesta Karian
mereen eli „Pohjois-Tatarilaiseen Naltamereen", niin kuin
hollantilaiset sitä nimittimät. Jäitä tuli siellä retkeilijöille
»vastaan. Mutta eteenpäin he kumminkin pääsimät, kunnes
he elokuun 20 päiwänä tuliwat erään »virran suulle. He
luuliwat nyt saapuneensa Obille; mutta todenmukaisempaa
on, että he oliwat ivasta Karajoella. Tästä päättiwät retkeili-
jät palata takaisin, sillä he katsoiwat nyt jo selwäksi, että
tästä helposti päästäisiin jatkamaan purjehdusmattaa Kii-
naan. Valaskaloja näkiwät nämäkin retkeilijät runsaasti.
Laimat lähtiwät sitte»» palausmatkalle, ja Dolgoisaaren luona
tamattiin Barents laiivoineen. Ihdessä palattiin siitä takai-
sin Hollantiin ja oltiin siniä hywässä luulossa, että meritie
Kiinaan nyt oli löydetty. Kertomus matkoista annettiin
Oranian prinssi Moritzille ja ylhäisille mirkakunnille. Kaikki
uskoimat retkeilijöiden tuomat tiedot uuden kauppatien löytä-
misestä, ja heti seuraamana wuonna päätettiin tätä löytöä
hyiväksi käyttää.

Heinäkuun 12 päiwänä 1595 lähti sitten Hollannista
7 laiwaa purjehtimaan löydettyä tietä Kiinaa kohden. Kuusi
oli täynnä taivaroita ja rahaa; seitsemännen piti Waigatsh-
salmesta palata takaisin kotimaahan tuomaan tietoa, että lai-
mat siihen saakka oliwat onnellisesti päässeet ja siitä eteen-
päin purjehtineet. Laiwojen päälliköiden joukossa oliwat Nay,
Tetgales ja Barents, jotka oliwat edellisenä wuonna olleet
uutta tietä löytämässä. Nasta elokuun 29 päiwänä saapui
laiwasto Naigatshsaaren ja mannermaan iväliseen salmeen,
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jossa jäät oliwat wastassa. Siinä tawattiin samojeedeja,
joilta fstatiin kuulla, että piakkoin oliwat pakkaset odotetta-
ivissa. Retkeilijät lähtiwät kuitenkin pyrkimään Karianmerelle,
tun jäät oliwat sen werran hajonneet, että purjehtiminen
kämi mahdolliseksi. Pitkälle ei täältä kuitenkaan päästy, sillä
ajojäitä oli merellä runsaasti. Laiwat laskettiin ankkuriin
pienen saaren suojaan. Siinä sattui semmoinen onnettomuus,
että karhu tappoi taksi miestä. Tästä ja muista mastoin-
käymisistä masentuneina päättimät päälliköt kääntyä palaus-
matkalle. Erityisiä mastuksta kohtaamatta saamuttiin Hollan-
tiin, ja näin tultiin huomaamaan, että ilo Kiinaan wiewän
meritien löytämisestä oli ollut mallan liian aikainen.

Edellisten retkien marustamisessa oli Hollannin halli-
tus ollut joko mälillisesti tahi suorastaan osallisena. Mutta
kun todellinen hyöty näistä oli supistunut niin wähiin kuin
edellisestä näkyy, saattoi se hallituksen jättämään uusien retki-
kuntien marustamisen sikseen. Se jätti koillismäylän etsimisen
yksityisten tehtämäksi ja määräsi puolestansa löytäjälle 25,000
guldenin palkinnon.

Amsterdamin kauppiaat warustiwat sen tähden wuonna
1596 kaksi laiwaa. Toinen uskottiin Jakob vom Heems-
kerckin, toinen Jan Corneliszoon Rijpin johdetta-
waksi. Edellisessä oli ensimmäisenä perämiehenä Willem
Barents, rohkea purjehtija, joka jo edellisilläkin Jäämeren
matkoilla oli mukana ollut. Matkakumppallensa todistuksen mu-
kaan hän olikin retkeilemien oikea johtaja. Samassa laimassa
oli myös ensimmäisenä laimamiehenä Gerrit de Veer,
joka on tästä retkestä jättänyt jälkeensä lawean kertomuksen.

Molemmat laiwat lähtiwät Amsterdamin ulkosatamasta
toukokuun 10 päiwänä 1596, ja Rijp suuntasi matkansa
jotenkin suoraan pohjoista kohden, tullaksensa „awoimelle napa-
merelle", jommoisesta jo silloin oli jonkunlaisia hämäriä ar-
weluja. Kesäkuun 5 päiwänä retkeilijät tapasiwat ensimmäi-
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set jäät, ja saman kuun 9 päiwänä he löysiwät 74" 30'
kohdalla pohjoista leweyttä saaren, jonka he nimittimät Karhu-
saareksi." Eräs laimamies ampui näet tämän saaren ran-
nalta suuren jääkarhun. Tästä purjehti Rijp edelleen poh-
joista kohden, ja kesäkuun 19 päiwänä 75° 11' kohdalla tuli
taaskin näkymiin saari, edellistä paljon suurempi. Purjeh-
tijat löysimät täällä kasvullisuutta runsaammin kuin osasimat
odottaa. He kokosiwat kuirimoita ja suolaheiniä sekä näkimät
jääkarhuja ja peuroja ynnä malkeita, harmaita ja mustia
kettuja. Saaren he nimittimät „Huippuwuoriksi", koska he
näkimät siellä korkeita wuorenhuippuja.

Rijp aikoi kyllä jatkaa matkaansa edelleen pohjoista
kohden; mutta jääesteiden tähden hänen kuitenkin täytyi kään-
tyä palauZmattalle. Laimat purjehtimat samassa seurassa ta-
kaisin Karhusaarelle, jossa ne toisistaan erosimat. Barents
lähti tästä Heemskerckin kanssa purjehdusretkelle Nowaja
Semljaan. Saarten pohjoisimman kärjen kohdalla kohtasimat
purjehtijat kuitenkin jäitä, joiden läpi he ainoastaan ankaralla
taistelulla pääsiwät tunkeutumaan, niin että he tulimat saa-
ren itäistä rantaa jonkun »verran eteläänpäin. Elokuun 26
päiwänä tarttui laiwa jäihin, niin ette» siitä päästy liikku-
maan minnekään päin. Ia nyt oli hollantilaisten matkusta-
jain pakko ryhtyä malmistautumaan talmenmiettoa »varten
täällä 76 asteen kohdalla pohjoista leweyttä.

Elokuun 30 päiwänä puhkesi raju myrsky ja lumipyry,
ja jäälohkareet oliwat haudata laiwan allensa. Wiimein ne
kuitenkin rupesimat sitä kohottamaan ja asettumaan laiman
ympärille. Kaikkialla jää rutisi ja paukkui. Näyttipä siltä, että
laima murtuisi tuhansiksi palasiksi, ja sen saumat ja liitteet
alkoimat rutista ja paukkua samoin kuin ulkopuolella puris-
tamat jäät. Miehet tatsoimat jo tarpeelliseksi jättää aluk-
sensa ja turmautua maalle. Kiireesti kyhättiin siellä kokoon
pölkyistä suojus, johon talletettiin »varastot muonamaroja,
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purjeita, ruutia, lyijyä, ampuma-aseita ynnä muita maltta-
mattoman tarpeellisia tamaroita. Onneksi sattui rannalla
olemaan riiltämästi meren ajamia puita, joista maja saatiin
salwotuksi, ja wielä niitä riitti polttopuiksikin koota. Lai-
wasta saadnilla laudoilla sisustettiin seinät; kattoon tehtiin
sawureikä ja keskelle huonetta tulisija. Laiwasta siirrettiin
tarpeellinen määrä kalustoa majailun aikana täällä käytettä-
mäksi. Kesken rakennustöitä kuoli laiman salwomies, ja
masta lokakuun 2 päiwänä saatiin rakennus täysin malmiikst.

Ia kylläpä olikin paras aika retkeilijöiden saada seinät
suojakseen ja katto päänsä päälle. Pakkanen kiihtyi päiwä
päiwältä. Noita 17 hollantilaista purjehtijaa odottiwat nyt
kärsimykset, joita he ciivät koskaa»» ennen olleet kokeneet
ciwätkä aawistaneetkaan. Lû»pömittnria ei heillä ollut;
mutta kyllä he ruumiissaau tunsiwat, että pakkanen kiih-
tyi tawattomaZsa »näärässä. Jos joku sattui pistämääu
rautanaulan suuhunsa, niin kuin töissä ollessa tamallisesti
tehdään, niin ei se siitä semmoisena erinnyt, »vaan riisti
huulista nahan mukanausa. Olut ja mäkijuomat jäätyimät
ja rikkoimat astia»»sa. Jos »vaatteitansa kuimasi t»»leu ää-

ressä, jäätyi se puoli, joka ei ollut tulta »vastassa. Makuu-
sijat peittyiwät parin sormen paksuisella jäällä ja knuralla.
Tulta täytyi pitää majassa »vireillä lakkaamatta, ja puita
täytyi koota jo etäämpääkiu. Päästäkseen tästä »vaiivalloisesta
puitten kokoomisen hommasta, tnljettimat miehet laimasta
kerran kimihiiliä ja polttiivat niitä. Mutta kun heidän täy-
tyi, wähäukään sulina pysyäkseen, yöksi tukkia katossa olewa
sawureikä, olisiwat he kaikin kuolleet kiwihiileu häkäû, jos
ei joku herättyään olisi »vielä onneksi sen »verran ollut tajul-
laan, että kykeni kömpimään oivelle ja cnvaamaan sen.

Marraskunn 4 päiwänä ei aurinko enää noussut tai-
waanrannan yläpuolelle, ja sitten alkoi yö, jota testi myö-
täänsä 81 muorokautta. Sen sijaan heitä jontuu ajan wa-
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laisi kuu mailleeu meuemättä. Auringon kadottua meuimät
karhut tabvilemollensa; mutta sen sijaan nähtiin kettuja suuret
laumat. Niitä pyydystelimät talmenmiettäjät aikansa kuluksi,
käyttäen lihan ruoakseen ja uahat turkikseen.

Lunta tuli Nowaja Semljalla ainakin sinä »vuonna
niin kosolta, että hollantilaiset oliwat ihmeissään. Sem-
moista lumenpaljoutta he envät olleet osanneet aawistaakaan,
»vielä »vähemmin oliwat sitä nähneet. Koko huone, missä he
asuntoa pitimät, peittyi lumeen. Mutta se ei ensinkään
auttanut lämpöä sisässä säilymään enemmän kuiu ennenkään.
Ia kun asukkaat pyrkiwät ulos majastansa, täytyi heidän lu-
men läpi kaiwaa käytäwä, jopa joskus kulkea katossa oleivau
saivuaukonkin kautta.

Näissä maileissa oloissa ei retkeilijäin mieli kuitenkaan
masentunut. Sopimilla ilmoilla he liiktuimat ulkona ympä-
ristöllä, paniwat toimeen kilpailuja, harjoittimat ampumista,
kätvimät metsästysretkiltä ja tuluttiwat aikaansa monellai-
silla muilla humitteluilla. Retken johtajan reipas mieli piti
heitä kaikkia hilpeinä. Jauhoista ja meri-eläwäin raswasta
leiwottii»» loppiaiseksi kakku, ja juhlaa »vietettiin kotimaassa
käytettyyn tapaan, johon muun mukaua kuului kuninkaan
walitseminen. Walittu merimies julistettiin sitte»» juhlalli-
sesti Nowaja Semljan hallitsijaksi. Tammikuun 24 päiwänä
nähtiin aurinko ensi kerran tuou pitkän pimeyden jälkeen;
mutta siitä huolimatta pysyi pakkasen ankara malta murtu-
matonna. Karhuja ilmaantui jälleen, ja ne kämimät marsin
ujostelemattomiksi. Laiwan ue anastnvat kokonaan oleskelu-
paikakseen, paniwat kaikki hajalleen ja rikkoiivat heikomman
kaluston. Niiden metsästäminen oli miehille hupaista tointa;
mutta karhun maksaa syöneet miehet sairastuiivat komasti, jakoko
heidänruumiinsa kesi, sitten kun he muuteu oliwat parantuneet.

Ikciwöiden odottiwat retkeilijät lämpimämpää wuoden-
aikaa, joka heidät tästä tukalasta ja yksitoikkoisesta wankeu-
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desta wapauttaisi. Ia wiimein tuli loimotin kemät. Ran-
nalta moi kyllä nähdä amaran meren sulana; ainoastaan
yksityisiä jäälohkareita siellä silloin tällöin luulen mukana
ajelehti. Mutta heidän onneton laimansa pysyi edelleen, niin
kuin tähänkin saakka, liikkumatta jäässä paikallansa.

Retkeilijät näkiwät nyt selwästi, ettei heillä ollut mitään
muuta pelastuskeinoa, kuin jättää laima ja turmautua »venei-
siin. Kaimettiin siis nämä esille symästä lumesta jaryhdyt-
tiin walmistautumaan pitkälle, määrälliselle matkalle. Ennen
lähtöä kirjoitti Barents kuitenkin lyhyen kertomuksen matkan
tapahtumista ja liitti siihen selityksen niistä syistä, jotka
heitä palottimat jättämään laimansa, sekä antoi koko miehis-
tön kirjoittaa sen alle nimensä. Kirjoitus pantin» sitten talmi-
majaan tarkasti marustettuun talteen.

Kesäkuun 14 päiwänä 1597 lähtiwät urhoolliset purjeh-
tijat »veneillänsä kulkemaan myrskyistä merta ensin pohjoi-
seen päin, sitten saaren rantaa seuraten länteen, ja lopuksi ete-
läû Euroopan mannerta kohden. Kuljettiin sekä soutaen että
purjehtien. Mieliä masensi kyllä tämän harminaisen matkan
maarallisnus ja epämarmuus; mutta sen lisäksi oli »veneissä
sairaita. Niiden joukossa oli myöskin retken johtaja Barents,
joka ainoastaan Suuren lääniemen, Nowaja Semljan luotei-
sen nokan, kohdalle saakka ennätti mäkeänsä johtaa. Gerrit
de Veer kertoo päimäkirjassaan matkasta seuraamaan tapaan.

Kesäkuu»» 20 päiwänä oli jommoinenkin ilma ja tuuli
puhalsi lännestä. Aamupäimällä alkoi Claes Andrieszoon
moida sangen huonosti, ja me näimme hymin, ettei hänellä
enää pitkiä aikoja jälellä ollut. Kun ensimmäinen laimuri
tuli meneeseemme ja sanoi, miten oli laita ja ettei hän enää
möisi lauman elää, ivastasi Willem Barents: „Minä usko»»,
etten minäkään tauman hänen jälkeensä elä." Emme ollenkaan
uskoneet, että Barents todella niin sairas oli, sillä istuimme
juuri hänen kanssansa juttelemassa ja puhuimme lcnkellaisia
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asioita. Hän tarkasteli karttaa, jonka hän oli matkastamme
tehnyt, ja meillä oli wähän keskustelua siitä. Wiimein hän
laski kartan kädestänsä ja sanoi minulle: „Gerrit, auna mi-
nulle jotakin juovakseni!" Mutta tuskin hän oli ennättänyt
juoda, kun hänet maltasi sellainen mäsymys, että silmät hänen
päässänsä määntyimät, ja hän kuoli älliä siihen, ennen kuin
ennätimme edes toisen meneen kapteenia huutaa ja hänelle
mitään sanoa. Ia niin hän kuoli, ennen kuin Claes Andries-
zoon, joka sitten myöskin pian hänen jälkeensä elämästä erosi.
Barentsin kuolemasta me jouduimme melkein neumottomiksi,
sillä hän oli oikeastaan meidän johtajamme ja ainoa asian-
tuntija, johon me lähinnä Jumalaa luotimme. Mutta emme
moineet Jumalaa ivastaan taistella, maan meidän täytyi
tyytyä siihen, mitä oli tapahtunut. —

Johtajansa kuolemaa suremaiset merimiehet jatkoimat
edelleen maimalloista matkaansa, kunnes he heinäluuu 28
päiwänä lohtasiwat talsi wenäläistä pyydystäjälaiwaa. Näistä
saiwat retkeläiset leipää ja sawustettua lihaa. Sitten he saapui-
wat meneillään mannermaalle Petschoran seuduilla ja saimat
kuulla »venäläisiltä' kalastajilta, että Kuolan rannikolla oli hol-
lantilainen laima. Sen päällikkönä oli sama Jan Corneliszoon
Rijp, josta he »vuosikausi sitten oliwat Karhusaarella eron-
neet. Saatuansa lappalaisilta tietoja maanmiestenfä kohta-
losta, kiirehti Rijp heidän amuksensa. Hänen kanssansa palasi
hyminmoipina Amsterdamiin kaksitoista miestä niistä seitse-
mästätoista, jotka Nowaja Semljalla oliwat talwea unettaneet.

Lähes 300 muotta jälkeenpäin tuli meidän aikalais-
temme huomio käännetyksi Barentsin ja hänen matkatowe-
reittensa waiwalloiseen retkeen. Syyskuun 9 päiwänä 1871
käwi norjalainen kapteeni Elling Carlsen Nowaja Semljalla,
tuli samaan lahdelmaan ja löysi retkikunnan talmimajan.
Kaikki oli säilynyt erinomaisesti. Huone oli eheänä ja sen
ympärillä tynnyreitä sekä karhun- ja mursunluita kasoissa
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siellä ja täällä, juuri kun» hiljakkoiu olisi siellä talmea »vie-
tetty. Ia nytpä, kolmen muosisadan kuluttua, saatiin »var-
moja todisteita, että kaikki se oli totta, mitä Gerrit de Veer
oli kertomuksessansa tästä talwenwietosta puhuuut. Carlsen
otti mutaansa muutamia muistoja noista wuosisatojen takai-
sista purjehtijoista, jotka täällä oliwat Pohjolan pakkasia
kärsien talwensa iviettäneet. Muutamia »vuosia jälkeenpäin
käivi toinenkin norjalainen, Gundersen, samalla muistettawalla
paikalla, samoin myöskin englantilainen Gardiner, joka wuonna
1876 tutki seudun perinpohjaisesti. Maja oli jälkimmäisen

käydessä jo lnhistunut kokoon. Mutta Gardiner löysi sieltä
kuitenkin muitten tawaroitten muassa erään marsin huomat-
taman muiston, nimittäin kertomukseu, minkä Barents ja
Heemskerck ennen lähtöään oliwat panneet ruutisarween ja
jättäneet sinne talteen. Paperi oli kääritty tiukasti koloon;
mutta maromaisesti pidellen se kuitenkin saatiin anti, ja oli
se silloin mielä luettamassa kunnossa. Tässä oli kerrottuna
samat asiat, joista Gerrit de Veer on päimäkirjassaan puhu-
nut, siihen asti, kun retkikunta lähti soutumatkalle talmi-
majaltaan.

Gardiner lahjoitti löytämänsä jäännökset Hollannin
hallitukselle, ja oivat ne nykyään nähtäminä meriasiain osas-
to»» museossa Haagissa. Uskaliaan purjehtija»» Willem Ba-
rentsin muistoksi uimitetään Nowaja Semljan koillista kolk-
kaa Barentsinmaaksi. sen itäpuolella olemaa lahtea, jonka ran-
nalla retkikunta mietti taimensa, Barentsin lääsatamaksi ja
koko sitä amaraa merenaukeamaa, joka on Nowaja Semljan,
Kuolan niemimaan ja Standinaawian pohjoisrannikon wälillä,
Barentsin mereksi.

Hollantilaiset jatkoimat edelleen purjchduksiansa No-
waja Semljalle aina seitsemännentoista muosisadan keskitie-
noille saakka. Mutta eiwät he koilliswäylää löytäneet eiwätkä
mitään muitakaan huomattamampia löytöjä tehneet. Toinen
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kansa luli heidän jälkeensä jatkamaan tutkimuksia Aasian pohjoi-
sella rannikolla ja osaksi siihen sattumalla läämerelläkin.
Wenäläiset esiintymät tästä alkaen täällä sekä malloittajina
että maantieteellisten löytöjen tekijöinä.

Kasakat olimät »valloittaneet Siperian ja samonneet
ratsuillaan ja meneillään tundrain läpi ja Aamurjokea myö-
ten Ison Waltameren rannalle saakka. Siellä he kuulimat,
että meren toisella puolella idässä olisi suuri maa, joka olisi
rikkaampi kuin Siperia, ja tästä alkaen pyrittiin myöskin
tuota suurta itämaata tutkimaan. Pietari Suuri tahtoi tar-
kemmin järjestää ja määrätä suuren maltatuntansa rajat.
Hän »varusti retkikunnan, jonka tuli lähteä näille itäisille
seuduille ja toimia täällä seuraamien ohjeiden mukaan.

1. Kamtschatkassa taikka muualla siellä päin oli raken-
nettavia yksi tahi kaksi kannellista alusta.

2. Näillä aluksilla oli purjehdittama pitkin rannikkoa,
joka mie pohjoiseen päin ja joka, koska sen loppua ei tun-
neta, on nähtämästi samaa maata kuin Amerika.

3. Ia sen tähden on tutkittawa, missä se yhtyy Ame-
rikani» ja niin pitkältä, kunnes tullaan jonkun eurooppalai-
sen waltakunnan kaupunPn; ja jos missä nähdään joku eu-
rooppalainen laima, kysytään siitä, miksi rantaa nimitetään,
kirjoitetaan se muistiin, noustaan maalle hankkimaan mar-
inoja tietoja, ja, kun kaikki on karttaan merkitty, palataan
takaisin.

Pietari suuri oli nämä ohjeet kirjoittanut mähää en-
nen kuolemaansa, ja sillä tamalla hän puolestaan oli edis-
tänvt tuon tärkeän maantieteellisen kysymyksen ratkaisua, oliko
manha ja uusi maailma samaa yhdenjaksoista mannermaata
mai erilläänkö ne oliwat.

Retkikunnan johtajaksi walittiin tanskalainen Veit Ve-
rin g, joka silloin oli Wenäjän palweluksessa. Kolmea päi-
mää ennen Pietarin kuolemaa lähti tämä pitkälle matkalle
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tuonne etäiseen seutuun, josta hänen oli tutkimusmatkansa
aljettama. Kolme muolla kului, ennen kuin hän sangen
maimalloisen matkan jälkeen oli Siperian läpi ennättänyt
Kamtschatkaan.

Nishnij Kamtschatsloj Ostrogissa, Kamtschatkcm niemi-
maan itäisiminällä niemekkeellä, ryhtyi Bering heti laiman-
ralennulsen puuhiin, ja huhtikuun 4 päiwänä 1730 laskettiin
laiwat ..Gabriel" ja „Fortuna" teloiltaan »vesille. Seuraa-
man heinäkuun 20 päiwänä hän lähti purjehtimaan Aasian
rannikkoa pohjoiseen päin. Hän kiersi wanhan maailman
itäisimmän nokan ympäri, ja luu hän oli tullut Serdze Ka-
menin niemelle 67° 18' kohdalle pohjoista lemeyttä, näki hän
rannan kääntymän tästä alkaen yhä enemmän länteen päin.
Hän katsoi nyt täyttäneensä sen, mikä oli hänen tehtämä-
nänsä, ja palasi takaisin Ochotskiin. Matkallaan ei hän ollut
nähnyt Amerikan mannermaata eikä huomannut mitään sem-
moista, joka sen läheisyyttäkään olisi ilmaissut. Ia tämä
kuuluisa purjehtija ennätti sittemmin tuollakin, ollenkaan tie-
tämättä, että hän oli ensimmäisenä eurooppalaisena purjehti-
nut erään tärkeimpien lukuun kuuluman merensalmen lämitse,
saman salmen, jota nykyään hänM muistoksensa hänen ni-
mellänsä mainitaan.

Kahta »vuotta myöhemmin joutui kasalla, Gmosdem
nimeltään, eräälle Tschultschien niemimaan »vastapäätä ole-
malle rannikolle ja tapasi siellä ihmisiä, joiden kieli oli hä-
nelle uppo outoa. Tämä lienee ollut ensimmäinen tunnettu
eurooppalaisten käynti Amerikan rannikolla Beringin salmen
yli. Mutta tälle löydölle ei kuitenkaan luotu sen suurempaa
huomiota, maan jäi se toistaiseksi unohduksiin.

Mutta tieteellisten retkeilyjen into kaswoi Wenäjällä
tämän jälkeen kasmamistaan. Melkoisilla kustannuksilla wa-
rustettiin suuri pohjoinen retkikunta, johon kämi osallisiksi
useita oppineita miehiä ja jonka tarkoituksena oli tutkia koko
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pohjoinen Aasia. Wiidestä eri kohdasta kulki tutkijoita napa-
seudulle. Lähdettiin samaan aikaan Arkangelista, Ob-, lenisei-
ja Lenajoilta ja Aasian itäpuoliselta mereltä. Bering oli
mukana siinä retkikunnassa, jonka tuli uudelleen Amerikan
rannikkoa tutkia.

Nämä retkikunnat eimät kuitenkaan suurien toimeiden
mukaan aikomuksissaan menestyneet, eimätkä tulokset olleet
erittäin huomattamat. Ia suurimmaksi osaksi se, mitä tiede
sai todellista hyötyä, oli saksalaisen kasmientutkijan Georg
Wilhelm Stellerin ansiota.

Tämä »väsymätön, elämässään monimaiheinen »nies oli
syntyänsä ranskalainen. Jo aikaiseen hän oli harrastunut
luonnontieteisiin, ja hän halusi nähdä mieraita maita. Aluksi
tuli hän lääkäriksi menäläiseen armeijaan. Siitä hän lyöt-
täytyi Beringin seuralaiseksi hänen toiselle tuttimusretkelleen.
Tubingiläinen tiedemies Gmelin, joka myös oli osallisena tut-
kimusretkellä Siperiassa, kirjoittaa hänestä. „Kcnkki saappaat
ja kengät oliwat tälle herra Apulaiselle sopiwat. Ei hän tar-
winnut keittäjää eikä hiustenlaittajaa; sillä ensiksikin hän hal-
weksi puuteria ja maratuklaa, ja toiseksi laittoi hän ruokansa
itse, syöden liemet, lihat ja kasmitset samasta astiasta."

Kesäkuun 4 päiwänä 1741 lähti Bering laiwallansa
„St. Peterillä" Awatschalahdesta Kamtschatkan niemen eteläi-
sen osan itärannalta. Heinäkuun 15 päiwänä tuli Amerikan
rannikko näkymiin. Ei ajateltukaan nousta maalle tarkempia
tutkimuksia tekemään; tahdottiin main kämäistä raitista mettä
ottamassa. Steller, joka halusi lehdä löydetyllä maalla tutki-
muksiansa, ei malttanut olla menäläisiä johtamalle meriuroolle
imallisesti huomauttamatta: „Tehän olette tulleet main Aine-
lasta mettä Aasiaan wiemään."

Kun sen jälkeen mene lähetettiin tutkimusretkelle ja
Steller pyysi siinä päästäksensä maalle, sai hän aluksi jyrkän
kiellon. Lopulta hän kuitenkin sai lähteä mukaan. „Lai-



72

masta lähteissäni", kertoo Steller, ..koitteli komentaja mielä,
kuinka paljon minä pilaa ymmärsin; hän antoi törmillä soit-
taa minun jälkeeni." Steller sai miipyä maalla ainoastaan
kymmenen tuntia. Mutta tällä lyhyellä ajalla ennätti hän
tarkastella asukkaita niin paljon, että han sen nojalla päätti
niiden oleman lamtschatlalaisten kanssa samaa alkuperää ja
että noiden eri maiden täytyi sen tähden pohjoisessa olla
hywin lähellä toisiaan. Eräs etewä tiedemies sanoo Stelle-
ristä: „Hänen nimensä tulee pysymään unohtumattomana
etupäässä lasmitieteen historiassa; mutta emme moi muuta
kuin suuresti malittaa, että tämän tarkan hamaintojen tekijän
maantieteelliset muistiinpanot joutuimat hukkaan. Muuta-
mia tuntia kestäneen kämelyretken jälleen osasi hän lasmis-
ton rikkaudesta, muutamien kaswien siementen aikaisesta kyp-
symisestä ja lohen warhaisesta nousemisesta suolattomiin sisä-
mesiin päättää, että Amerikan luoteifen ofan ilmasto on
edullisempi kuin Kamtschattan."

Bering lähti tämän jälleen palausmatkalle seuraten
Aleutien rannikkoa ja pitäen näitä saaria Amerikan manner-
maana. Matka oli sangen raskas ja maimalloinen. Sai-
raus rasitti miehistöä, ja Bering itsekin sairastui. Wiimein
ajautui laima erään saaren rantaan. Saaressa ei kasmänut
metsää eikä rannalta löytynyt meren ajamia puitakaan. Onnet-
tomat purjehtijat eiivät siis woineet rakentaa itsellensä mitään
suojaa. Haaksirikkoisten täytyi turmautua rannalla olemiin
pieniin kuoppiin. Siellä kuoli moni kurjuuteen, ja joulu-
kuussa Beringinkin monimaiheinen elämä siellä päättyi. „Woi
sanoa", kirjoittaa Steller hänen miimeisistä hetkistään, „että
hän tuli puoleksi elämältä haudatuksi. Sillä hiekkaa sortui
kuopan seinästä myötäänsä hänen päällensä ja peitti hänen
jalkansa. Lopulta ei hän enää antanut meidän luoda sitä
pois, sillä hän sanoi sen häntä lämmittämän. Wähitellen
hiekka peitti hänet martaloa myöten, niin että meidän täy-
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tyi hänen kuollut ruumiinsa todenteolla kaimaa maasta, woidak-
semme sen säännöllisesti haudata."

Kewäällä pääsiwät miehistön jäännökset laiwanhylyllä
Kamtschatkaan. Mutta retken kuuluisa johtaja oli jäänyt
yksinäiselle, alastomalle saarelle nukkumaan wiimeistä untansa.
— Toisesta tämän retkikunnan kuuluisasta jäsenestä, Stelle-
ristä, kerrokaan seuraamaa.

Vuonna 1744 sai Steller kutsun palata takaisin Pieta-
riin. Kamtschatkassa rumettiin pelkäämään, että hän siellä
paljastaisi tehtyjä petoksia ja määrinkäytöksiä, ja sen tähden
rumettiin juonittelemaan, että hän olisi saatu takaisin palau-
tetuksi. Hän oli jo joutunut Nishnij-Nowgorodiin, kun hän
sai käskyn saapua Irkutskin kansliaan wastaamaan niihin
syytöksiin, joita hänen »vihollisensa oliwat määrin häntä »vas-
taan tehneet, että hän muka Venäjän mahingoksi olisi ruutia
jakanut äärimmäisen idän kansoille. Vuoden kuluttua hän
julistettiin syytöksestä »vapaaksi, ja toisen kerran hän riensi
kotiansa kohden. Tällä kerralla hän jo ennätti Moskowaan
asti. Mutta siellä hänet taas saawutti käsky, että hänen
täytyi toinen kerta palata Irkutskiin. Sotilaswartio seurasi
häntä matkalla, niinkuin mäntiä ainakin. Eräänä paktas-
päiwänä poikkesiwat »vartijat kapakkaan janoansa sammutta-
maan ja wiipyiwät siellä lauman. Steller, jonka täytyi odot-
taa ulkona reessä, kunnes martijat ennättimät tarpeekseen
juoda, nukkui marrotessaan ja paleltui kuoliaaksi.

Suuren pohjoisen tutkijajoukon muut osastot oliwat
tällä aikaa »vuosikausia kestäneillä retkillään tutkineet fuuren
ofan Siperian rannikkoa. Tfcheljuskin oli löytänyt 77°
42' kohdalta Aasian pohjoisimman nokan, jota nyt mainitaan
hänen niinellänsä. Sillä tawalla selweniwät kartalle mähi-
tellen Aasian pohjoiset piirteet, jotka tähän asti oliwat kolo-
naan tietämättömissä olleet. Mutta Amerikan luoteiskolkasta
ei mieläkään saatu tarkempaa selmää. Vasta wuonna 1778
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purjehti kuuluisa meriuros James Cook näille seuduille tutki-
maan Aasian ja Amerikan rajapiirteitä. Hän nimitti näitä
eroittaman salmen Beringin salmeksi. — Samoin nimitetään
tuon kuuluisan purjehtijan muistoksi tämän salmen etelä-
puolella olemaa merenulappaa Beringin mereksi sekä Kam-
tschatkan niemimaan ja Aleutein mälillä olemaa pientä saarta,
jolla Bering kuoli ja hautansa sai, Beringin saareksi.

2. Tutkimusmatka jäälautalla.
Koillismäylän etsiminen oli pitkät ajat ollut sikseen

jätettynä. Napaseutuja oli sillä aikaa tutkittu toisaalta päin.
Vasta meidän aikoinamme rumettiin tätä mäylää uudelleen
etsimään, ja masta parikymmentä muotia sitten onnistuttiin
sitä myöten ensi kerran purjehtimaan.

Useilla retkillä oli huomattu, että meri Huippumuorten
ja Nowaja Semljan mälillä oli jäistä mapaampi kuin muilla
pohjoisilla seuduilla. Pääteltiin sen tähden, että tältä koh-
dalta olisi mahdollista tunkeutua laumas pohjoiseen. Tämän
mäylän tutkimisen ottimat itämaltalaiset tutkijat tehtämäkseen.

Itämaltalainen npseeri Julius Payer, joka oli ollut
mukana eräällä saksalaisten ivarustamalla retkellä ja siellä
osoittanut kuntoansa, liittoutui meriluutnantti Karl Wey-
prechtin kanssa tätä tuumaa toteuttamaan. Tieteenharras-
tajana tunnettu kreiwi Hans Wilczek saaliin innostu-
maan asiaan ja sitä suosimaan. Hän pani aluksi toimeen
koeretken, tullaksensa selmille aijotun tutkimusretken mahdolli-
suudesta. Ia kun tämä wuonna 1871 tehty matka onnistui
hyivin, ryhdyttiin heti suuren retkikunnan marustamista hom-
maamaan. Kustannusten laskettiin nouseman 200,000 gulde-
niin, ja tämän summan kokoonsaamiseksi wedottiin Itäwallan
ja Unkarin isänmaallismielislen kunniantuntoon. Koko tutki-
mnsretki oli ensimmäisestä alusta miimeisimpään loppuunsa
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saakka tehtämä yksinomaan itämaltalais-unkarilaifeksi. Tämä
tuuma sai kannatusta; tarwittawa rahasumma oli hämmäs-
tyttämän lyhyessä ajassa saatu kokoon.

Varustukset oliwat kerrassaan erinomaiset ja siihen
saakka saatujen kokemuksien mukaan mitä huolellisimmin somi-
tetut. Laima, jonka nimeksi pantiin „Tegetthoff", rakennettiin
Bremerhavenissa, ettei tarminnut kuluttaa aitaa läntisen
Euroopan kiertämiseen. Huhtikuun 13 päiwänä 1872 laiwa
walmiina onnellisesti lykättiin teloiltaan mesille. Paitsi Paye-
ria ja Veyprechtiä, kuului retkikuntaan kaksi itämaltalaista
merimäen upseeria, Gustav Brosch ja Eduard Orel, unkari-
lainen lääkäri Julius Kpes, kaksi tyroolilaista alppijääti-
töiden kulkijaa, yksitoista dalmaatialaista merimiestä ynnä
muu tarpeellinen mäki. Myöhemmin otettiin seuraan norja-
lainen harpuunanheittäjä Olaf Carlsen.

Kaikki maate- ja tawarawarustukset oliwat Itäwallan
teollisuuden parhaimpia tuotteita. Etupäässä oli pidetty sil-
mällä sitä, että miehistö, jos sen täytyisi jättää laimansa,
möisi kaksi kuukautta kestää komintakin pakkasta ja tulla toi-
meen semmoisella marastolla, mikä moitaisiin rekiin sijoittaa.

Itse reet, nuo lumi- ja jäälakeuksien laimat, tehtiin
saarnista ja jakamasta ja niin mankat, että ne lestäisimät
400—1,000 kilon painoiset kuormat. Ne rakennettiin niin
nerokkaasti, että niitä saattoimat metää sekä koirat että
ihmiset ja, mikä mielä ihmeellisempää, että niihin silmän-
räpäyksessä moitiin asettaa puoltatoista metriä korkeat pyörät
ja siten muuttaa reet Maunuiksi, jos kuljettama paikka olisi
tämmöisille kulkuneumoille sömeliaammalta tuntuma.

Kreiwi Wilczek, joka jalomielisesti oli retken toimeen-
panoa suosinut ja edistänyt, saattoi retkikuntaa Huippumuo-
rille saakka laimallansa „ Jääkarhulla." Elokuun 20 päiwänä
1872 kääntyi hän takaisin, ja „Tegetthoff" lähti sumuisessa
säässä pyrkimään pohjoista kohden. Ia siitä alkaen syyskuun



76

3 päiwään saakka 1874 oli retkikunta myötäänsä tietymättö-
missä. Aika alkoi jo odottajille käydä liian pitkäksi, ja apu-
retkikunnan marnstamista jo rumettiin ajattelemaan, maikka
retkeläiset lähteissänsä oliwat nimenomaan antaneet yhteisen
makuutuksen, ettei heidän anniksensa tarmitsisi lähettää mitään
retkikuntaa, maikka eiwät he omin neumoinsa palaamaan kyke-
nisikään.

„Tegetthoff" oli matkansa alusta alkaen joutuuut mallan
omituiseen sattumaan. Tuskin se oli kreimi Vilczekin ..Jää-
karhusta" eronnut, kun se jo seuraamana päiwänä 76° 30'
kohdalla pohjoista leweyttä joutui jäihin ja tarttui niihin.
Jäälohkareiden reunat jäätyuvät heti sen jälleen yhteen ei-
wätlä enää sulaneet. Tästä alkaen ei retkeilijöiden enää
tarwinnut pitää huolta laiwansa kulusta eikä ohjaamisesta,
laiivoineen painuneen he purjehtimat mallan ilmaiseksi suuren
jäälautan Milkana, minne tuulet ja merenmirrat sitä milloin-
kin ajelimat.

Ensin wei merenwirta jäälauttaa hiljakseen pohjoista
kohden. Maa hämisi »vähitellen näkymistä. Päimät ja miikot
wieriwät; syyskuu kului wiimein loppuunsa. Vasta loka-
kuu toi mukanansa waihdosta noihin yksitoikkoisiin oloihin.
Tähän asti yhtenä lauttana pysyneet jäälohkareet alkoiwat
liikkua. Msityiset lohkareet joutuiwat puristuksiin ja nousiwat
roukkioiksi laiwan ympärillä. Payer ja Veyprecht seuralaisi-
neen saimat kestää samallaista sanomatonta pelkoa jakauhua,
kuin Barents kumvpaleineen kolmesataa muotia takaperin sa-
mallaisessa asemassa. Laima näytti turhanaikaiselta leikki-
kalulta noiden hirmeiden jäälohkareidentemmellyksessä. Mutta
se ei kuitenkaan» maipunut niitten alle, maan kohosi jäälohka-
reiden mukana »vedenpinnasta ylöspäin. Tietysti oli tila
siitä huolimatta sangen määrällinen, ja yöt ja päimät seisoi
martija sen tähden laimanlannella. Lukemattomia kertoja
hälytettiin miehistö koloon ja oltiin lähtemäisillään lanvasta,
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kun jäiden puristus läwi uudelleen ja yhä uudelleen pelotta-
ivaksi. Laiwcm lähelle oli jäälohkareelle kyhätty puinen suo-
jus, johon onnettomuuden sattuessa olisi ensin paettu. Eipä ole
siis ihmettelemistä, että tämä loppumaton häälyminen elämän
jakuoleman mälillä wiimein koski urhoollisimpiinkinmiehistössä.
Ia siitä oli seurauksena, että retkeläisten terweydentila kämi
arweluttawaksi, waikka mutana tuodut warustulset oliwat
erinomaiset ja jääkarhuista, joita suuret määrät ammuttiin,
saatiin terweellistä ja wahwaa rawintoa, enemmän kuin kerrak-
seen tarwittiinkaan. Päiwät käwiwät yhä lyhemmiksi, ja
lokakuun 28 päiwänä aurinko nähtiin wiimeisen kerran sinä
syksynä. Joulu oli odotettamissa. Sen edellisenä iltana
rutistui se jäälohkare, jolle maramaja oli rakennettu, ja ra-
kennus hälvisi sen mukana. Uudenwuodenpäiwäkin tuli, ja
silloin wiimeinkin tuli wähän waihdosta noihin kauhistutta-
iviin oloihin. Tähän asti oliwat jäät myötäänsä kulkeneet
koilliseen päin ja Siperian rannikkoa kohden; nyt ne kään-
tyilvät luodetta kohden. Helmikuun 16 päiwänä näkyi jälleen
aurinko, oltuaan näkymättömissä 109 »vuorokautta. Sano-
mattakin on selmää, että tätä tapausta suurella ilolla ter-
wehdittiin. Ia helmikuun 25 päiwänä päättyi wihdoinkin
pahin tuskan ja kauhun aika. Jään puristus taukosi silloin
äkkiä, eikä sitä enää sen jälkeen koko matkalla hawaittu.

Auringon palattua ei lewät kuitenkaan wielä tullut;
päin »vastoin kiihtyi pakkanen helmikuulla ankarimmilleen,
yli 46 astetta Celsiuksen mutaan. Edellisissä kertomuksissa
olemme nähneet, miten muut retkikunnat omat kemättä käyttä-
neet tehdäksensä rekimatkoja ympäristönsä tutkimiseksi. Itä-
waltalaisten täytyi wiettää tämäkin aikansa toimettomina.
Etäämmällä ympäristöllä suli jää, ja mahtawat jäälohkareet
särkyimät. lääroukkiot „Tegetthoffin" ympärilläkin alemmat.
Mutta mallan turhaa oli toiwo, että laiwa wiimeinkin olisi
päässyt mapaalsi näistä jäälahleistaan. Uritettiin kyllä jäätä
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sahaamallakin rikkoa; mutta ihmismoimat eimät mahtaneet
mitään tuommoiselle jääroukkiolle, joka toisin paikoin oli 13
metriä korkea. Siinä makasi „Tegetthoff" edelleenkin jäiden
marasfa, 2 metriä korkeammalla' »vesirajaansa, ja sen kaatu-
minen oli täydellä todella pelättämänä. Pitkiä tukia asetet-
tiin sitä estämään. Heinäkuukin oli jo kulunut, ja pohjois-
tuuli oli nyt jonkun merran kuljettanut jäälauttaa laimoineen
takaisin etelään päin. Mutta elokuun etelätuulet ajoimat
sitä taaskin pohjoista kohden. Silloin myös katosi miimei-
nenkin toilvo, että jää murtuisi ja laima siitä irralleen pääsisi.
Käwi warinaksi, että retkeläisten täytyi toinenkin talmi »viet-
tää yhtäläisessä pelossa ja yhtä toimettomina kuin edellinenkin.

Itämaltalaiset retkeilijät oliwat nyt jäälautallansa pur-
jehtineet semmoisilla aloilla, joilla ei luultamasti tätä ennen
ollut ihmisiä käynyt. Mutta mitään uusia maita eimät he
tähän asti olleet huomanneet, maikka he kyllä oliwat tarkkaan
Aikailleet. Olipa sen tähden suuresti hämmästyttämä ja retkei-
lijöille tärkeä tapaus, kun elokuun 31 päiwänä älliä su-
mun hälmetessä huomattiin korkean maan piirteiden ilmaan-
tuman nähtämiksi. Etelään päin näytti maa ulottuman 80
leweysasteelle saakka. Rannat näkyiwät kokonaan olewan
jääwuorien ja -lohkareitten wallassa.

Laiwassa wallitst määrätön ilo. Päällikkö kutsui mie-
histön kannelle; silkkinen lippu, jonka Potan kaupungin naiset
oliwat retkikunnalle lahjoittaneet, »vedettiin ylös. Kolmen-
kertaisen „ hurraa"-huudon kaikuessa nimitettiin löydetty maa
„ Frans Joosefin maaksi."

Sen jälkeen kaikki kiirehtimät rantaa kohden — tietysti
jäälautan reunalle saakka. Siinä he sitten saimat kärsiä Tanta-
luksen tuskaa. Heidän löytämänsä laaja maa oli siinä hei-
dän silmäinsä edessä, mutta jalkaansa he eiwäl sille moineet as-
tua. Ia pari kuukautta heidän täytyi tähän pelkkään katselemi-
seen tyytyä; sillä masta lokakuun lopulla ajautui heidän jää-
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lauttansa niin lähelle rannikolla olemaa saarta, että matkaa
oli ainoastaan 5—6 kilometriä. Silloin ei miehiä enää mi-
kään pidellyt. Tuhansina palasina lepäämän jääpeitteen yli
he hyökkäsimät maalle 79° 45' kohdalla pohjoista lemeyttä
ja jullstimat sen Itämallan keisarin alusmaaksi. Rannalle
koottiin sen jälkeen limilasa ja sen alle pantiin säilyyn lyhyt
kirjallinen kertomus retkikunnan »vaiheista Huippuwuorilta
lähdettyä. Paha wain, että aurinko taas lokakuun 22 päi-
wänä jätti retkeläiset hywästi. Muutamia tuntia kestämän
hämärän aikoina moimat he sitten seuraamina päiminä tehdä
lyhyitä tutkimusretkiä korkeintaan parinkymmenen kilometrin
matkoille.

Selwää on, ettei tämmöisten olojen »vallitessa moi
maata ja sen luontoa tarkemmin tutkia. Täytyi jättää pi-
temmät tutkimusretket tuonnemmaksi, kunnes kewät joutuisi —

jos ei ivaan tuo ilkeä pohjoistuuli taas weisi retkeilijöitä jää-
lautallaan muita seutuja näkemään. Laiwasta ei, näet, wielä
kuitenkaan woitu luopua.

Napaseudun yö lesti tällä kohdalla 125 päiwää, ja
talwi oli yhtä ankara kuin edellinen. Viikkokausia oli lämpö-
mittarin elohopea jäätyneenä, ja päimät päästä päähän lesti
usein lumiryöppyjä. Keslitalmella ei huomattu hämärän aikaa
leskipäiwälläkään, ivaan täydellinen pimeys peitti kaikki ras-
kaaseen merhoonsa. Jääkarhuja liikkui pitkin talmea; usein
niitä tuli mallan lähelle laiwaa, ja monta niistä ammuttiin
herkulliseksi ruoaksi.

Maan läheisyyden tähden pysyi miehistö kuitenkin hil-
peällä mielellä. Joulua unetettiin iloisesti jäälohkareelle ra-
kennetussa lumimajassa. Helmikuun 24 päiwänä nähtiin
aurinko taas pitkän pimeyden jälkeen. Miehistön termeys
oli marsin tyydyttämä ja mieli reipas. Mutta retken johtajat
tiestmät hyivin, että warustukset ja woimat eimät enää kol-
mannen tämmöisen talwen mieltämiseen riittäisi. Ei näyttä-
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nyt sen tähden enää miisaalta odotella kesän tuloa; sillä
maikka silloin saattaisikin jää siksi sulaa, että „Tegetthoff"
siitä pääsisi irti, niin näytti kaikkien mielestä warmalta, että
laima jäiden warasta alas pudotessaan auttamattomasti kaa-
tuisi. Päätettiin siis toukokuun lopulla jättää laima ja pyrkiä
Euroopan mantereelle takaisin meneillä ja reillä.

Ia entäs tämä äsken löydetty maa? Päätettiin kemään
kuluessa mahdollisuuden mukaan tehdä rekimatloja sen tutki-
miseksi. Ei ole helppoa kokemattoman kumata niitä maaroja,
joihin „Tegetthoffin" uljaat miehet antautuimat näiden tutli-
mulsiensa tähden. Ensiksikin on huomattamana, etteimät kai-
malle jääneet koskaan woineet luwata retkille lähtemiä tome-
reitansa odotella; sillä eimätpä he itsekään tietäneet, koska
heidän jäälauttansa näkisi hymäksi lähteä matkaan ja miedä
heidät mukanansa. Ia silloin olisimat maalla kulkemat tutkijat
jääneitä ja menneitä. Mutta matkoille lähdettiin kuitenkin.
Siinä ainakin koetettiin hyödyttää tiedettä oman hengen uhalla.

Ne rekimatkat. mitkä Julius Payer tämän talmen ku-
luessa tomereineen teki, omat hurjanrohkeimpia ja ihmeteltä-
wimpiä, mitä kukaan naparetkeilijä on uskaltanut yrittää.
Heidän pukunansa oliwat paksut housut ja merimiehenpaita,
päässä kahdenkertaisesta merasta tehty myssy, joka jätti pal-
jaaksi ainoastaan osan kaswoja, ja päällyswaatteena karhun-
nahkaiset turkit. Näin warustettuina he kewyine rekineen liik-
kuimat noilla äärettömillä jäälakeuksilla lähes 50 asteen pakka-
sessa. Usejn ulmoi pakkasen lisäksi mielä myrsky jäätiköillä,
ja tuuli oli usein niin moimatas, että reki leivitetyn purjeen
amulla liiti hurjaa mauhtia eteenpäin, eikä kulkijan tarminnut
eteenpäin kulkemisesta mitään wcnwaa nähdä. Näillä reki-
matkoilla lunnostiwat retkikunnalla mukanansa olemat koirat
itseänsä ihmeteltälvällä tamalla. Mitkään puutteet ja rasi-
tukset eimät moineet niitten woimia Masentaa, olimatpa ne
sitten rekiä metämässä tahi ahdistamassa jääkarhuja, joista
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aterioitten herkkupalat saatiin. Waiwat ja rasitukset, mitä
napamatkustajat näillä rekiretkillään kestiwät, oliwat yleensä-
kin kyllä kauheita; mutta kauheimpia tuskia he saimat juoma-
meden puutteessa kärsiä. Usein heidän täytyi jäätä tahi lunta
sulattaa kokoonpuristetussa kourassaan, saadakseen polttamaan
janoonsa edes muutamia tippoja mirkistämää mettä.

Maaliskuulla jo aljetliin tehdä tämmöistä pitempiä
tutkimusretkiä. Sää oli kyllä epäsuotuisa, pakkanen ankara,
ja aurinko pysyi wielä marsin matalalla. Mutta kun tahdot-
tiin warustautua aikaiselle palausretkelle, niin ei ollut aikaa
odotella sopimampia ilmoja.

Enimmäkseen »vallitsi kaikkialla täällä pohjanperukoilla
kuollut hiljaisuus. Kaikkialla näkyi summattomia jäätiköitä,
jotka pistimät esiin muoristojen korkeista lumilakeuksista.

Kaikki oli häikäisemän »valkoista, ja wuortenhuiput muodosti-
mat ikään kuin pilarikerroksia taempana kohoutumien muori-
ylängöiden rinteillä. Wuotuinen sateenmäärä, tietysti pää-
asiallisesti lumena tulema, ou täällä sangen suuri, ja siitä
syystä myöskin ilma tawattoman kostea. Tämä teki sen
omituisen maikutuksen, että matkustajat eimät näkemältä osan-
neet matkoja oikein armata. Selkeät päimät oliwat harwi-
naisia. Ilman kosteus ja samalla ankara pakkanen maikutti-
mat myös sen, että retkeilijäin maatteet pakkasessa tawiwät
jäykiksi kuin metallipelti.

Minkälaista muuten tutkijain liikkuminen täällä jäisillä
pohjanperukoilla oli, siitä lukija moi saada jonkunlaisen käsi-
tyksen seuraamasta tapauksesta, joka sen tähden kerrottakoon.

Seitsenmiehinen retkikunta oli lähtenyt laimalta ja tun-
keunut pohjoiseen päin 81" 38' kohdalle pohjoista lemeyttä.
Payer päätti luutnantti Orelin ja erään laimamiehen kanssa
kiirehtiä siitä pohjoiseen edeltäpäin. Rekeä metämään oli
maljaslettu Payer itse, laimamies ja kaksi koiraa; Orel työnsi
takaapäin. Mentiin parhaallaan mahtaman „Middendorff-
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jäätikön" yli. Mutta tuskin oli ennätetty ottaa parikym-
mentä askelta, kun Orel pysähtyi katselemaan taaksensa näh-
däkseen, olimatlo kaikki matkatamarat mukaan tulleet. Samassa
hän kuuli kumiseman kaiun ilmassa märäjämän. Orel kään-
tyi ja katseli, minne hänen matkaknmvpalinsa oliwat joutu-
neet. Niistä ei näkynyt jälkeäkään. Miehet, reki ja koirat
oliwat kadonneet. Kaikki ne oliwat yhtäkkiä pudonneet jääti-
kön halkeamaan. Orel meni warowaisin askelin eteenpäin
ja laskeutui pitkälleen halkeaman reunalle. Payerin hän näki
pysähtyneen noin 4 metrin symyydessä olemalle halkeaman
kielekkeelle; mutta symemmältä kuilun pohjalta kuului laima-
miehen malitusta ja koirien uikutusta.

Payer oli pian pelastettu. Orel pudotti hänelle taslu-
weitsen. Sillä hän katkaisi metonuoran, joka oli hänen ympä-
rillään ja jolla symemmällä olemat onnettomuustomerit häntä
painoimat sinne seuraansa, ja kiipesi ylös. Sitten he huu-
siwat halkeaman pohjassa olemalle laiwamiehelle, että hän
kaikin mokomin kokisi siellä wankeudessaan pysyä liikkeellä,
ettei hän kuoliaaksi paleltuisi; pian he hänet velastaisimat.
Kiireesti he sitten juoksimat hakemaan jäljelle jääneitä miehiä
amuksensa. Pian he tapasimat heidät ja toimat mukanansa
löysiä ja tankoja. Kaksi telttatankoa pantiin poikittain hal-
keaman yli; niihin sidottiin löysi, ja sitä myöten hinattiin
pudonnut laimamies, koirat ja reki ylös halkeaman pohjasta.

Tämmöisistä kolttosista huolimatta jatkoimat tutkijat
matkaansa läpi „Kruununprinssi Rudolfin maan", joksi he
nimittimät erään saaren löytämänsä saariryhmän koillis-
osassa. Siellä he mihdoinkin tapasimat milkasta elämää.
Kallioilla oli tuhansittain lintuja, jotka 13:n asteen pakka-
sesta huolimatta hankkimat hautomista. Niitä oli niin pal-
jon ja semmoista elämöimistä ne pitimät, että muutamat
kalliot näyttimät oikeilta laulamilta lintuhäkeiltä. Karhun-,
jäniksen- ja ketunjälkiä oli kaikkialla nähtäwinä. Kaswikunta
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sitä »vastaan näytti odottamattoman köyhältä. Mutta wielä
ei ollutkaan joutunut se aika, joilloiu kaswikuuta näillä pohjan-
perukoilla pitkästä talwiuuestansa herää ja wirkoo lyhytaikai-
seen kukoistukseensa.

Tutkijamme riensiwät yhä eteenpäin, joutamatta ajatte-
lemaan, miten takaisin olisi päästämä ja olisiko silloin „Te-
getthoff" enää taivaltamissa. Jää alkoi myöskin käydä epä-
luotettawaksi. Vasta huhtikuun 12 päiwänä, päästyänsä
82° 5' kohdalle pohjoista lemeyttä niemelle, jonka he „Kap
Fligelyksi" nimittiwät, he pysähtynvät. Siinä taaskin
raa"-huutojen kaikuessa pystytettiin Itäwallan lippu. Siinä
oli iloa matlamiehillä, ja siinä he, pohjoisimmalla kohdalla,
missä tiettämcisti milloinkaan on ihmisiä ollut, söiwät juhla-
aterian semnloisen, mihin heidän emäänsä riittimät. Tuou-
nempana he mielä näkimät muorisia maita. Noin 83 asteen
kohdalla pohjoista lemeyttä he uäkimät niemen jyrkästi las-
keuman mereeu. Se oli retkeläisten nähtämissä oleman pohjoi-
simman maan raja. Maan he nimittiwät „Petermannin
maaksi" ja niemen „Wienin nokaksi." He paniwat napa-
retkeilijöiden tawan mukacm kalliolle kootuu limikasan alle
lyhyen kertomuksen retkistänsä ja löydöistään ja lähtimät
reippaasti palausmatkalle etelää kohden. Huhtikuun 21 päi-
wänä he saapuilvat „Tegetthoffin" luo ja tapasiwat tämän
samassa toimottomassa tilassa, missä se oli ollut heidän läh-
teissään.

Tällä rekiretkellä saadut tiedot omat maantieteellisesti
sangen tärkeät; sillä Harmoinpa tulee ihmisiä näin kaukaisilla
pohjanperukoilla kulkemaan ja sieltä tietoja tuomaan. Näiden
mutaan tiedämme, että „Frans Joosefin maaksi" nimitetty
saariryhmä on ehkä yhtä laaja kuin Huippumuorten saaristo.
Lemeä Austriasalmi jakaa, sen kahteen puoliskoon, joista
läntistä nimitetään Zichyn, itäistä Wilczekin maaksi. Jäl-
kimmäisen pohjoispuolella omat chMä maiuitut saaret, Kruu-
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nunprinssi Rudolfin maa ja Petermannin maa. Sitä paitsi
on näiden suurempien saarien ympärillä, etenkin eteläisellä
rannikolla, joukko pienempiä saaria.

Niin kuin edellä on kerrottu, oliwat retkeläiset päättä-
neet ennen kesän tuloa jättää laiwansa ja lähteä reillä ja
iveneillä etelää kohden kulkemaan. Km» ei tapahtunut mitään
asemanmuutosta eikä ollut semmoisesta toimoataan, ei myös-
kään ollut syytä tehtyä päätöstä purkaa. Neljä menettä jayhtä
monta rekeä marustettiin sen tähden kuntoon, ja matkatarpeita
sekä ruotawaroja otettiin mukaan ainoastaan sen »verran kuin
katsottiin malttamattomasti tarmittaman. Mukamuuden maati-
muksia ei tässä käynyt noudattaminen, sillä odotettamat olot
eimät sietäneet liikoja kuljetettamia. Mä olemien maatteiden
lisäksi ei kenelläkään ollut muuta kuin peite nukkumisen märäksi.

Toukokuun 20 päiwänä naulattiin lippu „Tegetthoffin"
mastoon, ja palausmatka aljettiin. Aluksi oli kuljettamana
rantajäätä, jolla mielä paksu lumi oli retkeilijäin »vastuksina.
Mutta kun oli päästy tuonnemmaksi, silloin alkoi matkaa
hidastuttama ja sangen maimalloinen kiipeileminen jäälohka-
reelta toiselle. Tuon tnostakin tamattiin railoja, joiden yli
oli meneillä kuljettama. Namakka etelätuuli hidastutti tä-
män lisäksi retkeläisten matkaa suuressa määrässä. Jon-
kunlaista käsitystä tämän retken »vaikeuksista antaa parhai-
ten sen tamattoman hidas joutuminen. Kahden kuukauden
kuluttua ei oltu ennätetty pitempää matkaa kuin noin 15
kilometriä.

Eipä sen tähden ole ihmeellistä, että retkeläisten mieli
lässä toiivollomasfa taistelussa masentui ja moimat rupesimat
uupumaan. Ajateltiin jo palata takaisin laimaan ja tyytyä
siellä mieltämään kolmaskin talmi. Mutta tämähän olisi
ollut samaa kuin wapaaehtoisesti antautua warmaan peri-
katoon. Jää pysyi yhä liikkumatta, ja muutaman kerran
täytyi retkeläisten meneineen, relineen miipyä samalla lohka-
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reella wiikkokausi ja odotella aukeamien ilmautumista. On-
neksi kääntyi tuuli heinäkuun lopulla pohjoiseeu. Sen maikutul-
sesta ilmaantui jäähän lemeitä halkeamia ja amoimia paik-
koja. Pitkälliset sateet heikonsimat myöskin jäätä. Sen jäl-
keen onnistuimat retkeläiset 20 päiwän kuluessa etenemään
450 kilometriä. Mutta huokeata ei kulku sittenkään ollut.
Toisinaan täytyi kiipeillä jäälohkareiden yli ja hinata we-
neitä tamaroineen jäljessä, toisinaan kirweet tahi tanget
kädessä raiwata weneille tietä jäiden läpi; toisinaan soudet-
tiin, joskus purjehdittiinkin. Kaikki oliwat sitä mieltä, ettei
sinä kesänä millään laiwalla tätä matkaa olisi moitu kulkea.
Elokuun alussa huomasimat rasittuneet retkeläiset jään laa-
dusta, että iviimeinkin awomeri oli lähellä. Pelastumisen
toimo elpyi jälleen ja kiihoitti uusiin ponnistuksiin. Mutta
wielä tämänkin jälleen sattunut wiisipäiwäinen pakollinen
»viipyminen jäiden keskellä näytti ryöstämän äsken »vironneen
toiwon. Mutta elokuun 14 päiwänä saapuiwat retkeläiset
kuitenkin äärimmäiselle jäämajalle 77" 40' kohdalla pohjoista
leweyttä. 110 oli sanomattoman suuri; sillä masta tämä
oli ensimmäinen mahankaan luotettama takaus heidän pelastu-
misestaan, ja sitä enemmän oli iloitsemisen syytä, kun ainoas-
taan niin suotuisina muostna, kuin wuosi 1874 oli pohjan-
perukoilla, moi yleensä sula mesi ulottua näin kaumas pohjoiseen.
Ia tätäpä onnellista sattumaa retkeläiset saimat pelastumi-
sestaan kiittää.

Matka oli kestänyt kolme kuukautta. Elokuun 18 päi-
wänä nousiwat itäwaltalaiset retkeilijät maalle Amiraliteetin
niemelle Nowaja Semljan länsirannalla, ja kolmea päimää
myöhemmin he tapasiwat kaksi »venäläistä laiwaa. Heidän
waiwalloinen ja waarallinen palausretkensä oli onnistuuut,
ja nyt he oliwat pelastuneet.

Palanneet naparetkeilijät otettiin heidän kotimaassaan
»vastaan suurella riemulla. Mutta tarkoitustansa eiwät he-
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kään olleet saawuttaneet. Payer lausui warmana makau-
muksenaan, että koilliswäylä oli kuljettamaksi yhtä mahdotou
kuin matka pohjoisnamalle. Hän ei silloin aamistanut, että
jo muutaman muoden kuluttua purjehdittaisiin manhan maail-
man ympäri lyhyemmässä ajassa kuin häneltä oli kulunut
onnistumattomaan retkeen merrattain lähellä olemaan Frans
Joosefin maahan. Waiwoja ja maarajakaan ei se retki tarjon-
nut niin paljon kuin tuo omituinen purjehdusmatka jäälau-
talla ja hengenmaarallinen palausretki reillä ja meneillä No-
waja Semljalle.

3. Purjehdusmatka koilliswäylää myöten.

Kerta toisensa jäljestä oli saatu kokemuksia, jotkanäyt-
tiwät todistawan, että purjehdittawaksi soweltuwaa meritietä
Euroopasta Aasian pohjoispuolitse Isolle Waltamerelle ei ol-
lut löydettämissä. Olisipa sen tähden ollut luultamaa, että
kaikki yritykset sen löytämiseksi olisimat kokonaan sikseen jätetyt.
Mutta niin ei kuitenkaan käynyt. Noilla monilla onnistu-
mattomilla retkillä oli kuitenkin kerätty kokemuksia, jotka huo-
lellisesti punnittuina woiwat olla hyödyksi jatkettawille yri-
tyksille, ja sen lisäksi oliwat yleensä laajentuneet maan- ja
luonnontieteelliset tiedot lisänneet onnistumisen mahdollisuutta.
Tarmittiin maan mies, joka osaisi suunnitella yrityksen, niin
että kaikki mahdolliset kokemukset ja tiedot tulisiwat hywäksi
käytetyiksi.

Tämmöisen tehtämän suorittajaksi tuli Nils Adolf
Erik Nordenskiöld.

Tämä kuuluisa tiedemies ja koillismäylän purjehtija syn-
tyi Helsingissä 1837. Nuoruutensa ajan hän lvietti Uudella-
maalla Mäntsälässä isänsä maatilalla ja kämi koulunsa
Porwoossa. Mioppilaaksi hän tuli 17 wuoden wanhana 1849
ja luki sen jälkeen yliopistossa, kunnes saawutti filosofian
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tohtoriu arwon 1857. Pian sen jälkeen katsoi hän maltta-
mattomaksi muuttaa Ruotsiin, jossa hän myöskin sai profes-
sorin armon ja mäkinaisen wiran.

Jo nuorena oli Nordenskiöld osoittanut erityistä intoa
luonnontieleiden tutkimisessa. Hän oli ollut myös isänsä mu-
kana tämän tieteellisellä matkalla Uraalissa. Kotimaassaan Suo-
messa hän oli sitä paitsi loma-aikoina matkustellut ja sillä lamalla
saanut halun liikkua laajalta tiedouhalunsa tyydyttämiseksi.

Samaan aikaan kuin Nordenskiöld muutti Ruotsiin,
puuhaili siellä professori Torell tieteellistä matkaa Huippu-
muorille. Nordenskiöldille tarjottiin tilaisuutta liittyä retkeen,
ja tähän hän tietysti mielellään suostui. Retki tehtiin 1858,
ja wuonna 1861 käytiin samalla saariryhmällä toisella ret-
kellä sama»» professori Torelliu johdolla, ja Nordenskiöld taas-
kin mukana.

Näillä tutkimusretkillä oli nuori tiedemies Nordenskiöld
osoittanut semmoista sekä tieteellistä että käytänuöllistä kykyä,
että kun w. 1864 taas puuhattiiu tieteellistä retkikuntaa
Huippmvuorten tutkimusten jatkamiseksi, hän »valittiin retki-
kunnan johtajaksi. Wuonua 1868 oli hän toisen kerran joh-
tajana Huippumuorten retkellä ja ouuistui silloin tunkeutu-
maan kaumemmaksi pohjoiseen kuin kukaan hänen edeltäjistänsä.
Siellä riehuman myrskyn kestäessä miskautui retkikunnan
laima yön pimeydessä jäämuorta mastaau miu ankarasti, että
se rupesi muotamaan. Palausmatta oli sen tähden tällä
kerralla wiiw.yttelemättä alotettama. Mutta retken johtaja oli
yhä enemmän innostunut napaseudun tutkimiseen, ja kotiin
palattuansa hän heti ryhtyi uutta suurempaa retkeä suunnit-
telemaan. Tarkoituksella oli mennä »viettämään talmea Huip-
pmvuorille ja sieltä sitten sopiwaan aikaan tehdä jäätä myö-
ten rekiretki pohjoisnamalle.

Warustuksia tätä suurta yritystä warten ryhtyi Nor-
denskiöld tekemään niin perinpohjaisesti, että hän, saadakseen
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marinaa kokemusta talmenmiettoon ja rekiretkiin kuulumista
asioista napaseuduilla, teki warta masten matkall Grönlantiin
wuonna 1870. Wiisi päiwää hän wiipyi matkalla tämän
maan jääaawikolla, tunkeutuen eteenpäin sisämaahan henkensä
kaupalla mielä sittenkin, kun maan omat asukkaat jo pelä-
teu oliwat takaisin palanneet. Mutta kuu hän matkatome-
rinsa kanssa eräältä ylänteeltä näki silmänkannolta eteenpäin
samallaista luin siihenkin saakka, nimittäin autiota jääkent-
tää loppumattomiin saakka, katsoi hän turhaksi pyrkiä etem-
mälsi ja päätti palata takaisin.

Mutta itse tuo suunniteltu suuri naparetki »vuonna
1872—1873 ei onnistuuut toimeiden mukaan. Jäiden tähden
oli silloin kulku Jäämerellä »vaikeampaa kuin molliin kymme-
niin lvuosiin sitä ennen. Huippuwuorille ei ennätetty enna-
kolta suunniteltuun aikaan, ja paljon muitakin mastoinkäymi-
siä sattui. Talmi kyllä unetettiin Huippumuorilla, mutta
aijotusta rekiretkestä pohjoisnamalle ei mitään tnllut. Saatu
kokemus ja entistä selmemmät tiedot Huippumuorten jayleensä-
kin napaseutujen luonnosta oliwat kuitenkin tämän retken
hyödyllisiä tuloksia.

Oli yleensä luultu, että Karian meri Nowaja Semljan
itäpuolella oli kokonaan purjehdukselle mahdoton Epäsuo-
tuisten olojen mallitessa oli siellä joskus yritetty purjehtia,
ja siitä oli tullut semmoinen maine, etteimät jäät sieltä mil-
loinkaan sulaneet. Sen tähden tätä Jäämeren osaa nimi-
tettiin ..pohjoisnaman jääkellariksi." Barentsin ajoista saakka
oli tämä luulo pysynyt kumoomattomana, kmmes englanti-
lainen Pallifer ja norjalainen lohannesen purjehdus-
matkoillaan tulimat tämän määräksi huomaamaan. Karian
meri oli kyllä purjehdittawa, kun waan sowelias wuodenaika
walittiill, ja jo wuonna 1869 purjehti wenäläisen Siderowin
laiwa sitä myöten onnellisesti Obwirran suuhun.
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Palatessaan mastukselliselta retkeltään Huippmvuorilta,
suunnitteli Nordenskiöld jo uutta matkaa. Hallkin tahtoi
mennä koettelemaan tuota huonossa maineessa ollutta Karian
merta, toiwoen woiwansa todistaa, että purjehdus ei ole mah-
doton noilla Aasian pohjoisilla rannikoilla, kun maan »vuo-
denaika »viisaasti »valitaan ja »varustukset parhaimman mu-
kaan suoritetaan. Hän tahtoi tällä kerralla tunkeutua leni-
seiwirran suulle saakka.

Kesäkuun loppupuolella 1875 lähti Nordeusliöld pie-
nellä laitvallaan „Pröwenillä" Tromsön satamasta pohjois-
Norjasta, ja mitään odottamattomia »vastuksia kohtaa-
matta hän saapui elokuun 15 päiwänä Jenisein suuhun.
Siitä hän antoi „Pröwenin" palata takaisin; mutta itse hän
muutamien tiedemiesten kanssa kulli jonkun matkaa leniseitä
ylöspäin Siperiaan. Sieltä hän matkusti maata myöten
Wenäjän ja Suomen kautta takaisin Ruotsiin. Pitkin mat-
kaa hän sai osakseen suurta kunnioitusta. Olihan hän pur-
jehtinut onnellisesti sellaista meritietä, jota siihen saakka ei
ollut mielä kukaan kulkenut ja jota oli purjehdukselle mallau
mahdottomana pidetty. Seuraamana wuonna teki hän uuden
purjehdusmattan saman mirran suulle, tullakseen itse makuute-
tuksi ja näyttääkseen muille, ettei „Pröwenin" onnistunut
retki ollut pelkkää sattumaa, niinkuin olisi moitu luulla. Tämä-
kin matka onnistui toimeiden mukaan, sillä ei mitään odot-
tamattomia »vastuksia kohdattu.

Näillä monilla retkillään oli Nordenskiöld saanut run-
saasti kokemusta, ja hänestä oli tullut aikansa etemin jää-
merenkulkija. Jenisein suulle tehtyjen purjehdusmatkojen on-
nistuminen kehoitti häntä jatkamaan yrityksiä samaan suun-
taan. Aleensa pidettiin »vieläkin mahdottomana purjehdus-
matkaa Aasian pohjoisen nokan Kap Tscheljustmin ympäri,
koska siellä muka jäät oliwat esteenä ympäri wuoden. Mutta
Nordenskiöld piti warmana. että etelämpää tulemat suuret
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Siperian wirrat tuowat kesällä auringonpaisteessa lämmin-
nyttä mettä Jäämereen niin runsaasti, että ainakin läheisim-
män rannikon täytyy kesän aikana Pysyä sulana. Maan
pyörimisen hän päätti myös pitämän tällä rannikolla wi-
reillä »voimakasta merenmirtaa, jonka puolestaan taas pitäisi
pitämän jäät sillä kohdalla heikompina ja edistämän niitten
sulamista. Näille edellytyksille hän perusti matkasuunnitel-
mansa, uskoen rannikolla oleman ainakin niin lemeän sulau
juoman, että sitä moi purjehtia edelleen leniseiltä Beringin
salmelle saakka. Siitä hän sitten aikoi purjehtia edelleen
Isoon Valtamereen ja palata Aasian ympäri Suezin kana-
»van kautta Ruotsiin.

Vaikka matkasuunnitelma oli näin uhkarohkea, suu-
renmoinen ja monen mielestä mallan mahdoton, oli Norden-
skiöld kuitenkin jo monilla edellisillä jäämerenretkillään hankki-
nut itselleen niin suurta mainetta ja luottamusta, että hän
sai tuumalleen tarpeeksi suosijoita ja kannattajia. Varakas
ja malistmmt göteborgilainen kauppias tohtori Oskar Dick-
son, joka jo ennen oli Nordenskiöldin jäämerenretkiä amus-
tanut, kämi nytkin osalliseksi suunnitellun retken kanuatuk-
seen. Sen lisäksi otti wenäläinen maanomistaja Sibriakom
ynnä Ruotsin klmingas Oskar II osaa kustanuuksiin, ja
puuttuma summa suoritettiin Ruotsin waltion Maroista.

Kustannukset eiwät tulleet kowin suuriksi, maikka kaikki
marustettiin suurimmalla huolella. Retkikuntaa warten ostet-
tiin ivalaanpyyntilailva „Vega", joka oli ivankka lcmva,
tammesta rakennettu ja jäiden hankaamisen märäksi ulkopuo-
lelta päällystetty länsi-intialaisella greenheartpuulla, joka on
tunnettu erinomaisesta komuudestacm; se oli 500 tonnin sun-
ruinen ja marustettu sekä purjeilla että 60 hewoisen woi-
maisella höyrykoneella. Hiiliä se woi kuljettaa mukcmansa
riittäivästi noin 15 tuhannen kilometrin matkaa warten.
Paitsi tawallisia laimameneitä, oli „Pegan" kannelle sijoitet-
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tuna pieni höyrywene, jota tarpeen tullessa ivoitiin käyttää
laiwasta tehtciwillä lyhemmillä retkillä ja matalammilla me-

sillä. „Vegan" komentajana oli jäämerenmatkoihin jo ennen
tottunut kapteeni Arnold Louis Pala n der ja toisena
kapteenina luutnantti C. Brusewitz. Laiwamiehiksi oli Ruot-
sin merisotamäestä tarjoutunut lähes 200 mapaaehtoista,
joista sitten 19 malittiin mukaan otettamiksi. Tämän lisäksi
seurasi mukana kuusi luonnontutkijaa, niiden joukossa myös-
kin suomalainen luutnantti O. Nordqwist, joka samalla pili
tulkin tointa.

.Heinäkuun 4 päiwänä 1878 lähti „Vega" Göteborgin
satamasta. Seurassa kulki kaksi wenäläisen Sibirialowin
laiwaa, joiden tuli purjehtia leniseiwirralle ja wiedä
Siperian asukkaille Eurooppalaisia kauppatawaroita. Kolmas,
bessemerterälsestä rakennettu pieni „Lena "-niminen höyry-
laima, kuljetti retkikunnan lisämaroja, ja sen oli määrä seu-
rata „Vegaa" Lenamirran suulle saakka ja siitä mennä mir-
taa ylös lakutskiin.

Kun mielä oli poikettu Tromsöhön ja sieltä otettu mu-
kaan lisätarpeita, muun muassa peurannahkaisia turkkeja mie-
histön tarpeeksi, saamuttiin elokuun 1 päiwänä lugorsalmeen,
josta tultiin tuolle huonomaineiselle Karian merelle. läistä
ei siellä tälläkään kerralla ollut sanottamaa estettä, ja elo-
kuun 6 päiwänä saawuttiin sen tähden onnellisesti Jenisei-
wirran suulla olewaan „Dicksonin satamaan." West oli jo
parin päilvän purjehdusmatkalla ollut kellertämän harmaan
samen marista ja niin mähäsuolaista, että sitä moi juoda.
Ob- ja leniseimirtojen tuomat runsaat mesimäärät tuntui-
mat siinä niin selmästi, kuin Nordenskiöld oli ennakolta
päätellytkin.

Dicksonin satamasta jatkoimat „Vegaa" seuranneet kaup-
palaimat matkaansa mirtaa ylöspäin; „Vega" ja „Lena"
lähtimät elokuun 10 päiwänä ennen tuntemattomille mesille
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itää kohden. Ilma oli aluksi hymin suotuisa, eikä jäitälaän
näkynyt. Laimat moimat sen tähden kulkea täyttä mauhtiansa.
Mutta pian muuttui ilma sumuiseksi, ja purjehdittaiva meri-
kin kämi kululle määrälliseksi ; kallioita jakareja, joita ei meri-
kartoissa nähty, oli siellä ja täällä kulkumäylällä. Sumu
oli mälin niin sakeata, ettei toisesta laimasta moitu toista
nähdä, ja sen tähden täytyi tuon tuostakin antaa merkkiä
laimojen mihellystormilla. On luonnollista, että matka tällä
tamalla liikkuen kului marsin hitaasti. Elokuun 16 päiwänä
saawuttiin kuitenkin Aasian mantereen pohjoisimmalle niemelle
Kap Tscheljuskinille. Siinä laimat laskettiin ankkuriin, ja
juhlalliset kemut pantiin toimeen. Tapaus olikin merkillinen
maantieteellisten löytöjen historiassa; sillä ensi kertaa oli
eurooppalaisia laimoja Aasian pohjoisimman nokan kohdalla,
ja tähän asti ounistunut retki antoi hymiä toimeita mat-
kan menestymisestä eteenpäinkin. Mitään ihmisasutuksen jäl-
kiä ei paikkakunnalla huomattu, ja mahdollista on, ettei siellä
ketään ihmistä ollut käynyt sen jälkeen luin luutnantti Tschel-
juslin w. 1742 retineen oli siitä retkeillyt. Jääkarhu wain
oli äärimmäisellä nokalla outoja tulokkaita katselemassa. Napa-
matkustajain taman mukaan teetti Nordenskiöld kalliolle limi-
lasan, joka jälkeentulemille ilmoittaisi retkeilijöiden täällä
käyneen.

Kap Tscheljuskinilta jatkettiin matkaa edelleen. Norden-
skiöld ei tahtonut kiertää mannermaan pohjoisen rannan mu-
kaan, maan purjehtia suoraan itäänpäin Uuden Siperian saa-
ria kohden. Hajanaisia ajojäitä liikkui siellä ja täällä me-
rellä, samoin joitakuita suurempia jäälauttojakin. Näistä ei
kuitenkaan olisi ollut mainittamaa mastusta, jos ilma olisi
ollut selkeä. Mutta kun snmu taas päimä päimältä kämi
sakeammaksi ja laimat sen tähden milloin tahansa olisimat
moineet yhtäkkiä joutua jäiden sulkeuksiin tahi saada »vau-
rioita niihin puskeutuessaan, täytyi kääntyä rannemmalle
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amomettä etsimään. Sen jälkeen purjehdittiin pitkin rannikkoa
noin peninkulman päässä rannasta. Elokuun 27 päiwänä
saapuilvat laiwat Lenawirran suiston kohdalle. Siinä erosi
„Lena" ja lähti pyrkimään mirtaa ylöspäin lalutslin kau-
punkiin. -~ Vega" sitä mastaan lähti purjehtimaan itään päin.
Aluksi matka kämi ilman esteitä. Ilma oli tyyni, eikä sumu-
kaan haittaa tehnyt. Lämpömäärä oli noin 4 astetta. Mutta
pian kämi meri niin matalaksi, että siinä tuskin woitiin kulkea.
Mittaajien täytyi luotinuorineen olla alituisesti toimessa, ja
retki oli nähtämästi määrällinen. Myrskyn sattuessa olisi
laima joutunut helposti haaksirikkoon, ja pakkasen tullessa olist-
mat ajojäät moineet piankin purjehduksesta lopun tehdä..

Syyskuun 3 päiwänä satoi ensimmäisen lumen. Tästä
alkaen kämimät jäät haitallisemmiksi, ja ainoastaan lähinnä
rantaa oli juoma sulaa mettä. Lämpömäärä laskeutui nollcm
alapuolelle, ja ajojäät osoittimat taipumusta liittyä yhtenäi-
seksi jääkentäksi. löt kämimät myös niin pimeiksi, että kai-
man täytyi pysyä paikoillaan jäälauttoihin kiinnitettynä.
Pänvillä taas paksu sumu usein oli haittana, niin että ainoas-
taan hiljaisesti uskallettiin eteenpäin kulkea.

Kolo pitkällä matkallansa Aasian kohdalla eimät retkeili-
jät olleet tamanneet yhtään ihmistä eikä ihmisasuntoa. Kap
Schelagskoin kohdalla syyskuun 5 päiwänä sattui sitten sem-
moinen tapaus, että kaksi menettä läheni laiwaa. Näissä
oli seudun asukkaita, jotka wiittoiwat ja huusiwat ja sillä ta-
ivalla ilmaisimat haluamansa tulla laiwacm. Laiwa pysäytet-
tiin, ja tulijat kiipesiwät nahkaweneistään lcuwaan. Nämä
tschuktschilaiset wieraat oliwat reipasta ja iloista wäkeä, joka
nauroi ja jutteli sekä oli huivin mielissään saatuansa lah-
jaksi tupakkia, piippuja ynnä muita pieniä tamaroita. Wie-
raiden lähdettyä jatkoi „Vega" matkaansa rannikkoa pitkin
edelleen. Iö täytyi miettää jäälautan mieressä. M»»tta
kun aamulla aijottiin jatkaa matkaa, kämi se jäiden ja su-



94

MUN tähden mahdottomaksi. Ikätvyyden haihduttajikst saa-
pui taaskin seudun asukkaita mieraiksi, ja lähteissään nämä
tutsuimat retkeilijöitä luoksensa. Nordenskiöld noudatti kutsua
useiden matkatowereittensa kanssa. Heidät mietiin telttakylään,
jossa heille tarjottiin sitä raswcnsta hywyyttä, mitä saa-
daan mursuista, hylkeistä ja peuroista, jotka täällä omat
asukkaitten elättäjinä.

Seuraamana aamuna ryhdyttiin jatkamaan matkaa;
Mlltta sumun ja jäiden tähden oli pian pysähdyttämä ja mii-
myttämä sitten kokonainen muorokausi selkeämpää säätä odot-
taessa. Aikaa käytettiin maan tutkimiseen. Rannikolla nä-
kyi runsaasti ihmisasutuksen merkkejä, ja pian saapui taas
tschuktscheja katselemaan kaukaisia mieraita. Nordenskiöld käytti
tilaisuutta hankkiakseen itsellensä tschuktschilaisia »vaatteita ja
muita tamaroita. Kauppa ei tahtonut luonnistua. Nämä
luonnonlapset eimät näet ymmärtäneet rahan armoa, eimättä
sen tähden suostuneet myyntikauppoihin. Paperirahasta he
eimät ollenkaan huolineet; muutamia hopearahoja he suostui-
mat ottamaan sitten, kun niihin oli laimettu reikä, jotta
niitä moitiin koristuksiksi ripustaa. Waihtotawaroina kelpasi-
mat hymin parsinneulat, padat, weitset, kirweet, sahat ja muut
rautaiset työkalut sekä maate- ja nauti»»totawarat.

Wähällä jo oli, ettei „Vegcm" matka täksi kesäksi kes-
keytynyt näillä seuduilla; sillä syyskuun 9:nen ja lOmenpäiwcin
mcilisenä yönä meni rannikkomeri paksuun jäähän. Wanhat
jäälohkareet, joita meressä runsaasti ajelehti, rikkoimat kuiten-
kin tämän uuden jään, ja laima moi taas kulkea eteeupäin,
maikka marsin hitaasti. Toisin paikoin täytyi kuitenkin ryh-
tyä lniestvoimilla jääriuttoja puhkaisemaan. Syyskuun 12:sta
18:teen päimciän saakka täytyi laiman wiipyä ankkuroituna
lahdessa Irkcnpijn itäpuolella odotellen jäiden hajoamista.

lääsuhteet eimät tämän odotusajmi kuluessa kuiten-
kaan parantuneet. Mutta retkeilijät eimät katsoneet woi-
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wcmsa enää wiiwytellä. Alkoi selwästi näkyä, että pitkä
napaseudun talwi oli tulossa, ja sitä ennen olisi ollut ennä-
tettäviä Beringin salmelle. Ankkuri siis nostettiin ja aljet-
tiin pyrkiä eteenpäin. Sumun ja jäiden tuottamien esteiden
lisäksi kämi tväylä taaskin huolestuttaman matalaksi. Wettci
oli niin mähän, ettei sitä laimcmkölin alla ollut metrin, eipä
wälin puolenkaan wertaa. „Vegan" kannella kuljetettawa
pieni höyrywene täytyi laskea westlle ja mennä edellepäin
meden sywyyttä mittaamaan. Pohjoistuuli ajoi jäitä rantaa
lähemmäksi, ja ilma kämi niin kylmäksi, että ajojäät alkoiwat
wähitellen liittyä suureksi jääkentäksi.

Syyskuun 28 päiwänä pyrki ..Vega" kaitaista ranta-
uraa itäänpäin. Beringin salmelle oli matkaa jäljellä ainoas-
taan 180 kilometriä, ja sinne päästyä olisi myös oltu pelas-
tettuja napaseudun talwenwietosta. Eipä siis ole ihmeteltämää,
että retkeilijät tässä oliwat suuressa mielenjännityksessä toi-
won ja pelon maiheilla. Mutta se, mitä pelättiin, tapahtui
kuitenkin juuri tänä päiwänä. Alvoin juowa rannalla käwi
niin matalaksi, ettei siinä enää käynyt purjehtiminen, ja etääm-
mällä oli jää niin wahwaa, ettei sinne ollut yrittämistäkään.
Serdze-Kamenin niemen läheisyydessä täytyi sen tähden „Ve-
gan", matkan »vastuksiin wäsyneenä, asettua talwilepoon lä-
hes kymmeneksi kuukaudeksi Pohjoisen Jäämeren autiolle
rannikolle. „Täällä me nyt olemme", kirjoitti Nordenskiöld
marraskuun 25 päiwänä 1878, „ainoastaan wähäisen mat-
kan päässä Beringin salmen kaitaisimmalta lohdulta. Kyllä
olisi lomaa, jos emme tätä lyhyttä matkaa onnistuisi pääse-
mään, luu kerran olemme niin pitkät matkat tuntematonta
mäylää kulkeneet. Jos olisimme tänne saapuneet kolmea päi-
tvää aikaisemmin, niin olisimme marinaankin nyt laapanissg."
Ia sangen itämältä tuntui tietysti retken johtajalle tämä
pysähtyminen näin lähelle awoimena tawattawaa merta, kun
hän mallan hywin olisi woinut matkallaan jouduttaa kulkua
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sen merran, että nuo muutamat päimät olisimat säästyneet,
jos olisi moinut ennakolta armata retken onnistumisen niin
mähästä riippuman. Mutta talmi oli tullut tänä wuonna
noin kuukautta aikaisemmin kuin tamallisesti näillä seuduilla.
Wuodeu lviimeisinä päiminä saapui sitten Ruotsin ulkoasiain
ministeriöön lyhyt tieto, että pohjoiselta napamereltä San
Franciskoon palanneet walaskalanpyytäjät oliwat Itäniemen
läheisyydessä nähneet jäihin sulkeutuneen laiman, jota he piti-
mät ruotsalaiseen naparetkikuntaan kuulumana aluksena.

Kaikesta mieliharmista huolimatta oli retkeläisillä pakko
rumeta marustautumaan talmenmiettoa marten, maikka ei
aluksi tahdottukaan »vakaantua siinä mielipiteessä, että tässä
olisi täydellä todella seuraamaan kesään saakka wiiwyttäwä.
Erittäin se omitninen seikka, että miikkokausia „Vegan" pysähty-
misen jälkeen näkyi rannikolla amomettä puolen penikulman
päässä edessäpäin, piti retkeilijöissä yllä mapautumisen toi-
moa. Ensimmäisenä tehtämänä oli kuitenkin sijoittaa laima
mahdollisimman turwalliseen asemaan, etteiwät epämakaiset
jäät sille mahinkoa tekisi. Tässä ei tietysti ollut suurta maraa
malita, kosla matka oli mallan odottamatta keskeytynyt amoi-
mella rannikolla. Kun oli turhaan yritetty päästä etääm-
mälle rannasta, kiinnitettiin „Vega" paksun jäälohkareen
suojaan, joka oli miiden sylen symyisessä medessä pohjaan
tarttunut. Wesi oli onneksi silloin korkealla, ja kun se myö-
hemmin aleni, istui jäälohkare lujemmin pohjaan ja pysyi
siinä liikkumatta laiman suojana koko talmen. Syksyn ku-
luessa saatiin heti nähdä, että tämmöisen turmapaikan etsi-
minen oli ollut tarpeellinen. Pintajää joutui näet lomaan
puristukseen, kun myrskyt sitä ajoimat lähemmäksi maata.
Komalla jyrinällä se murtui palasiksi, jotka tasautuimat
pohjaan tarttuneiden jäälohkareitten päälle.

Talmenmiettoa warten tehtiin laiwalla tarpeellisia »va-
rustuksia. Kannelle kokoontunut lumi poljettiin siihen pcck-
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suksi jää- ja lumitantereeksi, että se oli kannen apuna suojaa-
massa pakkasta ivastaan. Jäälle laiman laitoja ivastaan
luotiin paksulta lunta samaa tarkoitusta marten. Sahatuista
jääkappaleista rakennettiin komeat raput, jotka jäältä laimaan
johtimat. Etukannelle lemitettiin teltaksi laaja purje, joka siten
muodosti amarnn suojuksen. Sitä käytettiin talmen kuluessa
pajana, kämelypaiktana ja mierassalina, jossa seudun asukkait-
ten kanssa seurusteltiin ja heidän kanssansa asiat toimitettiin.

Tieteellisten hamaintojen tekemistä marten rakensi retki-
kunta läheiselle rannalle jäämajan, jonne hamaintokoneet sijoi-
tettiin. Tämä oli laimasta runsaan puolentoista kilometrin
matkan päässä. Ia kun oli luultamaa, että talmisessa pimey-
dessä ja pyryissä olisi sinne ollut maikea osata, asetettiin
laiman ja hamaintohuoneen mälille jääpatsaille johtonuora.

Joulukuun puoliwälin aikana saitvat retkeilijät tuntea
samaa pelkoa kuin useat muutkin jäiden keskellä taimensa
»viettäneet naparetkeilijät. Jää liikkui rajusti. Tämä muis-
tutus otettiin marteen, ja sen tähden siirrettiin laimasta
maalle tarpeellinen määrä ruokatawaroita, ampumawaroja ja
»vaatteita. Sillä olisihan laiwa woinut jäiden mylläkässä
joutua hämiöön ja miehistö, joka kyllä saattoi läheiselle ran-
nalle paeta, jäädä alttiiksi nälkäkuolemalle. Läheisyydessä
asumat ruti köyhät tschuktschilaisperheet eiwät „Vegan" mie-
histöä olisi moineet montakaan päimää elättää. Kalastus
ja muu pyydystys onnistui näet siihen aikaan huonosti. Moni
perhe muutti fentähden toisille seuduille, ja jäljelle jääneet
elimät niin suuressa puutteessa, että ..Vegan" marastoista
heille jaettiin talmen kuluessa lähes 1500 kiloa leipää ja
paljon malmiiksi laitettua ruokaa.

Taltvenmietto ei woinut hywin warustetulle „Vega"-
retkikunnalle tulla komin »vaikeaksi. Paikka, minne „Vega"
pysähtyi, ei ole paljon pohjoisempana pohjoista napapiiriä;
se on melkein samalla lemeydellä kuin Kittilä jaSodankylä Suo-



98

men Lapissa. Mutta huomata kuitenkin tulee, että talwi Jää-
meren amoimella rannalla on kaikessa tapauksessa paljon
ankarampi kuin Suomen Lapissa Maanselän eteläpuolella.
Tärkeänä etuna oli kuitenkin se, ettei retkeilijöiden tarnnnnut
kestää napaseudun pitkää yötä, taimista pimeyttä; wuoden
lyhimpänä päiwänä, joulukuun 21 päiwänä, oli jotenkin
»valoisaa aikaa wiisi tuntia. Pakkanen ei talwen kuluessa
yltynyt odottamattoman ankaraksi; 35—46 astetta Celsiuksen
lämpömittarin mukaan oli wihaisinta laatua. Mutta ilma
länn tuntumasti puremammaksi sen tähden, että talwi oli
myötäänfä komin myrskyinen. Ulkona liikkuminen käwi siitä
syystä useimmiten kowin waikeaksi. Laiwassa sitä »vastaan,
edellä kerrottujen »varustusten tehtyä, saatiin pysymään koh-
tuullinen lämpö. Lämmitysaineistakaan ei ollut puutetta;
sillä, paitsi laiwan riittäwiä hiilimaroja, oli tähän tarkoituk-
seen kllytettälvänä puuttumattomasti puita, joita tschuktschilaiset
ranta-asukkaat toiwat leipää ja muita ruokawaroja saadaksensa.

Erittäin mainittawana etuna oli retkeilijöillä talwiwan-
keudessaan maan läheisyys ja sen asukkaiden seura. Pello
laiwan sortumisesta jäiden liikkuessa ei tietysti ole likimain-
kaan yhtä rasittama asutun maan läheisyydessä kuin kaulana
aawcm meren keskellä. Sitä paitsi ei maamatka Serdze-
Kamenilta wenäläisille asutuille seuduille itä-Aasiassa olisi
ollut toiwottoman pitkä. Milkasta seurustelua retkeläisten ja
tschultschien kesken lesti koko pitkän talwen. Jo elatuswarojen
puute pakoitti wiimeksi mainittuja ahkerasti käymään laimalla,
josta he oppimat apua saamaan; mutta sen lisäksi olimat
nämä luonnonlapset seuraa rakastamaa, wirleätä ja iloista
wäleä. Joka päiwä heitä sen tähden känn joukottain laimalla
asioimassa, juttelemassa ja uteliaisuuttaan tyydyttämässä.
Tulipa sinne kerran tschultschien keskuudessa olema Venäjän
mallan edustajakin, starosti eli nimismies Vasili Menka,
jota joukko miehiä reessä weti. Tämä arwonmies oli melkein
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samallainen luonnonlapsi kuin hänen hallittmvansakin, puhui
murtaen wenäjäukieltä, mutta ei osannut kirjoittaa eikä lukea.
Lähteissänsä hän sai Nordenskiöldilta kirjeen, jonka hän
lupasi perille toimittaa. Kirje oli amonainen ja osoitettu Ir-
kutskin kuwernö orille, jota pyydettiin sähkösanomalla ilmoit-
tamaan kuningas Oskar I1:lle retkikunnau tilasta. Kirje
oli kirjoitettu lokakuun 6 päiwänä, ja Tukholmaan se
saapui sähkösanomana toukokuun 16 päiwänä, juuri samaan
aikaan, jolloin siellä aljettiin käydä lemottomiksi retkikuunan
kohtalosta.

Talmi oli syksyllä tullut aikaiseen ja ollut tumallista
ankarampi. Sen tähden se wiiwytti retkeilijöitä kauwemmin
kuin nämä oliwat odottaneetkaan. Vasta heinäkuun alku-
puolella alkoi näyttää siltä, että meri rupeisi aukenemaan.
Laiwa oli laitettu purjehduskuntoon, ja hartaasti odotettiin
lähdön mahdollisuutta. Heinäkuun 18 päiwänä, miehistön
ollessa päiwällisellä, alkoi laiwa hiljalleen keinua. Sen ym-
päriltä oli jää hajonnut, ja kahden tunnin kuluttua sen jäl-
keen lähti „Vega" lipuilla koristettuna purjehtimaan,
lewättyänsa tässä 294 päilvää.

Jäähän remennyttä railoa myöten moi „Vega" nyt
esteettömästi kulkea itää kohden. Heinäkuun 20 päiwänä rupesi-
wat sumusta häämöittämään Itäniemen korkeat muorikukku-
lat, ja samana päiwänä 11 aikaan purjehdittiin eteläänpäin
Beringinsalmen lapeimmalla kohdalla. Ia tällä tawalla
oli lviimeinkin koilliswäylä ensi kerran kuljettu, ratkaistu
kysymys, jolle Sir Hugh Villoughbyn ajoista asti kolmen
lvuosisadan kuluessa oli »vastausta etsitty. Poikettuansa
laapaniin lokohaman kaupunkiin moi retken johtaja lähet-
tää Ruotsin kuninkaalle Oskar II:lle näin kuuluman sähkö-sanoman: ..Ruotsalainen retkikunta lähettää korkealle huol-
tajalleen onnittelunsa sen johdosta, että tehtämä nyt on suo-
ritettu, koilliswäylä kuljettu ja saawuttu Valtamerelle, menet-
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tämättä ainoatakaan miestä, miehistön kärsimättä sairaudesta
ja laiman »vahingoittumatta".

„Vegan" matka Aasian pohjoispuolitse menestyi siis
jotenkin ohjelman mukaisesti. Tämä oli tietysti seurauksena suo-
tuisista oloista ja suhteista Jäämerellä, mutta etupäässä
kuitenkin retken johtajan tarkoista tutkimuksista, laajasta
kokemuksesta ja näiden perusteella tapahtuneista »varustuksista
ja menettelystä matkan kestäessä. —

Englantilaiset ja hollantilaiset olilvat etsineet koillismäy-
lää päästäksensä wälittämään idän rikkaitten maiden kauppaa.
Nyt oli itämaiden kauppa jo tiensä amannut, eikä enää »voitu
ajatella näitä tawqroita Jäämeren maimalloista tietä kuljetet-
tamcm. Mutta moni toiwoi Nordenskiöldin retkellään amaa-
wan laajan Siperian maailman kaupalle. Jäämeri ei ole
kuitenkaan houkuttelema kauppatie. Ia sen tähden onkin nyt,
kahdenkymmenen wuoden kuluttua „Vegan" retkestä, awattu
warmempi tie, joka laajan Siperian yhdistää siwistyneen
maailman kanssa. Se on uusi Siperian rautatie. Mutta
tämä ei mähennä Nordenskiöldin lunniata. Hän on kai-
kessa tapauksessa tehnyt kuuluisan maantieteellisen löytöret-
ken, joka samalla myöskin tieteellisenä tutkimusmatkana on
aina pyfywä muistettamimpien lumussa.

Kun „Vega" Aasian ympäri kierrettyänsä Suezin
kanawan, Wälimeren ja Atlantin lautta palasi Tukholmaan
toukokuun 24 päiwänä 1880, otettiin retkeläisiä »vastaan
suurella riemulla ja kunnioituksella. Retken johtaja teroitet-
tiin »vapaaherraksi ja „Vegan" kapteeni Palander aatelis-
säätyyn.



IV.
Amerikkalaisen Greelyn matkat.

1. Eongerin asemalle.
Seuratessamme löytöretkeilijäin ja luonnontutkijan» jäl-

kiä pohjoisille uapaseuduille, pyydämme tällä kertaa etupäässä
tutustuttaa lukijaa uäideu jäisten seutujeu luontoon. Siinä
tarkoituksessa otamme oppaaksemme kuuluisain löytöretkeilijäin
joukosta amerikkalaisen A. W. Greely'»», joka wiime wuosikym-
menen alussa tunkeutui lähemmäksi pohjoisnapaa kuin kukaan
muu sitä ennen; ne ylen komat koettelemukset, joita häu tome-
reiueen sai kokea retkellään, omat omiaan herättämään osan-
ottoamme.

Heinäkuun alkupäiwinä w. 1881 herätti höyrylaiwa
„Proteus" amerikkalaisessa St. Johnin satamassa erityistä
huomiota puoleensa. Tämä napamatkoja marten rakennettu
laiwa oli walittu wiemään joukon rohkeita miehiä kauas
pohjan perille, jossa heidän piti nousta maalle ja rakentaa
itselleen maja woidakseen luonnon wastuksista huolimatta
kerätä aiueksia tieteen suurta temppeliä »varten. Proteuksen
miehistö oli »vaan osasto eräästä suuresta tutkijakunnasta,
joka siihen aikaa»» eri maltioiden toimesta lähti tutkimaa»»
pohjoisnaivan ja osaksi myöskin etelänawan seutuja. Nel-
jältätoista napaseudull asemalla oli tarkoituksena tehdä luou-
uontieteellisiä hamaiutoja samaan aikaan ja saman suuunitel-
man mukaan. Noin 700 miestä otti osaa näihin tutkimus-
retkiin; miesjoukon, joka nyt lähti liikkeelle Proteus-laimalla,
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piti suorittaa tehtämänsä Grönlannin pohjoisimmissa seu-
duissa.

Heinäkuun 7 p:nä lähti Proteus kaukaiselle matkalleen
ja saapui jo saman kuun 13 p:nä Davis'in salmelle, jossa

retkeilijät näkimät ensimmäiset ajojäät. Ne muodostiwat
kaksi mahtaman, kymmenestä kol»neenkymmeneen peninkulmaan
lemeätä myöhykettä. Useimmat jäämöhkäleet kohosimat kolmesta
wiiteen jalkaan merenpinnan yläpuolelle ja oliwat pinnaltaan
rosoisia, nähtäwästi weden waikutuksesta. Pitkin jäätä lois-
kuwat laineet tarjosiwat mitä kauuiimpia wäriwiwahduksia;
sininen lväri muuttui äkkiä loistaman wiheriäksi ja kun wesi
oli walunut pinnalta, sinertäwäll walkeaksi. Muutamat möh-
käleet oliwat kahdestatoista »viiteentoista jalkaa»» korkeita.

Seuraawaua päiwänä hajosiwat sumut, ja retkeilijäiu
eteen ilmestyiwät Grönlamnn rannikot 1000 metriä korkeine
»vuorineen. Tulijat pyrkimät Godthaab'in siirtolaa kohde»».
Tämä on Grönlannin pääsiirtola ja sijaitsee jo napapiiri»»
sisäpuolella. Se on rcckennettn pienelle syeniitisaarelle, joka
siellä täällä tarjoo hiukan kaswullisuuttakin, waan on muu-
ten jääwuorien ympäröimänä; »viimemainittujen joukossa
saattoi Greely näin heinäkuun aikana laskea yli sadan sem-
moisia, jotka ulottuilvat ainakiu 100 jalkaa merenpinnan ylä-
puolelle. Näiden mahtawien jääröykkiöiden lumiwalkea märi
muodosti wastakohdan meren yksitoikkoisuudelle. „Vleensä
on niiden asento lewollisen näköinen, waan kun me lähes-
tyimme satamaa", kirjoittaa Greely, „koskettiwat laiwamme
aallot erästä komeata, korkeilla kaarilla ja hoikilla pilareilla
warustettull jääwnorta, ja tämä mähäinen sysäys riitti teke>
mäû häiriötä tuon jättiläiseli tasapainossa: silmänräpäyk-
sessä musertui se lukemattomiin palasiin, jotka nostiwat joka
puolelle kuohumia aaltoja. Siteu syntynyt pauhina peläs-
tytti meitä kaikkia, ja muoren »vastustamaton »voima herätti
ihmettelyä mälinpitämättömimmässäki»». "
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Me olemme saapuneet Grönlannin rannoille, ajelehti-
mien jääwuorien syntymäseuduille; täältä ajautuivat uämä
wuoret etelämmäksi uhkailemaa»» wanhan ja uudeu maailman
»välillä kulkemia laiwoja. Ne owat napaseutujen tunnus-
merkkejä, aiman kuin palmut owat kuumau ilmanwyöhykkeen
merkkejä, tarkastakaammepa noita jättiläistä hiukan.

Grönlantia möisi nimittää jäätyneeksi mantereeksi, sillä
runsaasti kolme neljännestä sen tunnetusta pinnasta on ikui-
sen jään peitossa. Rantamaa on kesällä osaksi jäästä mapaa,
mutta sisämaassa peittää jää alituisesti sekä laaksot että »vuo-
ret. W. 1883 tunkeutui Nordenskiöld 117 kilometriä mereu
rannasta sisämaahan, ja hänen mukanaan olleet lappalaiset
samosnvat siitäkin etemmäksi. Heitä esti jatkamasta matkaa
noin parituhatta metriä merenpinnan yli kohoama jääwuori,
joka näkyi nouseman wielä sisämaahan päin. Ileensä ar-
ivellaan sisämaan jäätä noin 1000 i». 3000 metrin wahwui-
seksi. Siellä, missä jääjoukot wieriwät mereen, muodostuu
ajelehtimia jääkuoria. Kuulkaammepa, miten eräs näkijä
kuwailce sellaiset» jääwuoreu syntymistä meren rannalla. Hän
kertoo: ..Vaahtoillen ja kuohuen alkaa mesi jäätikön juurella
liikkua, aiwan kuin joku maanalainen tuli olisi seu äkkiä saat-
tanut kiehumaan; siitä syntynyt melu kaswaa niin suureksi,
että luulisi ukkosen käywän. ja sywyydestä kohoo esiin
jäämöhkäleitä, jotka aaltojen heitteleminä keikkumat sinue ja
täune; yhä hurjemmaksi taypi sekasorto, kun kesken kaikkea
merestä kohoo lvalkea jättiläismuodostus, s. o. mahtawa jää-
wuori; äskeu syntynyt tuminitus mierii milloiu puolelle, mil-
loiu toiselle kuohuttaen merta ympärillään. Vihdoin lakkaa
pauhina, meri tyyntyy »vähitellen, ja me, jotka kiikkumalla
»venheellämme kaikesta tuosta olemme päässeet ehjiu uahoin,
uskallamme lähteä lähemmin tarkastelemaan jäätikön masta
syntynyttä lasta eli „»vasikkaa", kuten grönlantilainen sanoo.
Siinä lepää nyt edessämme uiwa jääwuori, »valmiina jättä-
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mään cnsimäisen »virrat» miemänä kehtonsa ja synnyttäjänsä
yhtyäkseen yhteiseen jäälauttaan ja se»» mnkana siirtyäkseen
etelämmäksi sekä siellä auringon sulattamana hukkuccksensa."

On nähty jäänmoria, jotka kohoawat 50 metriä ja
enemmänkin wedenpinnan yläpuolelle ja joideu pituus on yli
100 metrin. Kun otamme huomioon, että ainoastaan kuu-
des tai seitsemäs osa on meden yläpuolella näkymissä, saamme
käsityksen näiden jättiläisten todellisesta suuruudesta. Tamal-
lisesti omat ne muodottomia möhkäleitä, jotka joko kaikilta
tai ainakin yhdeltä puolen muodostamat jyrkän seinämän.
Tämä jyrkkä puoli on tawallisesti »varustettu lukemattomilla
herkästi irtautumilla lisäkkeillä. Usein nähdään sisustaan
»viemiä komeita käytäwiä ja rotkoja. Sellaiset »vuoret owat
määrällisiä naapureja. Pieninkin ilmantäristys on joskus
riittäwä häiritsemään jättiläisen tasapainoa; huojumaan saa-
tettuna heittelee se jääpalasia itsestään ja lvoipi siten koro-
naankin murskaantua. Aurinkokin maituttaa näihin jäämöhkä-
leisiin; sen sulattama mesi juoksee näet jäähän muodostunei-
hin rakoihin, jäätyy siellä uudestaan ja pullistaa siten rakoja
suuremmiksi. Kuu auringon laskettua ilma kylmenee, silloin
kuuluu jäämuorissa paukkeita, joka merkitsee sitä, että ne hal-
keilemat ja murtumat meren aaltoihin.

Sellaisten naapurien ympäröimänä oli Proteuksen jat-
kettama matkaansa. Laiwa siwuutti useita siirtoloita, muun
muassa Ritenbankin, jonka puutarhassa kaswoi europpalaisia
kyökkikastveja. Tarha, joka oli 50 jalkaa pitkä ja 40 jalkaa
leiveä, oli suurin pohjoisessa Grönlannissa; mntta multa sitä
warten olikin tuotu suurimmaksi osaksi aina Tanskasta asti.

Tästä puutarhakaupungista jatkaa laima matkaansa
pohjolan äärimpään siirtolaan, jolla on nimenä Upermwil.
f. o. Kemät. Saari, jolle on annetta näin kauniilta tnuluwa
nimi, kaswaa ainoastaan joitakuita waiwaiskasweja, mutta
on muuten peitetty jääkentillä, missä jääkarhut hywin lviihty-
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»vät. Sen takana o»» Tasiusak, tanskalaisten eskimojen poh-
joisin asuinpaikka.

Uperniwikissa saamme sanoa jäähywästit siwistyneelle
maailmalle. Matkan tarkoitusperciuä on tosin Lady-Frankli-
nin lahti, jonne on wielä pitkältä, mutta matka on peräti
yksitoikkoista. Heikko ajojäci^vyöhyke puhkaistiin heinäkuun
30 p:nä, ja kun sen läpi päästiin, nähtiin eräällä jäämöM-
leellci ensimäinen jääkarhu. Se oli paruillaan syömässä hyl-
keen pentua eikä näyttänyt huomaaman laiman lähenemistä.
Sitten juoksi se muutaman askeleen saaliistaan, maan kään-
tyi pian takaisin. Wenhe laskettiin laiwasta »vesille ja jää-
karhu tapettiin »vähällä maimalla.

Matkaa jatkettiin ja Volstenholmin saarella nähtiin
likaisen pnnaista lunta, joiilmoista ensi kerran huomasi John
Ross m. 1818. Eräs mikroskopillinen sieni, sirotci(;u<;<;liB

niv^lis, on syynä tähän märi-ilmaukseen. M»»tta sehän on
aikoja sitten keksittyjä navasendun salaisuuksia. Tulijain sil-
mät hakemat Cary-saaria, ja Proteus laskee erään kaakkoa
kohti antawan saaren kupeelle. Seu käressä olewa kiwiläjä
herättää huomiota puoleensa. Ihmiskädet omat sen rakenta-
neet; se näet on kiwinen tiedon-antaja eli ..kairni", kuten
naparetkeilijät semmoisia laitoksia nimittämät. Vanhimmista
ajoista saakka on näiden retkeilijäin tapana ollut rakentaa
jollekin silmiinpistäivälle paikalle „kairneja", joissa säilytetään
asiakirjoja, ilmoituksia ja matkakertomuksia kuin myöskin ruo-
tamaroja. Proteuksen miehistö tutki kimiröykkiön, jonka sir
George Nares w. 1875 oli pystyttänyt ja jonka luona sir
Allen Joung oli käynyt sinä ja seuraamana lvuonna. Viime
mainitun jättämä kertomus löydettiin ja määräyksen mukaan
otettiin talteen, maan jäljennös siitä kätkettiin kairniin.
Eräässä toisessa säilytyspaikassa löydettiin Nares'in sinne
jättämät ruotawarat; ne oliwat hywin säilyneet, leipä waan
oli wähän homehtunut, waan oli kuitenkin syötäwää.
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Elokuu»» 11 p:nä saapui laiiva Lady-Franklinin lahteen
ja ohjasi kulkunsa Tiscovery-fatamaan, jokaoli matkan päämaali.

Awara, jäällä peitetty lahdenpoukama awautui retkeili-
jäin eteen; yltä yleensä on se maanpuolelta korkeiden wuo>
rien ympäröimänä. Jo ennenkin oli täällä ollut tutkimus-
retkeilijöitä, ja „Discovery" laiman miehistöllä oli »viisi »vuotta
takaperin talwiasemansa tässä lahdessa. Erään muoren kul>
kulalla huomaa silmä kairnin ja sen läheisyydessä tumman
pisteen, jonka retkeilijät tuntemat muskus-häräksi; miehet läh-
temät kairnia kohti ottaakseen haltuunsa sinl»e jätetyt paperit
ja ampuakseen hymi»» tähdätyillä tuulilla härän. Jälkiä hyl-
jätystä leiristä löydettiin myöskin.

Lähellä olemassa amomedessä nähtiin lukuisa parwi
hcmhkatelkkiä ja joukun matkan idässä rannalla kymmenkunta
Miiskus-härkää; rannoilla kasmoi myöskin ruohoa ja muuta
kasmullisuutta.

Kun joitakuita muskus-härkiä oli ammuttu lihawaras-
tojen hankkimiseksi, alkoi Proteus murtaa jäätä päästäksensä
rantaan. Uran amaaminen oli sangen waikeata, sillä mur-
rettuja jääpalasia ei ollut minne työntää. Jää oli läpimi-
taten 16 tuuman wahwuista. Proteuksen täytyi muutaman
sadan askeleen päästä hyökätä täydellä moimalla jäätä mas-
ten, ja siten pääsi se joskus oman pituutensa eteenpäin, useim-
miten kuitenkin mähemmän. Kun seitsemän tuntia oli näin
työskennelty, saaivuttiin sadan askeleen päähän rannasta.

Nyt ruivettiin purkamaan lastia, ja paikan nimeksi an-
nettiin „Congerin asema" senaattori Congerin mukaan, joka eri-
tyisesti oli harrastanut retkikunnan »varustamisen hymäksi.
Glok. 18 p. jätettiin laiwa, jonka piti mennä kotia pala-
takseen seuraamana wuonna uusine warastoineen.

Retkikunnan jäsenet, luwultacm 25 henkeä, jäiwät nyt
yksikseen tänne tunnetun maailman miimeisille äärille 81 "

44' kohdalle pohjoista leweyttä. Ensi työkseen ryhtyiwät he
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rakentamaan asumusta, joka olikin tarpeen, sillä jo elokuuu
lopulla osoitti lämpömittari pysyiväisesti pakkasasteita; yh-
deksän kuukautta kestäwä talwi oli alkanut.

Rakennus tehtiin 60 jalkaa pitkäksi ja 17 jalkaa le-
»veäksi. Seinät oliwat kaksinkertaisista laudoista, jotka ero-
tettiin toisistaan jalan lewyisellä ilmamälykscllä; että lautojeu
saumat oliivat tarkasti tilkityt, on lnonnollista; »vesikatto oli
yksinkertaisista laudoista, mutta sen päälle muodostunut lumi
ja jääpeite teki sen lämpimän pitäwäksi; wälitatto oli tar-
kasti yhteen sowitetmZta laudoista.

Aseman ympäristö oli suurenmoinen. Rakennus sijaitsi
tasaisella ylängöllä noin 30 askeleen päässä medestä, kahden
puron wälissä, jotka kesällä juoksilvat mereen. Etelässä ko-
hosi kairnimuori, ja symänpusleinen laakso eroitti sen korkeasta
luoteeseen antawasta Cartmelin »vuoresta; samanlainen »vuori-
seutu rajoitti uäköalan pohjois- ja luoteispuolellakin.

2. Napaseudun yö.

Retkikunta oli asettunut Congerin asemalle tehdäkseen
tieteellisiä tutkimnksia, ja tämä työ oli suoritettnwa ka»»sai»i-
wälistä tutkimusta marten tehdyn yhteisen suunnitelman mu-
kaan. Joka päiwä oli huomioon otettawa ja merkille pan-
tawa ilman paino, lämpömäärä, t»n»len suunta ja nopeus,
rewontulet, pilwien laatu ja suunta y. m. Lämpömittarit
asetettiin erityisiin vmlsäiliöihin ja päärakennuksen läheisyy-
teen laitettiin erityinen maneetinen obserivatorio. Retkikun-
nan tehtälvänä oli myöskin tutkia lähemmin ympärillä ole-
mia seutuja. Sitä warten pantiin toimeen lyhyen syksyn
kuluessa rekiretkiä warastojeu laittamiseksi ensi kewäänä tehtä-
wiä tarkempia tutkimuksia »varten.

Näissä toimissa kului waloisa aika, ja napaseudun yö
alkoi. Meillä nousee ja laskee aurinko wuodeu kaikkina päi-
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minä. Mutta kuu nousemme 66" 32' kohdalle pohjoista
leweyttä, saamme nähdä päiwän, jolloinaurinko ei menekääu
maillensa, ja taas toisen, jolloin se ei nouse. Jo 67" 23'
tienoilla pohjoisessa kestää pisin päimä kuukauden ja 80"
kohdalla kestää se 134 päiwää, samalla kuin pisin yö on
127 »vuorokauden pituinen. Congerin asemalla, joka sijaitsi
81" 44' kohdalla pohj. lew., täytyi jo Lotakunn 8 p. pitää
walkeata huoneissa koko wuorokauden lukuunottamatta yhtä
tuntia keskipäimällä. Lokakuun 14 p. katosi auriuto ilmes-
tyäkseen jälleen masta helmikuun 28 p. Aurinko antoi tänä
mäliaikana itsestään tietoa ainoastaan himmeänä malontajas-
tuksena etelätaiwaalla. „ Seitsemän päiwää auringon hätviä-
mifen jälkeen", kirjoittaa Greely, ..näimme me tähtiä keski-
päi»vällä, ja ne näkyiwät sitten i^eljän kuukaudeu kuluessa, kuu
waa»» taiwas oli kirkas. Koko täuä aitalla walkeni taiwas
hiukan puolenpäiwän aikana etelässä; joulutuuu 21 p. näh-
tiiu usean asteen lewyine»» »valokaari. Mutta käytäullöllistä
hyötyä tästä walaistuksesta ei juuri ollut, sillä kahdeu
kuukauden kuluessa me emme moineet edes puoleupäimän
aikana tmltea eteläänpäin käännetyn kellon numeroita. Loka-
kuun 25 p., kymmenen päiwää anringon katoamisen jälkeen,
ilmoitettiin meille hämmästykseksemme, että aurinko olisi taas
nähtäivänä; se ilmestyi komeana päiwänsappena ja oli näky-
wissä tunnill »verran lähettäe»» itsestään kauniita sinisiä, kel-
taisia ja punaisia wärejä sekä »valkeita »värisäteitä. Minä
en tuuue muuta esimerkkiä tällaisesta ilmiöstä auringon katoa-
misen jälkeen."

Napaseutuyön kuluessa tarjoamat kuu ja rewoutulet
waihtelewaisuutta. Kuun kehiä ilmestyy useammin kuin ete-
lämpänä; sellainen huomattiin esim. illalla tammik. 30 p.
1882 ja oli kokoonpantu kuun ympärille muodostuneesta nel-
jästä kehästä, joista sisimmäinen oli »väriltään »valkea, seu-
raama keltainen ja äärimmäinen punainen. Helmit. 1 p.
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nähtiin niinikään kaksi tamattoman kännistä kuun kehää
Kuusi pilmikuuta oli näkymissä, kaksi kummallakin puolella
oikeata kuuta ja kaksi sen yläpuolella. Valonsäteet nousimat
kuusta pystysuoraan ylempänä olemaan äärimäiseen pilwikuu-
hun ja samoin alaspäin näköpiiriä kohti; sitä paitsi lewisi
kapea »valowyö waakasuorasti koko näköpiiriu ylitse.

Enemmän kuin knu kiinnittämät remontulel ihmisten
huomiota puoleensa äärimmäisessä pohjoisessa. Kuuluisa
uapamatkustaja Kaarle Weyprech kertoo tästä ilmiöstä näin:

„Kaukana eteläisellä taiwaanrauualla näkyy heikko mato-
kaan. Se näyttää himmeältä; mutta tähdet, jotka loistamat
kaikessa kirkkaudessaan, osoittamat, että kaaren himmeys on
maan näennäinen, »vastakohdan »vaikuttama. Vähitellen li-
sääntyy kaaren »valonmoima samalla kuin se itse kohoo yhä
enemmän keskitaimasta kohden; se on täydellisesti saännölli-
uen, sen molemmat päät koskettamat melkein taimaanrantaa
ja siirtymät itään sekä länteen sen mukaan kuin kaari kohoo
keskitailvaalle. Siinä ei ole huomattawana mitään säteitä;
se on muodostettu kokonaan jokseenkin samankaltaisesta iha-
nasta »valoaineesta, jonka wäri wiwahtaa waaleanwiheriään,
siimeksessä kaswaneen kaswin wäriin. Kuun walo näyttää
kotvin keltaiselta tämän hienon, silmille suloisen walo»» rin-
nalla, jommoista luonto suopi ainoastaan napaseuduille pal-
kinnoksi muista puutteellisuuksista. Kaari o»» lemeä, ehkäpä
kolme kertaa niin lemeä kuin sateenkaari, ja se»» tarkoin rajoi-
tetut reuuat muodostamat jyrkän mastakohdcm napaseuduu
yön pimeydelle; mutta tähdet näkymät knitenkin täydessä
kirkkaudessaan. Mä korkeammalle nousee kaari kaikessa hil-
jaisuudessa; ainoastaan siellä täällä näkyy joku malonaalto
witkallisesti liikkuman puolelta toiselle. Jäällä alkaa käydä
waloisemmaksi, muutamat jciäwuoret owat eroitettawissa.
Vielä on kaari kaukana keskitaiwaalta, mutta siitä eroaa
kuitenkin jo toinen, sitten kolmas j. n. e. Kaikki pyrkimät
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keskitaiwasta kohden; ensimmäinen on jo päässyt sen ohitse
ja lvaipuu nyt hitaasti pohjoista ilmansuuntaa kohden. Kolo
taiwacmlaen yli on leminnyt »valokaaria; niitä on nyt yh-
teensä seitsemän, mutta niiden walonwoima on mähäinen.
Mitä sywemmälle pohjoiseen ne wajoawat, sitä enemmän ne

haihtumat ja katoowat wihdoin kokonaan; usein palaawat
ne myöskin takaisi»» leskitaiwaan kautta ja sammumat samoin
kuin oliwat ilmestyneetkin. Harmoin on kuitenkin rewontulien
kulku näin säällnöllinen. Useimmissa tapauksissa ei tuota
himmeätä kaarta ole olemassakaan. Jossain taimaan ran-
nalla näkyy pillvenlonka; sen yläreunat omat »valaistut, siitä
lähtee kimppu walo»»säteitä, jotka lewenewät ja lisätyllä malo-
woimalla pyrkiwät keskitaiwasta kohden. Väritys on sama
kuin kaaressakin, mutta walonwoima on suurempi. Hitaasti,
maan lakkaamatta muuttaa malokimppu paikkaa ja muotoa.
Se on leiveä ja sen »vaalean »viheriä wäri näyttää ihanalta
tummaa pohjaa masten. Nyt on se monituisesti kokoon kier-
tynyt; maan eri osat eilvät peitä toisiaan niin ettei »voisi
eroittaa takimaisia etumaisista. Aaltoilemassa liikkeessä liehuu
lvalo alituisesti, milloin oikealta masemmalle, milloin päin-
mastoin; näennäisesti kulkemat aallot ristiin, joka riippuu
siitä, miltä kohdalta ne ilmestyivät. Väliin lewiää walo-
kimppu koko leiveydelleen asettuen siewiin poimuihin; näyt-
tääpä miltei siltä kuin tuuli liehuttelisi kaukana amaruudessa
lemeätä, »valoisaa lippua, jonka liewe katoaa näköpiirin taakse.
Valo käy yhä woimakkaammaksi, »valoaallot seuraawat toi-
siaan nopeammin, kimpun ylä- ja alareunaa»» ilmestyy tai-
waankaaren wärejä, keskellä olewa walkea wäri on alhaalta
»varustettu punaisella, ylhäältä wiheriällä reunalla. Ihdestä
walotimpusta on sillä wälin muodostunut kaksi; ylempi niistä
lähenee yhä enemmin keskitaiwasta lähettäen »valonsäteitä
siihen suuntaan, jonne wapaan maneettineulan eteläkärki osoit-
taa. Malokimppu on melkein saapunut leslitaimaalle, ja nyt
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alkaa lyhyeksi ajaksi komea säteileminen, keskustalla manee-
tiuen napa, joka osoittaa keskinäistä yhteyttä relvontulien ja
maan maneetisten woimain wälillä. Naivan ympäri mältkyy
joka haaralle lyhwiä säteitä, joka haaralla on nähtäwänä
wesikaaren wärejä. Me näemme remontulien kruunun, joka
tapahtuu aina kun »valokimppu menee maneetisen naman yli.
Mutta jo lyhyen ajan kuluttua on tämä ilmiö ohitse, walo-
timmpu on taimaanlaen pohjoispuolella, se maipuu mähitel-
len ja haihtuu tai kääntyy taas etelään alkaakseen samat
temppuusa uudestaan. . . ." *)

Remontulien walouivoima on erilainen, mntta näillä
pohjoisilla leweysasteilla on se niin suuri, että sen Ivalossa
saattaa lukea kirjaa; harwoiu on se kuitenkin täyskuun waloa
kirkkaampi.

Napaseudun pitkä yö sitoo ibmiset heidän »Valitsemaansa
talmikortteeriin. Matkustaminen on sen aikana mahdotonta, ja
elämän alituiuenyksitoikkoisuus »vaikuttaa mielin» lamauttalvasti.

Retkikmltalaisemme noudattamatsäännöllistä järjestystä;

päilvät merkitään ja kellon mukaan pannaan lewolle sekä
noustaan ylös. Mutta määrätty työ ei riitä eikä tyydytä
hengen lvaatimnksia. Täytyy keksiä muita tehtämiä ajan
mietteeksi. Niinpä pidetään kolmasti miikossa koulua, jossa
miehistölle opetetaan hyödyllisiä tietoja; jonkuu aikaa toimi-
tettiill käsinkirjoitettua sanomalehteäkin; retkikunnalla oli myös-
kin mukana oilvallinen kirjasto, jossa oli 75 nidosta. Pe-
laaminen oli myöskin tumallista, mutta moittona oli ainoas-
taan tupakkaa.

Myöskin ruumiin waatimuksista oli pidetty huolta
haukkimlllla runsaat »varastot sopiwia rawintoaineita; juo»na-

*) Joku wuosi sitten tutki professori S. Lemström rewon-
tulia Lapissa ja tuli siihen päätökseen, että ne omat yhteydessä
sähköilmiöiden kanssa.
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mettä saatiin suolatonta jäätä sulattamalla. Kerran »viikossa
tutkittiin miehistön termeydentilaa ja siitä annettiin kertomus
kuukausittain. Paha »vaan, ettei retkikunta raittiuden suhteen
uoudattcmut tarkkuutta.

Koirien hoito maati erityistä huolta. Näiden Grön-
lannissa ostettujen »vetoeläinten lukumäärä oli tautien kautta
mcihentynyt ja nyt koetettiin penikoista kasmattaa uusia sijaan.

luhlapciiwien lautta koetettiin tarjota huwitusta retki-
kmmcm jäsenille, ja juhlapäiwän tawoin »vietettiin luukin
retkikuntalaisen syntymäpäiwää. Marrast. 24 p. miettimät
amerikkalaiset maansa taman mukaan kiitosjuhlaa.

Napaseudun yö ei ollut kuitenkaan »vaikuttamattn tnr-
miollisesti retkiknnila»» jäse»»iin. Joulukuussa aitoi se aika,
jolloiu useat heistä rnvesiwat osoittaniaan hmkistä lamautn-
mista; he olimat surullisia, ärtyisiä ja raskasmielisiä, ruoka-
kaan ei tahtonut maistua. Pahimmin kärsimät eskimot. Jou-
lut'. 13 p. katosi asemalta lens-niminen eskimo; hänet löy-
dettiin kuitenkin ja tuotiin takaisin; palama halu päästä koti-
maahansa oli nähtcilvästi saanut hänet karkaamaan.

lonlnjuhla iloilleen oli omiaan mirkistämään mieli-
alaa. Se »vietettiin lahjoja antamalla, mutta joulupuuta ei
ollut mahdollista saada, sillä suurin pnnlaji paikkakunnalla
oli eräs »vailvaispaju, joka ei kaswa jalkaa korkeammaksi.

Talwi oli koko ankara. Keskilämpö lokakuussa oli —

22,/' C, mutta helmikuussa — 43,.". Kylmin päiwä oli
helmikuun 3 p., jolloin lämpömittari.näytti — 52,,". Vasta
toukokuuu lopussa osoitti lämpömittari ensikerran jonkuu
lämpöasteen.

Pitkän odotukseu jälkeen saapui mihdoiu iviimeinen
talwipäiwä ja se»» mnkana anringon palanininen. Pari retke>
laista kiipesi Bellot-saarelle, ja he näkimät sieltä auringon
kokonaisuudessaaii, muut sitä mastoin tyytyiwät, kun saiwat
nähdä sen yläreunaakin. „Ohnet pilwet peittiwcit auringon,
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uiiu ettei mitään marjoja syntynyt, mutta me olimme ma-
kuutetut siitä, että siellä se oli", arweliwat retkeläiset.

Mutta miten hämmästyiwät towerit nähtyään jälleell
päiwän walossa toisellsa. Kaswot oliwat kuihtuneet ja käy-
neet keltaisen wehreiksi, oli ilmestynyt esiin pistämiä neniä
ja sisään wajonneila silmiä — kaikki »vaan napaseudun yön
»vaikutusta.

Kewät ei saapunut kuitenkaan samalla auringon kanssa;
jokainen tunsi sentään, että sekin oli tulossa, ja suurella iu-
nolla ryhdytin»» uyt rekimatkoja malmistelemaan.

3. Kewät ja kesä napaseuduilla.

Katsokaammepa, miten retkeläisemme warustausiwat reki-
matkalle.

Greelyn miehet eimät olleet puetut raskaisiiu tiirkkeihin,
»vaa»» käyttnvät yksinomaa»» willawaatteita. Ainoastaan tuuli-
sella- ilmalla tnrwauduttiin lyhwiin hylkeellnahkaturkkeihu».
Käsiel» suojaua olnvat millaiset lapaset ja »nide»» päällä hyl-
keenilahkarukkaset; sen lisäksi käytettiin myöskin puuhkia. Käsi-
ueet olnvat kiinnitetyt »lauhalla, sillä niideu kadottamisesta
saattoi koiuassa pakkasessa olla huonoja seurauksia. Jalkinei-
den piti olla pehmeitä ja taipumia eikä ahtaita, etteiwät olisi
ehkäisseet »verenkulkua. Päähineeksi käytettiin »valaanpyytä-
jäin nahkatakkia. Kasivojen suojaksi ei onnistuttu keksimään
mitään sopimaa »välikappaletta, maan koetettiin niitä lämmi-
tellä käsillä; joskus saattoi tulla kysymykseeu lumella hiero^
minenkin. Silmiä warten käytettiin tummia silmälaseja, jotka
ehkäiseivät lumisokeutta. Rekiretkeilijäu o»» kuletettcnva muka-
»»aan »uuoteensakin, jommoisina käytettiin parkitusta pilhmelin-
nahasta malmistettuja makuusäkkiä; niissä »nakasi tmuallisesti
pari kolme miestä, jotta olisi ollut lämpimämpi kun» yksi»»
maatessa.
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Reet moimat olla näillä matkoilla mitä erilaisimpia,
koska toisia »riistä wetäwät ihmiset, toisia koirat. Sopimien
rekien walitscmisesta riippuu usein retken menestys; sillä
rekiretki tuolla pohjoisessa on toista kuin reellä ajami-
nen meillä.

Kin» puhutaan jää- ja lumipeitteestä, joka merhoo napa-
seudut, ei sillä suinkaan tarkoiteta mitään tasaista lumi- tai
jääpintaa. On näet huomattama, että suolainen meriwesi
muodostaa jäätyessään möhkäleitä, jotka yhdessä taimessa
Harmoin tnlewat 3 metriä mahmemmiksi. Nämä möhkäleet
yhtymät usein suuriksi jääkentiksi, jotka eiwät kuitenkaan ole
hiljaa alallaan. Myrskyt ja merenaallot särkemät niitä ja
saattamat liikkeesen. Mteen sattuessaan murtumat jää-
kentät reunoiltaan, litistymät yhteen ja tunkeutumat toinen
toisensa päälle; näin jäätymät nuo tawattoman raskaat jää-
kasat uudestaan ja muodostamat 15 metrin wahwuista jää-
möhkäleitä ja mahmempiakin. Siten syntymät nuo epätasai-
set jääkentät kukkuloilleen ja laaksoineen, puroineen ja jarwi-
neen. Voimatpa jäät muodostaa oikeita jääwuoriakin, jotka
kohoawat aina 250 metrin korkuisiksi ; nekin syntyivät pienem-
pien möhkäleiden yhteen jäätymällä'.

Huhtik. 29 p. 1882 lähtnvät luutnantti Lockwood ker-
salltti Brai»»ardin ja erään eskimolaisen kanssa rekiretkelle,
jota mei heidät tu»»netun maailman rajoille saakka. Rekeä
»vetämässä oli kahdeksan koiraa, ja ruokamnroja oli otettu
mukaan 25:ksi päiwäksi.

Matkan alnssa oli ilma kaunis ja jää komaa ja ta-
saista; mutta sittemmin rupesi lnmi upottamaan, jonka muoksi
osa kuormasta täytyi jättää matkan »varrelle ja käydä myö-
hemmin noutamassa. Matkan loppuivaiheista kertoo luut-
nantti Lockwood muun muassa seuraamasti:

„Wild-Fjordin pohjoiueu kärki häwisi kohta lähtömme
jälkeen, mutta jää oli saugen suotuisa, joten me jo kolmen
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aikaan aamulla Toukok. 13 p. saamuimme niemelle. Täällä
samoin kuin pitkin koko kallion seinää nähtiin tumattoman
suuria jääkasoja ja kukkuloita niin lähelle kallion juurelle
puserrettuina, että meidän täytyi poiketa merelle. Kappaleen
matkaa raimasimme itsellemme tietä särkien rosoista jäätä
kirwcillä ja kulkien muutamien kapeiden wesirailojen yli; sit-
ten seurasi joku satanen askelta sileätä jäätä, jonka jälkeen
me saamuimme kello 6 aikaan leweän railon reunalle. Kun
aurinko oli näkywissä tein minä tarkastuksen ja lähetin Fred-
rikin pääsöpailkaa hakemaan. Kun hän sen oli löytänyt,
menimme ripeästi ylitse, maikka jää olikin huonoa. Ilma
selkeni ja lemeä lahti (Veyprecht-Inlet) aukeni eteemme tar-
joten kalliorantoineen suurenmoisen näköalan. Oikealla puo-
len päättyi »vuoren seinämä kallion kärkeen, josta ranta äk-
kiä kääntyi etelään ja seurasi sitten kaakkoista ilmansuuntaa
muodostaen siten lahden länsirannan. Suoraan edessämme
oli melkoisen korkea pyramiidinkaltainen saari (Lockwoodin
saari), joka näytti yhtywän takana olemaan kallion seinään.
Viimemainittu kulki melkein suoraan pohjoista kohti ja päät-
tyi kallion kärkeen (Kap Kane), joka oli koilliseen meistä, sa-
malla kuin se toisella puolen mähitellen mutkistui ja muo-
dosti lahden itärannan. Hiukan oikeaan mainitusta saaresta
on toinen (Brainardin saari), ulkonäöltään keilan muotoinen.
Maa kohosi näiden takana tawattomasti, muodostaen ainakin
4000 jalkaa korkean muorimaan, joka maikutti että muut
kukkulat ja saaret näyttiwät pieniltä.

Tämän näköistä oli seutu, jota pohjoisempana ei ku-
kaan sitä ennen ollut käynyt, ja jonka äärimmäinen niemeke
on saauut sittemmin Cap Vashingtonin nimen. Teltat,
jotka retkeilijämme waiwaloisen matkansa jälkeen pystyttimät,
oliwat 83" 23' 8" kohdalla pohjoista leweyttä.

Eläinkunta ei ole tnntematon täällä pohjanperilläkään.
Retkeläiset oliwat tilaisuudessa näkemään matkallaan muslus-
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raawaita ja jäniksiä ja muutamia lintulajeja. He kokosiwat
myöskin joitakuita kasmeja.

Näin oli Lockwood lisännyt Grönlannin tunnettuarantaa
100 kilometrillä ja sen maa-aluetta enemmällä kuin yhdellä
lemeysasteella.

Vielä toukokuunkin oli Smithin salmessa melkoisen
kylmä. Talwipiilostaan ilmestynyt auriuko waikutti kuiten-
kin pian ilmanmuutoksen. Sulanut lumi syöksyi wirtoina
alas kallioilta ja siellä, missä äsken nähtiin lumipeite, alkoi
kohta ilmestyä kasmullisuuden merkkejä. Puunrungoissa nou-
semat nesteet ylös samalla kuin juuret omat mielä jään ja
lumen peitossa ; sammal ja walmu ynnä muut pohjolau tas-
wit alkamat puhjeta. Kemät oli tullut ja sen mukana saapu-
mat myöskiu siimekkäät wieraat etelästä. Tunturi-riekko, joka
o»» täällä pohjan perillä talwen yli, saa nyt towerikseen
muita tulokkaita, etupäässä pulmusen, joka saapuu jo huhti-
kuussa.

Vaikka ollaankin ainoastaan 8" pohjoisnamasta, on
täällä kesällä semmoinen miehätys, että luulisi olemansa pal-
joa etelämpänä. Kesäkuun lopulla kirjoittaa Greely eräästä
seudusta uäin: „ Tämä oli ihana paikka. Taimaalla liihoitteli
siellä täällä pilmiä tarjoten »vuorotellen warjoa ja waloa;
oli lammi»», ja walmujen ynnä 'muiden kukkasten yli lenteli
iloisia perhosia. Kun käänsi selkänsä merta, sen jäitä ja jää-
tiköitä »vasten ja katseli etelään ruskeita, »vehreän näköisiä
kukkuloita, luulipa olemansa kotonaan eikä täällä 8" poh-
joisnamasta. Kukkulat oliwat »vihreät pajuista ja muista
kasweista; perhosia oli kolmea eri lajia, mutta ne oli-
wat niin arkoja, että minä sain kiinni ainoastaan yh-
den ainoan." Ilma oli helteinen ja lämpömittari osoitti
> 23,,,," E.
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Näissä pohjoisissa seuduissa löydettiin erään kirtasweti-
sen järwen rannalta peuransarwia ja ihmisasumusten jään-
nöksiä. Viimemainitut olilvat rakennetut kauniista, suurista
liuskakilven palasista ja niiden asukkaina on aikoinaan ollut
eskimolaisia. Tulisijan ympärillä löydettiin muskus-raamaan,
jäniksien ja lintnjen luita luin myöskin kalanruotoja ftmressa
määrässä. Siis täällä kaukaisessa pohjoisessakin oli entiseen
aikaan asunut mäkinaisia asukkaita, koskapa jäännöksiä heidän
asumuksistaan löydettiin muuallakin ympäristössä.

4. Perikadon partaalla. Pelastus.
Suunnitelman mukaan piti Greelyn odottaa talmiase-

mallaan jotain kotimaasta m. 1882—83 lähetettäivää laiivaa,
jpka toisi tarpeellisia ruoka- ja muita »varoja tullessaan. Jos
mainittu laima ei kuitenkaan möisi saapua asemalle w. 1882,
pitäisi sen jättää kirjeet ja ohjeet niin pohjoiseen kuiu suinkin
Grinnelin maan itärannalle sekä muu »varastonsa Littletonin
saarelle. W. 1883 lähetetyn laiwan piti »viipyä Smithin
salmessa niin kauau kuin jääsuhteet maatimat ja jättää sitten
miehistönsä ja »varastonsa Littletonin saarelle; sieltä käsin
oli miehistön tehtämä rekimatkoja Grinnelin maan itäran-
nalle yhtyäkseen Greelyn retkikuntaan. Jos taas Greely ei
tapaisi awustajiaan w. 1882, ei hän saisi jättää asemaansa
ennenkuin syysk. 1 p. m. 1883, jolloin hänen olisi menheillä
pyrittämä etelää kohti saamuttaakseen joko amuksi lähetetyn
laiwan tai Littletouin saaren.

Kun ei w. 1882 eikä seuraamana kesänäkään näkynyt
mitään laimaa, päätti Greely määräajan saamuttua lähteä
paluumatkalle.

Glok. 9 p. m. 1883 lähti retkikunta liikkeelle etelää
kohti. Miehistö oli sijoittunut sitä warten ivarattuun höyry-
purteen ja kolmeen ivenheesen. Termeyden lila lähtiessä oli
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oimallinen. Kaikki oliwat hywin kestäneet napaseudun tal-
wen ankarat koettelemukset. Tähän asti saattoiwat he ollakin
tyytywäisiä kohtaloonsa, mutta nyt odotti heitä epämarma
tulemaisuus. „Me käännyimme siis kotiapäin", kirjoittaa
Greely, „hywin tietäen, että me pelotta moimme kohdata
raimoamia myrskyjä, turmiollisia jäämuoria, ruhjoivia ajojäitä
ja lukemattomia muita »vaaroja, jotka ympäröimät napamat-
kustajaa; mutta me emme tienneet, että meidän piti myöskin
puutteellisen elatuksen, asumuksen ja maatetuksen ohessa, ilman
tulta, maloa ja lämpöä kestää napaseututalmen »vaaroja ja
kauhuja ja uupuneina odottaa pakkasta, tuhoa, pitkällistä
nälänhätää, järjen menetystä ja kuolemaa."

Nyt alkoi ankara ponnistelu jäämerellä, jossa retkeili-
jäin pienillä pursillacn» oli raiwattawa itselleen tietä jäälvuo-
rien läpi. Suurenmoisilta näyttimät nuo jäämöhkäleet, mutta
marsinkin yksi niistä herätti ihmettelyä suuruudellaan. Ret-
keilijämme pujottautuimat sen halkeamasta, jota tuskin oli
kaksitoista jalkaa leweä ja 150 askelta pitkä, sekä muodosti
jyrkät 50 jalkaa korkeat seinät kummallekin puolelle. Olipa
ivarmaankill tarmittu useampia »vuosisatoja ennenkuin lumi
mannermaalla oli puristautunut näin paksuksi jääksi, ja sitten
oli kulunut niinikään melkoinen aika ennenkuin tämä jään
paljous oli »verkalleen saapunut merelle, irtautunut muusta
jäästä ja joutunut aaltojen kuljetettamaksi. Se näytti lu-
jalta, mutta muiden jäiden puristamana oli se kuitenkin mur-
tunut kuin liitupalanen. Aina elokuun loppupuolelle asti pon-
nistelilvat retkeilijät menestyksellä kaikkia jäämeren maaroja
ivastaan; mutta silloin ei menheitä enää saatu jääesteiden
takia liikkeelle. I^HIHMIA alkupuolella jätettiin ne oman
onnensa nojaan ja lähdettiin jalkaisin pyrkimään maata koh-
den. Matka jääpalaselta toiselle oli hidasta ja maimaloista.
Päälle päätteeksi nousi ankara myrsky, joka saattoi ajelehti-
mat jäämöhkäleet kauheaan sekamelskaan. Sekin 40 50
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jalkaa paksu jäämuori, jonka päällä retkeläisemme olimat,
huojui ja pirstoutui scmgen peloittcnvalla lamalla. Mihdoin
halkesi se keskeltä kahtia tehden aseman entistä maarallisem-
makst. Suurilla ponnistuksilla pelastuiivat kuitenkin retkeili-
jät toiselle jääpalafelle, ja syyskuun lopulla saapuimat he
mihdoin mannermaalle eskimolaisten asuma-aloille.

Korkealta kallioniemeltä huomasi Greely kcmkcma merellä
oleman Littletonin saaren. Olikohan siellä hänelle awuksi
lähetetty miehistö? Siitä näytti hänen ja hänen tomerinsa
kohtalo riippuman. Tätä nykyä ei saarelle kuitenkaan woinut
päästä; sillä sen eroitti mannermaasta peninkulmia lemeä
merenkurkku, jossa koma mirta kuletti ajojäitä etelciänkäsin,
samalla kuin saari antoi itäistä suuntaa kohden.

Asema oli arweluttawa. Greelyllä oli wielä ruoka-
aineita 30 päilväksi; annokset wähennettiin kuitenkin niin
pieiliksi, että niitä saattoi riittää 45 päiwäksi. Tänne pää-
tettiin rakentaa talwiasumus. Pyssymiesten oli koetettawa
ampua pari kolme mursua, ja niin toiwottiin saatawan riit-
täwästi ruokawaroja.

Sillä wälin lähetettiin kersantti Rice ynkä eräs eskimo-
lainen Kap Sabineen tutkimaan, oliko sinne jätetty tietoja
lähetetystä awusta. Miehet palasiwat lotat. 9 p. ja kertoi-
wat löytäneensä kolme warastoa. He toiwat myöskin muka-
naan paperiil, jossa „Proteus" laiwan komentaja luutnantti
Garlington antoi pääasiallisesti seuraamia tietoja:

Puolitiessä Kap Sabinen ja Kap Albertin mälillä oli
höyrylaiiva „Proteus" heinät. 23 p. joutunut jäiden puser-
rukseen. Kestettyään jonkun aikaa suunnatonta puristusta
oli laima mihdoin kärsinyt haaksirikon. Ajan mähyyden ta-
kia »voitiin »varastosta pelastaa ainoastaan pieni osa, joka
toimitettiin säilöön jonkun matkan päähän Kap Sabinen
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nieineZtä; säilytyspaikka ilmoitettiin myöskin tarkkaan. Sa-
moin annettiin tietoja muistakin »varastopaikoista. Proteukseu
miehistö oli pelastunut. Sanottiiu myöskin, että amerikka-
lainen höyrylaima „Icmtic" oli matkalla Littletoniin. Lopuksi
»valitti laiman päällikkö, ettei hän woinut tawata Greelyci.

Ihdyswaltain hallitus oli lupauksensa mukaan lähet-
tänyt »v. 1882 höyrylaima „Neptun'iu" Lady-Franklinin
lahteen, mutta tämä laima oli tunkeutuuut ainoastaau 70" 20'
asti pohj. lem. ja jätettyääu ruokawaroja Littletouiu saa-
relle ynnä Kap Sabineen palannut takaisin.

Seuraamalla »vuonna 1883 lähetettiin samassa tarkoi-
tuksessa höyrylaima „Proteus" ja sotalanva „lautic", mutta
»läidentin laiwain liikkeiltä puuttui yhteistä ja tarkoituk-
senmukaista johtoa. Kuu ensiumaiuittu laima oli joutuuut
haaksirikkoon, kääntyi sei» päällikkö Earlington Littletonin
saarelle. Siellä luuli hän tapaaivansa la»»tic'in, maan tä-
mäpä olikin pysähtynyt Uperniwikiin. Luullen jonknn onnet-
tomuuden kohdanneen Dantic'ia lähti Garlingtol» menheillä
Uperniwikiin. Sillä »välin oli kuitentiu Aantic tapaamatta
Garlingtonia jatkanut matkaansa Littletoniii» ja saanut siellä
tiedou Proteus-laiwan haaksirikosta. Peläten omaa kohta-
loansa kääntyi'lantic takaisi»» ja saaiuutti llyt Uperuimikissa
Garlingtonin. Näin ei Littletonia pohjoisemlnaksi jätetty mi-
tään »varastoja, koska laimapäällitöt arweliwat, että Smith'in
salmi joka tallvi jäätyisi ja »»iinmuodoiu Greelyu olisi mah-
dollista ranvata itselleen tie etelään jo taimella m. 1883.
Tämä arwelu ei kuitenkaan toteutunut. Nyt, kun Garlington
tapasi lantic'in, oli myöhäistä ryhtyä mihinkään toimii»»
Greelyn retkikuuuan hymäksi.

Saatuacm edellämaillitut tiedot päätti Greely talmeh-
tia Camp Clayssa. Mutta uudet pettymykset kohtasimat hûtä
ja hänen seuralaisina»». Warastot löydettiin ja tutkittiin, maan
ne eimät sisältäneet läheskään sitä, mitä Garlington oli lmvcm-
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»»ut; jätetyt ruokawarastot oliwat paljoa pienemmät kuin oli
ilmoitettu.

Taaskin täytyi wähentää ruoka-annoksia, samalla kuiu
miehistö ryhtyi maimaloiseeu taimia sumuisen rakentamiseen.
Rakennuksen seinät tehtiin timestä noin kaksi jalkaa paksuiksi
ja kolme jalkaa korkeiksi. Venhe muodosti katon; sen alla
oli asumuksen aiuoa paikka, jossa mies woi olla pystyssä —

pollvillaan. Kun miehet istuiwat makuusaleissaan, ulottui
pitkän miehen pää juuri kattoon. Talwen tullen joutuikin
maja lumen peittoon. Että näin ollen miehistö talwen ku-
luessa sai kärsiä suuunattomasti, on selmää.

Marrask. 2 p. lähetettiin ueljä »niestä, niiden joukossa
eräs Glison, hakemaan ruokamaroja, jotka Nares oli jättä-
nyt Cap Isabellaan. Tällä »nattalla palellutti Elisou mo-
lemmat kätensä ja jalkansa. Pelastaakseen miesraukau pak-
kasen kynsistä, särkiwät miehet menheen ja tekimät siitä romion.
Kun onnettoman kasmot, kädet ja jalat altoilvat tulen ää-
ressä sulaa, oliwat hänen tuskausa »»ii»» suuret, etteiiuät
muuttaa»» woineet pidättää kyyneleitääu. Palausmatkalla
paleltui Elison jälleen. Toiverit kehoittimat häntä kiiruhta-
maan edeltä päin, mutta mies parka hoiperteli sinne tänne,
ja pakkanen näkyi joka hetki symeminälle iskemän kyntenfä
hänen ruumiiseensa. Hänen kätensä sidottiin nuoralla rekeeu,
ja siten talutettiin häutä eteeupäiu. Kun matkue oli saapunut
eräälle kukkulalle, ei Elisoina enää »voitu kuljettaa etemmäksi.
Silloin päätti yksi joukosta juosta parinkymme»»eu peninkul-
man päässä olewaan leiriin apua hakemaa»». Sieltä lähti-
»vätkin wahwimmat miehet liikkeelle ja pelastiwat onnettoman
tomerinsa.

Tähän retkeilyt siksi kerraksi päättyiroättin. Nintat
ruokawat oliwat nyt kootut, ja Camv Clayn talwimajassa ei
ollut juuri mitään muuta tehtämää. Ainoastaan pyssymie-
het tawiwät nlkolla riistaa ampumassa. Tuou tuostakin
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toiwat he mukanaan jonkun ketun, joka sitten syötiin tawat-
tomalla ruokahalulla.

Nälistyneen miehistön hengenwoimat alkoiwat kuiten-
kin lamautua. Ruoka-mmoksia siitä huolimatta säästettiin,
jotta olisi moitu sitä iloisemmin mieltää joulujuhlaa. Joulu
tulikin, ja lämpömittari osoitti 37°; juhla wietettiin lau-
luja laulamalla, maljoja esittämällä.

Mutta hätä oli suurempi kuin miehistön tahdonlujuus;
kuri alkoi höltyä, sillä pieniä ruokamarojen näpistelemisiä
alettiin hawaita ilman että niiden tekijästä saatiin selivää.
Tammik. 16 p. ilmestyi miikatemies retkeläisten joukkoon
wieden ensimäifen uhrinsa.

Tanimik. 24 p. lähti Brainard tutkimaan Smithin sal-
mea, joka eroitti retkikunnan Littletonin saaresta, ja huomasi
sen amonaiseksi, s. o. kululle mahdottomaksi; hän kirjoittaa
kuitenkin p.äimäkirjassaan: „Minä en sano siitä mitään
tomereilleni, etten masentaisi heidän mieltänsä, sillä parempi
on, että he säilyttämät toimonsa."

Aurinko palasi jälleen piilostaan, mutta tutkimuksista
huolimatta ei keksitty mitään keinoa, jolla olisi päästy »va-
paaksi »vankeudesta. Salmi oli kyllä auki ja sen aallot lois-
kuilvat jää äyrästä masten, mutta tämä aaltojen loiskina soi
miehistö»» kormissa kuolonkellojen ääneltä. Riistan saantikin
»väheni. Mutta kuolema teki kamalaa työtänsä; huhtikuun
alussa lähtimät manalan majoille kaksi eskimolaista ja ker-
santti Rice. Huhtik. 9 p. kuoli Lynn, sitten Lockwood ja
Lewell. Pääsiäispäiwä tuli, ja miehistö kuuli ensikerran pul-
musen »visertämän. Miesten puhe lakkasi äkkiä, ja he piti-
wät tämän keivään-ilmoittajan tuloa hywänä enteenä.

Huhtik. 11 p. kuului äkkiä huuto: „ karhu!" ja piau
oli otus tapettu. Tämä tapaus näytti turmaaman tule-
maisuutta. Mutta onni ei maan muuttunut sen suopeam-
maksi. Eräs eskimolainen, joka aikoi pienellä menheellci hiipiä
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»»»ursujell läheisyyteen, hukkui jäideu sekaan, ja toukokuussa
olilvat miehistön lihawarastot supistuneet ainoastaan muuta-
maan amlokseen. Kuri oli höltynyt, miehet olilvat tottele-
mattomia, kaikki eilvät olleet täydessä järjessääntään. Pa-
hinta oli, että ivähissä olewat ruokalvarat hupeniwat näpis-
telyn kautta. Sotamies Henry huomattiin syylliseksi, maan
hän jatkoi näpistelemistään »varoituksista huolimatta. Silloin
antoi Greely käskyn miehilleen ampua tottelematon nä-
pistelijä, jos hän wielä kerran tawattaisiin rikoksestaan.
Mainittu mies oli muutenkin määrällinen mniden turwalli-
suudelle, ja Greely»» käsky hänen suhtee»»sa pantiin täytäntöön
kesät. 6 p. Myöskin muita epäiltiiu näpistelemisestä, waik-
tei selwiä todistuksia siitä aikanaan saatu.

Mutta kuolema maati yhä uusia uhreja. Samana päi-
»vänä kuin Henry ammuttiiil, kuoli kaksi retkeläistä; muu-
tama päiiuä senjälkeeen seurasi heitä kolmas, ja kesäknnn
18 p. maati kuolema lviimeisen uhri»»sa; kaikki muutkiu olilvat
»liiu heikkoja, että tuskiu saattonvat pysyä pystyssä.

Hädän »viime hetkistä kirjoittaa Greely senraamaa:
„Aamnlla 22 p. olimme me kaikki nnpuneina, ja ainoas-

taan Fredrikil! ja Brainardin pounistuksien kautta, eu miiista
eilää kelien heistä, saimme puolen päimän aikaan hiukcm
mettä. Tämä yuuä muutamat liotetut hylkeeuliha-palaset
olimat ainoana suuhunpantamana 42 tunnin knluessa. Me
olimme erittäin »väsyksissä. Minä koetin huonolla menes-
tyksellä lukea rukouskirjastaui tai jotan» muitta, maau tuuli
oli liiau koma ja mäsymys liian sunri. Pnoliyöii aikaan 22
p. kuulin minä „Thetis'in" höyrypillin äällen, jolla kapteeni
Schley kutsui »veuheitään laimalle. Kor»vani ei»vät »voineet
kuulla määrin, mntta minä saatoin tuskiii uskoa, että joku
laima sellaisessa myrskyssä oli uskaltanut tälle rannalle.

„Minci pyysin heikolla äänellä Brainardia ja Longia
tarkastamaan, jos heillä siihen monnia riittäisi, ja he olimat
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kuten ainakin »valmiit tekemään parastaan. Brainard oli
noussut 50 askelta kukkulata ylös ja toi pian sen nolostut-
tawan tiedon, ettei mitään ollnt näkymissä; Long tahtoi
jälleen pystyttää hätämerkin, jonka tunli oli kokoon kietonnt.
Nyt syntyi keskustelu wihellyksen johdosta; Binderbick arweli
että lailva olisi Payerinsatamassa, mutta miuusta oli mihel-
lys knulunut rannalta päin. Me olimme jo kadottaneet kai-
ken toimon, kun äkkiä rupesi kuulumaan outoja ääniä, ni-
meäni mainittiin, ja ihastuksen huumauksessa tulimme me
makuutetuiksi, ettei isänmaamme ollut meitä jättänyt alttiiksi
»vaaraan, että pitkällinen kuolemankamppauZ oli ohitse ja
jäännös Lady Franklinin lahden retkiknnnasta pelastettu."

Amerikkalaiset oliwat tehneet parastaan pelastaakseen
Greelyn retkikunnan täydellisestä perikadosta. Kapteeni
Schley'n johdolla »varustettiin w. 1884 neljä lailvaa, joiden
oli määrä lähteä Smith'in salmeen. Jo tonkok. 20 p. knlki
Schley Upernimik'in ohitse ja jääesteistä hnolimatta tunkeu-
tui snurilla ponnistnksilla pohjoista kohden. Niin saapui
hû Littletoniin, »vaan ei saannt täällä mitään tietoja. Oitis
suuntasi hm» kulkunsa Paperin satamaa»» ja lähetti miehensä
tiedustelemaa»» kaikille haaroille. Jo muutama»» tunuiu ku-
luttua löydettiin ensimmäiset Greelyn kairnit, joista saatiin
tietoja retkikunnan tilasta Lokak. 30 p. 1882; sitten löydet-
tiin eräästä kairnista tieteellisiä koneita, päimätirjoja ja il-
moitus — uhkaamasta uälkäkuolemasta. Mihdoin kesäk. 23
p. löydettiin Greelyn majapaikka. Täällä kohtasi tulijoita
kauhea uäky. Ainoastaan kolille miestä kykeni horjumin as-
kelin lnlemaan pelastajiansa ivastaan. Myrsky oli painanut
majan luttnttu, eikä miehillä enää ollut moimia sitä korjaa-
maan; sisällä makasi neljä nälkäkuoleman kanssa taistelemaa
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retkeläistä, ja he olisiwat »varmaankin kuolleet, jos apu olisi
tullut päilvääkään myöhemmin.

Greelyil retki on erittäin opettawainen. Se osoittaa,
miten hymin saattaa kaulalla uapaseuduillakiu elää ja tulla
toimeen, kun maan on warustettu tarkoituksenmukaisesti.
Mutta se osoittaa myöskin, kuiuka epäwalainen meri »voipi
tehdä tyhjäksi kaikki ihmisten laskut ja suuunitelmat.



v.
Lridtiof Uansenin matkat.

1. Suksilla poikki Grönlannin.
Kun syksyllä »v. 1883 lyhyt sähkösanoma oli kertonut,

luiuka Nordenskiöld matkallaan Grönlannin sisämaahan oli
tawannnt äärettömiä lumikenttiä ja kuinka hällen mukauaau
olleet lappalaiset oliwat hiihtäneet uskomattoman lyhyessä
ajassa tawattoman pitkän taipaleen, syntyi norjalaisessa
Fridtjof Nansenisfa ajatus retkikunnasta, joka suksilla tun-
keutuisi Grönlannin poikki rannasta toiseen. Nansenin mie-
lestä olimat kaikki edelliset Grönlannin-matkustajat lähteueet
liikkeelle määrältä puolen, nimittäin tunnetulta länsirannalta
tuntematonta itää kohden. Hänen mielestään oli päinwastoin
pyrittäwä ajojäiden läpi Grönlannin autiolle, jäideu ympä-
röimälle itärannalle ja sieltä samottawa länsirantaa kohden.
Kuu täten särkisi kaikki sillat takanaan, arweli Nansen, ei
tarwitseisi miehiä pakoittaa kulkemaan eteenpäin; sillä kolkko itä-
rannikko ei houkuttelisi ketään palaamaan takaisin, jota mastoin
edessäpäin kajastelisi länsirannikko kaikella siwistyksentenhollaan.

Tämä rohkea tuuma turmiisi aikaa hautuakseen. Wasta
m. 1887 päätti Nansen*) esittää suuunitelmausa Kristicmicm
yliopiston kolleegiolle pyytäen samalla mallion kannatusta

*) Fridtjof Nansen, synt. w. 1861, oli silloin konserwaatto-
rina Bergenin museossa. W. 1888 saawutti hän tohtorin arwon
ja tuli Grönlannin
museoon. Nykyään on hän professorina Kristiania»» yliopistossa.
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retken toimeenpanemista warten. Mopiston isät kannat-
tuvat lämpimästi yritystä, mutta hallituksen jäsenet katsoi
»vat asiata toisilla silmillä eimätkä myöntäneet maroja
tällaista uhkarohkeata retkeä warten, maikka pyydetty summa
ei ollutkaan sen suurempi kuin 5,000 kruuuua. Eräs
yksityiuen tanskalainen, tukkukanppias Augustin Ganwl tar-
josi kuitenkin pyydetyit summan, ja tämû jalomielisen tar-
jouksen kautta saattoi Nansen ryhtyä matkawarustuksiin.

Kun mitään metojuhtia tällä retkellä ei moitu ot-
taa mukaan, oli malttamatonta, että kuormaston piti olla
mahdollisimmasti köykäinen. Sen kuljettamiseksi malmistet-
tiin n. s. suksikelkkoja, jotka olimat niin tarkoitukse»lm»»kaisesti
tehtyjä, etteimät menneet rikki koko matkalla. Sitä paitsi
hankittiin suksia sekä islantilaisia ja norjalaisia lumikenkiä.
Mukana kuljetettu»» myöskin matkateltta, johon mahtui kaksi
makuusätkiä »vieretysten. Pukuna käytettiin yksinomaa»» milla-
maatetta, jalkinema saappaiden ohessa lapikkaita, päähineinä
millalakkia ja käsineinä koiranucchkarukkasia. Ruokakamarat
koitettiin supistaa myöskiu iiiiu »vähäû tilaan kuin suiukiu,
ja siinä tarkoitnksessa käytettiin n. s. pemmikania (rasmalla
seoitettua kuimattua lihaa), lihapulmeri-suklaata, lihakorppua
j. n. e. Wäkijuomat eimät kuuluneet olleukaan raminto-
aiueiden joukkoon, ja kahlvic» sekä teetä samoin kuin tupakkaa-
kin otettiin mukaan ainoastaan poikkeustiloissa nautittawaksi.

Ne miehet, jotka seurasiwat Nansenia hänen matkallaan,
olimat merikapteeni Otto Sverdruv (synt. 1855), luutnantti
Oluf Dietrichson (f. 1856), Kristian Trana (s. 1865), Sa-
muel Balto (lappalainen, 27 w.) sekä Ole Rawna (lappalai-
nen, 45 w.). Kaikilla näillä miehillä on ansionsa retken me-
nestymisestä, »varsinkin kahdella ensinmainitulla. „Meensa
pyydetään", sanoo Nansen, ..lykätä epäonnistuneenretken syy
samoin kuin onnistuneen k»mniakin johtaja»» hartioille. Tämä
on knitenkin »väärin mitä tulee semmoiseen retkeen luin tämä,
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jossa menestys riippuu siitä, ettei kenkään horjn ja että kukin
jokaisessa silmänräpäyksessä pystyy tehtämäänsä."

Toutok. 2 p. 1888 matkusti Nauseu Kristianiasta Kö-
pellhaminau ja Lontoon kautta Leithiin. jossa hän yhtyi mui-
hin retkikuntalaisiin. Skotlannista matknstnvat sitten kaikki
yhdessä höyrylaiivalla Islantiin, ja »vasta kesäk. 4 p. saat-
tonvat he lähteä hylkeenpyytäjä laiwalla „lason'"illa Grön-
launin itäisiä rantoja kohden sillä nimenomaisella ehdolla,
etteimät retkikuntalaiset millään tawoin olisi esteeksi hylkeen-
pyyntitoimille.

Jo »viikon knluttua nähtiin Grönlannin itärannikko
häälnöttäivän korkeine huippuwuorineen Kap Dan'in pohjois-
puolella, mutta jääwyöhyke laiwan ja rannan »välillä oli
»vielä siksi leweä, ettei mitään maallenousna yritetty. Kuluipa
mielä kokonainen kuukausi, euneilkuin retkeläiset, päättiwät jät-
tää lasou'in, jonka hylkeenpyyntiä »varten täytyi liikkua
siellä, missä saalista paraiten oli saatawana.

Heinäk. 17 p. oli Jason wihdoin niin lähellä maata
Sermilikmuonon edustalla (65 '/.." pohj. lem.), että Nansen
päätti oinin neuwoin pyrkiä ranualle. Retkikmman »venhe
ja eräs toinen, jonka lansonin kapteein tarjosi retkikuuta-
laisille, laskettiin mereen ja niihin sijoitettiin kuormasto.
Nansen meni »viimeisen kerran laiman mastossa olemaan tyn-
nyriin tarkastelemaan uutta kulkuwäylää ja näki sellvään
sulaa »vettä anvan »naan rannassa ajojäiden sisäpuolella.
„Me astuinlne wenheisiimme mitä horjumattomimmasti luot-
taen retkemme menestykseen", kirjoittaa Nansen sillä hetkellä
eräälle sanomalehdelle lähettämässään kirjeessä.

Tämä luottamus pantiiu kuiteukin komalle koetukselle.
Sittenkuu retkeläiset koko yön olimat sateessa ja myrskyssä
tnrhacm koettaneet murtautua ajojciiden läpi, sulloutui jää
aamun koittaissa niin tiukkaan, että täytyi metää menheet
jäälautalle. Toiueu menheistci sai siinä mamman, jonka muoksi
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piti tuota pikaa ruiveta sitä korjaamaan. Mutta sillä mälin
jontuimat retkeläiset eteläänpäin kulkeman uurran mietämiksi
ja alkoimat poistua peloiltamalla mauhdilla maasta poispäin.
Kymmenen päimää saimat he nyt ajelehtia jäiden mukana
pitkiu Gröulanuin itärantaa keskimäärin kuuden meripenin-
kulman mauhdilla »vuorokaudessa. Puhumattakaan tällaiseu
ajelehtimisen »vaimoista ja maaroista, jontuimat retkeläiset
siten kauas määrätystä maallenousupaikastaan ja kadottimat
koko jonkon kallista aikaa. Wasta heinät. 29 p. saatioimat
he astua jalkansa kiintecille maalle, mutta kesän paras osa
oli silloin jo ohitse kulunut.

Nansen on antanut elämän kuwan retkikunnan aje-
lehtimisesta etelää kohti jäälautalla, joka huojuen aalto-
jen keskellä tarjosi retkeläisille turmapaikan, »vaikka san-
gen »vaaralliseu. Kerraukin joutui lautta aiwan myrskyä-
män meren reunaan ja kuohut syöksyimät lautan yli ehtimi-
seen. Jos jäälautta olisi murtunut, olisiwat sen päällä olleet
ihmiset saaneet hautansa meren aalloissa. Eipä näin ollen
saata olla ihmettelemättä sitä kylmäwerisyyttä, jolla kapteeni
Suerdrup piti koko yö»» »vahtia lautalla, samalla kuin Nansen
ja Dietrichson makasimat kaikessa rauhassa teltassaan Jo
oli Sverdrup monta kertaa awaamaisillaan teltan owea towe-
reitcmn herättääkseen, mutta malttoi kuitenkin mielensä. Juuri
kun »vaara näytti suurimmalta, käänsi jäälautta äkkiä sulul-
tansa ikäänkuin ..näkymättömän käden ohjaamana" ja alkoi
nyt kulkea »virran »nnkana maata kohden.

Alku oli siis veloittaman epäsuotuisa; muoden aika oli
käynyt myöhäiseksi, ruokamarat olimat mähissä ja — »vil-
jelty alne houkultelemau lähellä. Lähin Fredrikssdalin
siirtola oli näet maan 270 kilometrin päässä, samalla
kuin Sermelik-muonoon, maallenousun määräpaikkaan oli
kahta mertaa pitempi matka. Nansen ja hänen seuralai-
sensa eimät kuitenkaan luopuneet alkuperäisestä suunni-
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telmastaau, »vacu» käänsiwät wenheensä nyt, kun se oli mah-
dollista, pohjoisia kohden.

Että matka takaperin pitkin Grölllauuin itärannikkoa
tulisi waiwaloiseksi, se»» retkeläiset kyllä tiesiivät. Parin »vii-
kon kuluessa saiivat he uyt kuljettaa »ve»»heitä jääröykkiöideu
ylitse tai kowalla ponnistuksella työntää jäitä erilleen, jotta
olisi päästy kapeita wesiuria myöten eteenpäin. läämuorilta
ivyörylvät jäämöhkäleet uhkailimat tuontuostakin musertaa
alleusa rohkeat retkeilijät. Päälle päätteeksi täytyi tyytyä
pieniin ruoka-annoksiin, joka seikka yhteydessä matkan mai-
reuksien kanssa ei »voinut olla waikuttamatta jonkun »verran
tyytymättömyyttä lappalaisissa, eikä kummakaan, sillä noilla
lnolmonlapsilla ei alunpitäintaän ollut selwää käsitystä yrityk-
sestä, johon he hylvän raha-ansion tonvossa olilvat antautuneet.

Kun Nansen ja Sverdruv, tehtyääu elot. 11 p. tiedus-
telnretken, olilvat huomanneet, että maallenonsu U»niwikissa
oli mahdollinen, käytettiin seuraamat päiwät kaikenlaisin»
matkawalmistllksiin edessä olewaa pitkää taiwalta »varten.
Kuormasto sijoitettiill. lieljään kelkkaa»» siten, että kuhunkin
tuli noin 100 kiloa, mutta wiideuteen suurempaan kelkkaan
pantiin tamaraa kahta mertaa enemmän; sitä kuljettitin kaksi
miestä, Nansen ja Sverdruv.

Raunitko nousi jyrkästi sisämaahau päiu, niin että
matka sujui hitaasti, ja maitta aluksi kuljettiinkin yön aikaan,
oli keli kuitenkin peräti nuoskeata; joskns satoi mettäkin, ja
tulipa sitä muutamina päiminä niin runsaasti, ettei autta-
nnt muuta kuiii Pysyä teltassa. .Kuu miehillä ei ollut mitään
tekemistä, mähennettiin ruoka-auuotset eutistäkiu pienemmiksi,
niin että joutopäimiuci syötin» ainoastaan yksi ateria.

Kun ilma selkeni, jatkettiin matkaa; lumikin oli nyt pak-
kasen »vaikutuksesta komempaa. Saamuttuaan 900 metrin
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korkeuteen, luuliwat retkeilijät päässeensä nousun »vaikeuksista,
»uutta tanval oli »vieläkin sangen epätasaista ja kelkkojen wetä-
minen peräti waiwaloista työtä. Kun ilma alkoi muuttua
kylmemmäksi, rumettiin kulkemaan päilvän aikaan, mutta keli
oli huonoa pehmeässä lumessa, johon kelkan jalakset wajosi-
»vat sywälle. Toisinaan täytyi kolmen miehen wetää yhtä
telkkaa, ja siten oli sama matka kuljettama useaan kertaan.
Eipä ihmettä, että kärsiwällinen Kristiansenein wiimein alkoi
tuskaantua matkan maireuksiin. Vihdoin huomasi Nansen-
kin, että matka tällä tawoin edistyi liian hitaasti, jotta olisi
woitu alkuperäistä suunnitelmaa seuraamalla ennättää Kris-
tianshaabiin, ennenkuin muodeuaika olisi liiaksi edistynyt.
Hän päätti sen wuolsi muuttaa suuntaa ja ohjata kulkunsa
suoraan länttä kohden antamaa Godthaabia tai paremmin
etelämpänä oleman Ameralikivuonon reunaa kohden, joten
matka länsirannalle tuli melkoista lyhemmäksi.

Mitä sywemmälle sisämaahan tultiin, sitä kylmenlmäksi
muuttui ilma; kirkkaina päiwinä saattoi aurinko tosi»» paistaa
liiankin helteisesti, mutta yön tullen oli aimo pakkanen.
„ Sattuipa usein, että lapikkaat, kun ne illoin riisuttiin, oli-
lvat jäätyneet kiinni sukkiin", sanoo Nansen matkakertomuk-
sessaan.

Toisinaan oli pakkasmäärä teltassa alle — 40" C. ja
teltan ulkopuolella arwatenkin alle — 45" C. Jopa sulje-
tussa makuusalissakin oli niin kylmä, että aamulla herätessä
pää oli jään ja huuran peitossa. Kun siihen lisäksi sattui
tuulia ja tuiskuja, woimme arwata, mimnloista raskaiden
kelkkojen wetäminen oli täällä 2000 metrin korkuisilla lumi-
kentillä. Muutamana päiwänä syyskuun alnssa oli niin
ankara lumimyrsky, ettei matkanteko ollut ollenkaan mahdol-
linen; kiittiwätpä miehet onneansa, kun saiwat pelastetuksi
telttansa myrskyn raiwolta. Kaikista »vastuksista huolimatta
samottiin kuitenkin eteenpäin, ja syyskuun 5 p. siwuuttiwat
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matkalaiset korkeimman taipaleella tapaamansa kohdan, joka
kohosi 2,716 melriä meren pinnasta.

Kun oli hiihdetty wielä wiikon werran, alkoi maa »vähi-
tellen aleta länttä kohden. Jopa tapasiivat retkeilijät mat-
kallaan pulmusen, joka merkitsi sitä, että „maa", s. o. länsi-
rannikko oli lähenemässä. Sattuipa sitten suotuisaa tuulta,
ja miehet telasiwat purjeet kelkkoihinsa, sidottuaan ne ensin
parittain yhteen. Huimaawaa wauhtia kuljettiin nyt eteen-
päin, ja matka olisi käynyt mainiosti, jolleiwätretkeilijät olisi
saapuneet sisämaan jäänreunalle, jossa sywät rotkot uhkasiwat
niellä kitaansa rohkeat purjehtijat. Pakkanenkin oli tuimau-
laiuen, ja Nansen palellutti pahasti molemmat kätensä; mieli-
ala oli kuitenkin wirkeä, sillä lähestyttiinhän nyt asuttua
länsirauuikkoa.

Kun retkeläiset purjehdusmatkansa jälkeen aamulla syysk.
19 p. pistiwät päänsä teltasta, näkiivät he suureksi riemuk-

seeu koko Godthaablahden eteläpuolella oleman maan lewene-
wän silmäinsä eteen. Iloisella mielellä jatkettiin nyt matkaa
eteenpäin, maikka kohta taiival ei ollntlaan »vaaroista ivavaa.

Usein täytyi tehdä pitkiä kierroksia jäähän muodostuneiden
kuilujen ja rotkojen maittamiseksi. Sattuipa joskus yksi
tai toinen matkalaisista wajoamaan rotkon aukosta sisään,
mutta heittämällä suksisauwan tai jääkirween aukon reunoille,
päästiin kuitenkin pälkähästä. Kaikista waaroista huolimatta
saawuttiin onnellisesti sisämaan jäätikön ylitse, ja syysk. 24
p. oltiin wihdoin sulalla maalla. „ Sanoin ei woi selittää",
sanoo Nansen, „sitä tunnetta, jota tunsimme, kuu saimme
tallata maata ja liiviä jaloillamme, ja sitä mielihywää, joka
täytti koko olemuksemme tunteissamme kanerwan taipuman jat-
kuimme alla jaruohon sekä sammalen tuoksuawan wastaamme."

Kaikki waikeudet eiwät olleet kuitenkaan wielä lopussa;
ivielä oli kuljettama kappale matkaa Ameralikwuonolle, ja
tällä lvälillä piti matkakapineita kantaa selässä. Muutaman
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päiwän kuluessa oli tämäkin taiwal suoritettu, ja matkalaiset
saapuiwat »vuonolle. Täältä oli matkaa jatkettawa wesitse,
ja sitä warten ryhtyi Sverdruv lappalaisen Balton awulla teke-
mään wenhettä teltan lattiana käytetystä wedenpitäwästäpurje-
kankaasta, samalla kuin Nansen leikkeli pajumvesoja kaaripuiksi.
Airot tehtiiu mukana olemista suksisaumoista ja pajunwesoista,
jotka sidottiin yhteen purjekankaalla. Näin saatiin kokoon
pahanpäilväinen pursi, johon parhaiksi mahtui kaksi henkeä
ja jolla Nansen ynnä Sverdrup lähtiwät kyntämään pitkin
Ameralikmuouon aaltoja. Kolme, neljä päimää soudettuaan
saapuiwat retkeilijät lokat. 3 p. ehjinä Uuteen Hernhut'iiu,
josta kulkiwat jalan Godthaab'iin. Muut retkikunnan jäsenet,
jotka jäiwät wuonon rannalle, noudettiin niin pian kuin oli
mahdollista, ja siihen päättyi tno merkillinen retki Grönlan-
nin poikki lokat. 16 p.

Nansen itse kirjoittaa tunteistaan päimää ennen Godt-
haabmn saapumistaan: „Meillä oli ollut raskas työ, ja kieltä-
mättä olimme me koko joukon kowaa kokeneet saawuttaak-
semme sen tarkoitusperän, joka nyt oli min lähellä — ja
miltä tmltui nyt mielestämme? Tunsimmekohan itsemme
onnellisiksi »voittajiksi? Gi, tarkoitusperä, jota me olimme
miu kauan odottaneet, tuli hieman äkkiarwaamatta." Asia
on kyllä selitettäivissä. Matkalaiset oliivat liian wäsyksissä,
liian lamaantuneina »voidakseen tuntea iloa ja tyydytystä
muusta tuin siitä, että nyt mihdoinkin sai pitkän ajan pe-
rästä syödä kyllältänsä ja maata kunnollisissa muoteissa.
Toiselta puolen ei heiltä puuttunut ilon ja tyytymäisyyden
aihetta matkan kestäessäkään. Niinpä oliwat he tunteneet
ilon tunteita astuessaan itärannalle, sitten kun oli onnellisesti
päästy ajojäistä; samoin myöskin silloin, kun he sisämaan
jäätiköltä ensi kerran näkimät sulaa maata sekä silloin, kun
tallasilvat jaloillaan länsirannikon kanerwilloa j. n. e. Vai-
wojen ja waikeuksien ohessa oli heillä siis matkanmarrella
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ollut semmoisiakiu hetkiä, jotka elähyttiwät mieltä ja autoi-
mat sille moimaa ja mirkeyttä uusiin ponnistuksiin. Niiu
pian kuin tarkoitusperä oli saamutettu, kun ei ollnl enää
taistelna ja pomlistelemisen aihetta, silloin pääsi mäsymys
yksinmaltiaaksi, kunues uudet puuhat ja uudet pyrinnöt herätti-
mck uutta mirkeyttä ja uutta toimintoa.

Kun retkeläiset saapuiwat Godthaabiin, oli sieltä mii-
memen laiwa jo aikoja sitten lähtenyt Guroovacm. Nansen
lähetti knitenkin »venhemiesten mnkana kirjeitä Godthaabin
eteläpuolella olemaan Iwigtntiin; ja täällä tapasnvat miehet
wielä wiimeisellä hetkellä höyrylaiwan

„Fox'"in, jonka mukana
sanoma onnellisesti päättyneestä Grönlannin retkestä wielä
samalla syksynä saapui Guroovaan.

Nansenin ja hänen toweriensa täytyi kuitenkin jäädä
tallveksi Godthaabiin, jossa tanskalaiset siirtolaiset osoittiwat
heille mitä suurinta wieraanwaraisuutta. Nansen itse käytti
aikansa tutkiakseen häwiämäisillään oleman eskimolaistansa»»
elämäntapoja. Hän astu heidän majoissaan, tutkisteli heidän
pyyntitapojansa, jopa opiskeli eskimolaiskieltäkin. Hän har-
joitteli soutamista eskimolaisten kapeilla »venheillä (kajakeilla),
ampumista heidän aseillaan j. n. e. Tekipä hän pitempiäkin
retkiä grönlantilaisten kanssa asuen wiikkomäärin eskimolais-
ten luona.

Huhtit. 15 p. 1889, kun Nansen tomereineen istuimat
kahmia juomassa, kajahti äkkiä heidän korwiinsa huuto:
„Umiarsuit, umiarsuit" (laiwa, laiwa)! Se olikin kauau
odotettu höyrylaiwa „Hwidbjörnen", joka sai nyt toimekseen
kuljettaa retkeläiset takaisin kotimaahan.

Grön hetki oli tullut, ja tuota pikaa oliwat retkeläiset
walmiina matkalle. ..Useammat meistä eimät jättäneet ilman
kaipuuta sitä paikkaa ja sitä kansaa, jonka keskellä me olimme
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»viihtyneet niin sanomattoman hymin", sanoo Nansen matka-
kertomuksessaan. Gimätkä sanat sisälläkään liioittelua, sillä
mcipaan tuomion ihailija, sellainen kuin Nansen, ei »voinut
olla kiiutymättci grönlantilaisiin luonnonlapsiin ja heidän
elämäntapoihinsa. Millä tunteilla grönlantilaiset erosimat
uudesta ystämästään, näkyy siitä, mitä eräs heistä lausui
Nansenille eron hetkellä; hän sanoi: „Nyt lähdet sinä takai-
sin suureen maailmaan, josta tulit meidän luoksemme; siellä
tapaat sinä paljon ihmisiä ja paljon uutta ja olet kohta un-

hottawa meidät, maali me emme unhota sinua koskaan."
Toutok. 21 p. saapui „Hwidbj örnen" onnellisen matka»»

jälteen Köpenhaminaan. Hiukan toista muotia oli kulunut
siitä kuin Nansen matkallaan Grönlantiin oli poikennnt Kö-
penhaminassa »natkamarustuksiensa »viimeistelyä marten. Pal-
jon oli tapahtunut näiden molempien käyntien »välisellä ajalla;
Nansen oli tosin sama mies nyt kuin ennenkin, mutta ihmis-
ten silmissä näytti hän cnwan toiselta; retkelle lähtiessään
oli häntä pidetty nnorena huimapäänä, nyt sitä mastoin
maailmankuulnna tntkimnsretkeilijänä, joka oli onnellisesti
suorittanut »vaikean tehtäwänsä.

Kunnianosoituksista ei suinkaan ollut puutetta. Ensin
juhlittiin kokonainen wiikko Köpenhaminassa, jonka jälkeen
onnelliset retkeläiset saapuiwat kotimaahansa Norjaan. Siellä
otettiin heidät »vastaan mitä suurimmilla ilon ja riemun
osoituksilla. Norjalaiset näkiwät kotiutuneessa löytöretkeili-
jässä kansansa perikuwan, joka rohkeasti ja onnellisesti toi-
meenpannulla retkellään niin eläwästi mnistutti manhoja, jo
kauan sitte»» ajanwirtaan kadonneita wiikingi-uroita.

Knn otetaan hnomioon Grönlannin retken omituinen
suunnitelma ja se tapa, jolla se pantiin toimeen, ei sowi
liioin kummeksia, ettei tieteellinen hyöty tältä retkellä ollut
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»»iin suuri kuin moni oli odottanut. Retken päätarkoituksella
olikin päästä perille niinhymin Grönlannin itärannalla
olemien ajojäiden kuin sisämaan jäätikönkin läpi rannalta
toiselle. Jo itse matkan teko, tapahtuipa se sitten menheellä,
jäälautalla -taikka suksilla, oli alituista, hellittämätöntä pon-
nistelemista, joka salli ainoastaan mähäisessä määrässä tilai-
suutta tieteelliselle työlle. Sen ohessa oli mahdotonta knljet-
taa suurempia tieteellistä työtä warten tarwittawia koneita
ja kokoelmia, kun kuormasta oli saatama niin teweätsi kuin
mahdollista. Kaikesta tästä huolimatta ei tieteelliuen tulos
Nansenin matkasta supistunut kuitenkaan niinkään mitättömiin.

Eri tieteen haaroista hyötyimät Nansen'in retken kautta
enimmin maantiede, geologia ja meteorologia. Meteorologis-
ten hawaintojen tekeminen oli luutuantti Dietrichsonin huo-
lena. Hänen työstään kertoo Nansen seuraamalla taivalla:
„Hän otti tämän työn tehdäksensä itsensä uhraawaisuudella
ja kestäwyydellä, jotka omat enemmän kuin ihmeteltämiä;
mitä merkitsee semmoisiZsa olosuhteissa sen työn toimittami-
nen, minkä hän suoritti, moipi täysin käsittää ainoastaan se,
joka ottaa tehdäkseen hawaintojaan ja tarkasti ja säännölli-
sesti, kuten ainakin, hoitaakseen meteorologista pänväkirjaansa
30 asteen pakkasessa, kun itse on nääntymäisillään »väsymyk-
sestä ja kun perikato uhkailee ylt'ympärillä, tai kirjoittaakseen,
km» sormet oivat niin pilalla ja kontistuneina pakkasesta, ettei
woi lyijykynää pitää kädessä — niin siihen tarwitaan tawal-
lista enemmän luonteeu lujuutta ja kestäwyyttä."

Tärkeimpiä tuloksia Nanseniu Grönlauuiu-retkestä on
epäilemättä »vakaantunut tieto sisämaan jäätiköstä, jään peit-
tämän alueeu laajuudesta setä jcicinlaadusta ja muodosta.
Tosin oli jo ennen Nansenin retkeä syytä otaksua, että Gröu-
lanniu sisäosat oivat kcmttaaltaau jään peitossa, mutta mi-
tään marmuutta siinä asiassa ei ollnt. Jopa niinkin kokennt
löytöretkeilijä kuin Nordenskiöld, joka oli tehnyt useampia
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retkiä sisämaan jäätikölle, piti mahdollisena, ettei Grönlannin
sisämaa ole kokonaan jään peitossa, maan osaksi jäistä mapaa.
Nansenin retken jälkeen on kuitenkin täytynyt luopua kaikista
jäättömien

„
kosteikkojen" otaksumisista Grönlannin amarassa

sisämaassa.
Mitä jääpeiton muotoon tulee, leiviää se yli kolo Grön-

lannin (lukuunottamatta kapeata rannikkoa) suunnattomana
eteläänpäin suippenewana kilpenä. Korkein Nansenin saawut-
tama paikka oli 2,716 metriä merenpinnan yläpuolella, ja
siitä laskeusi jääpeite erittäin säännöllisesti kummallekin puo-
lelle. Rannan puolella olemia kukkuloita, n. s. ..imnatakeja"
ei näkynyt sisämaassa missään. Sisämaan mahtawa, paikka
paikoin marinaankin parituhatta metriä paksu jääwerho, peit-
tää siis täydellisesti maanpinnan wuoret ja laaksot. Pin-
nalla oli sisämaan-jään peitteenä kuitenkin lunta niin paksulta,
että kolme metriä pitkät suksisauwat saattoi helposti pistää
läpi jääkuorta tapaamatta; päällimäinen lumi yleensä oli
hienoa pyrylunta, jouta tuuli oli ajanut pitkiin, pohjasta
etelään kulkemiin wakoihin.

Kun otamme huomioon, miten »vähillä »varoilla ja »va-

rustuksilla Nauseu teki matkansa ja saawutti sekä edellämai-
nitut että muut tieteelliset tulokset, emme liioin kummeksi
koko simistyueen maailman kiitollisuutta ja ihastusta sitä
miestä kohtaau, joka ensikerran kulki Grönlamliil poikki rau-
uasta rautaan.

2. Nansenin retki uohjoisnawallc.

Palattuaan Grönlannin-matkaltaan, rupesi Nauseu
miettimään uutta retkeä, jonka tarkoituksena olisi päästä
niin lähelle pohjoisnapaa tuiu mahdollista. Miteu ja mitä
teitä tämä uusi retki olisi toimeen pcmtama, sen hän esitti
m. 1890 Norjan inaantieteelliselle seuralle pitämässään seikka-
peräisessä esitelmässä.
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„Minä lnulen", sanoo hän tässä esitelmässään, „että
me ottaessamme »varteen luonnossa itsessään olemat woimat
ja koettaessamme työskennellä niiden m ntaan eikä niitä
mas ta an, saatamme löytää »varmimman ja helpoimman
keinon päästäksemme namalle. Ei maksa waiwaa edellisten
retkikuntain tawoin työskennellä wirtaa »vastaan; meidän
on katsottama, eikö olisi mirtaa, jonka mukana me moi-
simme toimia. Painamat syyt puolustamat tällaisen wirran
olemassaoloa."

Nansenin suunnitelma perustui siihen olettamiseen, että
pysylväinen ja »verrattain nopea merenmirta kulkee Beringin
salmesta ja itäisen Aasian pohjoisrannasta pohjoisnapaa koh^
den, josta se jatkuu etelää tai louuaista kohden Huippumuo-
rien ja Grönlannin mälillä, seuraa sitten miimemainitun maan
itärantaa ja kiertää lopullisesti Davis'in salmeen.

Mainitsemme tässä muutamia seikkoja, jotka autoimat
Nansenille aihetta tämmöisen johtopäätöksen tekemiseen.

W. 1879 kulki Beringin salmen kautta eräs retkikunta
pohjoisnapaa kohden, maan tarttui jäihin ja ajelehti niiden
mnkana wuoden päiwät luodetta kohden sekä kärsi lopullisesti

haaksirikon Uussiperian saarien lnona. Kolme ivnotta sen
jälkeen tawattiin ajojäillä lähellä Grönlannin eteläistä länsi-
rantaa koko joukko esineitä, jotka epäilemättä olimat peräisin
hukkuneesta laiwasta. Sanoma tästä löydöstä herätti aika-
naan suurta huomiota, ja oppineet jo silloin melkoisella »var-
muudella päättiwät, että löydetyt esineet oliwat kulkeutuneet
merenwirran mutana Uussiperian saarilta pohjoisimman tantta
Grönlannin länsirannalle. Giwätkä mainitut esineet ole ainoat,
jotka omat tehneet jäiden mnkana tuon pitkän matkan. Niinpä
löydettiin kerran Grönlannin länsirannalla eräs heittoase, joka
silminnähtävästi oli kotoisin Alaskan saarelta. Myöskin ne hal-
kopuut, joita asukkaat keräilewät Grönlannin ran»loilla,owat op-
pineiden luulon mukaan lähteneet suurimmaksi osaksi Siperiasta.
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Näihin ja muihin samankaltaisiin seikkoihin nojautncn
päätti Nansen, että myöskit» laiwan, samoin kuin edellä mai-
»»ittuje»» esineiden, on mahdollista kulkea meren mirran mukana
pohjoisnaivan ylitse tai jostain paikasta sen lähitienoilla.
Suunnitelmansa mukaan aikoi hän pienellä, maan lujatekoi^
sella laiwalla matkustaa Uussiperian saarille ja sieltä sopiman
tilaisuuden tultua höyrylaiwalla painautua sulassa medessä
niin pitkälle pohjoiseen kuin oli mahdollista. Kun jääesteiden
takia ei pääsisi enää etemmäksi, kiinnitettäisiin laiwa jää-
lauttojeu wäliin ja annettaisiin sitten wirran wiedä eteenpäin.
Jäiden puristuksesta ei olisi waaraa, sillä laiwa olisi niin
rakennettu, että se nousisi jään päälle. Jos kuitenkin tapah-
tuisi, ettei laiwa kestäisi puristusta, siirryttäisiin jollekin sopi-
malle jäälautalle ja kuljettaisiin eteenpäin sen mukana. Kun
sitten saawuttaisiin awonaiselle merelle Grönlannin edustalla,
astuttaisiin menheisiin ja pyrittäisiin niillä maihin. Jos ruo-
kawaroja otettaisiin mutaan »viideksi »vuodeksi, niin ei niiden
suhteen tulisi mitään hätää, sillä onnen myötäisenä ollessa
möisi matkan snorittaa parissa »vuodessa. Jos taas meren-
»virta ei kultisi suoraau pohjoisnamau kautta, maan esim. »la-

man ja Frans Joosepin maan »välitse, ei sillä olisi suurta
wäliä, koska matkan tarkoituksena ei olisikaan hakea maan
matemaatista pohjoisnapaa, maan tehdä tutkimuksia sitä ympä-
röimällä tuntemattomalla alueella.

Nansenin rohkealta tuumalta ei puuttunut suinkaan
»vastustajia. Kun hän w. 1892 esitti suunnitelmansa Lon-
toon maantieteelliselle seuralle monen kuuluisan tiedemiehen
ja löytyretkeilijän läsnäollessa, tuli sen osaksi tosin paljo»»
myötätnntoisuutta, waau ylipäänsä pidettiin tuumau toteutn-
mista sangen arweluttawana. Mutta wastawäitteet eiwät
saaneet Nansenia horjumaan. Knn kokenut amiraali Nares
huomautti, että pohjoisella retkellä pitää aina olla joku pako-
paikka, johon waaran tullen sopisi peräytyä, ivastasi Nansen
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olemansa päimvastcnsta mieltä; häu metosi Gröulaunin mat-
taansa, jolloiii hän oli polttanut laiwat takauacm, mutta siitä
huolimalta saapuuut perille.

Vastustuksesta huolimatta olimat norjalaiset yleensä in-
»iostunei»»ll Nansenin uuteen yritykseei». Tuo rohkea mies
ei ollutkacm heidän silmissään enää pelkkä huimapää, jom-
»uoisena olimat häutä pitäneet ennen Grönlannin-retkeä; hänen
tuumillaan oli jo melkoisen paljon armoa ja painoa. Halli-
tus ja yksityiset riensiivätkin tällä kertaa auliilla kädellä ret-
keä amustamaan, ja sitä warten rakennettiin mankka höyry-
laiwa „Fram" (Perille), jonka piti kuljettaa tuo rohkea löytö-
retkeilijä seuralaisiueeu pohjau pimeille perille.

Ncmseuiu pohjoisuaparetkeeu otti osaa paitsi johtajaa
kaksitoista parhaassa ijässä olemaa, moimatasta miestä, nii-
den joukossa Gröiilanuiu-matlalta tumlettu merikapteeni Otto
Sverdrnp; retkikuilnau muista jäsenistä mainittakoon luutnan-
tit Sigurd Hauseu ja Hjalmar lohansen sekä tohtori H.
Blessing.

luha»»nuspäi»uänä w. 1893 lähtiwät retkeläiset „Fram"
laiwalla knnsalaiste»» innokkaiden o»»nentoi»uotusten senraa-
mina Kristianiasta pohjoista kohden. Wuoreijau kaupungissa
heitettiin jäähywästit koti»naan rannikolle ja matka suunnat-
tiiu pohjoista Siperiaa kohde»». Ehabarowassa otettiiu »nu-
kaau wetokoiria ja lähetettiiu postin mukaua elot. 3 p. wii-
meiset kirjeet Norjaan. Mu»lta»na päi»vä sen jälkeen näkiwät
idästä tulewat samojecdit „Fram"-laiwan kulkeman koillista
ilmansuuntaa kohti maan ja jäiden mälissä, ja se olikin wii-
meinen tieto retkeläisten matkalta aina siihen saakka knin Nan-
sen elot. 13 p. 1896 saapui onnellisesti takaisin kotimaahansa.

Syysk. 11 p. silvuuttilvat retkeläiset Aasia»» pohjoisim-
man niemen ja lastnvat sitten hywää wauhtia awonaista
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merta Uussiperian saarten ohitse, kunnes jääesteet pakoit-
timat heidät pysähtymään. Syysk. 22 p. oltiin 78 asteen
43 minutin kohdalla pohj. lem. ja 130 asteen kohdalla itäistä
pituutta, kun laima kiinnitettiin jäälautan kupeeseen, ja sen
mukana oli nyt pyrittämä napameren toiselle puolen. Tä-
hän asti oli siis matka käynyt hymin, ja kaikesta päättäen
oli se jatkumakin toimon mukaisesti, koskapa mereumirta kulki
pääasiallisesti uiiukuiu Nansen oli suunnitelmassaan otaksu-
nutkin. Ajojäät tosin puristelimat tamattoman lujasti laima»»
kupeita, mutta „Fram" näkyi hymin kestämän niiden kylmiä
syleilyksiä. Pakkanen ensimäisen talwen kuluessa oli jolti-
uenkin (alin pakkasaste 52,,,"), mutta miehistön termeyden
tila oli kuitenkin oimallinen. Aika kului työn toiminnassa.
lohansenin amustamana teki Hansen erittäin täydellisiä me-
teorologisia, mcmeetisia ja tähtitieteellisiä hamaintoja, tohtori
Blessing tutki remontuli-ilmiöitä; sitä paitsi tehtiin kasmi- ja
eläintieteellisiä huomioita, symyydeu mittauksia, jään tuttis-
telemuksia j. n. e.

Helmit. 2 p. w. 1894 wiettiwät retkikuntalaiset juhlan
sen johdosta, että oliwat menneet 80 leiveysasteen ylitse.
Mutta kun matka ei kulkenut suorawiiwaisesti, waan tuulista
riippuen teki jos jonkinlaisia mutkia, olisiwat he huhtikuussa
woiueet juhlia samaulaisen tapauksen johdosta. Tammik. 7
p. seuraamana »vuonna oli »vieläkin tärkeämpi tapaus mer-
kittämättä retkikunnan historiassa, sillä silloin oliwat he
silvuuttaneet pohjoisimman leweysasteen, jolla ihmisiä siihen
asti oli käynyt; retkeläiset oliwat näet saapuneet 83" 84'

kohdalle pohj. leweyttä.
Toinen wuos» retkeläisten elämässä oli pääasiallisesti

sama»»lainen kuiu ensimmäinenkin. Jään puristukset tahtoi-
»vat waan käydä yhä uhkaawammiksi. Tammik. 4 ja 5 p.
w. 1895 oli puristus kowimmillaan. Laiwa oli kiinni noin
30 jalan wahwuisessa jäässä, jonka yli raskaita jääröykkiöitä
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»vieri lailvan kylkeä wasten uhaten haudata alleusa rohkeat
matkalaiset. Silloin nostettiin ruokatawarat, wenheet ja mnu
marasto jäälle, ja miehet oliwat walmiina jättämään hädän
tullessa laiwausa. Mutta kun puristus oli kowuumillaan,
irtautui lauva jäistä ja kohosi hiljalleen niiden yläpuolelle.
„Fram" näytti siis oleman woittamaton. Jäät eiwät saaneet
sille tälläkään kertaa lvähintäkään haittaa, ja sittemmin ei
niiden puristuksia enää sanottawasti tuntunutkaan.

Minkälaisen mailutulsen ankarammat jään puristukset
tekiivät laiivassa olijoihin, siitä saamme jommoisenkin käsityk-
sen seuraamasta Nansenin kumauksesta:

„Kiln oikea puristus alkaa, tuntuu siltä kuiu koko maan
pinnalla ei olisi yhtään pistettä, joka ei huojuisi ja wapisisi.
Ensin kuuluu kaukaa jääerämaasta maanjäristyksen tapainen
jyrinä, sitten jyrisee eri tahoilla, jyrinä lähestyy lähestymis-
tään, hiljainen jäämaailma pauhaa ja luonnonwoimat omat
heränneet taistelluin. Jää ruskaa kaikkialla ja alkaa wyöryä.
Ämpärillä winkuu ja paukkaa, jää tuntun horjuivan ja ruti-
seman allasi, kaikki on liikkeessä. Pimeän hämärässä näet
jään työntymän ylös ja kohoaman korkealle. Näet 10—15
jalan paksuisia jäämöhtaleitä wyörywän toistensa päälle ja
jääselänteiden törmäämän toisiaan ivastaan. Kohisee ja jyri-
see ikäänlnin olisi mahtamia kostia joka taholla, ja kuuluu
siltä kuin kanuunat alituisesti paukkuisimat."

Vaikka retkikuntalaiset läntisen suunnan ohessa oliwat-
kin kohonneet yhä enemmän pohjoiseen, ariveli Nansen kuitenkin,
etteiwät he woisi wirran mukana päästä 85 leweysastetta
pohjoisemmaksi. Silunnitelmassaan oli hän tosin lausunut,
ettei retken tarkoituksena ollut matemaatisen pohjoisimman
saawuttaminen, mutta nyt kun tuo »lapa oli niin houkuttele-
man lähellä, ei hän malttanut olla tuumimatta, miteu olisi
päästäwä »vieläkin lähemmäksi sitä. Pian olikin walmiina
illlsi sllnmlitelma, jonka Nansen esitti matkatowereilleen. Sen
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mukaa»» lähtisi kaksi miestä „Fram'"ista sopimassa paikassa
pyrkimään pohjoista kohden niin pitkälle kuin pääsemät. Kun
retkikuuta palatessaau ei moi lamata laimaa, suuntaa se kul-
kuansa Frans Foosepin maalle ja sieltä Huippumuorille, josta
taas uorjalaisten hylkeenpyytäjien mukana pääsisi kotimaalle.
Ruokamarojen kuljettamista warten otettaisiin mukaan tar-
peellinen määrä koiria, kolme kelkkaa ja kaksi kajakki-menhettä,
yksi kummallekin miehelle. Koirille otettaisiin ruokaa 30 vai-
meiksi, miehille sitä mastoin 100 päimäksi. Tämû suuuni-
telmcm hywätsyiwät Nansenin seuralaiset, ja moni heistä olisi
ollut »valmis lähtemään tuolle määrälliselle retkelle. Haluk-
kaiden joukosta malitsi Nansen luutnantti lohansenin, ja lähti
nyt tämän kanssa laiwasta taiwallamaan pohjoisnapaa kohti.
Lähtö tapahtui maalisk. 14 p. 1895, jolloin oltiin saamu-
tettu 83° 59' pohj. lem. ja 102" 27' it. pit. „Fram'"in
kotia kuljettaminen jätettiin kapteeni Sverdrnpin huostaan.

Ettei Nansenin ja lohansenin matka ollut mitääu help-
poa työtä, sen kyllä jokainen woi arwata. Varsinkin oli pakka-
sesta paha wastus, km» turkit oli täytynyt painon kewentä-
miseksi jättää laimaan. Jää oli tosin alussa jotenkin ta-
saista, mutta muuttui sitten komin röykkelöiseksi. Miesten
täytyi alituiseen auttaa koiria nostelemalla kuormia jciähar-
janteiden yli. Kun jää käwi yhä huonommaksi, eikä mitään
maata ollut tawattawissa, lähti Nansen huhtik. 8 p. yksi»»
hiihtämään pohjoista kohti nähdäkseen olisiko etempänä jotain
mahdollisuutta matkan jatkamiseksi. Mutta sitä ei näyttänyt
oleman. lääröykkiöt kohosiwat toinen toistaan korkeampina
niin pitkälle kuin silmä kantoi. Ei auttanut mnu kuin
kääntyä takaisin. Ia senhän saattoikin tehdä kaikella kun-
nialla, sillä oliwathan miehet saapuneet 86" 14' pohj. lem.,
siis pohjoisemmaksi kuin kukaan kuolewainen ennen heitä.
„Fram" lailvasta oliwat he kulkeneet 240 kilometriä, ja na-
ivalle olisi ollut matkaa mielä 400 kilometrin paikoille.
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Sunnnitelman mutaan oli nyt ohjattcnua kulku Frans
Joosepin maata kohti. Mntta jos pohjoiseen tunkeminen oli
ollut »vaikeata, oli peräytyminen wieläkin waikeamvaa. Railot
tawiwät etelämpänä yhä pahemmiksi ja estimät kulkua. Huh-
tik. 12 p. feisahtuilvat miesten kellot, ja sen jälkeen he eimät
moineet määrätä pituus-asteita. Keli kälvi »varsinkin kesä-
kuussa aitvan surkeaksi. Koirat, sukset ja kelkat wajosiwat
sylvälle märkään lumeen, ja kun ruoan puutteen takia täytyi
koiria teurastaa toisensa perästä jäljelle jääneiden rawinnoksi,
käwi eteenpäin pääsö melkein mahdottomaksi. Nansen odotti
alinomaa tapaamailsa maata, mutta sitä saatiin näkymiin
wasta heinäk. 23 p.; miehet olilvat silloin 82" kohdalla pohj.
lemeyttä. Jää oli sangen murtunutta ja sulat paikat täynnä
jääsohtaa, joka teki weilekulun mahdottomaksi. Siirtymällä
jääpalalta toiselle saawnttiin maihin elok. 6 p. Pitkin tunte-
mattoman maan rantaa lähtimät retkeilijät sitten wenheillään
soutelemaan siinä toiwossa, että pian woisiwat suunnata mat-
kansa Huippmvuoria kohden, mutta jäät sulkimat heiltä elo-
kuussa mesitien, ja heidän täytyi jäädä paikoilleen parempia
aikoja odottelemaan.

Vuoden aika tami liian myöhäiseksi, jotta olisi saatta-
nut jatkaa mattaa Huippmvuorille. Se»» ivuoksi päättiwät
miehet »viettää talmen paikoillaan ja sitä »varten ratensimat
he itselleen majan kimistä, mullasta ja sammalesta; maalle
ajautuneen puuu rungosta tehtiin katon harja, johon kiinni-
tettiin mursnn nahkoja ja luotin» kaiken tämän päälle lunta.
Uunin teossa oli myöskin »vaikeuksia, ja kun muita rakennus-
aineita ei ollut, tehtiin se jäästä ja lumesta, josta tietysti
oli seurauksena, että sitä piti uudistaa muutaman kerran tai-
men kuluessa. Maihin tultuaan oli miesten ounistunut am-
pua muutamia jääkarhuja, joiden lihaa käytettiin ruoaksi.
Poltto- ja walaistusaineena oli mursun ja karhun ihra.
Lämpimikseen makasimat molemmat retkeilijät samassa karhun-
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nahasta tehdyssä matuusätissä. Kertoessaau tästä talmeu-
wietostaau arwelee Nauseu, että hauella ja häueu seuralai-
sellaan oli sangen hymä olla tässä osaksi maan alle rakenne-
tiissa ja siten rajuilta talmimyrskyiltä suojatussa majassa.
„Lamppujemme ansioksi on lnettama", sanoo hä»l, „että moimme
pitää majassa oleman lämmön melkein jäätymäpisteessä.
Seinien luona oli se luounollisesti alempana, ja »le olimatkin
paksussa huurteessa, jota lampuu matossa oli komeimman
marmorin näköistä, niin että onnellisimpina hetkinä kuivai-
limme mielessämme olemamme marmorisaleissa. Maja oli
10 jalkaa pitkä ja 6 jalkaa lemeä ja muutamissa tohdiu

»mu korkea, että moimme siinä suorana seista. Makuusijamme
oli tehty rosoisista kiivistä, emmekä koskacm saaneet sitä oikein
tasaiseksi, niin että tärkeimpänä tehtäiväuämme talwen kes-
täessä oli ruumiimme taimuttamiueu kaikkiin mahdollisiin
snuntiin, löytääksemme semmoisen aseman, jota kiwet mähim-
min olisimat maimcmneet."

Tällaisissakin oloissa pysyimät miehet kylmän ja pi-
meän talwen kuluessa terweinä ja hylviu »voipiua. Työu
puute tahtoi wacm olla haitaksi. Kun ilma oli sopima, kä-
melimät retkeläiset pimennossa majansa ympärillä, mutta
useimmiten oli kuitenkin myrskyinen sää, ja silloin ei auttannt
muu kuin loikoa majassa.

Km» marraskuusta maaliskuuhun ei näyttäytynyt jää-
tarhujakaau, oliwat ketut sydälltalwella retkeilijäiu ailioiua
towereina. Uskollisesti istuiwat uämä majan katolla järsien
jäätyneitä ruoau tähteitä; »uiehet autoimatkin niille mitä
»vaan liikeui r»loka»varoistaau. Kett»ljen joukossa oli muuta-
mia tallisarmoisia mustiakin, mutta kun miehillä ei ollut
liiaksi ampumawaroja, antoiivat he eläinten olla rauhassa.

Kemään tiilten palasi aurinkokin näille kolkoille pohjan
perille, ja miehet rnpesimat tekemään matkawalmistuksiaan.
Talwen killuessa oliwat heidän waatteensa joutuueet siiheu
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kuutoou, että uyt täytyi laittaa »ludet mukaua olemista lvilla-
peitteistä. Sitä warteii tarmittama lalita saatiiu purkamalla
eräs säkki, koska ketut oliwat talweu aikana wieneet mnun
tamaran ohessa aiiioan lailkakerällkin. Saatuaan matkamarus-
tnksensa malmiiksi, jättiwät retkeilijät toukok. 19 p. 1896

talivilortteerinsa ja lähtiwät mesitse jatkamaan matkaansa.
Ilman kaikenlaisia määrällisiä snttumuksia ei matka

»lyttäû sujnnnt. Niiupä kerran, kun miehet olilvat jäällä,
pääsiwät heiltä kajakit karkuun kaikkine matkawarastoineen.
Varma kuolema näytti uhkaaman retkeläisiä, »vaan silloin
hyppäsi Nansen jäiseen »veteen ja mitä suurimmilla ponnis-
tuksilla sai kajakit kiinni. Erään toisen kerran hyökkäsi mursu
Nansenin kimppuun. Tästä kertoo hän itse näin: „Nämä
hirwiöt olilvat usein lopettaa henkemme sukeltamalla äkkiä
ylös »vedestä ja hyökkäämällä kajakkiemme kimppnun koiualla
sysäyksellä. Nyt lähestyi hnrja peto suoraan kajakkiani koh-
de»», pani wahwat ewänsä laidalle kaataakseen purttani sekä
iski suuret hampaansa sen pohjan läpi, osaamatta kuitenkaau
minuun. Onnistuin airolla iskeä »voimakkaasti petoa päähän,
niin että se nousi pystyyn ja oli wähällä kaatua päälle»»»;
uuolen »»apeudella sukelsi se kuitenkin jälleen »veteen ja katosi.
Vesi »virtasi reiästä sisään ja wene oli uppoamaisillaau;
»viinie hetkellä sain sen kuiteukin eräälle jäälohkareelle, joka
ilmestyi meden alta."

Tämäpä olikin retkeilijöillämme »vinneinen»vaaran paikka,
sillä jo senraalvana päiwänä (kesäk. 18 p.) tarjoutui heille
aiwan odottamatta pelastuksen tilaisuus. Kuu Nanseu oli
kiiwennyt eräälle jämvnorelle mattan suuutaa tarkastellalsensa,
kuuli ha»» äkkiä koirau haukuutaa. Heti riensi hän stlksia
nontamaan ja lähti hiihtämään rantaa kohden. Sitä lähes-
tyessään kohtasi hän oudon miehen. Se oli erään englanti-
laisen retkikunnan johtaja Jackson, joka seuralaisineen oli
talivehtinnt Frans Joosepin maalla. Vasta nyt sai Nansen
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tietää, että hänkin oli lohansenin kanssa mieltänyt talwensa
samalla saariryhmällä.

Englantilaisen retkikunnan asemalla Kap Florassa odo-
tettiin paraikaa lcnmaa, joka kuitenkin jääesteiden takia sattui
wiiwähtämään. Vasta heinäk. 26 p. saapui höyrylaiwa
„Windward". ja sen mukana pääsnvät Nansen ja lohansen

takaisin kotimaahansa. Glok. 12 p. 1896 saapui „Wind-
ward" norjalaiseen Vuoreijan satamaan ja pian sen jälkeen
lewisi sanoma kuuluisain löytöretkeilijäin palaamisesta ym-
päri koko snvistylieen maailman.

.Nansenin kotiutumisen johdosta syntynyttä iloa him-
mensi kuitenkin epätietoisuus „Fram"-laiwan kohtalosta. Nan-
sen itse oli makuutettu siitä, että kapteeni Sverdruv kyllä
saattaisi laiwa»» onnellisesti kotimaalle, mutta mitään »var-
muutta asiasta tietysti ei ollut. Jos siis ilo Nansenin palat-
tua oli suuri, tuli se »vieläkin suuremmaksi, kun sähkösanoma
elot. 20 p. saattoi ilmoittaa, että „Fram" oli saapunut
Norjan rannikolle tuoden mukanaan termeinä ja hyivissä
lvoiini»» kaikki retkikunnan jälellä olematkin jäsenet.

Kun Nansen ja lohansen olimat jättäneet „Fram"-
laiwan, jatkoi wiimemainittu jäiden mukana kulkuansa luo-
detta kohden. Siltä »varalta, että miehistön pitäisi jättää
laiwa, wlllmistettiin suksia, kaj akkitvenheitä ja muita tarwe-
kaluja »vaellusta warten jäitä pitkin; kaksi laiwawenettä sijoi-
tettiin jäälle ja niihin lastattiin ruoka- ja muita waroja.
Kesä w. 1895 kului ilman mitään mainittawampia tapahtu-
mia. Syksyllä samvuttiin korkeimmalle lemeysasteelle (85" 57'),
mutta seuraaman wuoden tammikuussa laskeuduttiin jään
mukana 85" eteläpuolelle. Jo toukokuussa oli muodostunut
railoja „Fram' "in läheisyydessä, ja jäätä murtamalla onnis-
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tuttiin siitä wapautua kesäkuun alussa. Selwcille medelle
päästiin kuitenkin »nasta elokuussa.

Muutama hetki sen jälteen kuin oli päästy jäistä,
kohtasi „Fram" erään toisen lcnwan, jonka miehistö tiesi ker-
toa ruotsalaisen insinööri Andr^en retkestä Huippuwuorille.
Sverdrup luuli saawansa Andr^elta tietoja Nansenin kohta-
losta, ja suuntasi sen wuoksi kulkunsa Huippuwuoria kohden.
Andr^e ja hänen miehensä tunsimat heti „Fram'"in ja tuli-
wllt hurraata huutaen sitä »vastaan, mutta Nansenin koh-
talosta eiivät ruotsalaiset tienneet mitään.

„Fram" jatkoi matkaansa ja saapui yöllä elot. 20 p:ää
wasteu norjalaiseen Skjerwön satamaan. Sverdrup kiiruhti
oitis sähkölennätintonttooriin, herätti lennätin-wirkamiehen ja
sai nyt wasta tietää, että Nansen ja lohansen oliwat jo
kotona. Hänriensi takaisin lanvaan jariemusta säteilewin silmin
kertoi muille retkikunnan jäsenille kuulemansa iloisen uutisen.

Palanneita löytöretkeilijöitä otettiin ivastaan mitä suu-
rimmilla riemun ja ihastuksen osoituksilla kaikkialla, missä
he poikkesilvat matkallaan, ja Kristianiaan, maan päätau-
puntin», oli saapunut kuningas ynnä perintöruhtinas antaak-
seen tunnustuksensa niille miehille, jotka tieteen hywäksi oliwat
suorittaneet niin waikecm ja »vaarallisen retken.

Mitä tieteellisiin tuloksiin tulee, toi Nansen mutanaan
runsaan joukon hawaintoja ja kokemuksia eri tieteiden aloilta.
Onnistuneella retkellään oli hän todistanut, että hänen otat-
sumisensa meren wirran suunnasta jäiden »vallassa olemassa
napameressä täydellisesti pitää paikkansa. Riippuen wallitse-
wista tuulista kulki »virta yleensä pohjoiseen sekä luoteeseen,
mutta »väliin päinwastoinkiu. Luoteeseen Uussiperian saarilta
oli meri sangen sywä, sillä sen pohja paikkapaikoin tawattiin
wasta 3,800 metrin päässä. Omituisuutena mainittakoon,
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että mesi tässä meressä oli pinnalta noin parin sadan metrin
päähän jääkylmää (— 1 '/./ E), jota mastoin alempana
olema kerros osoitti lämpöasteita. Eurooppalainen pohjois-
meri näytti niinmuodoin Huippumuorteu pohjoispuolelta jat-
kuman itäänpäin symänä maltamerenä.

Nansenin lähtiessä napamatkalleen oliwat warowaiset
ihmiset ennustaneet, etteiwcit retkituntalaiset woisi ilman hait-
taa terweydellisesfä suhteessa kestää napaseutujen pimeyttä
ja pakkasta, setä ettenvät he ainakaan woisi »välttää terput-
tia, jota wastaan ei ollut mitään parannuskeinoa. Nämä
ennustukset jäimät kuitenkin toteutumatta. Koko matkan ku-
luessa oli miehistön terweys päin wastoin ollut erinomainen,
ja laiwan lääkäri saattoi sairaiden puutteessa täyttää aikansa
muuhun hyödylliseen toimeen. Retkeillessään jäiden läpi koi-
rien ja kajakkien awulla oli Nansen sen ohessa keksinyt uuden
matkustamisteinon, jota »vastedeskin jammoisellakin menes-
tyksen toilvolla woisi napaseutujen tutkimuksessa käyttää.

Matkallaau pohjoisnapaa kohden ei Nanfen mie-
lestään päässyt jäiden mukana kyllin kauaksi pohjoiseen.
Mutta se, mikä ei onnistuuut ensikerralla, saattaa onnistua
»vastedes. Kotia palattuaan rupesikin hän miettimään uusia
tuumia napaseutujen tutkimiseksi. Uusi retki, josta kuitenkaan
ei ole mitään malmista tullut, piti tehtämän Frans Joosepin
maasta wenheillä pohjoista ilmansuuntaa kohden.

Ennenkuin jätämme Nansenin ja hänen naparetkensä,
luokaamme wielä pitimaltään silmäys niihin tuloksiin, joita
hän sacnvutti matkallaan napameren sekä siinä ajelehtimien
jäiden suhteen.

Ennen Nansenin lähtöä naparetkelle oli tiedemiesten
kesken yleisenä se luulo, että melkein kaikkialla pohjoisnamcm
ympärillä oli maata, ja että navameri enimmäkseen oli mata-
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laa. Tutkimukfienfa tantta on Nanfen kuitenkin osoittanut,
että napan»eri suurimmaksi osaksi on sywää merta ja että se
on pohjoisen Atlantin sywänteen jatkona. Miten kauas itään
tämä meri ulottuu, siitä ei ole mitään perusteltua mieli-
pidettä, maan Nanfen otaksuu, että sitä kestää Uussiperian
saarien itäpuolellekin. Mitä taas tulee maan ja meren ja-
kautumiseen napameren tuntemattomissa osissa, arroelee Nan-
fen, että tällä puolen napaa maata on marsin ivähän tai
ei ollenkaan. Ollessaan lohansenin kanssa retiretkellään,
huomasi hän jään ajautuman kowaa wauhtia pohjoiseen,
loivempaa kuin etelämpänä. Railoissa oli toiva liikunto, ja
retkeilijät ajautuiwat usein jotenkin nopeasti eri suuntiin,
näyttipä wälistä siltä, tuin olisiwat he auttamattomasti joutu-
neet tuulen ja wirran waltaan. Sellaiset jääjoutot eiwät
woisi liikkua wapaasti, jos ivaan suurempi maa olisi »vas-
tassa, sillä se asettaisi woittamattoman esteen jään kululle.
Ratkaisen?»'mv ana todistuksena siitä, että nnpameri ulottuu
laajemmalle Nansenin kulkupaikkaa, omat hänen mielestään
ne jääjoutot, jotka yhtämittaa ajautumat etelään »verrattain
nopeasti pitkin Grönlamlin itärantaa Kap Farwälin ohitse.
Näin laajalla jäävaljoudella täytyy olla awarampi alue lähtö-
paiktaua kuin se, jossa „Fram" ajelehti. Mitä taas tulee
nawan toisella puolen olewaan alueeseen, arwelee Nansen,
että siellä mahdollisesti on maata. Siten ei olisi wielä löy-
detty Amerikan Arkipelaagin ja Grönlannin saarten rajaa,
maan ulottuisi siellä päin olewia saaria nykyään tunnetun
alueen pohjoispuolellekin.

Kuten edellä olemme nähneet, pcrnstm Nansenin napa-
relkisuunnitelma jään ajautumiseen määrättyyn suuntaau uur-
ran mukaua. Mikähän maikuttaa tämän jään ajautumisen
meren poikki? Etupäässä tuulet. Kun nämä enimmäkseen
puhaltamat Siperian merestä pohjoiseen Atlantin merelle,
kulkemat jäät aluksi samaan snuntacm. Maan tuulet omat
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epäluotettawia woimia, jonka wuoksi ajautuminen ei käy
tasaisesti; »väliin t»»lee pysähdys, lväliin kulku taaksepäin,
mätiin ajautuminen siwnlle. Kun tuulet weiwät laiwaa
oikeaan stumtaan, syntyi towempi wauhti, »vaan kun tuuli
täwi wastattaiselta suunnalta, oli sen waikea saada kulke-
maan jäitä sitä tietä. Kun »vallitsemat tuulet »voiwat waih-
dellll eri wuoden aitojen mukaan, syntyy ajautumisessakin
erilaisia ajan jaksoja. Suotuisimpia oliroat tuulet talwella
ja kewäällä, waan sitä wastoin loppukesällä yleensä epäsuo-
tuisia. Niinpä sinäkin syksynä, jolloin „Fram" saapui jäi-
hin, oli sillä edessä epäsuotuisa ajanjakso, ja se ajautuikin
takaisin Uussiperian saaria kohden. Talwella ja kewäällä
saatiin sitten wauhtia eteenpäin, jota mastoin kesäkuun puoli-
»välistä ja syksyllä kuljettiin taaksepäin. Uusi talwi (1894—

95) ja kewät tuottiwat hywän sysäyksen eteenpäin, waan
loppuosa kesää oli epäsuotuisaa; seuraama syksy ja talwi
(1895 —96) tuleltiwat kuitenkin „Fram'"in kauas pohjoiseen,
melkein 86 asteen kohdalle ja länteen aina 25 asteelle itäistä
pituutta, Helmitmul lopussa ja maaliskuussa tuli melkein
seisaus, kunnes huhtikuussa ja myöhemmin taas alkoi ajau-
tumineu lounaiseen, ja 83 leweysasteella „Fram" »vihdoin
murtautui irti jäästä. Vaihtelemilla tuulilla ei siis ollut
yksistään »vaikutusta jäihin, joilla oli taipumus kulkea mää-
rättyyn suuntaan. Toisinaan olikin Nanfen huomaawinaan
jäänalaisesfa »vedesfä heikkoa »virtausta, jota kulki melkein
famaan fuuntaan, ja hänestä tuntui, että jää pyrki tuulten
suuntaa pohjoifemmakfi.

Paksu jäciwaippa, jolla moni naparetkeilijä on tahto-
nut peittää nawan, on Nauseuin ha»uai»»toje»i mutaau men-
uyttä kalua. Hauen mielestääu ei koko uapamereu amaralla
ulapalla ole ainoatakaan kiinteää kohtaa. Koto tällä aami-
tolla ajamat tuulet ja wirta jäätä suiirta uielua kohden, joka
on Huippumuorten ja Grönlauniu wälissä, k»»in myöskin ka-
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peampiin salmiin Grönlannin ja Pohjois-Amerikan Arkipelaa-
gin saarien mälillä; .siellä jää kuitenkin suurimmaksi osaksi
patoutuu ja estyy kulkemasta eteläisemmille mesille, niin että
etemmäksi ajautuminen käy hymin hitaasti.

Alituisen ajautumisen »vuoksi ei jää woi tulla koivin
wanhaksi siinä osassa napamerta. jonka läpi Nansen kulki.
Matkallaan näki hän Harmoin jäätä, jota olisi woinut ar-
wioida wiittä, kuutta wuotta wanhemmaksi, ja sen werran
aikaa tarwinnewatkin jäälautat kulkeakseen Beringin salmen
rannoilta Grönlannin itäpnolella olemaan mereen. Suurin
osa siitä jäästä, joka laskee tähän mereen, ei kuitenkaan ole
niin »vanhaa, sillä se suureksi osaksi ou muodostunut matkan
warrella ankoissa ja railoissa, joita yhtä mittaa syntyy wan-
hojen jäälauttojen wäliin.

Mitä tulee jääu muodostumiseen, käy se Nansenin ha-
waintojen mukaan »verrattain hitaasti jäätymisenkautta. Siteu
syntynyt jään wahwuus oli yleensä 2 ja 4 metrin »vaiheilla.
Suurimman wahwuutensa saawnttaakin jää yhtämittaisen
pufertumisen ja patoutumiseu kautta; tällä tawoin syntyneet
snuret jääröykkiöt ja möhkäleet jäätymät toisiinsa kiinni ja
tulewat siten pitkci-ikäisiksi.

Jo edellisillä uapaseuturctkillä oli saat»» selmille, että
puristukset useinkin lähempänä awowettä melkoisessa mää-
rässä omat yhteydessä wuoroweden kalissa. „ Syksyllä w.
1893", sanoo Natisen, „seurasiwat puristukset »»iin säännölli-
sesti jnoksuwettä, että me saatoimme edeltäpäin sanoa, milloin
tapahtuisi puristus. Meillä oli kaksi ajanjaksoa kuukaudessa,
toiueu — komimmilla puristuksilla — uuden kuuu aikaua,
toiueu täydeu kuun aikana. Näinä aikoina oli tamallisesti
kaksi kertaa muorotandessa muoroou mäljentymistä ja muo-
roon ahtautumista jäässä. Samanlaista säännöllistä muoro-
mesipuristusta saatiin kokea Framissa minneisenäkin kemäänä
(1896), kun se oli päässyt lähelle merta Huippmvuorten
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pohjoispuolelle; muutamana unikkona kesäkuussa oli puristus
min koma, että laima kaksi kertaa joka muorokausi hiljaa ja
tyynesti kohosi aina 3 metriä medessä. — Sisemmältä napa-
meressä puristukset eimät olleet niin säännöllisiä, marsinkaan
taimella, ja täällä niihin maikuttimat etupäässä tuulet. Kun
esim. oli pitemmän aikaa tuullut kaakosta, joten jää oli jou-
tunut kulkemaan hymciä mauhtia luoteeseen ja tuuli sitten
yhtäkkiä kääntyi koettaen kuljettaa jäätä toiselle summalle,
min tämä teki hitaisuudellaan mastarintaa, ja siten saattoi
syntyä komia puristuksia, kun jcicijoukko tuli painaen takaa-
päin, jota mastoin toiset etempänä olemat joukot olimat
pysähtyneet tai lähteneet liikkeelle taaksepäin. Jos tuuli taas
kääutyi kaakkoon, niin puristukset lakkasimat yhtäkkiä koko-
uaau. Tällainen tuulipuristus oli esim. se, joka ahdisti
Framia uuden muoden aikana 1895."

Nansen »vastustaa sitä mielipidettä, jonka mukaan syynä
puristuksiin olisi jään laajentuminen ja kutistuminen ilman
»Vaihdosten mukaan. Jo se seikka, että puristuksia on kesällä,
jolloin sulaminen on täydessä »vauhdissa, saa epäilemään
tuollaista »väitöstä, »vaan kun ottaa laskeakseen, miten suu-

reksi jään laajentuminen ilman waihdoksen tantta woi nousta,
niin saapi siitä mitättömän wähäisen tuloksen »verrattuna
jäiden alituisin» ahtautumisiin.

Siitä liikkeestä, jonka osaksi muoromesi, osaksi tuulet
synnyttämät jäässä, muodostuu halkeamia ja railoja, jolka
useiu kulkemat enemmän tai mähemmän poikittain liikunnon
snuntaa kohden. Knn nyt puristus syutyy, rupeamat jään
reunat pitkin näitä halkeamia yhtymään; jäälautat työntyivät
osaksi päällekkäin, osaksi kohoamat toisiaan masten pitkiksi
selänteiksi (pnristusseliksi), joideu pääsuunta kulkee tamalli-
sesti poikittain liikuuuon smmtaau; ja aina sen mukaan kuin
tämä suunta muuttuu, tulee koko jään pinta jaetuksi mut-
kalliseen merkkoon, niin että railoja ja puristusselliä on ris-
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tiu rastin; siitä syntymiä hankaluuksia saimat Nansen ja
lohansen kokea retiretkellään »v. 1895.

Io edellä on mainittu, että pohjawesi uapaseutusywan-
teessa oli Nansenin huo»nion mukaa»» pintawettä lämpimämpi.
Alempana olema lämmin mesi on raskaampaa ja suolapitoi-
sempaa kui»» päällimäiueu kylmä mesi. Edellinen on ainek-
siltaan Atlantin weden kaltaista, ivaa»» jälkimäinen oli n. s.
jäämerilvettä. Nansenin arwelun mutaan täyttyy napameri
alituisesti lämpöisellä ja suolapitoisella medellä, joka tulee
etelästä päin, pääasiallisesti Atlantin merestä. Jo ennen
oli osoitettu tällaisen lämpöisen »virran olemassaolo haarana
Golfin wirrasta, joka pitkin merenpintaa kulkee pohjoiseeu
päin Huippuwuorien länsirannatfe. Kuu tämä raskas läm-
min mesi tulee uapaseutumereen. »vaipuu fe fywemmälle kyl-
män ja keweän jäämcriweden alle. Viime mainittu mesi ou
keweämpää ja »vähemmän suolaista, pääasiallisesti sen »vuoksi,
että se on seoitettu monista suurista joista, erittäinkin Sipe-
rian joista tulemalla suolattomalla medellä. Sittemmin läm-
pöinen mesi kiertäessään meressä pohjoista kohden jäähtyy ja
osaksi myöskin sekoittuu suolattoman meden kanssa, sekä juok-
see »vihdon» napamerestä kylmänä ja »vähemmin suolaiseua
pohjoiseen Atlantin sywänteeseen, joten tämä meri pohjaltaan
on kylmempi tuin itse napameri.

Vaikka lämpöisen meden »virtaaminen napamereen täy-
tin hitaasti, estää se jossain määrin jään wahtvenemista,
ja sitä se tekisi »vieläkin enemmän, jollei pinnalla olewa
80—100 metrin wahwmnen kylmä »vesikerros suojelisi jäätä
alempaa tulemaa lämmittämistä wastaan. Suureua syyuä
siihen, ettei jää ollut Nauseuiu matkan »varrella sen paksum-
paa, oli häueu »nielestään se, ettei sillä ollut aikaa sitä
suurempaau wahwistumiseeu; ajautuminen idästä länteen
näet esti jäätä tulemasta towiu »vauhatsi, eiUlen tuilt se jou-
tui etelän lämpöisempiill seutuihiu. Asia»»laita on ehta toi-
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nen Amerikan ja Grönlannin puoleisessa napameressä, jossa
jään kulku ei ole erittäin joutuisa; siellä ajautuu se maita
masten ja moi jäädä paikoilleen ehkä wuosikaustlsi, wahweten
siten talwi talwelta osaksi jäätymisen kautta alapuolelta, osaksi
sen kautta, että päälle kokooutuu lunta. Ia tämä on luulta-
masti sitä jäätä, jota on rumettu sanomaan „paleokrysti-
setsi jääksi."

Mutta jos »lyt kaiten jään kulku tulisi estetyksi napa-
meren muussakin osassa ja samoin myöskin lämpimän meden
»virtaaminen — jos esim. meren pohja kohoaisi 600 metriä,
joten muodostuisi maasilta Skotlannista Färsaarien ja Is-
lannin yli Grönlantiin ja pohjoinen Atlantin meri tulisi
eroitetuksi läämerestä, niinkuin niiden armeliaan kerran olleen-
kin eroitettuinll — mitähän silloin tapahtuisi? Näin tysyy
Nansen ja wastaa kysymykseensä tähän tapaan: Me emme
tunue tarpeeksi kaikkia waikuttimia »Voidaksemme antaa lopul-
lista »vastausta, »uaan se tuitentiu on warma, että sulje-
tulle napamerelle tulisi melkoista wahwempi jääpeite kuu»
sen nykyinen ohut, alituisessa liitteessä olema jääkuori ou.
Silloiu paleokrystineu jää lewiäisi kaikkialle, ja meillä olisi
olemassa tuo paksu, liikkumaton jääwaivpa, jolla nykyään
niin moni aiheettomasti tahtoisi peittää uavaseudut. Ia mitä
»vaikutus sillä olisi ilmastoon pohjoisella maanpallon puolis-
kolla? Selwää on, että jollei napameri saisi lämpöisiä »vir-
tauksia etelästä, sen wuotuiueu keskilämpömäärä alentuisi;
pohjolassa iimuttuisi ilmanala kylmemmäksi, jota mastoin
Atlantin meri, jota maasillan tantta olisi suojattu jäätä ja
kylmää wirtaa »vastaan, ja sitä paitsi olisi estetty jakamasta
lämpöä pohjoisille seuduille, lämpenisi; wuotuineu keskilämpö-
määrä eteläisissä seuduissa »»ousisi, ja ilman-ala etelä- ja
osaksi kesti-Europassa tulisi lämpimämmäksi. Toisi»» sanoen,
ero maasillan pohjois- ja eteläpuolella olewieu seutujeu ilman-
alan »välillä tulisi suuremmaksi tuin uytyään. Toinen kysy-
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mys on, olisiko tämä riittäivä jääkauden synnyttämiseksi pohjo-
lassa. Meensä päätellään, että lvuoden keskimääräisen läm-
mön pohjois-Guroopassa ei tarwitsisi laskeutua luu» 4—6",
niin se riittäisi »vaikuttamaan uuden jääkauden, eikä mahdot-
tomalta näytäkään, että sellainen snltu woisi saada aitaan
niin suuren muutoksen.

Mutta jos tällaisella maasillalla sulkemisen sijaan jää-
meri awattaisiin wielä enemmän kuin nyt, niin että suurem-
mat joukot lämmintä mettä eteläisemmiltä seuduilta pääsisi-
mcit sinne -^- jos esim. ajateltaisiin Beringin salmi paljoa
leweämmäksi ja symemmäksi sekä laapanin lämmin mirta,
Kurosimo, sen kautta lähtewciksi pohjoiseeu — mikä silloin
olisi seurauksena? Nansenin mastans kysymykseen kuuluu
näin: Silloin mähenisimät melkoisesti pohjoisessa olemat jää-
joukot, ohut jääpeite kämisi wielä ohuemmaksi ja syntyisi
awowettä wielä enemmän. Ia jos silloin ajattelisimme, että
Jäämereen juoksisi mähemmän suolatonta mettä, jos esim. Si-
perian joet muuttaisimat kulkuansa johonkin toiseen mereen,
silloin napamerta ei peittäisi tuollainen kylmä kemyt »vesiker-
ros, jossa jää moi helposti syntyä niinkuin nyt, maan läm-
min mesi tnlisi lähemmä pintaa ja jään mnodostuminen yhä
enemmän estyisi. Seurauksena olisi, että napameri suurim-
man osan muotta olisi laajalti amoinna. Tämä taas »vai-
kuttaisi muoden keskilämpömäärän kohoamiseen pohjoisissa
seuduissa, joten ero eteläisten ja pohjoisten seutujen ilman-
alassa olisi ivcihäisempi. Mutta nämä muutokset eimät riit-
täne selittämään lauhkeaa ja osaksi lämmintä ilmanalaa, joka
kuluneina aikakausina on mallinnul suuressa osassa pohjoista
napaseutua, niinkuin Grönlannissa, Huippnmuorilla ja Uus-
sipericm saarilla.



VI.
Insinööri Andr6en ilmapallomatka.

Jo ennenkuin Nansen ennätti palata kotimaahansa
Norjaan, oli naapurimaassa Ruotsissa ryhdytty »Varustamaan
uutta retkeä, jonka tarkoituksena oli niinikään päästä poh-
joisille napaseuduille, ei kuiteukaan laiwoilla eikä myöskään
suksien, kelkkojen tai kajakkien amulla, maan suoraa päätä
ilmassa purjehtimalla, s. o. uudenaikaista, »viimeisten keksin-
töjen mnkaan rakennettua ilmapalloa käyttämällä. Iritytsen
alkuunpanija oli insinööri Andrie, joka ankaran »Vastustuksen
ohessa onnistui saamaan harrasta kannatustakin tälle uudelle
tuumalleen.

Insinööri Salomon Angust Andr^e oli syntynyt Gren-
nassa Ruotsin maalla Lokat. 18 p. w. 1854. Suoritettuaan
iv. 1874 tutkinnon teknillisen korkeakoulun mekaanisessa osas-
tossa, teki hän opintomatkoja ulkomaille setä työskenteli käy-
tännöllisissä insinööritoimissa »vuoteen 1880 saakka, jolloin
tnli assistentiksi teknilliseen korkeakouluun. W. 1882—83
otti hän osaa ruotsalaiseen meteoroloogiseen retkeen Huippu-
muorille ja nimitettiin w. 1884 patentti-toimiston yli-insi-
nööriksi. W. 1892 sai Andr»';e Ruotsin tiedeakatemialta
toimekseen tehdä sarjan ilmapallopurjehdutsia tieteellisessä
tarkoituksessa. Gnsimäiuen tällainen matta tehtiin heinät.
15 p. 1893. Huomattawimpia hänen senraawista ilmassa-
pnrjehtimisistaan oli se, jolloin hänen ilmapallonsa ajautui
Itämeren poikki Suomen puolelle; se tapahtui lokakuussa
w. 1893.
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Lukuisilla ilmapallomatkoillaan teräsi Andr«e toto jou-
tou kokemusta ilmassapurjehtimisen alalla. Sillä matkalla,
jolla hän ajautui Suomen saaristoon, keksi hän muun muassa
keinon, jolla woitaisiin joihinkin määrin ohjata ilmapalloa.
Kun näet hänelle ei onnistunut laskea maihin Ruotsin puo-
lella, päästi hän ilmapallostaan mereen ankkurin ja köysiä
estääkseen siten pallon »vauhtia ja tehdäkseen mahdolliseksi
ohi kulkemalle laiwalle sen pysäyttämisen. »Laiwassa ei kui-
tenkaan ymmärretty Andr^en merkkejä, ja niin ollen täytyi
hänen jatkaa matkaansa. Mutta kun hän sitten yritti nostaa
ankkuriansa ylös, olikin se liian raskas, joten se jäi köysineen
laahaamaau perässä. Vasta nyt huomasi Andr»>e, mitä
hyöty semmoisista köysistä olisi. Niiden kautta saattoi näet
järjestää pallon korkeutta maasta ja osaksi määrätä sen suun-
taakin. Kun laskee laahaustoyden, teweuee ilmapallo ja to-
hoo ylös, tuu taas wetää köyden ylös, tay pallo raskaam-
maksi ja ivaipuu alemma. Tämä seitta on ilmassapur-
jehtijalle sangen tärkeä; sillä sen kautta woidaau pallon kor-
keutta maasta »vakaannuttaa. Ilmapallo ei ole enää mitään
oikullinen tulkuneuwo, joka kohoamalla liian korkealle ohuem-
piin ilmakerroksiin saattaisi rumeta taasuu laajentumisen kautta
»vuotamaan, »vaan »voidaan sitä nyt pysyttää siinä torteu-
dessa, jota sille oi» edullisin. Ia tun laahaustoydet sen
ohessa pidättäwät ilmapallon »vauhtia, tulee tämä mauhti
pienemmäksi kuin sen ilmawirran »vauhti, jossa pallo purjehtii.
Näiu syutynyttä tuuleu paiuoa ilmapalloa »vastaan woipi
käyttää hylvätsi ailvan samoin kuin mesillä pnrjehtiessakin;
ei tarwitse muuta" kuin asettaa »vaan purjeen ilmapalloon,
niin saadaan sen suuuta melkoisesti poikkeamaan tuulen suuu-
nasta. Kun tähän lisätään, että oli mahdollista rakentaa
ilmapallo, joka useampia wiittoja »voisi säilyttää kantowoi-
mansa, emme liioin ihmettele, että syntyi ajatus ilmapallon
täyttämisestä laajaperäistä napaseutu-retteä »varten.
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Helmikuussa w. 1'895 esitti Andr^e suunnitelmansa
Ruotsin tiedeakatemialle. Tähän saakka, sanoi hän, omat
kaikki yritykset pohjoisnawalle tunkeutumista warten tehty
jäitse. Huolimatta suurista uhrauksista, joita »vuosisatojen
kuluessa on tehty, ei kukaan wielä ole onnistunut pääsemään
tarkoituksen perille. Sen saawuttamiseksi olisi häNen mieles-
tään taytettälvä ilmapalloa, joka on aiwan kuin luotu napa-
seudun retkeä warten. Ilmapallo ei tosin wielä ole aiwan
täydellisesti ihmisen ohjattawissa, mutta puutteellisuuksis-
taantin huolimatta tarjoaa se kuitenkin turivallisen kulku-
neulvon matkaa warten nawalle ja sieltä takaisin. Retkikun-
taan, joka ottaisi tehtäwän snorittaakseen, kuuluisi kolme
miestä, jotka palloineen asettuisiwat Huippuwuorille. Suo-
tuisalla tuulella lähtisi retkikunta purjehtimaan jää-erämaan
poikki noin 250 metrin päässä merenpinnasta. Matkan
Amerikan tai Aasian pohjoisrannalle arweli Andwe kestämän
noin s—B päilvää, jos olosuhteet oivat snotuisat. Päin
wastaisessa tapauksessa woi kulua paljoa pitempi aika, maan
syytä huoleZtumiseen ei ole, kun ilmapallo woi säilyttää kan-
tawuuttaan 5 —7 wiitkoa. Jos niin sattuisi, että purjehtijain
pitäisi jättää pallonsa matkan »varrella, owat he niin ivarus-
tetut, että woiwat jatkaa matkan jäitse ja siten pyrkiä lähim-
pään tunnettuun maahan.

Asiantuntijain kannatuksen ohessa sai Andr«e myöskin
rahamiehiä innostumaan yritykseensä. Matkakustannukset
oliwat lasketut 130,000:ksi kruunuksi, ja tämä summa oli
koottu muutamassa kuukaudessa. Sen jälkeen ryhdyttiin
walmistustoimiin. Ilmapallon tekeminen uskottiin sillä alalla
kokeneelle mestarille, ranskalaiselle ilmassapurjehtijalle La-
chambrelle. Kesällä »v. 1896 päästiinkin jo niin pitkälle,
että Andröe saattoi ilmapalloineen ja matkatowereineen lähteä
Huippuwuorille, josta warsinainen ilmassapurjehtiminen piti
aloitettaman. Epäsuotuisten tuulien tähden täytyi kuitenkin
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siirtää lähtö seuraamaan kesään. ' Heinäkuun 11 p. 1897
lähtikin silloin „Kotka" — se oli ilmapallon nimi — liite-
lemään pohjoisnapaa kohden, kolme rohkeata miestä muka-
naan *).

Huolimatta heikosta tuulesta ilmapallo kohosi nopeasti
200 metrin korkeuteen, mutta laskeutui sitten jokseenkin lä-
helle meren pintaa. Jonkun ajan kuluttua, kun oli heitetty
muutamia hiekkasäkkejä, pallo uudelleen kohosi, ja etelätuulen
puhaltaessa alkoi se lentää koillista ilmansuuntaakohden. Ilma
oli kirkas, ja pallo oli näkymissä tunnin »verran, liikkuen 35
kilometrin nopeudella tunnissa.

Mitä itse ilmapalloon tulee, oli se mitä huolellisimmin
tehty. Edellisenä taimena oli sitä suure»mettu, niin että sen
mvaruus teki 4,800 kuutiometriä. Jotta olisi »vältetty
kaasun haihtumista, oli se kokonaan suljettu alhaalta päin ja
sen sijaan warustettu suurella waraläpällä. Niinpian kuin
sisässä olewa »vetykaasu rupesi liiaksi pullistamaan pallon
seiniä, aukeni läppä ja päästi osan kaasua pois. Samoin
kuin pallon rakentaminen, oli sen marustaminenkin tarkoituk-
senmukainen. Siinä oli wenhe, walmistettu samanlaisesta
silkkikankaasta kuin pallokin, ja ruotawaroja oli warattu
neljäksi kuukaudeksi. Olipa ilmassapurjehtijoilla wäkiwiina-
keittiökin, jota sangen »vaarallisena kapineena oli käytettäwä
kuitenkin »vasta sitten, kun se oli laskettu hihnan nenässä
kymmenen metrin päähän ilmapallokorista.

Professori Ekholm, joka edellisenä muonna oli Andröen
matkatowerina, on lausunut, että tuuli matkan alussa oli
»liin »voimakas, että Andwen jo seuraamana päiwänä olisi
pitänyt olla nawalla. Mutta siellä malttamattomasti on

*) Ne kaksi tomeria, jotka seurasimat Andr^en mukana, oliwat
toht. Nils Strindberg lsynt. 1873) jn insinööri Knut Fraenkel
(synt. 1870).
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täytynyt tapahtua pidätys, ja pallon on täytynyt kulkea
paljoa hitaammin odotellen suosiollista tuulta. Mahdollisia
matkan suuntia on lviisi, mutta waikea on sanoa, mitä niistä
pallo on kulkenut. Jos nawalla puhalsi pohjoinen tunli,
tarwitsi Andr«e, Ekholmin arwelun mukaan, koko mattaansa
warten kahdentoista päiwän paikoille.

Mitä suurimmalla mielenkiinnolla odotteli koko siwis-
tynyt maailma Andr6en ja hänen seuralaistensa palaa-
mista samana kesänä, jolloin lähtö tapahtui. Nyt on siitä
kulunut jo kolmatta wuotta, ilman että mitään tarkempia
tietoja rohkeiden ilmassapurjehtijain kohtalosta on saatu.
Sen werran kuitenkin lienee warmaa, että he oivat saaneet
surmansa jossain pohjoisimman kylmillä seuduilla.


