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Nordenskiöld,

Vegnretki. 15

Rodivan Ivannw ISBO.

Näitä ja samankaltaisia tietoja kokoelivat Muscovy
Companyn lähettiläät suurella vaivalla, mutta siten säily-
neissä muistiinpanoissa ei löydy ainoatakaan erityistä mat-
kakertomusta, jonka johdosta olisi voitu saada venäläinen
nimi koillismatkojen vanhempaan historiaan, Willoughby’n,
BurrouglTin, Pefin ja Barentsin rinnalle. Venäjän omat-
kin aikakirjat lienevät tässä suhteessa yhtä vaillinaiset,
päättäen muuten runsas-aineisesta historiallisesta johdannosta
Lutken matkakertomukseen. Rohkeita merimiehiä ilmestyi
kyllä Kiillä ja 17:11 a vuosisadalla Wienan meren rannoilla,
vaan ei ketään Hakluyfin vertaista, ja sentähden ovat näi-
den merimiesten nimet sekä kertomukset heidän matkois-
taan joutuneet unohdukseen, lukuun ottamatta yhtä poik-
keusta verrattain uudemmalta ajalta.

AVitsenMn suuren teoksen toisessa painoksessa tapaamme
nimittäin (s. 913) kertomuksen onnettomasta pyydystysmat-
kasta Kara-merelle. Tämä matka tehtiin vuonna 1690,
s. o. siihen aikaan, jolloin meriliike Wienan meren ja Obi-
Jenisein virtain välillä jo oli lakkautumaisillaan. Witsen
on tehnyt tämän kertomuksen erään silloin haaksirikkoon
joutuneen, Rodivan lvanovf in. puheitten mukaan. Ivanow
oli monena vuotena ollut periraiehenä venäläisellä laivalla,
jota käytettiin hylkeen pyynnissä Novaja Semljassa ja Wai-
gatsh-saaressa.

Vuonna 1690 syyskuun n/i päivänä joutui tämän Ro-
divan Ivanowhn kaksi laivaa haaksirikkoon luultavasti Kara-
meren etelä-osassa olevan „Serapoa Koska“ saaren (Sera-
pow’in hietamatalan) kohdalla. Jäät kasaantuivat täällä
talvella tornin kaltaisiin röykkiöihin jyskeellä, jota olisi
voinut pitää ~mailman lopun enteenä" ja kovalla tuulella
nousuveden aikaan oli koko saari veden vallassa, niin että
ainoastaan jotkut mäenkukkulat näkyivät yli meren pintaa.
Yhdelle näistä tehtiin talviasunto. Se rakennettiin savesta,
johon sotkettiin verta sekä hylkeen- ja mursun-karvoja.
Tästä sekoituksesta, joka kovettui vallan kovaksi, ja laivasta
otetuista laudoista tehtiin seinät. Huoneesta tuli siten
hyvä suoja pakkasta, rajuilmaa ja karhuja vastaan. Siihen
tehtiin myöskin uuni, jota lämmitettiin ajopuilla. Valon
aineena käytettiin tapettujen elävien rasvaa. Kaikkiaan
talvehti täällä viisitoista miestä, joista yksitoista kuoli ker-
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punkkiin. Taudin pääsyynä lienee ollut liikkeen puute.
Useammat eivät nimittäin viiden viikon pituisena talviyönä
käyneet huoneesta ulkona ollenkaan. Terveimpinä pysyi-
vat ne, jotka enin liikkuivat, esim. perimies, jonka velvol-
lisuus seuran nuorimpana jäsenenä oli puiden hankinta.
Syynä kuolevaisuuteen oli myöskin kotoisten ruoka-aineiden
täydellinen puute. Ensimäiset kahdeksan päivää söivät he
merenpohjasta saatuja rakkoleviä, joihin jauhoja sotkettiin.
Sittemmin syötiin hylkeen-, mursun-, jääkarhun- ja ketun-
lihaa. Karhun- ja mursunlihaa pidettiin kuitenkin saastai-
sena, 1 jonka vuoksi sitä vaan hätätilassa käytettiin, ja ke-
tunlihassa oli paha raaku. Joskus oli ,ruo’asta niin suuri
puute, että täytyi syödä turkkinahat ja saappaat. Hyl-
keitä ja mursuja saatiin niin kosolta, „että tapetut eläimet
kasattuina olisivat tehneet 90 sylen mittaisen, yhtä monen
sylen levyisen ja kuuden jalan korkuisen läjän 11

.

2 Sitä
paitsi löydettiin saarelta matalalle joutunut valaskala.

Keväällä tuli Samojedeja mantereelta ryöstämään osan
venäläisten saaliista. Samojedien pelosta eivät jalolle jää-
neet pyydystäjät tohtineet mennä mantereelle, vaan jäivät
autioon saareensa, kunnes muutamat pyydystäjät heidän
kotimaastaan sattumalta löysivät heidät sieltä. Tästä mat-
kasta kertoessaan mainitsee Witsen myöskin erään venä-
läisen pyydösaluksen edellisenä vuonna ajautuneen rannalle
itäpuolelle Obi-jolcea.

1 Venäläisten, vallankin vanhauskoisten, ankarat paastomisohjeet estävät
kokonaan, jos niitä tarkasti noudatetaan, pohjanperäisten seutujen asutusta,
koska tuoreen lihan syönti täällä kerpuukin välttämiseksi on vallan tarpeelli-
nen. Siten ovat varmaankin hengelliset ennakkoluulot saattaneet perikatoon
sen uudis-asutuksen, jonka vanhauskoiset vuonna. 1767 perustivat Kolgujew-saa-
relle, saadakseen rauhassa seurata vanhoja kirkollisasetuksiaan ja tehdä risti-
merkin mielensä mukaan. Samanlaiset syyt lienevät tehneet tyhjällen senkin
asutus-yrityksen, jonka muutamat pakolaiset vuonna 1570 tekivät Novaja Sem-
Ijassa, kun Ivan julma oli hävittänyt Novgorodin kaupungin (Historische Nach-
richten von den Samojeden und den Lappländer, liiga und Mietau 1769, s. 28.
Nämä ..tiedot" painettiin ensi kerta ranskan kielellä Köningsberghssä vuonna
1762. Tekijä oli eräs Venäjän palveluksessa oleva ruotsalainen, Klinysledt, joka

kauan oli Arkangelissa oleskellut).
2 Tämä on vallan mahdotonta. Sellaiseen mursukasaan tarvittaisiin vä-

hintäin 50,000 kappaletta, eikä nämä viisitoista miestä suinkaan ehtineet tap-
paa niin paljon. Jos kasan pituus- ja leveysmitat sylien asemesta otaksutaan
jaloiksi, nousisi tapettujen mursujen luku vieläkin 1,500 ä 3,000 kappaleesen,
joka on liiaksi paljon sekin. Luultavasti pitäisi yhdeksänkymmenen sijasta ole-
man yhdeksän, jossa tapauksessa kasa olisi sisältänyt 500 mursua ja hylettä.
Talteen otetut mursunhampaat painoivat 40 puntaa, joka tietäisi mursuja olleen
150 ä 200.
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Suuri pohjoismainen retki.

Luultava on että Yenälästen pyydystysretket Novaja
Semljaan jo 1600 luvun loppupuolella olivat suuresti har-
ventuneet. Kaupparetket olivat jo paljon ennen tykkänään
lakanneet. Näyttää siltä kuin Sipirian valloituksen jälkeen
mieluummin olisi kulettu maitse ennen kamoksuttujen Ura-
lin tunturien yli kuin epätietoista reittiä Kara-meren halki,
jota viimeksi mainittua kulkua hallituskin näkyy estelleen
asettamalla kesäiseen aikaan Matwejew-saarelle ja Jugor-
salmelle 1 vartioita, nostamaan veroa pyydystäjiltä ja kaup-
pioilta. Luultava on että tämän johdosta syntyneet ase-
tukset ja maksut saattoivat jäämerirannikon merikulkuun
harjaantuneimmat rohkeammatkin miehet luopumaan Obi-
joella käydystä, vaaranalaisesta kaupasta ja våivanloisesta
pyydystys-ammatista.

Nämä seikat lienevät vaikuttaneet, ettei tunneta ainoa-
takaan tässä Jäämeren osassa tehtyä matkaa Rodivan Iva-
noviin matkan ja »suuren pohjoisen retken" välisestä ajasta.
Viimeksi mainituilla retkillä tutkivat Murawjew ja Paulow
vuosina 1734—35, ja Malygin, Skuratow ja Suchotin 1736

■—37 muun muassa myöskin kysymyksenalaisten vetten etelä
osaa. »Suuren pohjoisen retken" pää-asiallinen työala ei
kuitenkaan ollut täällä, vaan itse Siperiassa. Vasta tuon-
nempana, kun tulee Asian pohjois rannikosta puhe, ai’on
siis selitellä näiden retkikuntain matkoista Kara-merellä.
Tässä tahdon vaan mainita, että ne tavattomani ponnistus-
ten perästä vihdoin pääsivät Wienan merestä OhiTle, ja
että vielä käytettävät, tämän joen ja Petshoran välisen
maan kartat osaksi perustuvat näiden retkikuntain teke-
miin töihin, mutta että Kara-meri silloin myöskin sai huo-
non maineensa niiden suurten vastusten tähden, joihin suu-
reksi osaksi oli syynä laivojen huono rakennus, vaillinai-
nen varustelu, sopimaton pnrjehdusaika y. m.

Samoin kuin kaikki tuntemattomat etäiset maat, on
Novaja Semljakin vanhastaan ollut huudossa jalojen metal-
lien rikkaudesta. Tämä huhu, joka arvaten on saanut al-
kunsa vähäpätöisistä malmijuonneista ja kauniista kullan-

1 Witsen s. 915. Klingstedl kertoo 50 sotamiehen vaimoineen lapsineen
vuonna 1648 viedyn Pustoserskiin, ja voivodilla olleen niin suuret tulot siellä,
että hän 3 ä 4 vuodessa teki säästöä 12—15,000 ruplaa (Historische Nachrich-
ten von den Samojeden etc. s. 53).
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karvaisesta rikkikiisu-kelsestä, joka täällä usein peittää ki-
vettymien pinnan, ei koskaan ole toteutunut. Kuitenkin
on se saanut aikaan monta Novaja Semlja-matkaa, joista
perimies Jushkow vuonna 1757 tieten teki ensimäisen.
Pyydystyslaivan perimiehenä oli hän huomannut näitä ho-
pean- ja * kullankarvaisia kiviä, ja sai erään Arkangelin
talikauppiaan uskomaan niiden tietävän suuria aarteita
maan sisustassa. Hyötyäkseen näistä varusteli tämä lai-
van ja lupasi maksaa JushkowTlle 250 ruplaa löydöstä.
Tämä hanke raukesi tyhjiin, kun itse aarteenkaivaja kuoli
Novaja Semljaan mentäessä (Liitke, s. 70).

Kullankiiltävä Ammoniti
Novaja Semljasta.

Ammonites alternans v. Btich.

Kolme vuotta myöhemmin, 1760, 1

rupesi eräs pyydystyslaivan perimies
Sawwa Loschkin, Olonetsista syntysin,
tuumailemaan, että Novaja Semljan
itä rannikolla, jossa ci koskaan met-
sästäjiä ollut käynyt, luonnollisesti pi-
täisi oleman enemmän saalista saata-
vana kuin saaren muissa osissa. Tämä
houkutteli häntä matkustamaan sinne.
Tästä tiedetään vaan, että hänen kah-
dessa talvessa ja kolmessa kesässä
onnistui kiertää koko saari. Vasta
tämän matkan kautta tuli toteen, että

Novaja Seralja todellakin on saari, jota asiata moni maa-
tieteilijä vielä menneen vuosisadan puolivälissä epäili. 2

Vielä Jushkow in epäonnistuneen matkan jälkeen liik-
kui huhuja Novaja Semljan metallirikkaudesta, jonka vuoksi
luutnantti 3 Bossinuislow,

alaperämies Guhin, jäämeriluotsi
Tshirakin ja yksitoista miestä vuonna 1768 lähetettiin luul-
tuja aarteita etsimään. Heidän piti myöskin kartoittaa saa-
ren ennen tuntemattomia osia. Tällä jäämerimatkalla käy-
tetty laiva ei liene ollut parasta laatua. Piau kyllä huo-
mattiin siinä nimittäin monta vuotoreikää, jotka tukittiin

1 Linkein mukaan, s. 70. Hamel, Tradescant, d. ältere, s. 238, sanoo
sen tapailtaneen 1742—44.

3 Pietarin-akatemian vuonna 1737 antaman kartan ensimäisellä lehdellä
on Novaja Semlja kuvattu niemimaaksi, joka Pjäsinan pohjoispuolella pistää
Taimurmaasta mereen.

3 Oikeimmin „perimies luutnantin arvolla", josta voi päättää ettei Ross-
muislow’alla ollut tavallista upserisivistystä.
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Jushkow 1161. Loschkin 1760. Rossmuislow 1768.

sen kuin voitiin, ja sen purjehduskunnosta sanoo Ross-
muislow itse: „Kun tuuli kävi takaa auttoi suuri purje
meitä hyvästi eteenpäin, mutta kun tuuli kääntyi vastai-
seksi, täytyi nostaa toinen pienempi purje, joka kuletti
meitä takasin sinne, mistä olimme tulleet." Itse näkyy
Rossmuislow olleen toimeensa hyvin kykenevä mies. Vaikka
huono laivansa oli hankala ohjata, pääsi hän kuitenkin
jäitä kohtaamatta Matotshkin-salmelle, joka tarkasti mitat-
tiin ja pohjustettiin. Sen itä suussa olevasta korkeasta
vuoresta näki hän syysk. 10 (elok. 30) päivänä Kara-meren
vallan jäättömäksi ja tien Jenisei’hin siis avoimeksi
mutta laivansa oli nyt purjehtimiseen kelpaamaton. Hän
päätti siis talvehtia eräässä, lähellä Matotshkin-salmen itä
suuta olevassa lähtemässä, joka sai nimekseen Tjulanaja
Guha. Tänne muutti hän jonkun pyydystäjän salmen ran-
nalle-tekemän huoneen, jarakensi sitä paitsi vähän itäämpään,
kotoa tuoduista aineista, toisen huoneen salmeen pistävälle
niemelle. Viimeksi mainitussa kävin vuonna 1876. Seinät
olivat vielä pystyssä, mutta maan ja kivien peittämä katto
oli hajonnut, kuten usein käy autioiden puurakennusten
polarimaissa. Rakennuksessa, joka oli pienenlainen, oli ollut
eteinen sekä tavattoman suurella uunilla ja seinäperäisillä
makuusijoilla varustettu asuinhuone.

Lokak. 1 (syysk. 20) päivänä meni Matotshkin-salmi
jäähän, ja muutamia päiviä jälemmin oli Kara-meri silmän-
kannolle jäässä. Talven aikana raivosi niin ankarat lumi-
tuiskut koillisesta, lännestä ja luoteesta, että tuskin kävi
etääntyminen kymmentä syltä asumuksesta. Erästä miestä
kohtasi sellainen tuisku peuranajossa lähellä asumusta. Kun
ei häntä kahden päivän kuluessa kuulunut kotiin, päätettiin
merkitä päiväkirjaan hänen «hautauksetta hukkuneeksi."

Huhtikuun 28 / i < päivänä 1769 oli seutu sakeassa su-
mussa ja satoi vettä sekä pienten pyssynluotien kokoisia
rakeita lounastuulen raivotessa. Kesäk. 4 (toukok. 22) päi-
vänä kävi luoteesta ankara suojatuuli, tuoden koi'keilta
vuorilta «väkevää, savunkaltaista ilmaa" mukanaan. Täl-
laisen tuulen mieltä rasittava vaikutus on yleisesti tunnettu
Schweitsissä ja luoteis Grönlannissa. Viimeksi mainitulla
paikalla tulee tuuli tuimana vihurina alas sisämaan jää-
aavikolta. Mutta se ei tuokaan pakkasta seurassaan, vaan
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muuttaa päinvastoin äkkiä ilman yli 0° lämpöiseksi, sulat-
taa ja haihduttaa lumen ikäänkuin taikavoimalla, ja vai-
kuttaa ihmisissä ja eläimissä kummallisesti raskaan olon.
Sellaiset tuulet ovat muutoin polariseuduissa tavallisia kor-
keiden vuorten lähitienoilla, ja siitä syystä pidetäänkin
luultavasti Grönlannin vuorisissa umpilaaksoissa talvehti-
mista terveydelle haitallisena ja kerpuukki-tautia synnyt-
tävänä.

Kuva Matotshkin Sharista.
Hj. TheeVin tekemän piirustuksen mukaan (1875).

Säännöllisesti ulkoilmassa liikkumatta, vietti miehistö
talvella monet päivät jopa viikkojakin yhteen mittaan pie-
nissä umpinaisissa huoneissaan. Tästä seurasi tietysti, ett-
eivät voineet välttää kerpuukkia. Se vaivasikin useimpia
heistä ja tappoi seitsemän, niiden joukossa TshirakinTn.
Ihmeellistä on vaan että yksikään sellaisella elantotavalla
pimeänä polariyönä vältti kuolemata. Tämän lienee par-
haasta päästä kvasipanokset, joka päivä leivottu leipä ja
kenties myöskin savupirtit vaikuttaneet.

Heinäkuun 29/is päiv. lähtivät jäät Matotshkin Sharista
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Ronsmviilow 1768. Lasarew 1819.

ja elokuun 13/2 päivänä oli se täydellisesti jäätön. Nyt
yriteltiin matkan jatkamista Kara-meren halki jonka vuoksi
jo alkuaan vaillinaista, pakkasen runtelemaa laivaa koetet-
tiin paikkailla tukkimalla vuotoreikiä savensekaisella lahon-
neella meriruoholla. „Yeden päällä uivia ruumiinarkkuja“
on usein käytetty pohjanperäisillä matkoilla, monastikin
paremmalla menestyksellä kuin sotavarvien komeimpia lai-
voja. Tällä kertaa täytyi kuitenkin RossrauislowTn, purjeh-
dittuaan muutamia peninkulmia Matotshkin-salmcsta itään-
päin, välttääkseen perikatoa palata talvikortteriinsa, josta
eräs sinne sattumalta saapunut venäläinen pyydystäjä vei
hänen Arkangeliin. Jaloja metalleja ei löydetty „eikä myös-
kään helmillisiä näkinkenldä“, mutta Rossmuislowhlle ilmoitti
Tshirakin, eräässä kohden etelärannalla nähneensä kallion,
joka päivän valossakin heleästi paistoi. Tshirakinhn kuol-
tua etsi Rossmuislow turhaan tätä kalliota, ja moitti siitä
ankarasti kuollutta toveriaan. Minä voin kuitenkin vapa-
uttaa hänen väärästä syytöksestä. 1875 vuoden matkalla
tapasin nimittäin monessa tämän seudun liuskelohkareessa
pieniä kvartsisuonia, joiden laidat olivat satojen kirkaspin-
taisten vuorikristallien peittämiä. Tshirakin’in kiiltävä kal-
lio oli epäilemättä vaan tätä kimeltävätä kivilajia.

Vielä kerta, lähes viisikymmentä vuotta Rossmuislow’in
matkan jälkeen lähetettiin (vuonna 1807) eräs vuorimies,
Ludlotv, lähemmin tutkimaan saaren luultuja metallivaroja.
Hän palasi malmiaarnioita löytämättä, mutta toi ensimäi-
set tiedot maan geologisesta rakennuksesta, ja hänen seu-
raajaansa, Pospjelow lia, tulee meidän kiittää monesta huo-
lella tehdystä, Novaja Semljan länsi rannan kartoittamis-
työstä.

Seuraavata Novaja-Semlja-retkeä varusteltiin Arkan-
gelin sotavarvissa, josta lähtö vuonna. 1819 luutnantti Lu-
sarew yin johdannolla tapahtui. Edellisiin retkiin verraten
oli tällä suuret varat tarjolla, mutta LasarewTssa ei nä-
kynyt olevan miestä kylliksi johtamaan pohjanperäistä tut-
kimusretkeä. Keskellä kesää sairastui monta hänen mie-
histään keerpuukki-tautiin. Muutamia viikkoja sen jälkeen
kun oli Arkangelista lähdetty, johon aikaan melkeen jokai-
sella jäälautalla on hyvää vettä ja vuolaita lumipurojä
kaikkialla laskee rannikoilta mereen, valittaa hän juoma-
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veden puutetta y. m. Koko tästä matkasta ei ollutkaan
mitään hyötyä.

Paljoa suurempi merkitys oli kapteni-luutnantti (sit-
temmin amirali, kreivi) Luikin 1 suurella huolella ja tieteel-
lisellä taidolla kesinä 1821, 1822, 1823 ja 1824 Novaja

! Friedrich. Benjamin von Liitke,
synt. 1797 Pietarissa.

Semljaan tehdyillä meriretkillä. Kertomus näistä sisältää
mitä rikasvaraisempia tietoja tästä polarimerenf osasta.
Mutta kun ei hänkään miltään kohdalta tunkenut edeltä-
jiään edemmäksi, en katso selitystä hänen matkoistaan kuu-
luvaksi tämän teoksen historialliseen osaan.

1 Nimi kirjoitetaan myös Liike.
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Lutke 1821— 24. Ivonmv 1822— 28. Pachtussow 1832—33.

Venäläisistä retkistä mainittakoon vielä:
Perimies Ivanovi’in matkat 1822;—28, jolloin hän, kul-

kien maita myöden samojedilaisreessä, pani Kara-joen ja
Petshoran välisen rannikon kartalle.

Pachtussow'in matkat 1832—35. 1 Vuonna 1832 lait-
toivat kauppias W. Brandt ja metsävirkamies Klokow san-
gen suuren retkikunnan Arkangelista, jälleen avaamaan me-
renkulkua Jenisei’hin sekä kartoittamaan Novaja Semljan
itä rantaa ja mursuja pyytämään. Kolme laivaa pantiin
tätä matkaa varten kuntoon, nimittäin yksi parkaasi 2 mie-
hitetty kymmenellä miehellä, siihen luettu myöskin laivan
päällikkö, perimieskunnan luutnantti Pachtussow, joka Iva-
now’in matkoilla oli tutustunut jäämerirannikkoon ja siellä
asuvaan kansaan; yhdeksällä miehellä miehitetty kuunari
„Jenisei“, jota johti luutnantti Krotow, sekä pyydystysperi-
mies Gwosdarew'in johtama pyydystyslotja. Pachtussow’in
piti kartoittaman Novaja Semljan itä rantaa, Krotowi’n pur-
jehtiman Matotshkin-salmesta Kara-meren halki Jeniseille,
ja Gwosdarewhn kustannusten suorittamiseksi harjoittaman
pyydystystä.

Pachtussow ei päässyt Kara-mereen, mutta talvehti
ensi kerran Novaja Semljan etelä osassa, 70° 36' p. lev.
ja 59° 32' it. pit. Greenwichhstä lukien, eräässä van-
hassa huoneessa, joka lähellä olevaan ristiin tehdyn kirjoi-
tuksen mukaan oli rakennettu vuonna 1759. Tätä lahon-
nutta huonetta korjattiin ajopuilla, joita näillä seuduin
löytyi runsaasti. Erityinen sauna rakennettiin ja yhdistet-
tiin tyhjistä tynnyreistä tehdyllä, purjekankaalla peitetyllä
käytävällä asuinhuoneesen. Viidessätoista päivässä saatiin
huone siihen kuntoon, että kävi sisään muuttaminen. Siitä
tulikin niin lämmin, että siinä voi oleskella paitahihasil-
laan. Älykäs, toimensa ymmärtäväinen laivanpäällikkö ei
sallinut laivamiesten laiskistella eikä elää siivottomuudessa,

1 Näistä merkillisistä matkoista kertoi ensi kerran, Ziwolka'n antamain
tietojen mukaan, akatemikko K. E. v. Baer, Bulletin scientifique pubi. par
I’Åcad. Imp. des Sciences de S:t Petersbourg, T. 11, N;o 9, 10, li(1837). Tätä
ennen ei näy Pietarissa olleen mitään tietoa Pachtussow'in matkoista, jotka
venäläisistä jäämeriretkistä ovat mainittavimmat.

2 Samoin kuin Lasarewön ja Liitke’n laivoilla oli tälläkin „Novaja Sernlja"
nimenä. Tämä laiva, oli 42 jalan pituinen, 14 jalan levyinen, G jalan syvyinen
ja sekä keulasta että perästä kannellinen. Laivan keskustaan oli hyökylaineita
vastaan purjekangasta levitetty.
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vaan piti heitä säännöllisessä työssä, pahoitti heitä saunaan
ja liinavaatteita mnttamaan kahdesti viikossa. Joka toinen
tunti tehtiin meteorologisia havainneita. Kaiken talvea py-
syikin miehistö tervennä, mutta keväällä (maaliskuussa) il-
mestyi kerpuukkia, johon kaksi miestä toukokuussa kuoli.
Monta kertaa murtui jää talven kuluessa auki, ja vähän
matkan päässä rannasta kävi Kara-meri silmäkannolle jäät-
tömäksi. Syyskuun lopussa nähtiin peuroja 500 kappaletta
yhdessä laumassa, kettuja pyydettiin koko joukko loukuilla,
ja kaksi jääkarhua tapettiin. Hanhia nähtiin keväällä ensi
kerta toukokuun 27/is päivänä.

Seuraavana kesänä souti Pachtussow itärannikkoa pit-
kin 71° 38' p. leveydelle. Erään Sawina nimisen joen ran-
nalta tapasi hän sangen hyvän sataman. Siellä olevan
tuvan raunioita, joiden vieressä oli risti kirjoituksella Sawwa
Th—anow 9 päivä kesäkuuta 1742“ katsoi hän Sawwa
Loschkinhn matkan aikuisiksi. Tältä venematkalta palat-
tuaan nousi Pachtussow laivaansa ja purjehti heinäkuun
23/ n päivästä elokuun 25/i3 päivään jäitä kohtaamatta poh-
joista kohden pitkin itä rantaa Matotshkin-salmelle. Tällä
matkalla mentiin toisen, Putken bay nimisessä lähtemässä
olevan hyvän sataman ohi, joka oli 72° 26' p. leveydellä.
Sen jälkeen palasi Pachtussow Matotshkin-salmesta Petsho-
ralle. Myöskin pitkin Novaja Semljan pohjoisemman saa-
ren itä rannikkoa oh meri jäätöntä, mutta ruokavarat, joita
Arkangelista lähdettäessä piti oleman 14 kuukaudeksi, al-
koivat niin vähentyä, että tämän urhokkaan polarimatkns-
tajan täytyi palata Novaja Semljaa kiertämättä, joka ken-
ties nyt olisi ollut mahdollinen.

Niistä kahdesta laivasta, jotka yhteen aikaan kuin
Pachtussow lähtivät Arkangelista, palasi lotja suurella saa-
liilla, mutta Jenisei-laivaa ei kuulunut ei näkynyt. Kun
„Jenisein“ kohtalo huoletti Pachtussowha ja hän sitä paitsi
halusi pohjoisen, saaren itä rannasta yhtä tarkkoja tietoja
kuin eteläisestä saaresta, päätti hän lähteä toiselle jäämeri-
retkelle.

Tähän matkaan varusteli hallitus kaksi laivaa, kuu-
narin ja parkaasin, jotka saivat „Jenisein“ upserien, Kro-
towhn ja Kasakowhn nimet nimikseen. Edellistä johti Pach-
tussow, jälkimäistä Ziwolka. Tällä kertaa talvehdittiin
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Pachtussow 1834— 35. von Daer 1831.

1834—35 Matotshkin-salmen etelärannalla Tshirakina-joen
suussa rakennuksessa, joka oli varta vaseti tehty mukana
tuoduista aineista sekä kolmen vanhan mökin ja Rossmui-
slowhn rannalta tavatun laivahylyn jäännöksistä. Tämä
rakennus oli oikea palatsi sen rinnalla, jossa Pachtussow
ensi kerralla talvehti. Siinä oli kaksi huonetta, toinen mie-
histöä (14 miestä) varten alaltaan 21X16 jalkaa, toinen
upsereja ja haavalääkäriä varten alaltaan 12X10 jalkaa;
siihen lisäksi sauna. Matotshkin-salmi jäätyi marraskuun
28/ig päivänä. Lämpömittarissa ei elohopea koskaan laske-
nut jäätökohtaa alemmaksi, eikä talvipakkanen ollenkaan
hätyyttänyt samojedilaiseen pukuun vaatetettuja miehiä.
Mutta lunta tuiskutti niin ankarasti, ettei toisinaan kah-
deksaan päivään päässyt ulos huoneesta, joka hautaantui
nietoksiin niin syvään että savureikä katossa sai ajaa oven
virkaa. Huoneessa ei ollut uuninpiippua ollenkaan; se oli
savupirtin tapaiseksi tehty. Karhut kiertelivät usein huo-
netta ja niitä tapettiin yksitoista, joista yksi katolta toinen
eteisestä. Talvella pyydettiin kettuja ja oltiin muissa toi-
missa. Syystä että ahkeraa liikuttiin olikin terveydentila
verraten hyvä. Ainoastaan kaksi miestä kuoli. Keväällä
kartoitettiin rekimatkoilla Matotshkin-salmi ja osa pohjoisen
saaren itä rannikkoa, ja kesällä koetettiin turhaan meritse
kiertää pohjoista saarta. Kesäkuun 24/ia päivänä kävi uk-
konen ja satoi vettä ankarasti. Syyskuun 15/2 päivänä pa-
lattiin Arkangeliin. Valitettavasti sairastui Pachtussow sinne
päästyään lavantautiin ja kuoli marrask. 19/ V päivänä 1835.
Se oli suureksi vahingoksi, sillä intonsa, neronsa, urheu-
tensa ja kestävyytensä kautta oli hän mitä etevimpiä polari-
matkustajoita. Sitä paitsi on harvoilla, vanhoilla polari-
retkillä tehty niin paljon arvollisia tähtitieteellisiä paikan-
määräyksiä, maanmittauksia, meteorologisia tutkisteluita sekä
lasku- ja nousuveden havaintoja y. m. kuin Pachtussowhn
matkoilla. 1

Vuonna 1837 teki mainio luonnontutkija K. E. v. Baer,

1 Pachtussow’in matkoja koskevat erityiskohdat ovat otetut sekä ennen
mainitusta v. Baer’in teoksesta, että seuraavista kirjoista: Carl Svenske, Novaja
Semlja etc. Petersburg 1866 (venäjäksi, M. K. SidorofTin kustantama) ja J.
Spörer, Nowaja Semlä in geographiseber, naturhistorischer und volkswirthschaft-
licher Beziehung, nach den Quellen bearbeitet. Ergänz.-Heft. N:o 21 zu Pe-
term. Geogr. Mittheilungen. Gotha 1867.
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luutnantti Zvwolkdn, maamittari Lehmänkin, piirustaja Bo-
denin ja preparatori FhilippowHn seurassa matkan Novaja
Semljaan. 1 Tällä retkellä käytiin Matotshkin Sharin itä
päässä, josta nähtiin Kara-meri jäättömäksi, ja poikettiin
sitten Besimannaja Bay’lla Neclrwatow’alla ja eräällä Kostin
Sharissa olevalla saarella. Retkikunta ei siis missään käy-
nyt niin etäällä kuin edeltäjänsä, mutta tämän retken mer-
kitys on siinä, että varsinainen tiedemies nyt ensi kerran

Ziwolka,
synt. 1810 Warsowassa, kuollut 1839 Novaja Semljalla.
Herra Paul Dashknjpin antaman piirustuksen mukaan.

tutkisteli Novaja Semljaa ympäröivän jäämeren luontoa.
Alentamatta v. Baer’in suurta tiedemiesarvoa, täytyy myön-
tää että hänen, pintapuoleiselle tutkinnolle perustuvat kir-
joituksensa Novaja Semljan luonnonlaadusta ovat tieteelli-
seen kirjallisuuteen juurruttaneet monta väärää käsitystä
itäisen Jäämeren luonnonsuhteista.

1 Bulletin scientifique publie par I’Academie Imp. de S;t Petersbourg.
T. II (1837) s. 315; 111 (1838) s. 96 y. m. kohden.



Ziwolka ja Moissejew 1838—39. von Krusenstern.

Kartoittamistyötä lopettamaan lähetti Venäjän hallitus
1838 luutnantti Ziwolka1n ja Moissejew'in johdatuksella
uuden retkikunnan Novaja Semjaan. 1838—39 talvehdit-
tiin Melkaja Guhassa Novaja Semljan länsi rannalla 73° 57'
p. lev., unitta nyt puuttui Pachtussowdn tieto ja taito ja
talvehtiminen päättyi onnettomasti. Retkikunnan 25 miestä
sairastuivat melkeen kaikki kerpuukkiin; yhdeksän kuoli,
niiden joukossa Ziwolka itse. Keväällä täytyi rannan kartoit-
tamisesta la’ata, kun ei ollut lumilasia mukana sellaisia
oli PachtussowTlla aina varalta, jota paitsi hän mustasi
silmän alaluomet, siten häikentääkseen lumen huikaisevaa
valoa. Tällä retkellä pantiin kuitenkin suuret alat Novaja
Semljan länsi rannikkoa kartalle, ja merkillisiä ilmasuhteita
koskevia havaintoja tehtiin. Ilma-ala ei ollut täällä niin
kylmä kuin olisi luullut. Talvella ei lämpömäärä koskaan
alentunut —33° alemmaksi; heinäkuussa oli vaan kolme
yökylmää, mutta pari kertaa huomattiin +B° varjossa;
elokuussa oli ainoastaan kolme tuntia hallaa. Kaiken tä-
män vaikuttaa tietysti lämpöiset merenvirrat ja meri, joka
ympäri vuoden asuu sulana vähässä matkassa rannasta.

Tähän onnettomaan ja nähtävästi huonosti järjestettyyn
matkaan päättyivät venäläiset Novaja-Semlja-retket pitkäksi
aikaa. Ennen norjalaisen pyydystysaikakauden alkua on
nimittäin koillisretkien historiassa vaan kaksi venäläistä
meriretkeä vielä mainitsematta.

Ensimäinen niistä saatiin aikaan venäläisen sotalai-
vaston kaptenin Paul von Krusenstern'in toimesta. Hänen
teki mieli lähteä omalla, Petshorassa olevalla Jermak nimi-
sellä kuunarillaan jäämerelle, itäämpänä olevia rannikkoja
kartoittamaan. Hän aikoi itse ruveta päälliköksi, ja ottaa
alapäällikökseen poikansa, venäläisen meriluutnantin Paul
von Krusenstern nuor. Tämä lähetettiin edeltäkäsin pane-
maan Jermak laivaa kuntoon, jonka toimen hän erinomai-
sella huolella ja taidolla täyttikin, vallankin siihen nähden
että korjauspaikalta siihen aikaan puuttui melkeen kaikki
mitä laivaa varusteltaessa tarvitaan. Itse ei vanhempi v.
Krusenstern ajoissa päässyt lähtöpaikalle, jonka vuoksi hä-
nen poikansa nimitettiin retkikunnan päälliköksi.

Tämä lähti Petshoran suusta syysk. 10 (elok. 29) päi-
vänä 1860. Kolmen päivän päästä tuli hän Kaidan por-
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tille, joka oli jäätön samoin kuin idässä oleva merikin.
Mutta myöhäinen vuodenaika, Jennakin vaillinainen varus-
telu ja, kuten näkyy, hänelle säädetty matkaohjelmakin
pakoittivat hänen palaamaan, tungettuaän vähän matkaa
Kara-mcreen. Syysk. 19/ t päivänä tuli hän siis, tarkoituk-
sensa perille pääsemättä, jälleen Petshoraan. Vuonna 1862

Paul von Krusenstern nuor.,
synt. Räilvelissä 1834, kuol. Tartossa 1871,

yritteli Michael Sidoroff, josta sittemmin tuli innokas Sipi-
rian ja Europan välisen meriliikkeen harrastaja, uudestaan
tunkea tästä joesta itää kohden. Jermak ja kannellinen
norjalainen luotsivene, joka sai nimekseen „Emhrio“ pan-
tiin tätä matkaa varten kuntoon. Päälliköksi otettiin P.
v. Krusenstern nuor. Hän lähti elokuun 13/ i päivänä Pe-
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von Krusenstern 1860, 1862.

tshoran luona olevasta Kuya nimisestä ankkuripaikasta.
Elok. 26/i4 päivänä purjehtivat molemmat pienet laivat,
joita myrskyt ja vastatuulet olivat kauan viivyttäneet, Ju-
gor SharMin Muutamia pyydystäjäin tekemiä majoja näh-
tiin salmen oikealla rannalla sekä samojedien peurannah-
kaisia telttoja ja peuroja molemmin puolin sitä. Asukkaat

Michael Konstantino-witsch Sidoroff,
synt. 1823 Arkangelissa.

olivat nousseet katoille ja ilmoittivat liikunnoillaan kum-
mastuksensa. Molemmat laivat kävivät 'Waigatsh-saaren
tienoilla ankkuriin. Mutta parin tunnin päästä toi suun-
tansa muuttanut merenvirta kosolta jäitä satamaan, tem-
pasi Jormakin ankkuristaan ja vei sen Kara-merelle. Suu-
rella vaivalla pääsi laiva jäistä erilleen ja laski ankku-
rinsa Jugor Shar’in itäiseen suuhaaraan.
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Elok. 27/is päivänä nosti v. Krusenstern jälleen ank-
kurinsa, joko purjehtiakseen kauemmaksi itään tahi etsiäk-
seen uutta rauhallisempaa satamaa. Mutta tuuli oli niin
heikko, että virta vei hänen suunnastaan. Täytyi siis kiin-
nittää laiva suureen jäälauttaan, jonka mukana se seuraa-
vina päivinä ajelehti yhä edemmäksi Kara-merelle. Pian
oli laiva tykkänään jäiden seassa ja siis vallan onnensa
nojassa. Ilma oli usein ihanata, lämpömittari +4°, ja an-
kara kangastus suurenti jäät taivaanrannalla, luoden ne ih-
meellisen komean muotoisiksi. Yleensä oli jäässä suolattoman
veden lammikkoja, joista toiset melkoisen suuria ja syviä.
Laivaa lähinnä olevalla jäälautalla löytyi neljä eri „järveä“;
yhdestä otettiin juomavesi, toisesta vesivara matkalle, kol-
mannesta pesuvesi ja neljännestä pyykkivesi.

Syysk. 3 (elok. 22 päivänä rupesi jää hiljaisella LEL-
tuulella kasaantumaan. Vakuutettuna siitä, että laiva pian
musertuisi jäissä ruvettiin ruokavaroja ja veneitä korjaa-
maan jäälle, mutta pusserrus taukosi pian. Vettä satoi
rankasti, mutta kun tuuli kääntyi luoteesen muuttui vesi-
sade lumipyryksi. Syysk. 7 (elok. 26) päivänä tuli Jal-
malin rannikko näkyviin. Sylenpaksuinen jäämöhkäle joutui
laivan alle ja kallisti sen oikealle kylelle. Seuraavana päi-
vänä kävi tuuli EEL ja satoi lunta. Päälle tunkevat jäät
tärisyttivät nyt laivaa niin ankarasti, että miehistö monasti
kiirehti paikoiltaan korjaamaan ruokaa y. m. jäälle. Nyt
oltiin noin 70° p. lev. ja 65 it. pit. Greenwich’istä lukien,
melkeen Kara-joen laskulahden kohdalla. Miehistö hakkasi
kirveillä ja rautakangeilla kaiken päivää jäälohkareiden terä-
viä kulmia, jotka likistivät laivaa. Syysk. 11 (elok. 30)
päivänä oli lämmintä ilmaa ja sadetta. Jää oli niin ko-
vassa liikkeessä, ettei käynyt sitä - käveleminen. Saman
päivän ehtoopuolella tärähti Jermak monta kertaa ja nousi
koko jalan verran kohoon. Syysk. 13/ i päivänä kävi ankara
myrsky, joka ajoi laivan koillista kohden. Joka silmän-
räpäys pelättiin sen musertuvan ja viritettiin sen vuoksi
jäälle teltta, johon saisi koota vähän ruokatavaraa lasti-
ruumasta. Polttopuitakin kannettiin laivasta. Venäjän val-
takunnan tuhatvuotista päivää vietettiin nyt maljan ääressä
iloisilla lauluilla, vaikka jäät joka silmänräpäys hirveässä
myrskyssä uhkasivat murtaa laivan pirstoiksi. Syysk. 1 4/s
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von Krusenstern 1862.

päivänä nousi laivan etukeula viisi jalkaa vedenpinnasta,
ja koko yö piti laiva alituista rytinää. Vettä tunki
äkisti sisään kahden jalan syvältä. Kaikki jättivät nyt
laivan ja muuttivat jäälle, mutta kun suuri jäälautta, jolle
teltta oli pystytetty, vähän päästä murtui ja laivan vuoto-
reikä samalla rupesi salpaantumaan muutti miehistö taka-
sin laivalle. Syysk. 15/ s päivänä pinnistivät jäät jälleen
laivaa niin, että sen kansi aika ajoin kaaristui. Syysk. 19/ t
päivänä käski v. Krusenstern miehistön keskenään valita
kolme henkeä, joiden tulisi päällikön kanssa neuvotella sopi-
vimmasta pelastuskeinosta, ja kaksi päivää sen jälkeen,
sittekun oiva atria oli syöty, luovuttiin laivasta. Nyt läh-
dettiin maata kohden astumaan, mutta jään epätasaisuus
teki kulun sangen vaikeaksi. Pian täytyi heidän jättää
veneensä, jota aluksi vetivät perässään, ja kantaa tarpeel-
lisiraman ruo’an omassa selässään. Lähtöä tehdessä oli yksi
matruusi salavihkaa saanut niin paljon viinaa haltuunsa,
että hän ensimäisenä päivänä juopui siitä pilalle. Kantami-
nen ei häntä olisi käynyt ja viivyttelemiseen ei ollut aikaa.
Hän jätettiin siis jäälle selviämään, jonka jouduttamiseksi
häneltä riisuttiin kaikki vaatteet paitsi paita. Seuraavana
päivänä saavutti hän kuitenkin toverinsa, kaiken yötä hei-
dän jälkiään pimeässä seurattuaan. Usein tuli sulia vas-
taan, joiden yli mentiin jäälohkareilla, keksit airoina. Kun
haaksirikkoiset siten kerran kulkivat täydessä lastissa ole-
valla jäälautalla, läheni kuusi mursua heitä. Nämä näkyi-
vät tahtovan tehdä matkustajoille seuraa lautalla, joka siinä
tapauksessa varmaankin olisi vajonnut. Vasta kun pyssyn-
luoti oli ammuttu johtajan päähän, luopuivat mursut tästä seu-
ramielisyyttä jarohkeutta osoittavasta aikeestaan. Kun v. Kru-
senstern ja hänen toverinsa monta päivää yhteen mittaan olivat
olleet .lähellä maata ajelehtavalla lautalla ja kulkeneet pit-
kät matkat, hyppäämällä jäälohkareelta toiselle, pääsivät he
vihdoin syysk. 28/ie päivänä rannalle. Vallan läheltä maal-
lenousupaikkaa tavattiin samojedien telttoja, joiden asuk-
kaat ystävällisesti tervehtivät haaksirikkoisia ja kestitsivät
heitä poropaimenten herkuilla, raa’alla ja keitetyllä poron-
lihalla, poronkielellä, poron-ytimellä, raa’alla kalalla ja lian-
henrasvalla. Aterian jälkeen panivat väsymyksestä uupu-
neet matkustajat pehmoisille peurannahoille maata; „kaikki
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vaarat ja vastukset unohtuivat mielestä; ääretön sulotunne
valtaisi meidät, olimme kuin paratiisissa Sieltä matkus-
tivat he poroilla Ohclorsk’iin. Pitkin matkaa osoittivat villi-
kansat heille ystävyyttä ja vierasvaraisuutta, jopa joskus
liiallisestikin, esim. kun eräs ostjaki pakoitti v. Krusen-
sternha juomaan kuusi kuppia teetä kuudesti päivässä, ja
erinomaisena herkkuna tarjosi hänelle tupakin ja viinan
sekoitusta. 1

Krusensternhn vaaran-alainen matka Kara-meressä to-
distaa sekin niinkuin monet muut matkat, että jäämeren-
kulkijan ennen kaikkia tulee välttää jäihin tarttumista. Ne
jäät, joihin hän lähellä Jugor Sharia tarttui, ajelehtivat
Kara-raeren itä-rannikolle, joka seikka osoittaa tämän meren
siihen aikaan olleen enimmäkseen jäättömän. Höyryvene
tahi hyvä purjevene olisi siis sinä vuonna, niinkuin arvaten
edellisinäkin, helposti voinut ehtiä Obin ja Jenisein suulle,
v. Krusensternhn matkakertomus on muuten ensimäinen täy-
dellinen kertomus, Kara-meren halki lännestä itään tehdystä
matkasta. Silloin ei suinkaan voinut aavistaakaan, että
monet laivat kymmenkunnan vuoden kuluttua solkenaan
purjehtisivat samaa reittiä.

Vähän aikaa tässä mainitun kahden retken jälkeen ja
ennenkuin niistä vielä länsi-Europassa oli yleisempää tietoa,
kääntyi purjehdus Kara-merellä uudelle uralle. Sen pani-
vat alulle norjalaiset pyydystäjät, joiden oli pakko etsiä
uusia pyydystysaloja Novaja Semljan tienoilta.

Huippuvuorten pyydystyshistoria on näihin asti ollut
vaillinaisesti ja hämärästi kirjoitettu. Otaksutaan, että Ba-
rentsin löydettyä Huippuvuoret vuonna 1596, jäämeripyy-
dystys alkoi Bennefin vuonna 1603 tekemällä matkalla,
jolloin Beeren Eilannilla tapettiin mursuja, ja että Jonas
Boole vuonna 1610 pani valaanpyynnin alulle. Mutta jo
seuraavana vuonna tapasi Poole, jonka alus oli hukkunut
Huippuvuorten länsi rannikolla, Horn-salmessa erään laivan
Huikista, jolle hän uskoi lastinsa korjaamisen, ja kaksi
vuotta myöhemmin täytyi englantilaisten, suojellakseen val-
taamaansa pyydystysalaa, lähettää näille vesille seitsemän
sotalaivaa, jotka täällä kohtasivat kahdeksan espanjalaista

1 Paul von Krusenslern, Skizzen aus seinem Seemannsleben. Seinen
Freunden gewidmet. Hirschberg in Sclilesien, ilman painovuotta.
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ja monta hollantilaista ja ranskalaista pyydystysalusta (Pur-
chas 111 s. 462, 716 j. m. p.). Ei meidänkään aikaan
tieto uusista pyydystyspaikoista leviä niin äkkiä, kuin tässä
näkyy tapahtuneen. Se näkyy tietävän että Hakluythn,
Purchas’en, de Yeer’in y. m. kirjoittaman löytöhistorian
rinnalla on ollut olemassa toinenkin löytö- ja pyydystys-
historia, jota koskevia yksityisseikkoja kenties vieläkin ta-
paa S. Sebastianin, Diinkirchenin, Hullin ja muiden sata-
makaupunkien arkistoista.

Olipa sen laita miten tahansa, varma on kuitenkin,
että englantilaiset ja hollantilaiset koillisretket synnyttivät
Huippuvuorten tienoilla valaanpyynnin, joka monella miljo-
nalla lisäsi näiden rikasten kauppavaltain varallisuutta.
Pyydystystä harjoiteltiin aluksi vallan, rantasilla, mutta
kun valaat karkaantuivat niistä pois, täytyi pyyntimiesten
etsiä uusia pyydystyspaikkoja, ensiksi Huippuvuorten ja
Grönlannin välisestä merestä, sitten Davis StraiPissa ja
viimein Eteläisestä Jäämerestä eli molemmin puolin Berin-
gin salmea.

Kun valaanpyynti oli loppunut näiltä tienoilta, jäivät
Huippuvuoret jotenkin autioiksi, kunnes venäläiset rupesivat
asettumaan sinne etupäässä kettuja ja peuroja pyytämään.
Näistä pyydystysretkistä ei paljon tiedetä, mutta siitä päät-
täen, että heidän asumnstensa jäännöksiä tapaa melkein
kaikkien Huippuvuorten vuonojen rannoilla näkyvät he kier-
täneen maata lavealta. He näkyvät usein talvehtineen täällä,
luultavasti siitä syystä, ettei heidän heikot laivansa kestä-
neet kulkua syysmyöhällä, jolloin peurat olivat parhaassa
lihassaan; eivätkä myöskään talvehtimatta olisi saaneet
käsiinsä kettujen tuuheita ja kalliita talvinahkoja. 1 Mutta
myöskin venäläisten pyydystysretket Huippuvuorille ovat
aikoja sitten tauonneet. Heidän viimeinen sinne tekemänsä

1 Kertomuksia venäläisten pyydystäjäin elantotavoista Huippuvuorten ran-
nikoilla löytyy seuraavissa teoksissa: P. A. le Roy, Relation des avantures ar-
rivees å quatre matelots Russes etc. 1766; Tschitschagows Reise nach dem Eis-
meer. S:t Petersburg 1793; John Bacstrom, Account of a voyage to Spitsber-
gen 1780. London 1808 (tätä teosta en ole itse nähnyt); li. M. Keilhau, Reise
i Öst- og Yest-Finmarken, sarat til Beeren-Eiland og Spitsbergen i Aareue
1827 og 1828. Christiania 1831; A. Erman , Archiv fur vissenschaftliche Kunde

von Russland, B. 13 (1854) s. 260; K. Chydenius , Svenska expeditionen tili
Spetsbergen 1861 (s. 435); Duner och Nordenskiöld, Svenska expeditioner tili
Spetsbergen och Jan Mayen 1863 och 1864 (s. 101).
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matka, vuonna 1851 —1852, päättyi vallan onnettomasti,
koska 20 osanottajasta 12 kuoli. Sitä vastoin käyvät nor-
jalaiset vieläkin Huippuvuorilla hylkeitä ja mursuja tappa-
massa, jota tointa viime vuosisadan loppupuolelta alkaen
ovat harjoittaneet. Myöskin näiden retkien historia on hy-

Norjalainen pyydystysalus.
Prö[ven niminen, käytetty 1875 vuoden ruotsalaisen retkikunnan

jeniseimatkalla.

vin vaillinainen, ainakin vuoteen 1858, jolloin Ruotsista läh-
teneitä tieteellisiä retkikuntia rupesi säännöllisesti käymään
näillä seuduilla. Ne merkitsivät matkakertomuksiinsa norja-
laista pyydystystä koskevia tietoja, jota esimerkkiä norjalai-
sessa ja ulkomaisessa sanomakirjallisuudessa, vallankin Pe-
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Norjalaisten retket Novaja Semljalle.

termanns Mittheilungen’issä 1 sittemmin, vaikka vaillinai-
sesti, on seurattu.

1860-luvulla alkoi saalis (mursut, hylkeet, karhut ja
peurat) niin vähentyä Huippuvuorilta, että pyydystäjäin
täytyi siirtyä uusille pyydystysaloille. He kääntyivät nyt
ensiksi Huippuvuorten pohjoisiin ja itäisiin osiin, sittemmin

Elling Carlsen,
synt. 1819,'Tromsö’ssa.

vielä itäämpään Novaja Semljaa kohti ja aina Kara-raereen
saakka, johon tunkivat kauemmaksi kuin yksikään heidän
edeltäjänsä. Koillisretkien historiassa täytyy siis myöntää
joku sija näille pienille, ainoastaan kesäksi evästetyillä pyy-
dystysaluksilla tehdyille, rohkeille Novaja-Semlja matkoille.

Ensimäinen Novaja Semljalla käynyt Norjalainen pyy-
1 Ennen vuotta 1858 oli Petermanns Mittheilungen’issä ainoastaan yksi

ilmoitus Norjalaisten pyynnistä Huippuvuorilla, joka pyynti siihen aikaan luul-
tavasti oli vaan muutamien europalaisten maatieteilijäin tiedossa.
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dystäjä oli Elling Carlsen, joka sittemmin otti osaa itäval-
talaisten polariretkeen. Vuonna 1868 lähti hän purressa
Hammerfesfista itäänpäin pyydystysretkelle ja tunkeutui
Karian portista Kara mereen, mutta palasi pian Jugor
Shar’in kautta takasin ja purjehti sen jälkeen pohjoiseen aina
Kap NassauMin saakka. Rikas saaliinsa saattoi hänen seu-
raavanakin vuonna palaamaan samoihin seutuihin. Sillä

Edvard Holm Johannesen,
synt. 1844 Balsfjorden’in seurakunnassa.

matkalla tunki hän Kara-meretsä aina Eeli Ostrowhn tie-
noille asti, josta hän palasi Matotshkin Shar’in kautta Nor-
jaan. Carlsenhn esimerkkiä seurasi kohta monta norja-
laista pyydystäjää, joista yksi, Edvard Johannesen

,
teki

sangen merkillisen ja mainittavan matkan.
Näkemättä mitään ajojäitä matkallaan laski Johanne-

sen toukokuun 31 päivänä 1869 ankkurinsa Meshdusharski-
saaren kohdalle. Siitä purjehti hän pitkin Novaja Semljan
länsirannikkoa Matotshkin-salmen ohitse melkeen jäätöntä
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Johannesen 1869 ja 1870.

merta Kap Nassau’iin saakka, johon hän kesäkuun 19 päi-
vänä saapui. Sieltä palasi hän, seuraten rannikkoa ete-
läänpäin, kunnes hän kesäkuun 29 päivänä laski Karian
portista Kara-mereen. Kara-meressä eivät jäät häntä estä-
neet. Päästyään sen itäiseen osaan, seurasi hän Jalmalin
rannikkoa pohjoista kohden Eeli OstrowMin. Tälle saarelle
saapui hän elokuun 7 päivänä, ja purjehti täältä pitkin
Novaja Semljan itä rannikkoa aina Karian portille, jonka
kautta hän palasi Norjaan. 1

Samana vuonna purjehti myös englantilainen matkailija
Mr John Palliser 2 Matotshkin-salmesta Kara-meren halki
Eeli OstrowTin. Hän palasi rikkaalla saalilla 3 Jugor Shar’in
kautta tästä pyydystysalueesta, jossa mursu näihin asti
rauhassa oli heilahdellut ajojäiden seassa, ja missä ei jää-
karhu vielä ollut kohdannut vertaistaan. 4

Nämä retket ovat mitä merkillisimpiä merenkulun his-
toriassa. Ne kumosivat kerrassaan kaikki teoriat Kara-
meren jääsuhteista, jotka nojautuivat pintapuoliseen tietoon
epäonnistuneista matkoista, ja aloittivat siten ikäänkuin uutta
aikakautta koillisretkien historiassa.

Norjaan palattuaan lähetti Johanneseen Stockholman
tiedeakatemiaan kirjoituksen matkastaan vuonna 1869 sekä
Kara-meressä tekemistään hydrografisista havainnoista, josta
hän sai hopeaisen kunniarahan palkinnokseen. Tämän sain
minä toimekseni hänelle lähettää, ja kun sen johdosta jou-
duin hänen kanssa kirjevaihtoon tulin kerran leikillisesti
maininneeksi, että sama mainio tieteellinen seura, joka oli
hänelle antanut hopeaisen kunniarahan, epäilemättä lah-
joittaisi kultaisen kunniamerkin Novaja Semljan kiertäjälle.
Itse matkustin minä seuraavana kesänä 1870 Grönlantiin,
josta vasta syysmyöhällä palasin. Silloin sain ilokseni kap-
teni Johanneseiriltä uuden, sittemmin Kunink. Tied.-Akat.

1 Ensimämen kertomus tästä matkasta julkaistiin Ruotsalaisen tiedeaka-
temian kirjoituksissa vuodelta 1870, s. 111.

2 Athenseum 1869, s. 498. Petermanns Mittheilungen 1869, s. 391.
3 Palliser sai saaliikseen 49 mursua, 14 jääkarhua ja 25 hylettä; ammat-

tilaispyydystäjät paljon enemmän. Kaikkien, Tromsitsta sinä vuonna lähtenei-
den laivojen saalis teki yhteensä 805 mursua, 2,302 hylettä, 53 karhua y. m.

4 Myöskin Sidoroff lähti 1869 omalla, „Georg“ nimisellä höyrylaivallaan
koillisretkelle. Hän pääsi kuitenkin vaan Petshoralle asti, ja sanomalehtien
ilmoitus, jonka mukaan Georg todella olisi tunkenut Obille saakka, on niitä
perättömiä uutisia, jotka joskus pääsevät sanomiin puikahtamaan.
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kirjoituksiin vuonna 1871 s. 157 painetun kirjoitelman;
„Hydrogratiske lakttagelser under en Fangsttour 1870 rundt
om Novaja Semlja44

. Johannesen purjehti nyt samoin kuin
edellisellä matkallaan tullen mennen pitkin Novaja Semljan
länsi rannikkoa, ja sitten heinäkuun 12 päivänä Karian
portista. Sieltä seurasi hän Waigatshhn itä rannikkoa
Mestni-saarelle, missä hän tapasi samojedeja, joiden kielessä
hän kielitutkijain ihmeeksi havaitsi Joitakuita Norjan kielen
sukuisia sanoja41

. Heidän ulkomuotonsa ei juuri ollut vie-
hättävää laatua. He olivat läsänenäisiä, kamalan viisto-
silmäisiä ja osasta vinosuisia. Miehet ottivat vieraita vas-
taan seisoen rivissä, vaimot takanaan. Kaikki olivat he
sangen ystävällisiä. Elok. 11 päivänä oli hän Jalmarin
rannikolla 71 0 48' p. lev. josta hän purjehti Novaja Sem-
Ijaan puita ja vettä ottamaan. Hän kävi ankkuriin lähellä
Uddehay’ta 73° 48' p. lev. jossa hän näki kaksikymmentä
peuraa. Sieltä purjehti hän jälleen Kara-raeren halki Jal-
mariin.

Kara-raertä risteiltäessä oli nyt kesä kulunut. Johan-
nesen oli saanut „täyden saaliin 44

, mutta päätti kuitenkin
vuodenaikaan, jolloin pyydystäjät tavallisesti palaavat Nor-
jaan, koettaa olisiko luvattu palkinto voitettavissa. Suun-
tansa asetti hän ensiksi koilliseen, sitten länteen Novaja
Semljan pohjois rannikkoa kohden, jonne hän syysk. 3 päi-
vänä saapui. Meri oli täällä tykkänään jäätön, jonka Jo-
hannesen katsoi Golf-virran vaikuttamaksi, siitä päättäen
että ajopuiden seasta löydettiin norjalaisten kalanpyydysten
kohoja. Täältä palasi hän Norjaan suoritettuaan matkan,
jonka kaikki etevimmätkin maatieteilijät joitakuita vuosia
ennen olisivat katsoneet mahdottomaksi. Tuskin tarvinnee
mainita, että Stockholman tiede-akatemia täytti yhden jäse-
nensä valtuuskirjatta antaman lupauksen. Johannesen oli
silloin 26 vuoden vanha. Hän oli etevän pyydystäjän poika
ja oli lapsuudestaan ottanut osaa jäämerimatkoihin ja siten
tottunut siihen ammattiin, jota hän nyt harjoitteli.

Samana vuonna tekivät monet muutkin pyydystäjät
merkillisiä retkiä Kara-raereen. Kapteni E. A. tllve pur-
jehti aluksi pitkin Novaja Semljan länsirannikkoa 76° 47'
p. lev., sieltä jälleen Matotshkin Sharille ja sen kautta elo-
kuun 7 ja 8 päivänä Kara-mereen, joka oli melkeen jäätön,
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Muita norjalaisia reikiä 1870 ja 1871.

ottamatta muutamia siellä täällä ajelehtivia jääkappaleita
lukuun, Purjehdittuaan Kara-mertä ristin rastin palasi hän
elok. 24 päivänä Karian portin kautta. Yhdenlaisen mat-
kan teki kapteni F. E. Mach. Hän purjehti kesäkuun 28
päivästä heinäkuun 8 päivään. pohjoista kohden pitkin No-
vaja Semljan länsi rannikkoa, joka oli jäätöntä Petshorasta
Amiralikunta-nieraimaahan saakka, josta eheä jää alkoi ja
jossa 14 purjelaivaa ja kaksi höyryä nyt oli ankkurissa. Kesä-
kuun 8 ja 9 päivänä kävi ukkonen. Amiralikunta-niemi-
raaasta purjehti Mack jälleen ensiksi etelää kohden ja sitten
(heinäkuun 18 päivänä) Matotshkin-salmesta Kara-mereen,
joka oli melkeen jäätön. Kapteni P. Qvale ja merenkulkija
A. O. Nedrevaag taas purjehtivat Jugor-salmesta Kara-
mereen, jossa saavuttivat 75° 22' p. lev. ja 74° 35' it. pit.
Greenw. 1 lukien.

Myöskin vuonna 1871 tekivät useat pyydystäjät mer-
kittäviä matkoja Kara-merellä. Heistä tunkeutui kuitenkin
vaan Mack, Polarstjernan nimisellä kuunarilla, edemmäksi
itään kuin yksikään häntä ennen. Kesäkuun 14 päivänä
purjehti hän Karian portista Kara-mereen, mutta se olikin
vielä 1,8-—2 meterin paksuisen jään peittämä. Hän käänsi
siis laivansa ja purjehti pohjoista kohden pitkin Novaja
Semljan länsi rantaa Golfvirran-saarille (76° 10' p. lev.),
missä hän viipyi elokuun 3 päivään. Ilman lämpö nousi
täällä +10,5° saakka. Norjalaiset pyydystäjät ovat nimit-
täneet näitä saaria Golf-virran mukaan, joka tuo mukanaan
tänne eteläisistä meristä kaikenlaisia esineitä, niinkuin Nor-
jan rannikoilta lähteneitä kalanpyydystysten kohoja, joista
pyydystäjät usein tunsivat omistajana puumerkit, Entada
Gigalobium kasvin papuja Länsi-Intiasta, hohkakiveä Islan-
nista, laivahylkyjen pirstoja y. m. Elok. 3 päivänä pur-
jehti Mack Novaja Semljan pohjoisimman niemen ohitse.
Sieltä laski hän Kara mereen, jossa aluksi kohtasi jäitä.

1 Petermanns Mittheilungen 1871 s. 97. Paitsi Ulve’n, QvaPen ja
Mack’in retkistä kertoo Petermann myöskin T. Torkildsen'in matkasta ympäri
Novaja Semljan. Sen suhteen on PetermannMa kuitenkin kenties tahatta pe-
tetty. Torkildsen, joka vuonna 1870 ensi kerran kävi Jäämerellä, kiersi tosin
Novaja Semljan, mutta haaksirikkoisena JohannesenMn laivalla. Torkildsenön
oma laiva „.41fa“ oli heinäkuun 13 päivänä hukkunut Kara-lahteman pohjuk-
kaan, josta Johannesen pelasti laivurin ja kuusi miestä omalle laivalleen. Tor-
kildsen ei kuitenkaan, kuten Petermann sanoo, pitänyt minkäänlaista päällik-
kyyttä tällä laivalla (vertaa Tromsö Stiftstidende 1871, n:o 23).
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Edempänä katosivat kuitenkin jäät tykkänään, ja Mack saa-
vutti syysk. 12 p:nä 75° 25' p. lev. ja 82° 30' it. pit. Greenw.
lukien (PetermannTn mukaan; 81° 11' pit. Trornsö Stifts-
tidende’n mukaan). Paluumatka tehtiin Jugor SharTn kautta,
josta mentiin syysk. 26 päivänä. 1 Samana vuonna yritteli
E. Johannesen turhaan eteläisten salmien kautta tunkeuda
Kara-mereen, purjehti sitten pohjoiseen pitkin Novaja Sem-
Ijan länsirannikkoa ja lähti Kap Nassauhsta vasta lokak.
15 päivänä.

Samalta vuodelta julkaisee Petermann norjalaisten pyy-
dystyskaptenien S. Tohiescrtin, E. Ch. Johannesen’in, J. N.
Isak,sertin, Sören Johannesertin, Donna'n. Simonsertin ja E.
Carlsertin merkillisiä päiväkirjoja. Mutta kun ei yksikään
näistä rohkeista merimiehistä sinä vuonna tunkenut edem-
mäksi pohjoiseen eikä itään kuin heidän edeltäjänsä, viittaan
vaan näiden matkojen suhteen aikakauskirjaan Mittheilun-
gen vuodelta 1872 (s. 386—391 ja 395) ja mainitun aika-
kauskirjan samassa nidoksessa oleviin karttoihin (taul. 19
ja 20), jotka Kristianiani professori H. Mohn on tehnyt
maanmiestensä havaintojen mukaan. Kapteni E. CarlscnMn
matkasta mainittakoon kuitenkin, että silloin löydettiin niin
sanoaksemme pohjanperäinen Pompeji, Joka ei tosin laavassa
eikä vulkanisessä (suitsuperäisessä) tuhkassa, vaan jään ja
lumen sisässä, oli ihmeellisesti hävityksestä, säilynyt. Kun
Carlsen syysk 9 päivänä nousi maalle Novaja Semljan koil-
lisrannikolle 76° 7' p. lev. tapasi hän nimittäin sieltä 10
meterin pituisen ja 6 meterin levyisen hävinneen raken-
nuksen, joka oli soraa ja jäätä täynnä. Tästä jäätyneestä
sorasta kaivettiin esille paljon huonekaluja, kirjoja, kirs-
tuja y. m., jotka osoittivat että tässä tuli Barentsin talvi-
asunnon jäännöksiä näkyviin. Vaikka ne olivat olleet lähes
kolmesataa vuotta hautaantuneena, sai niistä kuitenkin selvän
käsityksen siitä millä tavalla ensimäinen europalainen oli
viettänyt talvea varsinaisessa polariseudussa. Pystytettyään
tälle paikalle muistomerkiksi kiviraunion, johon hän kätki
läkkiastian, sisältävän kertomuksen löydöstä, otti Carlsen
tärkeimmät löydetyistä esineistä mukaansa ja palasi Nor-
jaan. Täällä myi hän löytötavarat 10,800 kruunusta aluksi

1 Tromsö Stiftstidende 1871, n:o 83; Petermanns Mittheilungen 1872,
s. 384.
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Barentsein tali)ehtimisen jälkien löytö.

eräälle englantilaiselle, nimeltä Ellis C. Lister Kay, joka
sitten ostohinnasta myi ne Hollannin hallitukselle. Nämä
jäännökset ovat nyt nähtävänä Haagassa, eräässä meriva-

rustus-osaston mallihuoneessa, joka täsmälleen kuvaa Ba-
rentsin Novaja Semljalla olleen huoneen sisusta. 1

Carlsonin jälkeen kävi norjalainen pyydystäjä M. Gun-
dersen vuonna 1875 Barentsin talvisatamalla ja löysi sieltä
muun muassa särkyneen kirstun, joka sisälsi kaksi karttaa
sekä Petin ja Jackmanin matkakertomusten hollantilaisen
käännöksen. Vuonna 1876 kaiveli Mr Charles Gardinier
paremmassa järjestyksessä mainitun asunnon raunioita ja
tapasi sieltä vielä koko joukon merkittäviä esineitä, muun
muassa polarimatkustajan pian 300 vuotta sitten käyttämät
kirjoituskynät ja läkkipotun, sekä ruutisarven, joka sisälsi
Heemskerkin ja Barentsin allekirjoittaman, lyhyen kerto-
muksen retkikunnan tärkeimmistä vaiheista. Gundersenin
löytämät esineet ovat tietääkseni vielä Hammerfestissa;
Gardinierin on annettu Hollannin hallitukselle muiden Ba-
rents-jäännösten kanssa Haagissa tallennettaviksi.

Vuonna 1872 olivat jääsuhteet sekä Huippuvuorten
pohjoispuolella että Novaja Semljan tienoilla sangen epä-
suotuisat, 2 ja monta sinä vuonna Jäämerellä käynyttä
tieteellistä retkikuntaa ja pyydystysjoukkoa kohtasi onnet-
tomuus ja monet vastukset. Viisi Tromsön paraita pyy-
dystysaluksia joutui jäiden seassa haaksirikkoon; ruotsa-
lainen samana vuonna pohjoista kohden lähtenyt retki-
kunta ei saattanut aikomuksensa mukaan rakentaa talvi-
asuntoaan Seitsensaarille, vaan täytyi talvehtia etelämmässä,
80° kohdalla olevassa Mosselbay’ssa; ja Payer’in ja Wey-
prechfin johtama itävaltalainen retkikunta salpaautui jäi-
hin jo muutamia tuntia sen jälkeen kuin jäiden seassa ru-
vettiin todenperästä liikkumaan. Tunnettu on miten tämä
huolellisesti varusteltu retkikunta sittemmin kahtena talvena
perätysten ajelehti Jäämeressä, kunnes se vihdoin pidättyi

1 Vertaa: The three voyages of William Barents by Gerril de Veer, 2;d
edition with an introduction by Lieutenant Koolemans Beynen. London 1876
(Works issued by the, Hakluyt Society. N:o 54).

3 Idässä oli meri lähinnä Huippuvuoria sinä vuonna hyvin jäätöntä, niin
että silloin ensi kerta kävi lähestyminen ja kiertäminen, sitä suurta, Huippu-
vuorista idässä olevata saarta, jonka Duner ja minä jo 1864 Valkoisen vuoren
huipulta näimme Suurvuonossa.
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pohjoisessa Novaja Semljasta olevaan, ennallaan tuntemat-
tomaan maahan, joka sai nimekseen Itävallan keisarin Frans
Josefin nimen. Nämä retket eivät kumpikaan koskettaneet
niitä seutuja, joista Vegan matka kävi, jonka vuoksi en
ai’o puhua niistä sen enempää. 1 Mutta samana vuonna
tapahtui Novaja Semljan länsi rannikolla talvehtiminen,
josta vähän laveammin otan kertoakseni, koska yksi Norjan

Sivert Kristian Tobiesen.
synt. 1821 Tromsö’ssa, kuol. 1873 Novaja Semljalla.

urhokkaimmista jäämerikulkijoista silloin menetti henkensä,
ja koska siitä esiintyy monta uutta puolta pohjanperän
talvielämässä.

Sivert Tobiesen oli vanhimpia ja rohkeimpia norjalaisia

1 Tila ei myönnä useiden retkikuntain mainitsemista, jotka, tosin ovat
koskettaneet Novaja Semljaa, mutta jotk’eivät kuitenkaan ole tunkeuneet edel-
täjiään edemmäksi, esim, Rosenthalilainen retkikunta 1871, johon tunnettu
Afrikassa ja Huippuvuorissa matkustanut panooni von Heuglin ja norjalainen
kasvitutkija Aage Aagnard luonnontutkijoina ottivat osaa; Payeriin ja Wey-
prechfin tutkimusretki Huippuvuorten ja Novaja Semljan välisessä meressä
vuonna 1871 y. m.
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S. Tobiesen’in elämänvaiheet.

pyydystyslaivuria; hän oli uhrannut koko elämänsä amma-
tilleen ja neronsa ja urheutensa oli hänen pelastanut mo-
nesta uhkaavasta vaarasta. Vuonna 1864 oli hän purjeh-
tinut Koillismaan koillisen osan ympäri ja saanut hyvän
saaliin, mutta paluumatkalla salpasivat jäät hänen laivansa
lähellä Hinlopen StraitTn suuta. Samoin kävi täällä kah-
den toisen pyydystysaluksen. Näistä oli toinen Mallilasten

Tobiesenln talviasunto Beeren Eilannilla.
Kirjanteknäu piirustuksen mukaan.

johtama, tuon vanhan pyydystyslaivurin, joka talvella 1872
—73 kuoli teltassa Greyhookhn luona, toista johti laivuri
J. Åström. Täytyi turvata veneisin, joilla soudettiin Hin-
lopen Straifin kautta Jäävuonon suuhun, missä haaksirik-
koiset kohdasivat 1864 vuoden ruotsalaisen retkikunnan. 1

Talven 1865—1866 vietti hän onnellisesti tähän tarkoi-
tukseen Beeren Eilannille rakennetussa tuvassa, ja saattoi
ruotsalaisen tiede-akatemian tietoon paljon arvollisia, tal-

1 Vertaa Duner och Nordenskiöld, Svenska expeditioner tili Spetsbergen
och Jan Mayen 1863 och 1864, s. 143.
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vehtimisaikana tehtyjä meteorologisia havainnolta. 1 Vuoden
1868 jälkeen oli hän tehnyt monta onnistunutta ja osaksi
maatieteellisessä suhteessa merkittävää pyydystysmatkaa No-
vaja Semljaan, ja vuonna 1872 tapaamme hänen jälleen
samoissa hankkeissa näillä seuduin. Kun hän ei voinut
tunkea Kara-mereen purjehti hän pitkin länsirannikkoa, jossa
jäät syyskuun keskivaiheilla salpasivat hänen Ristisaarien
läheisyydessä. Täältä lähti seitsemän miestä veneellä ete-
läänpäin laivoja etsimään, mutta Tohiesen itse, hänen poi-
kansa ja kaksi miestä päättivät talvehtia siellä. Muonaa
ei heillä ollut muuta kuin pieni tynnyrillinen leipiä, säkillinen
leivänkannikkaita ja laivakorpun palasia, vähän kahvia, teetä,
sokeria, siirappia, kauraryynejä, suolattua lihaa, suolakalaa,
muutama naula läskiä, pari läkkirasiallista kuivattuja ruo-
kakasveja, vähän huonoa voita y. m. Polttopuuta oli yltä-
kyllin laivassa ja maalla. Huonoon varusteluun katsomatta
rupesivat he rohkeasti talvehtimista valmistelemaan, kasa-
sivat ajopuita rannalle, kattoivat laivan purjeilla, loivat
lunta sen laidoille, peittivät kannen kesällä tapettujen hyl-
keiden ja mursujen nahoilla, pitivät huolta raittiin ilman
saamisesta laivaan y. m. Karhuja tuli usein talvehtimisen
ensi aikoina laivalle, niin että karhun lihaa oli mielin mää-
rin syödä. Niin kauan kun tätä kesti oli terveyden tila
hyvä, mutta uudelta vuodelta alkaen täytyi heidän kolme
viikkoa elättää henkeänsä pahentuneella karhunlihalla. To-
biesen ja yksi miehistä sairastui. Pakkanen kiintyi aina

3972° C. 2 Huhtikuun 29 p. 1873 kuoli Tohiesen ker-
puukki-tautiin. Toukokuussa sairastui poikakin, ja kuoli
heinäkuun 5 päivä. Sillä aikaa oli laivan auristuminen
pakoittanut heitä muuttamaan maalle. Kaksi vielä elossa
olevaa miestä potivat myöskin kerpuukkia, vaan tointuivat
jälleen. Nämä soutivat elokuussa eteläänpäin ja pelastui-
vat venäläiseen pyydystyslaivaan.

Syksyllä laivasta lähteneillä seitsemällä miehellä oli
hyvin merkilliset vaiheet. Ne olivat: harppuunoitsija Hen-
rik Nilsen, Ole Andreas Olsen, Axel Henriksen, Amandus

1 Kunink. ruots. Tiede-Akatemian Toimituksia 1869.
2 Myöskin Mosselbay’lla oli talvena 1878—73 suurin kylmyysaste sama

kuin tässä sanottu, s. o. se ei kumpaisessakaan paikassa laskenut elohopean
jäätöpisteesen asti. Vegan talvehtimispaikassa oli pakkanen paljon kovempi.
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Hansen, Nils Andreas Foxen, Johan Andersson ja Lars
Larsen. Laivasta erotessaan eivät he voineet ottaa muka-
naan muuta kuin 14 laivakorppua, 6 tulitikku-rasiaa, kaksi
pyssyä ampumavaroineen, kiikarin, kahvipannun ja padan,
vaan ei talvivaatteita ensinkään. Sulaan veteen päästäkseen
täytyi heidän ensin vetää venettään noin 7 kiloraeteriä jäätä
myöten. Sitten asetettiin suunta etelään, pitkin maan ran-
taa. Matka oli ylen vaivalloinen. Pimeys ja pakkanen
lisääntyivät yhä, myrskyt raivosivat, ja pahin kaikesta oli,
että ruokatavarat pian loppuivat. Jo toisena päivänä on-
nistui heidän kuitenkin ampua karhu; sittemmin saivat he
vielä pari hylettä tapetuksi. Vihdoin soudettuaan ja osaksi
purjehdittuaan noin kolme viikkoa (almanakkaa heillä ei
ollut) ja kulettuaan lähes 400 kiloraeteriä, tapasivat he
kaksi pientä aittaa, jotka venäläiset pyydystäjät olivat ra-
kentaneet Hanhimaan pohjois puolelle. Päästäkseen edes
katosalle päättivät väsähtyneet miehet levähtää täällä, vaikk-
eivät aitoissa löytäneet ruokatavaraa, vaatteita eikä pyy-
dystysaseita. Nälkä, jano, pakkanen ja pitkällinen vene-
matka oli suuresti voivuttanut heitä kaikkia, heidän jal-
kansa olivat ajetuksissa ja osaksi paleltuneetkin.

He viipyivät aitoissa pari kolme viikkoa jolloin am-
puivat yhden hylkeen, kaksi valkoista kettua ja neljä peu-
raa, joiden lihalla he elättivät henkeänsä, mutta kun ei
peuroja enää ollut saatavissa enemmän kuin hylkeitä tahi
karhujakaan, päättivät he lähteä täältä matkoihinsa ja pyr-
kiä Waigatsh-saareen. Ole Andreas Olsen ja Henrik Nil-
sen ottivat kantaakseen pyssyjä ja ampumavaroja, toiset
miehet vetivät joitakuita täällä löydettyjä pieniä kelkkoja,
joille panivat vähät vaatteensa ja muut kampsunsa. Venettä
ei otettu mukaan. Kohta lähdettyä, eksyivät Ole Andreas
Olsen ja Henrik Nilsen lumituiskussa toisista, jotka vetivät
kelkkoja. Viimemainitut päättivät nyt arvanheitolla rat-
kaista palaisivatko aittoihin vai jatkasivatko kulkuaan, ja
kun arpa lankesi jälkimäiselle, seurasivat he sen viittausta
ja matkasivat etelää kohti. 1

Heidän tilansa oli nyt vallan toivoton. Aitoista läh-
tiessään oli heillä noin kilogramia peuranlihaa ja vähän

1 On hyvin tavallista, että pyyntimiehet tärkeissä ja vaarallisissa tiloissa,
jolloin on vaikea päättää mikä on tehtävä, jättävät asian arvan ratkaistavaksi.
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silavaa kullakin. Ilma oli hirmuista, vaatteet huonot ja
vettä puuttui. Asioiden näin ollen, eivät he tietysti voi-
neet tehdä kuin sangen pieniä päivämatkoja. Öiksi kalvoi-
vat he itsensä lumeen, ja toverien maatessa oli aina yksi
heistä vahdissa, estääkseen toisten lumeen hautautumista
sekä torjuakseen karhujen hyökkäyksiä. Kaikki kestivät kui-
tenkin kuudenteen yöhön. Silloin kuoli Araandus Hansen.
Toisten täytyi jättää hänen lumeen ja jatkaa matkansa mi-
ten jaksoivat, mutta he olivat vähitellen käyneet niin voi-
mattomiksi ja nälkääntyneiksi, että heidän täytyi jättää
kelkatkin ja enimmät tavaransa jälkeensä, matkustettuaan
enimmäkseen pitkin rannikkoa noin 100 kilometeriä. Seit-
semännellä tahi kahdeksannelle päivällä näkivät he puu-
pinon sekä kelkan jälet lumessa. Seuraamalla näitä jälkiä
saapuivat he pienen mökin luo, missä asui samojedeja, jotka
ottivat heitä ystävällisesti vastaan ja kestitsivät heitä par-
hain tavoin. Erittäin huolellisesti hoitivat he Nils Andreas
FoxenTa, jonka varpaat olivat paleltuneet ja joka muutoin-
kin oli käynyt hyvin huonoksi.

Nämä samojedit, kolme miestä kolme naista ja poika,
puhuivat venäjän kieltä. He olivat asettuneet talveksi
Hanhimaan etelä osaan hylkeitä ja mursuja pyytämään.
Heillä oli mukanaan suuri parkaasi sekä muutamia pieniä
samojedi-veneitä ja verrattain runsas varasto peuranlihaa,
jauhoja, teetä, sokeria y. m. Heidän pyssynsä olivat van-
hoja piilukko-kivääriä, mutta ne kävivät tarkkaan. Haaksi-
rikkoiset oleilivat näiden ihmisten luona kaiken talvea ja
viihtyivät jokseenkin hyvin. Hyvällä säällä auttoivat he
samojedeja hylkeenpyynnissä, myrskyilmalla viettivät he ai-
kaansa millä milloinkin, jota vastoin samojedit silloin mie-
lellään löivät korttia tahi huvitteliivat napu-pelillä. Vält-
tääkseen kerpuukkia liikkuivat samojedit ahkeraan ulkoil-
massa ja söivät peuranlihaa väliin keitettynä, väliin raa-
kana, sekä joivat vertä. He asuivat huoneessaan maalis-
kuun keski vaiheille, jolloin heidän täytyi hakata se polt-
topuiksi. Sitten muutettiin peurannahoista tehtyyn telttaan.
Nämä samojedit näkyvät nimeksi olleen kristityltä, vaikka
heillä oli vallan eriskummallinen käsitys uudesta jumalas-
taan. Kun e. m. eivät saaneet luotiaan hylkeesen sattu-
maan, ampuivat he vasten aurinkoa, luullen Jumalan olevan
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heille suutuksissa. He elivät jonkinlaisessa avioliitossa,
mutta jos mies suuttui tahi kyllästyi vaimoonsa, voi hän
ottaa toisen; kelloja heillä ei ollut, mutta tähtien ja au-
ringon avulla seurasivat he kuitenkin jotensakin ajan kul-
kua; almanakan asemesta käyttivät he puupalasta, johon
joka päivä tekivät pykälän. He riitelivät tosin joskus ja
uhkailivat toisiaan, vaan ylipään olivat he rauhallisia ja
sopuisia. Haaksirikkoisia kohtelivat he hyvin ystävällisesti,
vaatettivat heitä lämpimiin nahkavaatteisin ja antoivat heille
runsaan ravinnon, niin ett’ei heillä ollut hätäpäivääkään.

Ole Andreas Olsenilla ja Henrik NilseiTilla oli, lumi-
tuiskussa tovereistaan eksyessään, kummallakin l/i kilogra-
mia lihaa ja pyssynsä, vaan ei mitään muuta. He eivät
olleet vallan kaukana aitoista, mutta viipyivät kuitenkin
3V2 vuorokautta ennenkuin pääsivät sinne takaisin. Sillä
välin olivat nämäkin kaksi onnen keittolasta toisistaan ek-
syneet. Henrik Nilsen osasi ensin huoneelle, viritti tulta,
paistoi ja söi muutamia sinne jääneitä ketunlihan kappa-
leita. Ole Andreas Olsen, joka epätoivossaan oli kokenut
sammuttaa janoaan merivedellä, oli niin voimaton, ett’ei
hän, yöllä saapuessaan rannalla olevalle veneelle, enää jak-
sanut kömpiä huoneesen. Hän oli elättänyt henkeään syö-
mällä lunta ja suuria palaisia peskistään, joka oli tehty
heidän ennen ampumien peurojen taljoista. Maattuaan vä-
hän aikaa veneessä, ryömi hän huoneesen, jossa hän löysi
Henrikin makaavana, vielä hiiloksella olevan valkean ääressä.
Seuraavana päivänä alkoivat molemmat Aralmistella mitä tal-
vehtimiseen katsottiin tarpeelliseksi. Mutta täällä ei löy-
tynyt mitään, ei ruokatavaraa, ei huonekalua eikä muuta.
Ensimäisinä aikoina eivät he saaneet mitään saalistakaan,
vaan heidän täytyi yli kaksi viikkoa elättää henkeään siten,
että lumen alta kalvoivat venäläisiltä pyydystäjiltä edelli-
senä vuonna tänne jääneitä peurojen, hylkeiden ja karhujen
luita, joista keittämällä saivat vähän lihaa irti. Vihdoin
onnistui heidän vähän ennen joulua ampua peura. Tuli-
tikut olivat nyt loppuneet, mutta he teldvät tulta ampu-
malla ruudinsekaisilla etulatingeilla venäläisten tänne jät-
tämiin touvi-pätkiin, joita he repivät ja kuivasivat. He
hajottivat toisen venäläishuoneen eli aitan ja käyttivät sitä
polttopuuksi. Heillä ei ollut kirvestä eikä sahaa, mutta
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he särkivät puut veneenkölistä otetulla rautapalasella, jonka
kivillä takoivat puukon tapaiseksi. Muutamista, myöskin
veneestä otetuista nauloista takoivat he samoten kivillä neu-
loja; peuran jänteitä käyttivät he lankanaan ja vuodista
neuloivat he vaatteita. Täällä oleskelivat he aina huhtikuun
alkupuoleen saakka. Sillä aikaa ampuivat he yksitoista
peuraa ja karhun, niin ett’eivät vasetuisesti nähneet nälkää,
mutta huhtikuun keskivaiheilla ei heillä ollut ruutia muuta
kuin kolmeen laukaukseen, ja he huomasivat nyt mahdot-
tomaksi kauemmin tulla aikaan tässä paikassa, jonkatähden
päättivät lähteä eteläänpäin, päästäkseen jos suinkin Wai-
gatsh-saareen. Lähtivät siis matkaan maata myöten pit-
kin meren rannikkoa ja jättivät veneen jälkeensä. Muu-
tamien päivien kuluttua, tulivat hekin siihen asumukseen
jossa heidän toverinsa olivat, ja viipyivät nyt kesäkuun
keskivaiheille samojedien luona, jotka kohtelivat heitä yhtä
vieraanvaraisesta kuin ennentulleitakin. Koska siihen ai-
kaan päätettiin hakea vene venäläishuoneelta kotimatkaa
varten, ilmoitti Johan Andersson, synnyltään ruotsalainen,
ettei hän huolinut lähteä kotiin toisten kanssa vaan aikoi
jäädä elämään samojedien kesken.

Muut viisi haaksirikkoista vetivät nyt venettä kaksi
päivää jäätä myöten, mutta kun tämä kävi liian raskaaksi,
täytyi heidän panna vene keskeltä kahtia ja jättää toinen
puoli jälkeensä. Suuresta, samojedien heille antamasta hyl-
keennahasta tekivät he peräpuolen toiseen puoliskoon, jota
he vetivät jäätä myöten kolme päivää, kunnes saapuivat
sulaan veteen. Sitten he soutivat venerauskassaan kymmenen
päivää, kunnes pääsivät maaperäisen jään syrjään Waigatsh-
saarien luona, missä taas kohtasivat samojedeja. Myös
nämäkin, jotka eivät osanneet venäjän eikä kainun kieltä,
jonkatähden häin tuskin heitä ymmärsivät, kohtelivat heitä
ystävällisesti. Siellä viipyivät kahdeksan päivää ja sai-
vat hyvää ravintoa. Näillä samojedeilla oli poroja, joilla
veivät haaksirikkoiset eteläänpäin, missä tapasivat laivan,
jolla neljä heistä palasi Norjaan. Lars Larsen ei tahto-
nut palata kotiin, vaan päätti jäädä sen samojedi-perheen
luo, jonka kanssa he viimein olivat sattuneet yhteen. Sa-
mojedien kesken eläminen ei mahda kuitenkaan olla niin-
kään hauskaa, sillä vuoden tahi parin jälkeen palasivat mo-
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lemraat heidän luokseen jääneet miehet kotiin. Palkitak-
seen haaksirikkoisille pyydystäjille osoitettua vieraanvarai-
suutta lahjoitti Norjan hallitus Hanhimaan-samojedeille vaat-
teita, helmiä, takaaladattavia pyssyjä, ampumavaroja y. m.,
jotka annettiin heille Heinäkuun 17 p. 1880. Tämän joh-
dosta Novaja Semljan rannikolla vietetyssä juhlassa pidet-
tiin juhlapuheita ja juotiin samppania, josta juomasta sa-
notaan samojedien paljon pitäneen. 1

Ei kukaan pyydystäjä voinut, enemmän kuin Tobie-
sen’kaan, vuonna 1872 eikä myöskään 1873 tunkea Kara-
rnereen, sillä näinä kesinä salpasi sen suun leveä ajojää-
vyöhyke, joka ulottui pitkin Novaja Semljan ja Waigatsh-
saaren itärannikkoja mannermaahan saakka. Olen kuiten-
kin kuullut monen kokeneen pyydystäjän arvelevan tämän
jäävyöhykkeen olleen ainoastaan muutamia meripeninkul-
mia leveän, ja luultava on siis, etfei nämäkään vuosina
mikään olisi syksyllä estänyt itäänpäin tunkeutumista tätä
reittiä myöten.

Vuonna 1874 olivat jääsuhteet sitä vastoin sangen
myötäiset, ja moni pyydystäjä purjehti taas kuten ennen-
kin edes takasin Kära-mertä, jossa sinä vuonna kävi eräs
englantilainenkin, kapteni J. Wiggins. Ei kukaan heistä
kuitenkaan päässyt kauemmaksi itään eikä pohjoiseen kuin
Johannesen, Carlsen, Mack y. m. vuosina 1869—70.

Vasta seuraavana vuotena edistyivät koillisretket jäl-
leen sekä suorastaan maatieteellisessä että käytännöllisessä
suhteessa, koska minun onnistui pyydystyskapteni Isaksenhn
johtamalla Pröven nimisellä pyydystysjahdilla Jugor-salmen
kautta, josta kulettiin elokuun 2 päivänä, ja melkeen jäät-
tömän Kara-meren poikki purjehtia aina Jenisei-virran suu-
hun. Pröven laski ankkurinsa siellä elokuun 15 p. 1875,
sen erinomaisen sataman ulkopuolelle, missä Vega-retki-
kunta oli ankkurissa elokuun 6—lo päivään 1878. Täältä
tein t;ri Stuxberghn ja t;ri Lundströmhn kera vaivaloisen
matkan pohjoismaisessa veneessä jokea ylös Saostrowskoi’hin.

1 Minkä tässä olen kertonut TohiesenMn ja hänen tovereinsa talvehtimi-
sesta on osaksi otettu Tobiesen’in päiväkirjasta kirjoituttamastani otteesta,
osaksi eräästä, ensin Firtmarkspostenhssa julkaistusta ja sitten 1873 vuoden
Åftonhladiin n:o 220 painetusta kertomuksesta, joka koskee näiden seitsemän
pyydystäjän ihmellisiä vaiheita. Kertomus palkintojen jakamisesta samojedeille
on norjalaisista sanomalehdistä otettu 1880 vuoden Åftonhladiin n:o 197 (elok. 26 p.).
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Siellä kohtasimme höyrylaivan, jossamatkasimme JeniseiskMin.
Dickson’in satamasta lähtiessäni jätin päällikkyyden Prö-
veiTillä tri KjellmanTlle, joka t:ri TheelMn kera meritietä
palasi Europaan Kara-meren halki ja Matotshkin-salmen
kautta. Tästä he kulkivat paluumatkalla syyskuun 6—ll
päivinä.

Minä olin ensimäinen jonka 1875 vuoden matkalla
onnistui laivalla tunkea Atlantin merestä suurien sipiria-
laisten virtojen suulle. Yksi vanhain koillisissa-kävijäin
päämäärä oli siten saavutettu senlaisella tavalla, josta oli
odotettavana ääretön käytännöllinen hyöty koko Sipirialle.
Etevimmät tiedemiehet idän suuressa valtakunnassa käsit-
tävätkin asian siltä kannalta, ja paluumatkallamme Jeni-
seiskTstä Krasnojansk’in, Tomskhn, OmskTn, Jekaterinen-
burg’in, Ni shnij-Novgor od’in, Moskowan ja Pietarin kautta
vietettiin kaikkialla juhlia meidän kunniaksemme. Mutta
moni väitti kuitenkin PröveiTin matkan onnistumisen riip-
puneen satunnaisista, tavattoman myötäisistä luonnonsuh-
teista. Näyttääkseni ettei asian laita ollut senlainen, sekä
itse viedäkseni ensimäisen tavaralastin meritse Sipiriaan,
tein toisen Jenisei-matkani 1876, jolloin Yraer nimisellä
höyrylaivalla en ainoastaan tunkenut virran suuhun, vaan
myöskin itse virtaa ylöspäin aina Jakoviewahi läheisyyteen
71° pohj. leveydellä. Täältä palasin samana vuonna me-
ritse Europaan. 1 Jenisei’n suun edustalla olevassa lähte-
mässä löydettiin iso saari, jonka nimitin tämän retken kus-
tantajan herra Aleksander Sihiriakolfin nimellä. Ennen
tälle matkalle lähtöäni kävin Philadelphian mailman-näyt-
telyssä, ja mainitsemista ansainne, että lähdin New-Yoi’k’in
satamasta tavallisessa matkustaja-höyrylaivassa 1 päivänä
heinäkuuta ja saavuin, astuttuani Norjassa omaan laivaani,
elokuun 15 päivänä, siis neljänkymmenen kuuden päivän
päästä, JeniseiTi suulle.

Samana vuotena teki myöskin kapteni Wiggins matkan
JeniseiTle, jolloin hän höyrylaivalla tunki virtaa ylös aina
70° ja 71° pohj. leveydellä olevan saariryhmän tuolle puo-

1 Ymer lähti vuonna 1876 Norjan rannikolta heinäkuun 26 päivänä; viipyi
Matotshkin-salmessa, jonka kautta tällä kertaa menin Kara-merelle, heinät.
30—elokuun 5 päivään; saapui Jeniseihin elok. 15 p.; laski ankkurinsa Gol-
tshichassa elok. 16 päivä; lähti paluumatkalle syysk, 1 p.; kulki Matotshkin-
Shar’ista paluumatkalla syyskuun 7 päivänä.
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len. Laiva talvehti täällä, mutta joutui seuraavana vuonna
jäiden lähtiessä haaksirikkoon. 1

PröveVin ja Ymer’in matkojen jälkeen tehtiin monta
varsinaista kauppamatkaa Jeniseflle ja OVille. Näistä mai-
nitsen tässä lyhykäisesti seuraavat:

Ruotsalainen höyrylaiva Fraser, saksalaisen kaptenin
Ballmanriin johtama ja varusteltu Göteborgissa Sibiria-

Joseph Wiggins.

Koffia varten, kulki vuonna 1877 tavaralastilla BremeVistä
Jenisei’lle ja sieltä jälleen takasin. Laiva lähti Hammer-
fesfistä elok. 9 pävä, tuli Goltshikaan elok. 21 p., lähti
paluumatkalle syyskuun 14 p. ja saapui saman kuun 24
p. jälleen Haramerfesfiin.

1 Kapteni Wigginsän matkasta en tiedä muuta kuin, että hän alkuaan
aikoi käydä Obi-virralla, mutta tämän virran suussa olevien merenvirtojen ja
karien säikähyttämänä peräytti aikeensa ja saapui syyskuun alussa JeniseiMle.
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Höyrylaiva Louise
, kapteni DahVin johtama, lastattu

raudalla, öljypuun öljyllä ja sokerilla, teki samana vuonna
ensimäisen matkan Englannista Tobolskiin. Hän lähti Huik-
ista heinäkuun 18 p. ja tuli Tobolskiin syyskuun 20 p. 1

• Kapteni Schwanenberg kulki, Jenisei’ssä rakennetulla
puolikannellisella, Ulrennuja Saria nimisellä purrella Jeni-

David Ivanowitsh Schwanenberg,

syntynyt Kuurinmaassa 1831.

sei’ltä Europaan. Lisättäköön tähän vielä muutama sana
tästä jo ennen mainitusta matkasta.

Siinä vedentulvassa, joka keväällä 1877 pakoitti peri-
mies Nummelinia kahdeksaksi päiväksi pakenemaan huonon
talviasuntonsa katolle, hukkui Jeniseiskissä rakennettu „Re-

1 Deutsche Geographische Blätter, Bremen 1870, I s. 216 ja II s. 35.



263

Schwanenhergin retki 1877.

vontulet“ eli Sewernoe Sianie niminen laiva. ■ Schwanenberg,
joka kohta sen jälkeen saapui tänne sai eräältä englantilai-
selta, Mr Seelannilta, ostaa toisen pienen laivan, jonka
herra Boiling oli rakentanut Jeniseiskhssä. Se oli oikeas-
taan ai’ottu kulettamaan JeiiiseiskTin niitä tavaroita, jotka
minä 1876 olin YmerTllä tuonut Jenisei’n rannalla 71° 19'

Gustaf Adolf Nummelin,
syntynyt Wiipurissa 1853.

pohj. lev. olevaan, Korepowskoi nimiseen simoviaan. Ta-
varat tuotiin kuitenkin höyrylaivalla ja Boiling myi lai-
vansa Mr SeehonTille, joka sillä kävi Jenisei’n suupuolessa
ornitologisia tutkistelemisia varten. Hän pani laivan ni-
meksi Ibis. Kuu Mr Seebom ei sitä enää tarvinnut aikoi
kapteni Wiggins ensin ottaa sen. Wiggins oli nimittäin,
kuten ennen mainittiin, edellisenä vuonna tullut Jeniseille
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pienellä höyrylaivalla, joka talvehdittuaan virrassa olevien
saarien luona, oli jäiden lähtiessä hukkunut. Hän aikoi
viedä väkensä Ihis-laivalla joko kotiin tahi Oh’ille, mutta
englantilaiset merimiehet ilmoittivat, etteivät he kaikesta
raailman kunniasta eikä rikkaudesta lähtisi tällä laivalla

Jahtilaiva Utrennaja Saria.

matkaan. Senkautta pääsi Schwanenherg laivan omista-
jaksi. Hän muutti nyt sen nimen Utrennaja Saria’ksi
(Aamuruskoksi), ja vei sen kaikkien kokeneiden merimies-
ten kummastukseksi onnellisesti Norjaan. Sitä hinattiin pit-
kin rannikkoa Göteborgein, sitten Götan kanavaa Stockhol-
raaan ja vihdoin purjehti se itämeren poikki Pietariin.
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Elokuun 13 päivä nosti Schwanenberg venäläisen lipun
pienelle laivalleen. Lähtiessään kohtasi hän Jenisei’n suussa
Sibiriakoffin höyrylaivan Fraser’in, jonka päällikkö kapteni
Dallman turhaan koki saada häntä luopumaan vaaranalai-
sesta yrityksestään. Elokuun 24 päivänä laski hän ank-
kurinsa Eeli Ostrowhssa, elokuun 30 päivänä kulki hän
Karian portista ja syyskuun 11 p. saapui hän Yardö’sen.
Kristianiaan tuli Utrennaja Saria lokak. 31 päivä, Göte-
borgein marraskuun 15 päivä, Motalasta kulettiin marras-
kuun 20 päivänä, Stockbolmaan saavuttiin marraskuun 23
päivä ja Pietariin joulukuun 3 päivä. Kaikkialla Skandi-
naviassa tervehdittiin näitä rohkeita merimiehiä mitä sydä-
mellisimmästi. Heidän laivansa oli ensimäinen, ja on vie-
läkin, tätä kirjoitettaessa, ainoa mikä Jeniseisk’in kaupun-
gista on Europaan purjehtinut.

„ Aamurusko" oli 56 jalkaa pitkä, 14 jalkaa leveä ja
makasi 6 jalkaa syvässä. Perässä oli pieni kajuuti, johon
hätinä mahtui kolme miestä. Kokan puolella keitettiin
ruoka. Lastina oli vähempi määrä grafitia, kaloja, turkik-
sia y. m. Sipirian tuotteiden näytteitä.

Laivaväkenä oli, paitsi kapteni Schwanenberg’iä, peri-
miehet Nummelin ja Meywaldt sekä kaksi Sipiriaan tuo-
mittua pahantekijää, jotka täten odottamatta palasivat koti-
maahansa. Varmaan otaksun, että he sen tavattoman urho-
työn tähden, johon he olivat osallisina, saivat entiset rikok-
sensa anteeksi

-&M^(<§>)s€H;
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Lenasta erkaneminen Lena virran suussa.

Kun Fraser ja Express elokuun 9 päivän aamuna oli-
vat lähteneet ylempänä virran varrella olevaan paikkaan,
missä niiden piti ottaa lastia, olivat Yega ja Lena myös-
kin valmiit lähtemään. Kuitenkin annoin laivojen viipyä
vielä vuorokauden Dickson’in satamassa, hankkiakseni luut-
nantti BoveJle tilaisuutta tämän sataman kartoittamiseen,
sekä mahdollisesti tehdäkseni paikanmääräyksen tällä tär-
keällä kohdalla. Tämä ei kuitenkaan käynyt päinsä nyt,
enemmän kuin 1875 vuoden matkallakaan, syystä että tai-
vas alinomaa oli pilvessä, josta näkyy minkälainen ilman-
laatu besäsaikaan vallitsee täällä, missä JeniseTn lämmin
vesi laskee Jäämereen. Yega ja Lena nostivat siis vasta
aamulla elokuun 10 päivänä ankkurinsa jatkaakseen mat-
kaansa. Suunta asetettiin sen saariryhmän länteisimpiä
luotoja kohti, joka vanhoissa kartoissa on pantu Pjäsinan
suulahteman edustalle ja jota nimitetään Kamenni OstrowTksi
(Kivi-saariksi). Tämä nimi näkyy ilmaisevan, että nämä
luonnonlaadultaan ovat Dickson’in sataman ympärillä ole-
vien kivisien saarien kaltaisia. Taivas oli pilvessä, ilman
lämpö + 10,4° C. saakka, vesi ensin + 10° C., sitten + B°,
sen suolaisuus veden pinnalla vähäinen. Jäitä ei sinä päi-
vänä näkynyt ollenkaan. Hyvässä kaakkotuulessa lähti Yega
siis täysillä purjeilla matkaan. Pienet kallioiset luodot,
joita ei ollut merikortissa, huomauttivat meitä, ettei ollut
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karttoihin luottamista. Sentähden ja utuisen ilman vuoksi täy-
tyi kapteni Palander’in suurella varovaisuudella, alituisesti
pohjustellen, purjehtia eteenpäin. Lämpöisessä ilmassa ja
jäättömässä meressä kävi kulku seuraavana päivänä hyvin
päinsä. Mutta sumu sakeni nyt niin, että Vegan jo aamulla
täytyi pysähtyä eräiden pienten saarien luo, joita matkallamme
ehtimiseen tuli vastaamme.

T;ri Kjellman, t:ri Almqvist, luutnantti Nordqvist ja
minä nousimme täällä maalle. Tämän aution, alastoman
saaren pohjana oli matala gneissi-paasi, josta pakkasen
pirstomia, jäkälöittyneitä kallionkärkiä kohosi näkyviin. Al-
haisilla paikoilla oli kallio sorakerroksen peittämä, joka
kuivuudesta kutistuneena oli halkeillut kuusikulmioihin, joi-
den läpimitta euemmiten oli 0,3—0,5 metenä. Näiden si-
susta ei kasvanut niin mitään, ainoastaan halkeamissa nä-
kyi vähin kitukasvuisia sammalia, jäkäliä ja kukkakasveja.
Viimeksi mainitulta oli viisitoista lajia, 1 jotka alttiina Jää-
meren myrskyille, nääntymättä kestivät elämisen taistelua
tällä pienellä, laihalla luodolla. Kuitenkaan ei pari näistä
lajista useinkaan jaksa kukkia. Myöskin sammalet olivat
enimmäkseen hedelmättömiä, lukuun ottamatta niitä, jotka
kasvoivat meren rannassa olevan, suolansekaisen veden täyt-
tämän kuljun partaalla, joka oli kovaa lian peittämää sa-
vea. Ajopuu-kappaleita pitkin kuljun rantoja osoitti tämän
paikan ajoittain olleen veden alla, mikä siten näkyy edis-
täneen sammalten kehiintymistä. Hyvin kehiintyneitä jäkä-
liä löysi tri Almqvist koko joukon. Vaikka kalliot täällä
muodostivat leväkasveille hyvän alustan, oli korkeimpia le-
viä niin niukasti, että tri Kjellman tapasi vaan yhden ai-
noan mikroskopisen muodon. Nisäkkäitä ei täällä liioin
näkynyt, ei edes aution Jäämeri-kallion tavallista asukasta
jääkarhuakaan, joka tavallisesti sellaisissa seuduissa, missä
ei pyydystäjäin luodit eikä keihäät ole sen rauhaa häirin-

1 Nimittäin, t:ri Kjellnian’in määräämisen mukaan, seuraavat;
Saxifraga oppositifolia L.

„ rivularis L.
„ csespitosa L.

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

Cerastium alpinum L.
Alsine macrocarpa Fenzl.
Sagina nivalis Fr.
Salix polaris Wc/.
Glyceria vilfoidea (Ands.) Th. Fr.
Catabrosa algida (Soi.) Fr.
Aira csespitosa L.
Juncus biglumis L.



Seitsemäs Liiku.

268

neet, luottaen voittamattomuuteensa Jonkun jäälohkareen
tahi kallion nenästä rohkeasti katselee lähestyviä vieraita.
Ainoastaan kuutta lintulajia näimme täällä. Niistä veti
heti huomiota puoleensa pulmunen, joka jättäen etelän rehe-
vämmät vuoriharjanteet oli valinnut pesinpaikakseen tämän
aution, kolkon Jäämeren saaren, jossa se nyt lennellen pe-
sänsä kohdalla alituisesti liverteli, siten ikäänkuin ilmoit-
taen tyytymystään olopaikkaansa. Vielä nähtiin kaksi lajia
kahlaajia, Tringa maritiraa ja Phalaropus fulicarius, jotka
ahkeraan juoksivat rantapiissä, etsien hyönteisiä ruo’akseen.
Tapettujen lintujen kuvut olivat usein täynnä hyönteisten
jäännöksiä paikoilla, joissa luonnontutkijan täytyy etsiskellä
tunnittain löytääkseen tusinan hyttysiä tahi muita niiden
kokoisia itikoita. Vaikka tämä seikka todistaa, että vikla
on oiva hyönteisten pyytäjä, on kuitenkin vaikea ymmärtää
mikä viettelee tätä hyönteissyövää lintua, hyönteisistä mitä
tyhjimpään seutuun maan päällä. Suurten lokkien ryöstä-
jiä, suippopyrstöisiä räiskia, ja näiden kurittajia, urhok-
kaita tiiroja, nähtiin myöskin, siihen lisäksi muutamia sepel-
hanhia (Anser hernicla). Haahkoja ei sitä vastoin ollut.
Kaikkia nyt mainittuja lintulajeja oli vaan vähin määrin,
ja sen elämän vertaa, mikä vallitsee Huippuvuorten lintu-
saarilla, ei täällä ollut. Lopuksi mainittakoon, että luut-
nantti Nordqvist kivien ja ajopuiden alta löysi joitakuita
hyönteisiä, niiden joukossa yhden kovakuoriaisen (staphyli-
nid’in). Samoja hyönteisiä löysi t:ri Stuxherg sittemmin
vielä yhden itse Tsheljuskin-niemeltä. Huippuvuorilta ei
ole tavattu ainoatakaan kovakuoriaista, vaikka suurin osa
tätä saariryhmää ilman-alan, maanlaadun ja kasvillisuuden
suhteen on onnellisemmalla kohdalla kuin kysymyksenalai-
nen seutu. Tämä näkyy minusta todistavan, että Huippu-
vuorten vähälukuinen ja turhanpäiväinen hyönteistä on sinne
siirtynyt viimeisinä aikoina; se osoittaa myöskin kuinka
suuresti avarat vedet estävät kovakuoriaisten leviämistä.

Iltapäivällä selkeni ilma sen verran että pääsimme
matkaamme jatkamaan. Joku jääkappale tuli nyt vastaan
ja yöllä lisääntyivät jäät pelottavassa määrässä. Kuiten-
kaan ei niitä nytkään ollut niin paljon että ne kirkkaassa
ilmassa ja tunnetulla reitillä olisivat tehneet purjehdukselle
haittaa.
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Elokuun 12 päivänä purjehdimme edelleen ajojäiden
välitse, jotka osasta olivat vanhaa, paksua, osasta hyvin
syöpynyttä sen vuotista jäätä. Se ei kuitenkaan estänyt
kulkua, ja lähempänä rantaa olisi kenties ollut aivan jää-
töntä vettä, mutta sinne ei ollut hyvä sumussa ja tunte-
mattomassa vedessä pakotta mennä. Suuri joukko kaloja
(Gadus polaris) nähtiin erään suuren pohjajään jalassa,
jonka viereen muutamiksi tunneiksi pysähdyttiin. Seuraa-

Vega ja Lena jäälauttaan kiinitettyinä

elokuun 12 päivän aamuna 1878. O. Nordqvisfin piirustulO. Nordqvisfin piirustuksen mukaan.

vana päivänä näimme kirkkaassa vedessä merenpohjalla, erään
saaren lähellä, tavattoman paljon kuolleita kaloja samaa
lajia. Luultavasti olivat ne kuolleet samasta syystä, joka
usein tappaa kaloja Obi-joessa niin tavattomasti, että vesi
niistä saastaantuu. Kun jäät salpaavat kalaparven johon-
kin ahtaasen koloon, jonka pinta jäätyy, ei vesi tietysti saa
ilmasta imetyksi uutta happoa käytetyn sijaan ja kalojen
täytyy suorastaan tukehtua veteen. Minä mainitsen näitä
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itsekuolleita kaloja, syystä ett’ei itsekuolleita luurankoista
eläimiä, ei kalojakaan, usein tavata. Sellaiset löydöt an-
saitsevat siis paljon sunrempata huomiota kuin esim. hyvin
tunnettujen eläinmuotojen ilmestyminen sellaisten seutujen
lähitienoilla, missä niitä tuhannet kerrat on nähty. Vaikka
yhdeksän kertaa olen käynyt pohjanperäisillä seuduilla,
joissa kesällä on eläimiä tavattoman paljon, olen sangen
harvoin tavannut itsekuolleiden, nykyaikaisten luurankoisten
eläimien jäännöksiä. Läheltä pyydystyspaikkoja löytää kyllä
jonkun pyssynhaavasta kuolleen peuran, hylkeen, ketun tahi
linnun jäännöksiä, mutta itsekuollutta peuraa en koskaan
ole nähnyt Huippuvuorilla, enkä myöskään itsekuollutta jää-
karhua, hylettä, mursua, maitovalasta, kettua, hanhea, kiis-
laa, sopulia j. n. e. 1 Jääkarhuja ja peuroja löytyy siellä
kuitenkin sadottain, hylkeitä, mursuja ja maitovalaita tu-
hansittain, lintuja miljonittain. Lukemattomat niistä kuo-
levat tietysti ..luonnollisen 1 ' kuoleman. Mihin niiden ruu-
miit joutuvat? Siitä ei meillä vielä ole hämärätäkääu tie-
toa, ja kuitenkin on tämä kysymys sangen täi’keä kivetty-
miä sisältäväin kerrosten muodostushistoriassa. Kummal-
lista on, että Huippuvuorilta vähemmällä vaivalla löytää
jättiläis-sisiliskon luusolmuja trias-aikakaudelta, kuin itsekuol-
leen hylkeen, mursun tahi linnun luita, ja sama on laita
eteläisemraissäkin maissa.

Elokuun 13 päivänä purjehdimme taas monilukuisten
luotojen ja saarien ohitse. Meri oli aluksi jotenkin jää-
töntä, mutta edempänä ilmestyi siihen ohuja, tasapintaisia
jäälauttoja, jotk’eivät olleet kasaannuksissa, eivätkä siis tal-
vella olleet joutuneet puserruksiin. Nämä jäät eivät hai-
tanneet kulkua, mutta samaan aikaan laski niin sakea sumu
seudulle, että meidän oli asia käydä ankkuriin pieneen ran-
nikolla olevaan lähtemään. Menestyksettä koetin saada pai-
kanmääräystä tehdyksi. Rannikolla oli talven jäleltä mel-
keen yltä yleensä jotenkin korkea lumi- ja jääjalka, joka
sumussa näytti mahdottomalta jäätiköltä. Muuten oli maa
lumetonta. Geologisen muodostuksen, eläimistön ja kasvis-

1 Ei muistu mieleeni muuta kuin yksi ainoa kerta, paitsi mainittua, jol-
loin itsekuolleita luurankoisia olisi tavattu. Minä tapasin nimittäin vuonna 1873,
kuten jo ylempänä on mainittu, kuolleita jääkyyhkysiä jäältä Hinlopen Straifin
suussa.





Hiustähti Taimur-rannikolta.
Antedon Esohrichtii J. Mailer.

3/s luonnoll. kokoa.
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Jäiden pinnalta löydettyjä kristalleja.

ton suhteen oli se tältä kohdalta vallan yhdenkaltainen
kuin vastikään mainittu saari. Mutta merivesi oli täällä
kirkasta ja suolaista, jonka vuoksi tri Kjellman saikin naa-
raansa koko joukon suurenlaisia leviä, ja tri Stuxberg luu-
rangottomia merieläviä.

Kun sumu haihtui, lähdimme kohta matkaan, mutta
tuskin olimme ehtineet aavalle merelle, ennenkuin sakea
sumu jälleen peitti meidät ja pakoitti meitä jäämään erään
suuren jäälautan syrjään yöksi. Vääpelit laskettiin mereen
ja niissä nousi paljon suuria kauniita eläinmuotoja, koko
joukko meritähtiä, Astrophyton, Antedon y. m. Sitä paitsi
tehtiin täällä sangen merkillinen, minusta vieläkin käsittä-
mätön löytö.

Jo kauan aikaa olen harrastellut sellaisten tuhkamais-
ten aineiden tutkistelemista, jotka lumen ja sateen kanssa
putoovat maanpinnalle, ja olen näyttänyt toteen, että ne
ainakin osasta kieltämättä ovat avaruudesta kotoperää.
Tämän kautta saa tämä vähäinen tuhkasade suuren merki-
tyksen maapallomme muodostushistoriassa, siitä puhumatta-
kaan kuinka suuri arvoinen jokainen todellinen tieto, maa-
pallomme ulkopuolella olevasta aineellisesta mailmasta on
kaikille tieteen harrastajille. Tällaisia tutkimuksia ei oi-
kein sovi tehdä maapallon asutuissa maissa, joissa tätä
hienoa avaruustuhkaa on vaikea eroittaa ihmisten asunnoista,
höyrykoneiden ja sulattojen piipuista ynnä muualta lähte-
neestä tuhkasta. Toisin on laita pohjanperän lumi- ja jää-
aavikoilla, kaukana ihmisten asumuksista ja höyryjen valta-
teistä. Jok’ainoan oudon tuhkajyväkkeen saa täällä huo-
matuksi, ja hyvin luultava on ettei viljelytuhkaa ole ollen-
kaan näillä seuduilla. Tästä on ymmärrettävä että mie-
lelläni käytin ensi tilaisuutta tutkintojen! jatkamiseen tällä
alalla.

Kohta kun Yega oli jäälauttaan kimitetty astuin siis
sille, tutkaisemaan eikö täälläkin olisi metallikasta tuhkaa,
jota ennen olin tavannut jäältä Huippuvuorten pohjoispuo-
lella. Sellaista ei kuitenkaan näkynyt. Mutta luutnantti
Nordqvist huomasi lumessa pieniä keltaisia pilkkuja, joita
käskin hänen kokoomaan ja antamaan t;ri Kjellman’ille
tutkittavaksi. Minä otaksuin nimittäin että pilkut olivat
diatomace-limaa. Tutkittuaan niitä ilmoitti Kjellman niiden
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olevan kiteytyneitä hiekkajyväisiä, eikä elimeellistä ainetta.
Minäkin tarkastin niitä nyt uudelleen, vaikka valitettavasti
vasta senraavana aamuna lähtömme jälkeen, ja huomasin
että luultu lima oli vaaleankeltaisia kristalleja, (eikä kris-
talli-osia) puhtaita muista aineista. Kolmesta literistä lunta,
joka koottiin korkeintaan 10 neliömeterin alalta, saatiin
melkeen 0,2 gramin paino kristalleja. Kristalleja oli vaan
lähellä lumen pintaa, eikä ollenkaan syvemmissä lumikerrok-
sissa. Kristallit eli kiteet, joista jotkut olivat 1 mm. läpi-
mitalleen, olivat tähän liitetyn kuvan näköisiä ja kuuluivat

Kuva kristalleista,
löydetty Taimur’in edustalla

olevalta jäältä;
30—40 kert. suurennettu.

rombiseen kristallijaksoon. Ne olivat
uurtojuovaisia, päistä katkaistuja sär-
miöita selvällä lohkopinnalla. Vali-
tettavasti en saanut niitä tarkoin mi-
tatuksi, syystä että ne jonkun ajan
päästä murentuivat ilmassa valkoi-
seksi, muodottomaksi jauheeksi. Ne
pysyivät kokonaisen yön lioittumatta
lumesta syntynessä vedessä. Kuumen-
nettaessa hajosivat ne myöskin maut-
tomaksi valkoiseksi jauheeksi. Kristal-
lien murentuessa syntynyttä valkoista
jauhetta tutkittiin (21 kuukauden ku-
luttua) kotiin päästyä kemiallisesti,

ja huomattiin pelkäksi hiilihappoiseksi kalkiksi!
Tämän aineen alkuperäinen yhdistys ja syntyperä nä-

kyy minusta sangen hämärältä. Tavallista hiilihappoista
kalkkia ei se ollut; kristallit eivät nimittäin olleet romhoe-
drisia ja olivat myöskin kalkkispatin lohkopintoja vailla.
Arragonitia ei se myöskään ollut, sillä itsestään murentu-
neen jauheen olisi siinä tapauksessa pitänyt olla kristalli-
maista. Ovatko kristallit alkuaan olleet uutta vedense-
kaista kalkki-karhonatia, joka kovassa pakkasessa on meri-
vedestä kiteytynyt, ja josta vesi sitten 10° ä 20° kylmässä
on eronnut? Mutta siinä tapauksessa ei niitä olisi pitänyt
olla lumen pinnalla, vaan alempana itse jään pinnalla. Tahi
ovatko ne avaruudesta pudonneet maanpinnalle ja ennen
murentumistaan olleet jotakin maaperäisistä aineista yhtä
eroavata ainetta, kuin monet ilmanraanoissa viime aikoina
löydetyt kemialliset yhdistykset. Kristallien Hinautuminen
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päällimmäisessä lumikerroksessa ja niiden hajoorainen ilmassa
tietäisi niin olleen. Näitä kysymyksiä, ei nyt valitettavasti
emään saa ratkaistuksi; mutta tämäkin uusi löytö kehoittaa
pohjanperillä matkustavia huolellisesti korjaamaan pienim-
piäkin outoja aineita, joita kaukana valtateistä lumenpin-
nalta tapaavat.

Koska tämä kysymys juuri polariseuduissa tulee pa-
raimmiten ratkaistuksi, tahdon tulevaisten matkustajani joh-
taukseksi tässä luetella muutamia samankaltaisia havain-
toja, joita joko itse olen tehnyt tahi saanut muita teke-
mään. 1

1. Joulukuun alussa vuonna 1871 satoi Stockholmassa
lunta runsaammin kuin miesmuistiin. Monta ihmistä hukkui
vallan lähellä Stockholmaa luminietoksiin. Lumisateen vii-
meisinä päivinä annoin koota ja lakanalla sulattaa noin
kuutiometerin verran lunta. Siitä jäi mustaa jauhetta jään-
nökseksi, josta maneitti eroitti puhtaita rautajyväisiä.

2. Maaliskuun puolivälissä 1872 teki
veljeni Karl Nordenskiöld Evolla Suomessa
samanlaisen koetuksen. Täälläkin saatiin lu-
men sulatessa pieni jäännös mustaa jauhetta,
joka niinTkään sisälsi metallista rautaa.

3. Samana vuonna tutkin minä elok.
8 ja syysk. 2 päivänä Huippuvuorten poh-
joispuolella, 80° lev. ja 13°—15° pit., lu-
mikerrosta, joka täällä peitti jään. Tämän
kerroksen laatu näkyy tähän liitetystä puu-
piirroksesta, jossa 1. kuvaa hiljan pudon-
nutta lunta, 2., 8 mm. paksuista, van-
haa kovettunutta lumikerrosta, 3., 30 mm.
paksuista rakeiseksi takertunutta lumiker-
rosta, ja 4. tavallista karkeata, kangis-
tunutta lunta. Kerros 3. oli täynnä pie-
niä mustia jyväksiä, joiden seassa oli pal-
jon maneittiin tarttuvia raudan, koboltin

Läpileikkaus 80"
p. lev. olevan jää-

lautan lumipinnasta.
‘/a luon. suur.

ja luultavasti ukkelinkin sekaisia metallihiukkaisia.

1 A. Eu Nordenskiöld, Om kosraiskt stoft, som med nederbörden faller
tili jordytan (Öfversigt af Vet.-akad. förhandl. 1874, n:o 1) och Redogörelse för
den svenska polarexpeditionen 1872—73 (Bihang tili Vet.-akad. kandi. B. 2 n:o
18 s. 18).
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4. Syksyllä 1873 sulatettiin Stockliolmassa 500 gra-
mia, eräästä pihasta koottuja rakeita. Niistä saatiin niin-
ikään koboltin(nickelin)-sekaisia metallisirpaleita, jotka kui-
tenkin kenties olivat lähteneet rautalevyillä katetuista, pu-
naiseksi maalatuista katoista.

5. Grönlannin sisämaanjäätiköltä heinäkuussa 1870
kootussa tuhkassa (kryokonitia) oli myöskin metallisia, ko-
hoitta sisältäviä rautahiukkasia. Enimmäksi osaksi oli tämä
tuhka kristallimaista, pahanhajuisen elimeellisen aineen kos-
tuttamaa, kaksimurtoista silikatia. Tuhkaa oli oikein pal-
jolta sisämaanjäätikön pinnalla olevissa lukemattomissa pie-
nissä ontoissa. Yulkanista syntyperää ei se näy olleen;
sen kristallimainen rakenne eroitti sen jyrkästi siitä lasi-
maisesta tuhkasta, jota tulivuorista tupruaa ja jota tuuli
usein kulettaa etäisiin maihin, samoin myöskin siitä tuh-
kasta, jota maalisk. 30 päivänä 1875 jotenkin runsaasti
satoi keski-Skandinaviassa, ja joka nähtävästi oli Islannin
tulivuorista kotosin. Kryokonitissa, joksi sanotaan pieniä, sär-
mikkäitä kaksöismurtoisia kristallirainoja, ei ole lasihiukkoja
ollenkaan; vulkaninen Haga-tuhka 1 on sitä vastoin melkeen
kokonaan muodostunut pienen pienistä lasikuplista, jotka
eivät vaikuta läpäisevän valon polarisationi-pintoihin.

Samanlaisia tutkimuksia on sittemmin tehty herra Tis-
sandier'in toimesta ParisTssa ja NaresHn englantilaisella po-
lari-retkellä.

Moni pitää kenties täänlaisen vähäpätöisen asian kanssa
työskentelemistä tiedettä alentavana, mutta niin ei suinkaan
ole laita. Minä otaksun Huippuvuorten pohjoispuolella löy-
tämään! tuhkaa olleen 0,1 ä 1 milligraraia neliömeterillä,
ja luultavasti on vuoden koko tuhkasade paljon suurempi
viimeksi mainittua lukua. Mutta yksi milligrami neliöme-
terin alalle tekee koko maapallon pinnalle noin viisi sataa
miljonaa kilogramia! Näin paljoa, käsittämättömän pitkinä
aikakausina vuosi vuodelta maanpinnalle pudonnutta ainetta

1 Minä käytän tätä nimitystä, koska tuhkasade maaliskuussa 1875 ensiksi
huomattiin Hagan huvilinnassa lähellä Stockholmaa, siis tuhkasateen äärim-
mässä rajapiirissä. Vasta kun sanomalehdet tämän johdosta kehoittivat ruotsa-
laiselle tiedeakatemialle lähettämään tätä tuhkaa koskevia tietoja, tuli ilmi,
että sitä samaan aikaan oli satanut hyvin lavealta sekä keski-Euotsissa että
Norjassa. Sitä ei kuitenkaan satanut tasaisesti, vaan paikoittain ja eri aikoi-
hin. Stockholmasta on lähes 2,000 kilometeriä niille Islannin tulivuorille, joissa
syöksy silloin tapahtui.
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Tulo Aktioin BayHin.

ei sovi jättää lukuun ottamatta, puheen ollessa maapallomme
geologisesta muodostumisesta. Näiden tutkimusten jatka-
misesta käy kerran vielä selväksi, että maapallomme pie-
nestä alusta vähitellen on kasvanut nykyiseen suuruuteensa,
ja että vesiluomaiset (sedimentiset) kerroksemme, vallankin
aavassa meressä muodostuneet, suureksi osaksi ovat kos-
mista syntyperää. Samat tutkimukset tulevat myöskin ehkä
selvittämään tulivuorten synnyn sekä syyn tulenperäisten
(plutonisten) vuorilajien ja ilmanraanojen merkilliseen yhtä-
läisyyteen. 1

Sumiin haihduttua lähdimme elokuun 14 päivänä liik-
keelle, mutta pian oli meidän asia jälleen laskea ankku-
rimme Taimur-salmesta Taimur-saareen pistävään lähtemään,
jonka minä nimitin täältä naarassa nousseiden aktiniain
mukaan Aktinia-bay’ksi. Tämä ei muuten ole ainoa paikka
Kara-meressä, jota sopisi nimittää siellä vallitsevan runsaan
luurangottoman eläimistön mukaan.

Sopimattomat ilmat pakoittivat meitä viipymään Ak-
tinia hay’ssa, joka on hyvä ja suojainen satama, elokuun
18 päivään saakka, jona aikana retkeiltiin eri haaroille,
muun muassa edemmäksi Taimur-salmeen, jossa kova virta
ajoittain kävi. Salmi oli suurille laivoille liiaksi matala.
Taimur-salmen tienoilla olevat vuoret ovat matalia har-
janteenrauotoisia gneisikerroksia, jotka pakkanen on pirs-
tonut suuriksi jäkälöittyneiksi louhikoiksi. Niiden välissä
on avaroita laaksoja ja tasankoja, jotka siellä käydes-
sämme olivat lumettomia, lukuun ottamatta muutamia nie-
toksia rotkoissa. Tasangot näyttivät kaikki vihannalta,
mutta tarkastettaessa huomattiin, ettei niitä peittänytkään
varsinainen ruohokko, vaan kaikenlaiset heinät, sarat, sam-
maleet ja jäkälät. Varsinaisia kukkia täällä oli hyvin

1 Nimittäin osoittamalla, että plutonisten ja vulkanisten vuorilajien pää-
aines on kosmista alkuperää, ja että senkaltaisissa kerroksissa ilmaantuva lämpö
syntyy kemiallisesta vaikutuksesta, jonka alaista maaperäisten muodostusten
peittämä kosminen sedimenti (avaruustuhka) olisi.
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vähän. 1 Siinä suhteessa on rannikko-tuntura itäpuolella
JeniseiTä sangen eroava Waigatsh-saaren ja Novaja Semljan
rannikkomaasta. Reheviä jäkäliä ja sammalia oli sitä vas-
toin runsaasti. Merenrannalla ja luminietosten syrjillä oli-
vat sammalet hedelmänkantavia. Maa-eläimistö oli köyhä;
muutamia peuroja nähtiin, yksi naali ammuttiin ja yksi
sopuli saatiin kiini.

Lintuja nähtiin; Tunturipöllöjä (Strix nyctea) jotenkin
paljon, joista yksi ammuttiin, yksi haukkalaji, jota turhaan
väjyttiin; yleisesti kiviraunioissa pesiviä pulmusia; metsä-
kanan poikue, josta muutamia poikalintuja ammuttiin; kuusi
lajia kahlaajoita, seudun yleisemmät linnut, joita ammut-
tiin koko joukko; kaksi lokkilajia (Larus glaucus ja tridac-
tylus); Lestris parasitica ja Buffonii, jälkimäinen tavalli-
sempi; Anser bernicla, sangen tavallinen; ja vihdoin alleja
(Harelda glacialis), suuret parvet salmessa. Yleensä oli
linnusto täällä köyhä verrattuna siihen, mihin Novaja Sem-
ljan länsipuolella olimme tottuneet.

Meressä oli korkeimpia eläimiä vähän runsaammin.
Matkalla Jeniseistä oli tavattu yksi mursu, ja salmessa
ajelehtevilla jäillä nähtiin koko joukko hylkeitä, sekä Phoca
Tarhata että Ph. hispida. Sen johdosta arveltiin meren-
pohjaakin eläimistä rikkaammaksi, jonka luulon naaraus
näyttikin todeksi. Ei missään näkynyt ihmisten elanteita,
mutta nyt osoittaa kivistä tehty muistopatsas Yogan ja
Lenan ankkuripaikan.

1 T;ri Kjellraan on antanut seuraavan luettelon tällä seudulla kokoomis-
taan kukkakasveista:
Cineraria frigida Richards.
Potentilla emarginata Pursh.
Saxifraga stellaris L. f. comosa.

„ nivalis L.
„ cernua L
„ rivularis L.

Chrysosplenium alternifolium L.
Gardamme bellidifolia L.
Draba corymbosa R. Br.
Papaver nudicaule L.
RanUnculus pygmaeus Wg.

„ hyperboreus Roitb.
„ sulphureus Soi.

Stellaria Edwardsii li. Br.
Cerastium alpinum L.
Alsine macrocarpa Fenzl.
Salix polaris Wg.

Poa arctica R. Br.
Arctophila pendulina (Lxst.) Ands.
Catabrosa algida (Soi.) Fr.
Colpodium latifolium R. Br.
Dupontia Fisheri R. Br.
Pleuropogon Sabini R. Br.
Aira caespitosa L.
Hierochloa pauciflora R. Br.
Calamagrostis lapponica ( Wg.) Hn.
Alopecurus alpinus Sm.
Eriophorum angustifolium Roth.

„ Scheuchzeri Hoppe.
Carex aquatilis JVg.

„ rigida Good.
Juncus biglumis L.
Luzula hyperborea R. Br.

„ arctica 81.
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Taimur-saaren lunnnonlaatu.

Läheltä piti että olisimme tavanneet kotimaalaisen
tällä merellä, jossa ei laivat tätä onnen koskaan olleet liik-

Heiniä Aktinia bay’sta
Pleuropogon Sabini B. Br

kuneet. Ollessamme Taimur-salmessa ankkurissa, tuli nimit-
täin kapteni Johannesen Tromsö’sta „Nordland“ nimisellä
purjealuksellaan liki samaa paikkaa. Hän oli lähtenyt tou-
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kokuun 22 päivänä 1878 Norjasta, tuli kesäkuun 6 päi-
vänä Hanhimaalle Novaja Semljalle ja saavutti heinäkuun
22 päivänä tämän saaren pohjoiskären. Täällä kävi hei-
näkuun 26 päivänä kova ukkonen. Elokuun 10 päivänä
laski hän jäättömässä vedessä Novaja Semljasta itäänpäin,
halki Kara-meren 76° ja 77° p. lev. välillä. 16 päivänä
tuli Taimur-maa hänen näkyviinsä. Täällä käänsi hän
keulansa ja purjehti ensiksi länttä sitten pohjoista kohden.
77° 31' p. lev. ja 86° it. pit. Greenw. tapasi jakiersi hän
uuden saaren, jonka hän nimitti „Yksinäisyydeksi“. Se oli
lumeton ja ruohoton. Eläimiä nähtiin muutamia karhuja,
partahylkeitä, tiiroja, myrskylintuja, jäälokkeja, riskilöitä
ja „pitkänokkainen pyöräpyrstöinen lintu11

, luultavasti joku
kahlaaja. Saaren koillisrannalla vallitsi kova virta. Saa-
ren etäisyys ja kolkko muoto oli syynä JohanuesenTn ehdoit-
tamaan nimeen. Täältä purjehti Johannesen, tehden niin
ison mutkan pohjoiseen, että 78° pohj. lev. saavutettiin,
jälleen Novaja Semljan pohjois niemeen ja sieltä syyskuun
12 p. eteenpäin norjaan. Ei paluumatkallakaan kohdattu

Kara-meressä paljon ensinkään jäitä. 1

Sakea sumu peitti lakkaamatta meren kaiken sen ai-
kaa kuin olimme täällä, mutta 18 päivänä yleni se vih-
doin hieman. Heti nostimme ankkurin ja höyrysimme eteen-
päin pitkin Taimur-saaren länsi rantaa. Tämän ympärillä
on joukko saaria, jotka eivät ole karttoihin merkityt ja
itse Taimnr-saarikin on kenties salmien kautta moneen
osaan jaettu. Yhä kestävän sangen sakean sumun tähden,
emme mekään, tästä kulkiessamme, voineet muuta kuin
umpimäärin kartoittaa niitä saaria ja luotoja, joiden välitse
Yega urimoi. Sen saatoimme kuitenkin nähdä, ett’ei Tai-
mur-saaren pohjoiskärki pistä niin kauas pohjoiseen, kuin
tavalliset kartat näyttävät.

Jäitä kohtasimme vaan vähissä määrin, ja nekin vähät
oli vallan syöpynyttä vuono- tahi virtajäätä. Luulen tus-
kin päivän kaluessa kohdanneemme ainoatakaan niin isoa
jäälohkaretta, että siinä olisi käynyt hylettä silavoirainen.
Emme vielä olleet nähneet mitään varsinaista vanhaa ajo-
jäätä, senlaista kuin tapaa Huippuvuorten pohjoisranni-

1 H. Mohn, Die Insel Einsamkeit etc., johon on liitetty kartta (Peter-
manns Mittheilungen 1879, s. 57).
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Purjehtiminen pitkin Tairnur-rantaa. Kap Tsheljuskin.

kolia. Laatunsa suhteen on jää vallan erilaista Kara-me-
ressä kuin pohjoisessa ja idässä Huippuvuorista olevassa
meressä. Toinen huomattava erilaisuus on se puute läm-
minverisistä eläimistä, mikä vallitsee näissä, kaikelta pyy-
dystykseltä tähän saakka säästyneissä seuduissa. Päivän
kuluessa emme nähneet ainoatakaan lintua, mikä ei koskaan
ennen ole tapahtunut kesämatkoillani pohjanperillä, tuskinpa
yhtään hylettäkään.

Elokuun 19 päivänä purjehdimme ja höyrysimme vuo-
rotellen pitkin rannikkoa, enimmäkseen hyvin sakeassa su-
mussa, joka ainoastaan välipäin hälvesi niin paljon, että
voimme eroittaa rantapiirteet. Välttääkseen toisistaan ek-
symistä täytyi laivojen usein viheltää höyrypilleilään. Meri
oli rasvatyyni. Ainoastaan vähän, hyvin syöpynyttä ajo-
jäätä näkyi silloin tällöin, mutta päivän kuluessa höyry-
simme laajan, eheän, maaperäisen jäälakeuden ohi, joka
täytti Tsheljuskin-niemimaan länsi puolella olevan lähtemän.
Tämä jää näytti sumussa erinomaisen paksulta ja jykeältä,
vaikka se likeltä nähden oli melkeen yhtä syöpynyttä kuin
ne jääriutat, jotka silloin tällöin tulivat vastaamme merellä.

Sumu esti kauas näkemästä ja minä pelkäsin jo, että
Asian pohjoisin niemi olisi niin jäiden ympäröimä, etPemme
pääsisi siellä maalle nousemaan. Mutta pian alkoi musta,
jäätön niemi koillisessa haamoittaa sumun seasta. Mante-
reesen pisti tällä kohden pohjoista kohti aukea lahti, ja
tähän laskettiin molemmat laivat ankkuriin elokuun 19 päivä
kilo 6 j. p.p.

Nyt olimme saavuttaneet suuren tarkoitusperän, johon
vuosisatoja turhaan oli pyritty. Ensi kerta oli laiva ankku-
rissa vanhan mailman pohjoisimman niemen edustalla. Ei
kumma siis, että nyt pantiin liput liehumaan ja tykit pauk-
kumaan. Ensin vähän maissa käytyämme, pantiin sitten
laivassa pidot toimeen, joissa maljoja ahkeraan kallisteltiin.

Samoin kuin JenisePlle tullessamme vastaanotti meitä
täälläkin iso jääkarhu, joka, laivaa ankkuriin laskettaessa,
käyskenteli edes takasin rannalla, silloin tällöin vilasten ja
nuuskien merelle päin, tutkistellakseen mitä kummallisia
vieraita nyt ensi kerta oli saapunut hänen valtakuntaansa.
Vene laskettiin vesille ja Brusewitz valittiin antamaan kar-
hulle tervehdykset turkkiin, mutta mesikämmen ei huolinut
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tällä kertaa likemmin tutustua meidän pyssyihimme. Tyk-
kien pauke säikäytti äijää niin peräti, ett’ei hän edes seu-
raavana päivänäkään, karhujen tapaan, enää palannut.

Asian pohjoiskärki on pitkä, lahden kahtia jakama
niemi, jonka oikeanpuolinen haara pistää vähän kauemmaksi
pohjoiseen kuin vasemman puolinen. Luisurinteinen vuori-
harjanne kulkee eteläiseen suuntaan itäisestä niemestä man-

Kuva retkikunnan olosta Kap Tskeljuskin’issa.
A. HovgaartTin piirustuksen mukaan.

tereesen päin ja näkyy jo silmäkannon päässä nousevan
300 meterin korkuiseksi. Sen lae oli lumeton ikäänkuin
juuressa oleva tasankomaakin. Ainoastaan vuoren rinteillä
ja syvissä, vesipurojen kaivamissa uomissa sekä tasangon
laaksoissa näkyi suuria, valkoisia lumilakeita. Rantapiissä
oli vielä useimmissa kohden matala jääjalka. Mutta vuor-
ten rinteillä ei mikään valtava glacieri sinertänyt, ei mit-
kään järvet eikä ulkonevat kalliolohkareet, eikä mitkään
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Tunturi Kynsimö (Draba alpina"L.) Kap Tsbeljuskin’ista.

Luonnollinen koko.
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korkeat vuorenhuiput kaunistaneet maisemaa, joka oli yksi-
toikkoisin ja autioin minkä pohjan perillä olen nähnyt.

Maa oli yleensä täällä, samoinkuin sillä saarella jonka
rannalle elokuun 11 päivänä olimme ankkurissa, halkeillut
jotenkin säännöllisiin kuusikulmioihin, joiden sisusta taval-
lisesti oli kaikkea 'kasvillisuutta vailla, jota vastoin kitu-
kasvuisia kukkakasveja, jäkäliä ja sammalia, nousi halkea-
mista. Paikoittain verhosi maata sammalien, jäkälien, hei-
nien ja sarojen muodostama kasvipeite, samanlainen kuin
ennen Aktinia hay’ssa näkemäni. Kukkakasvit olivat kui-
tenkin täällä harvinaisempia, sammalet kitukasvuisempia ja
hedelmättömämpiä. Myöskin jäkälistö oli, tri Almqvist’in
tutkistelemusten mukaan yksitoikkoinen, vaikka nsei rehevä.
Kasvirikkain oli niemen viimeinen kärki. Näytti melkeen
siltä kuin moni Taimur-maan kasvi olisi pyrkinyt täältä
edemmäksi pohjoiseen, mutta täytynyt meren tullessa vas-
taan pysähtyä, koska oli mahdotonta päästä kauemmaksi,
eikä tehnyt mieli palata. Täällä löysi nimittäin tri Kjell-
man hyvin pieneltä alalta melkeen kaikki ne kasvit, jotka
ympäristössä olivat tavattavissa. Täkäläiselle kasvistolle
omituiset lajit olivat: Saxifraga oppositifolia X., Papaver
nudicaule X., Draha alpina X., terästium alpinum X., Stel-
laria Edwardsii li. Br., Alsine macrocarpa Fenzl., Aira
csespitosa L., Catabrosa algida (Soi.) Fr. ja Alopecurus
alpinus Sm. Harvinaisempia olivat: Eritrichium villosum
Bunge, Saxifraga nivalis X,, S. cernua X., S. rivularis X.,
S. stellaris X., S. ssespitosa X., S. flagellaris Willd., S.
serpyllifolia Pursh., Cardamine bellidifolia X., Cochlearia
fenestrata E. Br., Oxyria digyna (X.) Hill., Salix polaris
Wg., Poa flexuosa Wg. ja Luzula hyperhorea R Br. Siis
löytyi kaikkiaan ainoastaan 23 lajia vähäpätöisiä kukka-
kasveja, näistä 8 Saxifraga sukuun kuuluvaa lajia, yksi
tulikiven karvainen unikkolaji, jota yleiseen kasvaa meidän
yrttitarhoissa, sekä tuo erinomaisen vieno, lemmenkukan
näköinen Eritrichium. Että kasvillisuudella täällä Asian
pohjoiskäressä on kova ilmanala kestettävänä, näkyy muun
muassa siitäkin, että useammat kukkakasvit täällä, kuten
t:ri Kjellman huomauttaa, pyrkivät muodostaa erinomaisen
tiheitä, puoliympyriäisiä mättäitä.

Podurat olivat ainoat täällä runsaammassa määrässä
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ilmaantuvat hyönteiset, kuitenkin näkyi myös joku kärpänen
vieläpä kovakuoriainenkin, nimittäin tuo ennen mainittu
staphylinidi. Lintuja nähtiin joukko vikloja, erinomaisen
iso parvi sepelhanhia (Anser hernicla), jotka epäilemättä
olivat muuttomatkalla eteläisempiin seutuihin, kenties josta-
kin Kap Tsheljuskinha pohjoisempana olevasta polarimaasta,
kaakko, muutamia jäälokkeja ja kolmivarpaisia lokkeja sekä
pöllöjen jäännöksiä. Nisäkkäitä edusti ennen mainittu karhu
sekä peurat ja sopulit, joiden jälkiä ja lantaa tavattiin ta-
sangolla. Meressä nähtiin mursu, joitakuita kiehkurais-
hylkeitä (Phoca hispida) sekä pari maitovalas parvea.

Pohjoisimmassa
elävä kovakuo-

riainen.
Micralymma Piek-

seni Mäki.
12 kert. isonnettu.

Kaikki joet olivat nyt kuivilla, mutta
leveistä matalista uomista voi päättää, että
täällä lumen sulamisaikaan tulvasi run-
saalta vettä. Lumipurojen sotina ja lin-
tujen kirkuna kuului silloin varmaan ta-
sangon muulloin autioilla, äänettömillä,
alastomilla savikkomailla. Varmaan on kui-
tenkin jossakin vähän etäämmällä rannasta
olevassa, pohjoismeren tuulilta suojatussa
laaksossa, vallan toisenlainen luonto, run-
saampi eläimistö ja kesäsaikaan yhtä kuk-
kaisa kasvisto kuin se, jonka kohtaam-
me „Nimettömän lähtemän" (Besimannaja
hay’n) laaksoissa. Ihmisten elanneita emme
nähneet täällä missään. Asian pohjoisnie-
mestä jo kuudennellatoista sataluvulla ta-
vattavat kertomukset tekevät kuitenkin to-

denmukaiseksi, että Sipirian paimentolaiset joskus ovat peu-
ralaumoineen kulkeneet tänne saakka. Että Tsheljuskin to-
dellakin on täällä käynyt, sen todistaa hänen nimellään
saunottavan niemen oikea asema venäläisillä kartoilla. 1

1 Venäläiset maatieteilijät ovat tätä epäilleet, v. Baer sanoo e. m.: „Dar-
iiber ist gar kein Zweifel, dass dieses Yorgebirge nie umsegelt ist, und das es
auf einem Irrtbum berubte, vvenn Laptew auf einer Seefahrt die Bucht, in
welche der Taimur sich mundet, erreiebt zu haben glaubte. Seine eigenen
späteren Eahrten ervviesen diesen Irrtbum. Die Yergleicbung der Berichte
und Verhältnisse lässt mich aber auch glauben, dass selbst zu Lande man das
Ende dieses Yorgebirges nie erreiebt habe; sondern Tscheljuskin, nm dieser,
man kana wohl sagen, grässlichen Versucbe endlioh überhoben zu seyn, sich
zu der ungegriindeten. Behauptung entschloss, er habe das Ende gesehen, und
sich überzeugt, Sibirien sei nach Norden iiberall vom Meere umgränz" (Neueste
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Nordenskiöld, Vegaretki. 19

Matkustus Uusisipirialaisia saaria kohti.

Yuorilaji on chiastolitimaisten kristallien ja rikkikiisu-
kristallien sekaista saviliusketta. Niemessä on liuskeessa
paksu suoni puhdasta, valkoista kvartsia. Vanhaan polari-
matkustaja-tapaan rakennet-
tiin tänne komea muisto-
merkki kivestä.

Saadakseni tältä tär-
keältä kohdalta hyvän astro-
nomisen paikanmääräyksen
viivyin siellä elokuun 20 päi-
vän puoliväliin saakka. Lena
sai käskyn sillä aikaa läh-
teä merelle naaraamaan. Se
kohtasi paksua ja hyvin
eheätä jäätä kahdeksan mi-
nutia pohjoiseen siitä lah-
desta, jossa olimme ankku-
rissa. Meri syveni täällä
äkkiä. Merenpohjassa oli
eläviä runsaasti, muun mu-
assa paljon isoja meritäh-
tejä ja ophiurideja.

Täältä oli aikomukseni
matkaohjelman mukaan kul-
kea suoraan itäänpäin Uusi-
sipirialaisia saaria kohti,
nähdäkseni eikö tällä rei-
tillä tulisi maata vastaan.
Elokuun 20 ja 21 päivänä
päästiin jotenkin esteettö-
mästi kulkemaan tätä suun-
taa. Siellä täällä uiskenteli

Ophiuricli Kap Tsheljuskin’in poh-
joispuolella olevasta merestä.

Opliiacautha biclentata Retz.
I'/s luonn. suur.

Nachrichten iiber die nördlichste Gegend von Sibirien; v Baer und v. Helmer-
sen, Beiträge zur Kenutniss des Russischen Reiches. IV, S:t Petersburg 1841,
s. 275). Seuraavalla sivulla samassa kirjoituksessa ei v. Baer tosin sano pitä-
vänsä paljon lukua Strahlenberghu väitteestä, että Sipiria ja Novaja Semlja
olisivat yhtä mannerta, vaan hän näkyy uskovan jääsillan alati yhdistävän nämä
maat keskenään.
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ajojäitä, jotka olivat paksumpia ja vähemmän syöpyneitä
kuin Taimur-maan länsirannalla näkemämme. Nähtiinpä
joitakuita hyvin isoja jäälauttojakin, vaan ej yhtään jää-
vuorta. Muutoin oli taas sumua niin sakeassa, ett’emme
saattaneet nähdä jäitä, ennenkuin olivat vallan lähellä lai-
vaa. Paitsi Lestris-lajeja ja kolmivarpaisia lokkeja näimme
nyt myöskin pohjan kiisloja, joita ei melkeen ensikään löydy
Kara-meressä. Tämä seikka näytti Johannesen luulon, ett’ei
meri talvella kokonaan jäädy, oikeaksi, kosk’ei käy otak-
suminen pohjankiislojen syksyn keväin lentävän jäätyneen
Kara-meren takaa täältä etsimään ruokaa ja pesimispaik-
koja.

Yöllä vasten 22 päivää kohtasimme jotenkin paljon
ajojäitä. Kaiken päivää kesti yhä niin sakeata sumua, ete-
emme voineet nähdä laivan läheisyydessä uiskentelevien jää-
lauttojen toista reunaa. Keskipäivällä täytyi meidän sen-
tähden kääntyä etelämpään suuntaan. Kun emme päässeet
kulkemaan tätäkään suuntaa kiinnitimme laivamme, selkeäm-
män ilman toivossa, isoon jäälauttaan, kunnes sumu taas
jälkeen puolenpäivän vähän hälveni, niin että voimme jat-
kaa matkaamme. Mutta hetken päästä sakeni sumu jälleen
niin, että sitä, merimiesten sanan mukaan, saattoi puukolla
leikata. Nyt oli pelättävä, että Yegaa kohtaisi saraa on-
nettomuus kuin Tegethoffia, jos yhä umpimähkään purjeh-
dittaisiin tässä jääsokkelossa. Tätä välttääksemme täytyi
meidän, luopumalla yrityksestämrae purjehtia Kap Tsheljus-
kiiTista suoraan Uusisipirialaisille saarille, niin kiireesti kuin
suinkin pyrkiä rannikoilla olevaan sulaan mereen.

Kun ilma 23 päivän aamuna selkeni aloimme sentäh-
den jälleen kulkea ajojäiden seassa, mutta ei nyt enää pyr-
kiäksemme eteenpäin määrä suutaan, vaan etsiäksemme sulaa
vettä. Ne jäälautat, mitkä nyt tulivat vastaamme olivat
hyvin syöpyneitä, josta päättäen ajojäiden alueen kohta olisi
pitänyt loppua. Mutta jäät eivät vaan laskeneet meitä
kulkemaan, ei itäistä, ei läntistä eikä eteläistä suuntaa. Ei
siis muuta neuvoksi kuin lähteä pohjoiseen suuntaan etsimään
sitä aukkoa, mistä olimme tänne tulleet. Tilamme oli sitä
kamalampi, kun tuuli oli kääntynyt ja nyt kävi jotenkin
kova PL, jonkatähden ei Yegan heikolla höyryvoimalla
juuri hyppimällä eteenpäin menty. Yasta k:lo x j% 7 j. p.p.
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Sumussa purjehtiminen.

päästiin ulos siitä säkinmuotoisesta jää-aukosta, johon päi-
vällis-aikaan edellisenä päivänä olimme tunkeneet.

Tuskinpa kukaan, joka ei itse ole sitä kokenut, voine
ajatellakaan mitä harhanäkyjä sumu saa aikaan senlaisilla
seuduin, missä usvassa haamoittavien esineiden koko ei ole
ennallaan tunnettu, jonkatähden katsoja ei saata arvata
minkä matkan päästä ne näkyvät. Käsityksemme etäisyy-
destä ja koosta riippuu senlaisissa tiloissa tykkänään satun-
naisista syistä. Tähän tulee lisäksi, että katsoja usein tie-
tämättään muodostaa sumuun peittyneiden esineiden epä-
selvät hahmot oikullisiksi haavekuviksi. Hinlopen StraitTssa
piti meidän kerran ajojäiden kesken soutaa muutaman kilo-
raeterin päässä olevaan saareen. Venettä vesille lasket-
taessa oli selkeä ilma, mutta lintuja paraillaan päivälliseksi
ampuessamme nousi sakea sumu niin äkkiarvaamatta me-
relle, ett’emme ehtineet tehdä kompassipeilausta saaren ase-
masta. Täytyi siis soutaa salmessa umpimähkään, sinne
tänne ajelehtevien jäälauttojen välissä. Kaikki paransivat
silmiään minkä voivat, eroittaakseen saarta jonka rannalle
pääsisimme . turvaan. Silloin näkyi tumma juova haamoit-
tavan taivaan rannalla. Tätä otaksuttiin siksi saareksi,
johon pyrimme, eikä tnon tumman juovan äkkinäinen ylene-
minenkään ensin oudostuttanut, koska luulimme sen tulevan
siitä, että maata sumun hälvetessä tuli enemmän näkyviin.
Kohta ilmaantui kaksi valkoista jäälakeutta kummallakin
puolen maata, ja heti senjälkeen muuttui tämä, vuorensuu-
ruisen mursunpään näköiseksi merihirviöksi. Tämä alkoi
liikkua ja vihdoin supistui kaikki, veneen lähellä olevalla
jäälautalla lojuvan mursun pääksi; valkoiset hampaat näyt-
tivät lumilakeuksilta, mustanruskea, pyöreä pää vuorilta. Tus-
kin oli tämä harhanäky hälvennyt, ennenkuin eräs miehistä
huusi: „maata keulan edessä, korkeata maataI'. Kaikki
näimme nyt korkean alppimaan, vuorihuippuineen jäätik-
köineen, mutta tämäkin supistui seuraavassa silmänräpäyk-
sessä tavalliseksi matalaksi, maasta mustuneeksi jääreunuk-
keeksi. Keväällä 1873 te’in Palanderin ja yhdeksän mie-
hen kanssa rekiretken Koillismaan ympäri. Tällä matkalla
ammuimme koko joukon karhuja. Kun karhu rekiä vetäes-
sämme tuli näkyviin, pysähdyimme tavallisesti ja kyyris-
tyimme joka mies rekien suojaan, ett’ei otus säikähty-
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neenä lähtisi pakoon. Ainoastaan ampuraatnies hiipi johon-
kuhun sopivaan paikkaan, missä hän vartosi kunnes karhu
tuli niin lähelle, että hän varmaan tiesi sen kaatavansa.
Sellaisessa tilassa sattui kerran sumuilmassa Wahlenherg
hay’n jäällä, etfei karhu, jonka joka mies selvään oli näh-
nyt ja jota vaan varrottiin tulevaksi, lähestynytkään kuten
tavallisesti suikeasti mutkaellen ja nuuskien, tutkistellakseen
kelpaisivatko vieraat poskeen pistettäviksi, vaan että se, juuri
ampumamiehen tähdätessä, levitti jättiläis-siipensä ja lensi
matkoihinsa pienen jäälokin hahmossa. Samalla matkalla
kuulimme kerran, teltassa levähtäessämme, ulkopuolella puu-
hailevan ruo’anlaittajan huudon: „karhu, iso karhu; ei,
peura, hyvin pieni peura. “ Samassa paukahti pyssyn lau-
kaus, ja karhu-peura olikin hyvin pieni kettu, joka hen-
gellään sai maksaa sen kunnian, että sitä muutama sil-
mänräpäys oli pidetty jalompana otuksena. Näistä kerto-
muksista voi päättää, miten vaikea sumussa ja ajojäideu
kesken purjehtiminen on tuntemattomalla kulkureitillä.

Laiva oli kahdesti kiinnitetty jäälauttaan, ja kumpi-
kin kerta laskettiin mereen jalashaavi vääpelilleen. An-
noimme sen laahata vitkalleen jäälautan mukana, jota nyt
vallitseva niuha kaakkotuuli ajoi luoteeseu päin. Naaraus
tuotti erinomaisen runsaan saaliin; suuria meritähtiä, kri-
noideja, spongioita, holoturioita, summattoman ison meri-
hämähäkin (Poknogonidi), joukottani matoja, simpukoita
y. m. Tämä oli runsain saalis, minkä yhtähaavaa jalas-
haavilla saimme koko matkallamme pitkin Asian rannikkoja,
ja sen saimme Asian pohjoisimman niemekkeen edustalta!
Täältä kootuista eläinmuodoista mainittakoon erittäin iso
raerihämähäkki, jonka kuva on tähän pantu, sekä kolme
pientä varrellista kinoidia. Meren syvyys vaihteli 60 ja
100 meterin välillä. Pintaveden lämpömäärä oli + o°
• O°,G, pohjaveden 1°,4 1°,6; pohjassa oli vesi milfei
yhtä suolaista kuin isoissa valtamerissä ja vaikka pinta-
veden suolaisuus oli viidettä osaa vähempi, oli se sittenkin
paljon Kara-meren pintavettä suolaisempaa. Omituista on,
että eläviä löytyy niin äärettömän paljoa tässä meressä
jonka lämpömäärä on puhtaan veden jäätöpistettä alempi,
ja jonka pohjassa täydellinen, jääpeitteen vaikuttama pimeys
enimmän osaa vuotta vallitsee.
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Runsas naaraus-saalis.

Kun olimme päässeet jäiden seasta, höyrysimme maata
kohti, joka tuli näkyviimme 28 päivä k;lo 8 t. 45 m. j. p.p.
Maa oli matalaa ja lumetonta; meren syvyys vaihteli 10

Merihämähäkki
(Pyknogonidi)
Kap

Tsh.eljuskin'in
itäpuolella
olevasta
merestä.

'/a-
luonn.

suur.

kilometerin päässä rannikolta, 13 ja 15 meterin välillä.
Rannikon suunta oli täällä pohjoisesta etelään. Me kulimme
sitä myöten noin 7—lo kilometerin matkan päässä. Tuulen-
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viuhka luoteesta vei laivaa, höyryn avutta, aika vautia
eteenpäin tyynesti lainehtivaa merta.

Elokuun 24 päivä purjehdimme yhä maan suuntaa
etelää kohti. Meren syvyys oli nyt 33 meteriä, 10 kilo-
meterin päässä maasta. Maa yleni vähitellen ja vähässä
matkaa rannikosta kohosi kauniita vuorenharjanneita, joiden
korkeus, silmämäärältä päättäen, oli noin 600—900 meteriä.
Nämä olivat, samoin kun rantatasankokin, vallan lumetto-
mia. Ainoastaan vuorten rotkoissa oli paikoin lunta tahi
jäätä, joka parissa kohden näytti muodostuneen varsinai-
siksi glaciereiksi, mitkä kuitenkin päättyivät jotenkin kor-
kealla meren pinnasta. Lumeton vieru vuoren juuren ja
30—60 metelin korkean rantapenkereen välissä, oli tasai-
nen ruskean-viheriä nurmikko, luultavasti samanlaatuinen
kuin Taimur-saaressa näkemämme.

Edeltäpuolen päivää oli ihanata, sekeätä ilmaa, ja usein
ei voitu laivasta nähdä jäitä nimeksikään. Paljon mursuja
oli näkyvissä, eikä viipyne kauan, ainakin siitä innostuk-
sesta päättäen minkä tämä näky herätti meidän pyydystä-
jissämme, ennenkuin norjalaiset pyydystysretket ulonnetaan
Asian pohjoiskären pohjois- ja itäpuolella olevaan mereen.
Nähtiinpä myöskin joukottani riskilöitä ja pohjankiisloja,
jälkimäisillä sen vuotiset, jääkyyhkysen kokoiset pojat pe-
rässään. Puolipäivän aikaan nähtiin maata vasemmalla
kädellä. Se oli selvään Preohrashenie-saari. Minä pää-
tin poiketa sinne muutamaksi tunniksi luonnonhistorial-
lisia tutkimuksia varten, sekä siellä tehdäkseni paikanmää-
räyksen, jos ilma sen sallisi. Matka tähän korkeanlaiseen
saareen oli kuitenkin pisempi kuin olimme luullectkaan, niin
että vasta k:lo 6 j. p.p. päästiin ankkuriin sen kaakkois-
rannalla, likellä lintuvuoren jyrkännettä.

Kahtena viimeisenä päivänä olimme purjehtineet seu-
tua, joka uudemmilla kartoilla on maaksi merkitty. Tästä
kävi selväksi, että pohjois-Sipirian kartta on oikaistava.
Otan nyt luetellakseni ne havainnot, joiden mukaan suun-
tamme määrättiin.

Merkitty
leveys pituus

Kap Tsheljuskin 1 77° 36',8 103° 17',2
1 Teko-horisontilla maalla tehdyn havainnon mukaan.
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Pohjois-Sipirian kartta oikaistuna.

leveys pituus
Vegalla 1 puolip. elokuun 21 p. 77° 25' 109° 12'

22 „ 76° 53' 116° 9'
23 „ 76° 48' 115° 0'

„ 24 „ 75° 0' 113° 33'
Viimeksi mainitulla kohdalla oli meillä maa oikealla

kädellä arviosta noin 4' päässä. Preohrashenie-saari oli
täältä 17'5 E 21° L. Näiden tietojen ja lokikirjaan mer-

Preobra
O. Nordqvistin piirustuksen mukaan.

kittyjen suuntien nojalla on Vegan matka kartalle pantu,
eikä ole syytä epäillä, että Taimur-niemen itäranta olisi
väärälle kohdalle joutunut.

Preohrashenie-saari muodostaa 30—60 meterin kor-
kuisen, jotenkin tasaisen ruohotantereen, joka luoteessa las-
kee äkkijyrkästi mereen, mutta kaakko-ilmalla vitaan alenee

1 Laivalla teMyn havainnon mukaan. Pituus-havainnot, jotka ovat teh-
dyt muutamia tuntia ennen tahi jälkeen keskipäivää, ovat keskipäivän kohdalle
lasketut.
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kahdeksi mereen pistäväksi hietasärkäksi. Täällä käydes-
sämme oli saari lumeton ja vallankin lounaisella, pohjatuu-
lilta suojatulla puolella sangen rehevän, ruobonsekaisen sam-
malikon verhooma. Täällä ilmaantui pohjanperäinen eläi-
mistö jälleen runsaimmassa määrässään. Saaren äkkijyr-
kän rantapenkereen nystyröitä pitivät lukemattomat pohjan
kiislat ja kolmivarpaiset lokit, sekä jokuriskilä pesimispaik-
koinaan. Vedenrajassa juoksenteli kahlaamoita toimellisesti
tullen mennen ruokaansa etsien. Korkeimmilla kallionkielek-
keillä pesi koko parvi valkeasiipisiä lokkeja ja alankomaan
vieremillä väjyi valkoinen tunturipöllö saalistaan, kököttäen
tuntikaudet yhdessä kohden, mutta varoen kuten ainakin
metsästäjän lähestymistä. Kiislavuoren juuren ja vedenrajan
välissä oli paikoittain kivinen rantakaistale, jota laineet
korkean veden aikana huuhtoilivat, ja joka veden laskiessa
jäi matalia suolaveden kuljuja täyteen. Tänne oli kaksi
jääkarhua asettunut, joista luutnantti Brusewitz kaatoi toi-
sen, kapteni Johannesen toisen. Karhut olivat arvaten tul-
leet tänne pyydystämään kiistoja, jotka jääkyyhkysen ko-
koisten poikansa kera uiskentelivat keljussa kiislavuoren
juuressa; mutta lienevät etupäässä väjyneet pesintäpaikas-
taan tapaturmasta pudonneita lintuja. Meressä nähtiin pal-
jon hylkeitä, ja vähän ennen saarelle tultuamme purjeh-
dimme usean mursulauman ohitse.

Kasvisto oli täällä rehevämpi ja lajeista rikkaampi
kuin Tsheljuskin-niemellä. Se oli myöskin muodoltaan ete-
läisempi, jonka lienee vaikuttanut sekä seudun eteläisempi
asema, että Chatanga-joen tämän saaren rantoja huuhtoi-
leva lämmin vesi. 1

1 Seuraavat 65 lajia kokosi t:ri Kjellman täältä:
Saussurea alpina DC.
Gymnandra Stelleri Cham. Sf Schlecht.
Pedicularis birsuta L.
Eritrichium villosum Bunge.
Myosotis silvatica Hoffm.
Phaca frigida L.
Dryas octopetala L.
Sieversia glacialis R. Br.
Potentilla emarginata Pursh.
Saxifraga oppositifolia L.

„ bronchialis L.
„

flagellaris Willd.
„ Hirculns L.

serpyllifolia Pursh.

Saxifraga stellaris L. f. comosa.
„ nivalis L.
„ hieraciifolia Waldst. Sf Kit.
„ puncata L.
„ cernua L.

rivularis L.
„ csespitosa L.

Chrysosplenium alternifolium L.
Eutrema Edwardsii R. Br.
Parrya macrocarpa R. Br.
Cardamine bellidifolia L.
Cochlearia fenestrata R. Br.
Draba alpina L.
Papaver nudicaule L.
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Preobroshenie-saaren luonnonlaatu. Ero Lenoilta.

Valitettavasti ei aika myöntänyt meidän viipyä muuta
kuin joitakuita tunteja tällä tieteellisessä suhteessa tärkeällä
saarella; kello ! /2 11 illalla nostettiin siis ankkuri jälleen
ja lähdettiin matkaa jatkamaan pitkin rannikkoa.

Elokuun 25, 26 ja 27 päivänä oli enimmäkseen kau-
nista ilmaa ja jäätön meri edessä. Veden lämpömäärä nousi
-f- 5°,8 saakka, ja sen suolaisuus vähentyi suuresti. Mutta
vesi madaltui nyt niin, että esim. yöllä vasten 26 päivää
oli sangen työläs päästä muutamien särkkien ohi, jotka
olivat länsi puolella Lenan suistoa 01onek’in suun kohdalla.

Alkujaan oli aikomukseni antaa Vegan erota Lena’sta
vasta jossakin Lenan suuhaavassa; mutta matalan veden,
hyvän tuulen ja edessämme olevan jäättömän meren täh-
den, päätin erota Lena’sta aavalla merellä Tumat-saaren
edustalla. Yöllä vasten elokuun 28 päivää tapahtui ero,
sittekuin kapteni Johannesen suostutulla merkillä oli kut-
suttu Vega’lle ja saanut tarpeelliset määräykset, passin l ja
kirjeitä kotimaahan. Jäähyväiseksi pienelle uskolliselle seu-
raajallemme Asian pohjoisniemen kierrossa laskettiin muu-
tamia raketteja ilmaan, jonka jälkeen kukin lähti mää-
räänsä kohti.

Norjasta Lenaan olivat sumut olleet meille suureksi
haitaksi, mutta ainoastaan kuin Tsheljuskin-niemen itäpuo-
lella etäännyimme rantavesistä, kohtasimme jäitä niin pal-

Ranunculus pygmaeus Wg.
„ hyperboreus Rollit.
„ nivalis L.
„ sulphureus Soi.

Caltlia palustris L.
Wahlbergella apetala (L.) Fr.
Stellaria humifusa Rollit.

„ Edwardsii R. Br.
Cerastium alpinum L.
Alsine maoröcarpa Fenzl.

„ rubella Wg.
Sagina nivalis Fr.
Oxyria digyna (L.) Hill.
Polygoniini viviparum L.
Salix arctica Pali.

„ reticulata L.
„ polaris Wy.

Poa arctica R. Br.
pratensis L.

Glyceria angustata R. Br.
„ vilfoidea (Ands.) Th. Fr.

Arctophila pendulina (Lcest.) And.
Catabrosa algida {Soi.) Fr.
Colpodium latifolium R. Br.
Dupontia Fisheri R. Br.
Aira csespitosa L.
Hierocbloa pauciflora R. Br.
Alopecurus alpinus Sm.
Eriophorum angustifolium Roth.

„ russeolum Fr.
„ Scheuchzeri Hoppe.

Carex ursina Desv.
„ aquatilis Wg.

Juncus biglumis L.
Luzula hyperborea R. Br.

„ arctica 81.
Lloydia serotina (L.) Reichenb.

1 Ennen lähtöämme olin Kunink. Ulkoasiain-osaston kautta saanut We-
näjän hallituksen antamia avonaisia kirjeitä, joissa kaikkia, tiehemme sattuvia
venäläisiä virastoja vaadittiin olemaan meille avuksi, jos mitä tarvitsisimme.
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jon, että olivat kulullemme esteeksi. Jos koko ajan olisimme
seuranneet rannikkoa, ja jos ilma olisi ollut selkeätä ja
kulkuväylä niin tarkoin pohjusteltua, että aina olisimme saa-
neet laskea läheltä maata, niin ei jäät milloinkaan olisi
estäneet Yega’n kulkua Lena’n suulle, ja vakuutukseni on,
että asian laita on sama vuosi vuodelta elokuun loppupuo-
lella, ainakin Jenisei’n ja Lena’n välisellä matkalla. Luu-
loni on, että Atlantista LenaJle purjehtijata useimmin koh-
taa jääesteet Kara-meren länsi osassa kuin Asian pohjois-
niemen tienoilla.

-^BW)B^-
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Kahdeksas Luku.
Fraser’in ja ExpressMn matka Jenisei’tä ylös ja niiden paluumatka Nor-

jaan. Välikirja Lenan luotsaamisesta Lena-jokca ylös. Lenan matka suis-
tosta ja jokea ylös JakutskMin. Sipirian luonnonlaatu yleensä. Jokipiirit.

Maanviljelyskelpoisuus ja parempani kulkuneuvojen puute. • Suuret joet,
Sipirian tulevaiset kauppatiet. Matka Jeniseistä ylös vuonna 1875. Sibi-
riakoffin saari. Tuntura. Sipirian aarniometsä. Länsi-Sipirian asuk-
kaat; venäläiset, Sipiriaan tuomitut, „asiatit“. Kulkukeinot Jeniseillä: koira-
veneitä, vedellä liikkuvia, höyryvoimalla kulkevia kauppapuoteja. Uusia toi-
veita Sipirialle.

Tämän matkakertomuksen johdannossa olen maininnut,
että Yegaa aluksi seurasi kolme muuta, myöskin minun
käskettävää laivaa, ja että niidenkin matkat ansaitsevat
huomiota merikulun historiassa. Kun nyt Lenan suun koh-
dalla erkanimme siitä laivasta, joka seurasi Yegaa kauim-
maksi itään, lienee sovelias muutamilla sanoilla tehdä sel-
koa Fraser’in, Expresshn ja Lena’n loppumatkoista ja minkä
vuoksi ne ovat tärkeinä pidettävät.

Kun herra Serebrennikoff, Sibiriakoffin asiamiehenä, oli
tullut Expresshin, ruvetakseen Jenisei-matkaa varten aiotun
kahden laivan pääjohtajaksi, lähti Fraser elok. 9 päivänä
kello 10 e. p.p. Dicksonhn satamasta jokea ylös, hinaten
Expresshä perässään. Matka kävi onnellisesti, paitsi että
joskus tuntemattomalla reitillä jouduttiin vähän karille.
Elokuun 11 päivänä päästiin Korepowskoi’lle, johon minä
1876 asetin ne tavarat, jotka Ymer otti mukaansa. Täällä
otettiin vanha ystäväni 1875 ja 1876 matkoilta, kasakka
Feodor, laivaan. Hän osoitti nytkin olevansa yhtä vi-
raton luotsitoimessaan kuin ennen. Käyttämättä hyväk-
seen kokemustaan vuodelta 1876, jolloin hän monasti ohjasi
Ymer’in karille, ei hän vieläkään ollut päässyt selville val-
tamerta kulkevan laivan ja lituskapohjaisen Jenisei-soiman
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rakennusmuodon erikaltaisuudesta, ja vaaran uhatessa un-
hoitti hän, omaan huostaansa jätettynä, vastuun-alaisuu-
tensa ja virkavelvollisuutensa, vetäen rauhassa sikeätä unta.
Herra Serehrenikoffin ja laivojen päällikköjen täytyi siis
itsensä, edellä kulkevasta höyrypurresta ahkerasti pohjus-
taen, etsiä sopivata kulkureittiä. Tasaisten, matalien pen-
sastojen ja, ruohoisten nurmien peittämäin saarten välinen
väylä oli usein hyvin kapea, mutta näkyy kuitenkin olleen
jokseenkin syvä, koska laivat kelvollisetta luotsittakin kulki-

Höyrylaiva Fraser.

vat 5—30 meterin vedellä, ja kun kulkuväylän tunteva
kalastaja otettiin oppaaksi, laskettiin täydellä vauhdilla
noin 30—50 meterin syvyistä vettä eteläisten Briochowski-
saarten 1 välitse. Elok. 14 päivänä tultiin Tolstoinos’iin,
missä on hyvin säilynyt simovia noin 70° 10' p. lev., 370
kilometeriä etelässä DicksonMn satamasta. Elokuun 15 päi-
vänä käytiin ankkuriin hyvään satamaan lähelle erästä,

1 Minä merkitsen tällä nimellä, muun nimen puutteessa, kaikkia niitä
lukemattomia saaria, jotka ovat Jeniseissä 69° 45' ja 71° p. lev, välillä.
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100 kilometeriä ylempänä itse metsärajassa olevata, Saastrow-
skoi nimistä simovia, missä lasti oli purettava ja toinen
laivaan otettava. Elokuun 16 päivänä tehtiin laituri, ja
17 päivänä aloitettiin lastin purkaminen, joka päättyi 20
päivänä. Täältä meni Fraser vielä ylemmäksi ottamaan
Dudinosta kaikenlaista siellä säilytettyä tavaraa; talia, ni-
suja, rukiita ja kauroja. Syysk. 2 p. palasi höyrylaiva
SaostrowskoiTle, jossa Express sillä välin oli ottanut lastia.

Dudino on kirkonkylä, Jenisei’hin laskevan Dudinko-
joen suussa. Siellä oleskelee kaksi pappia, smotriteli (mel-
keen meidän nimismiestämme vastaava päällysmies), pari
Sipiriaan tuomittua, muutamia venäläisiä työmiehiä ja joukko
maan-asukkaita. Tähän lisäksi paikan omistaja, mahtava
kauppias Solnikoff. Tämä toimellinen ja kelpo mies hal-
litsee rahallisesti koko seutua, jonka asukkaat tavalla tai
toisella ovat hänen vallanalaisia. Viljaan, viinaan, sokeriin,
teehen, rautakaluihin, ruutiin, lyijyyn, kankaisin ja nahkaan
vaihtaa hän itselleen turkiksia, kalaa, mammuti-elfenluuta
y. m. Nämä tavarat lähettää hän sitten höyrylaivassa Je-
niseiskhin, sieltä Kiinaan, Moskowaan, Pietariin y. m. vie-
täväksi. Muun muassa on hänellä myös suuret kivihiili-
kerrokset, Dudino’sta noin 60 kilometerin päässä olevissa
Noril-vuorissa. Tämä vaatimaton ja yksinkertainen mies
on ollut erinomaisen kohtelias kaikkia tiedemiehiä kohtaan,
joiden pariin hän on joutunut. Hänen asumuksensa, lähellä
metsärajaa, on luultavasti Sipirian tunturan komein palatsi,
joka maan-asukkaissa, niin likeisissä kuin etäisissä, herättää
suurta kummastusta. Se on suurista hirsistä kaksikertai-
seksi rakennettu, siinä on viheriäksi maalattu katto, ja
monta lasia, joiden koristetut vuorilaudat ovat valkoisella
ja sinisellä kirjaeltuja. Huoneet ovat lämpöisensä pitäviä,
permannot turkiksilla peitetyt, laseissa on kukkakasveja,
seinillä pyhäin kuvia, valokuvia ja vaskipiirroksia.

Syysk. 7 päivänä oli kaikki valmista lähtöön. Fraser
ja Express nostivat ankkurinsa lähteäkseen paluumatkalle.
Kahden päivän kuluttua tavattiin Tolstoinoshlla kapteni
DallmanTn johtama höyrylaiva Moskwa 1 Bremenhsta. Siinä

1 Moskwa oli ensimäinen höyrylaiva, joka Atlantin merestä tunki Jeni-
seisk’in kaupunkiin. Tämän matkan pääkohdat mainittakoon tässä.

Parooni Knoop oli useiden venäläisten kauppiasten kanssa vuonna 1878



Kahdeksas Luku.

302

oli Jenisei’n suussa haaksirikkoon joutuneen, norjalaisen,
kapteni Brun’in johtaman, Zaritsa höyrylaivan miehistö.
Kun Fraser syysk. 13 päivänä saapui rannalle ajautuneen
Zaritzahi luo, ruvettiin tätä pumpuilla tyhjentämään ja saa-
tiin siten karilta pois. Sen kone pantiin nyt kuntoon ja
se vietiin takasin Norjaan. Syysk 19 päivänä saapui kaikki
kolme laivaa Matotshkin-salmelle, missä olivat Beluga hay’ssa
muutamia päiviä ankkurissa ottaakseen vettä ja sovitellak-
seen lastia. Saman kuun 22 päivänä purjehtivat ne sal-
mesta länteen päin, ja laskivat täysilastisina ja täydessä
kunnossa ankkurinsa 26 päivänä Hammerfest’in satamaan. 1

600 tonnia talia, nisuja, rukiita ja kauroja tuotiin nyt en-
simäisenä lastina Jenisei’stä Europaan. Sipinään viedyt
tavarat olivat pääasiallisesti 16 tonnia nauloja, 8 tonnia
hevoskenkiä, 4 tonnia hevoskengän nauloja, 16 72 tonnia
kankirautaa, 33 tonnia tupakkaa, 60 tonnia suoloja, 24
astiaa petroleumia, rautainen lossivene kappaleina ynnä
siihen kuuluvat ankkurit y. m. 2

Ennenkuin alan selitellä Lenan matkaa, täytyy minun
muutamilla sanoilla mainita niistä hankkeista, joita herra
Sibiriakoff oli pannut toimeen turvatakseen sen matkustusta
joen suusta määränsä päähän, JakutskMn kaupunkiin. Tie-
tysti on laivan hyvin työläs luotsitta osata avarassa, ma-

yuokrannut höyrylaiva Louise'n , tavaran kulotusta varten JeniseTlle, mutta se
joutui jo Norjan rannikolla haaksirikkoon. Sen sijaan vuokrattiin toinen norja-
lainen laiva, Zaritsa, knlettamaan Louise’n lastia määrän päähän. Mutta tämä-
kin laiva joutui Jenisetn suussa karille ja miehistö pelastui Zaritsaa seuraa-
vaan pieneen Mnskwa nimiseen höyrylaivaan. Tällä laivalla matkusti nyt kap-
teni Dallman, Bremenin kauppias Helwiq Schmidt ja venäläisen raha-asian mi-
nisteristön virkamies, Ehlertz , jokea ylös, Moskwa’ll matka kävi onnellisesti.
Se saapui syysk. 4 päiv. Goltshicha’an. Turuchanskhn ohi kulettiin siis monen
viivykkeen vuoksi vasta syysk. 24 p. Lokakuun l päivänä tultiin Podkamnu-
naja Tunguska’an ja saman kuun 14 p. Moskwa’ll talvisatamaan Tshornä-joella,
muutamia peninkulmia Jeniseisköstä pohjoiseen (Fahrt auf dem Jenissej von
der Mundung bis Jenissejsk im Sommer 1878; Petermanns Mittheilungen 1879,
s. 81).

1 Näiden laivojen matkoja koskevat erityisseikat olen ottanut minulle
annetusta, kapteni Emil Nilssonin päiväkirjan jäljennöksestä.

2 Wigginshn ja minun vuonna 1876 Jeniseflle viemät, samoinkuin Schwa-
nenberg’in sieltä vuonna 1877 tuomat tavarat olivat oikeastaan vaan suuria
tavaranäytteitä. Mitä tavaraa Zaritza’ssa oli, sen Jenisei’n suussa karille ajau-
tuessa, sitä en tiedä.
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tälampien ja syvempien haarojen kikkailemassa, tuntemat-
tomassa suistomassa. Herra Sihiriakoff in toimesta piti suis-
ton pohjoispäässä olla Lenan vastassa jokiluotsi, jonkakanssa
herra Kolesoff oli tehnyt välikirjan. Koska tämä välikirja
monessa suhteessa kuvaa näiden etäisten seutujen yhteis-
kunnallisia oloja, otan sen, minulle lähetetyn jäljennöksen
mukaan kokonaisuudessaan tähän.

„Jakufsk, vuonna tuhat kahdeksansataa seitsemänkymmentä
kahdeksan 18 päivä helmikuuta olen minä allekirjoittanut, jakuti
Afonasii Fedoroff Winokuroff, tehnyt seuraavan välikirjan Jakutsklssa
asuvan toisen luokan kauppiaan Ivan Platonooitsh Kolesoff'in kanssa.

1. Minä Winokuroff sitoun luotsaamaan professori Norden-
skiöldin retkikunnan laivaa Lena-jokea ylös Tas-Ary’n kylästä,
joka on 150 virstaa Bulun kylää alempana. Tumat-saaresta, joka
on Lena-suiston koillisessa osassa sitoun omalla kustannuksella
hankkimaan saman laivan luotsaajaksi jonkun paikalla asuvan
miehen, joka tarkoin tietää syvimmän uran Lena-joessa Tas-Ary’n
kylään saakka. Tämän luotsin tulee retkikunnan päällikön eroittaa
toimestaan Tas-Ary’n kylässä.

2. Koska en itse taida venäjän kieltä sitoun ottamaan mu-
kaani jakuti-tulkin, joka osaa venäjätä ja on kirjoituksen taitava.
Toukokuussa tänä vuonna tulee minun WinokurotFin tulkin kanssa
matkustaa Jakutsklsta Lena-jokea alas Tumat-saareen, jossa tul-
kin kanssa vartoon retkikuntaa.

3. Tumat-saarelle mennessäni on velvollisuuteni seudun asuk-
kaista palkata itselleni taitava tienopas, jonka minun veneissäni
tulee seurata meitä Lena-suiston syvintä uraa tälle saarelle. Tas-
Ary’n kylästä Tumat-saarelle mennessäni tulee minun pohjustella,
ja muistoon merkitä kulkuväylän syvyys.

4. Bulun kylän jaTumat-saaren väliltä sitoun etsimään kahta
laivalle sopivata, jäiltä suojattua talvehtemispaikkaa. Lisäksi lu-
paan retkikunnan päällikölle esittää päiväkirjan, sisältävän kaikki
tiedot, mitkä katson laivakululle ja laivojen talvehtimiselle tär-
keäksi, ja ilmoitan myöskin ne paikat, jotka ovat laivakululle vaa-
rallisia tahi sopimattomia.

5. Tumat-saarelle päästyäni, panen parhaani löytääkseni
saaren läntiseltä rannalta merellä kulkeville laivoille sopivan sata-
man. Tätä tarkoitusta varten sitoun tuomaan mukanani kaksi
omaa venettä, jotka retkikunta saa omakseen, jos tarve vaatii.
Löydetyn sataman rannalle sitoun jonkun korkean vuoren kukkulalle,
joka näkyy Kap Olonekhlle, ajopuista tahi maasta tekemään ka-
sakka-töyryn näköisen merkkitornin, joka ei saa olla seitsemää
jalkaa matalampi. Tälle alustalle tulee minun pystyttää kolmesta
tahi useammasta paksusta parrusta tehty pukki, jonkapäälle minun
pitää asettaa pitkä riuku, nenässä lippunyörin kiekko. Lipun pi-
tää olla vähintäin 42 jalkaa maasta. Täten tehtyä merimerkkiä
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pitää minun vartioida siksi kuin joki jäätyy. Tähän tarkoitukseen
on Kolesoff antanut minulle valmiin lipun, nyörikiekon ja nyörin.
Mutta kun yöt käyvät pimeiksi, pitää minun lähellä merimerkkiä
polttaman kahta, kolmea suurta roviota tahi ripustaman lyhtyjä
itse merimerkkiin sillä tavoin, että nämä tulet tahi lyhdyt näkyvät
merelle.

6. Tas-Ary’n kylästä tulee minun oikeata kulkuväylää viedä
retkikunnan laivaa JakutskTin saakka Lena-jokea myöten. Tulkin
pitää koko ajan olla vieressäni.

7. Siitä päivästä asti, kun JakutskTsta lähden, siihen päi-
vään saakka jolloin palvelukseni Nordenskiöldin retkikunnassa päät-
tyy pitää meidän, tulkkini ja minun WinokuroffTn, aina oleman
selvät (ei päissämme), rehelliset, nöyrät ja kaptenin käskyille tuiki
kuuliaiset.

8. Kaikesta tästä velvoituksestani tulee herra KolesofFin
minulle maksaa yhdeksän sataa ruplaa.

9. Retkikunnan tultua JakutskTin en päällikön luvatta saa
lähteä mihinkään, vaan täytyy minun jäädä laivaan. Jos kapteni
näkee tarpeelliseksi, että saatan häntä takasin Lenan suuhun, täy-
tyy minun kolmesta sadasta ruplasta noudattaa tätä hänen tah-
toaan. Nyt mainitulle paluumatkalla ei minun tarvitse pitää tulk-
kia mukanani.

10. Jos retkikunnan tulo Tumat-saareen ennen marraskuuta
jostakin syystä estyy, on minulla oikeus tuikkinen! lähteä JakutskTin,
jossa minun tulee herra KolesoffTlle näyttää linnanpäällikkö Bash-
leffTn tahi jonkun muun, paikkakunnan virkamiehen virkansa puo-
lesta antaman todistuksen, että todellakin olen Tumat-saarelle ra-
kentanut merimerkin ja oleskellut siellä joen jäätymiseen asti, enkä
sieltä lähtenyt ennenkuin odottaminen on näkynyt turhaksi. Tässä
tapauksessa tulee herra KolesoffTn tämän välikirjan nojalla ruveta
minun kanssani tilille ja maksaa minulle koko summa, 900 ruplaa
sekä 200 ruplaa paluumatkastani.

11. Jos retkikunnan laivat tulevat Tumat-saarelle niin myö-
hään, etfei Lena-jokea enää pääse kulkemaan, pitää meidän, tulk-
kini ja minun, talvehtia retkikunnan kanssa, kunnes jäät vuonna
1879 lähtevät joesta. Ja silloin tulee meidän, minun ja tulkkini,
omalla kustannuksellamme asua siellä, missä laivat talvehtivat, ja
tehdä retkikunnan työtä niinkuin sen miehistöön kuuluvat ainakin.
Merenkulun ulotettua 1879 johdatan laivat talvehtimispaikasta Ja-
kutskTn kaupunkiin. Siitä saan paitsi minulle tulevat 900 ruplaa
vielä 800 ruplaa lisäksi. Jos tälläkin matkalla olisi tarpeen seu-
rata laivoja JakutskTsta takasin Lenan suuhun, pitää minun tehdä
sekin ja siitä saada kolme sataa ruplaa. Mutta jos laivat talveh-
tivat JakutskTssa, saan olla talven vapaana, mutta täytyy minun
seuraavan vuoden matkalla seurata niitä Lenan suuhun, jos niin
vaaditaan. Siinä tapauksessa olen saava 300 ruplaa.

12. Suostutusta summasta tulee herra KolesoffTn kohta tä-
män välikirjan tehtyä maksaa minulle kolme sataa ruplaa, touko-
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kuussa lähdettäessä’ sata viisikymmentä rapiaa ja Bulun kylässä
kaksi sataa viisikymmentä rapiaa, seuraajien ja luotsin palkkaami-
seksi sekä muiden kustannusten korvaamiseksi. Loput tulee minun
saada Jakutskhin palattua.

13. Jos sairaus estää minua Tumat-saarelle menemästä, tu-
lee minun lähdön aikaan toukokuussa maksaa herra Kolesoffille
takasin tätä välikirjaa tehdessä saadut rahat, paitsi veneiden hin-
nan, ja mitä olen tulkille käsirahaksi antanut. Jos en silloin voisi
tätä takamaksua tehdä, tulee minun, Winokuroffin, herra Sibiria-
kofTin kultakaivoksissa työlläni sovittaa velkani.

Tätä kaikkea on meidän molempain, välikirjain tekijäin pyhä
velvollisuus rikkomatta noudattaa.“

Jäljennökseen on tehty muistutus, että jakuti Afanasii
Fedoroff Winokuroff nimikirjoituksen asemesta on tähän
välikirjaan pannut sinnettinsä, jonka jakuti Alexei Zassimoff
Mironoff oli tehnyt, ja että kauppias Ivan Kolesoff hyväk-
syi mainitut ehdot, sekä että tämä välikirja semmoisenaan
pantiin Jakutilaisen piirin poliisiviraston kirjoihin.

Jakutsk’in kuvernöri ja pispa suosivat kysymyksen-
alaista matkaa ja olivat avulliset välikirjan toimeensaami-
sessa. Jälkimäinen tunsi omasta kokemuksesta jäämeren
rannikon. Mutta kuitenkin kävi niin onnettomasti, että
luotsi saatuansa luvatun suuren rahasumman iloissaan joi
itsensä päihin ja taittoi toisen käsivartensa. Hän ei siis
voinut saapua kohtauspaikalle ja JohannesenTn täytyi omin
päinsä matkustella pienellä höyryvenellään.

Kun Lena yöllä vasten elok. 28 päivää oli eronnut
Yegasta, höyrysi se maata kohden ja tuli jo samana päi-
vänä Lena-suiston koillisimpaan niemeen, noin 73° 47' p.
lev. 1 Täällä piti luotsin merimerkki oleman, mutta luotsia
ci näkynyt enempää kuin lipun-riukuakaan. Löytääkseen
tätä purjehdusmerkkiä laski Johannesen 40 kiloraeteriä pit-
kin rantaa länteenpäin, mutta kun näki työnsä turhaksi
palasi hän ensinmainittuun paikkaan, jossa nousi maalle.
Rannalla oli hyvin vanha, vallan maatunut mökki, luulta-

1 Johannesen’in määräyksen mukaan. WraugeFin kartalla on tämän nie-
men napakorkeus merkitty 73° 30'. Pituudeksi sai Johannesen 125° 31' 127°
asemesta.
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vasti niiden retkikuntain -ajoilta, jotka tämän vuosisadan
alussa olivat täälläpäin käyneet. Peuroja nähtiin paljon.
Kun mainitun välikirjan mukaan merimerkin piti näkymän
Kap 01onek’ille, meni Johannesen vielä kerta länttä kohden
seuraten rantaa niin liki kuin suinkin. Mutta kun meri
täällä madaltui madaltumistaan, eikä tornia näkynytkään,
täytyi Johannesenhn itsensä lähteä matkaan suisto-maan

Höyrylaiva Lena.

läpi, ja hän päätti tähän tarkoitukseen etsiä itäisimmän suu-
haaran, joka kartoissa on leveäksi piirretty ja jota juur-
ten pohjoisten retkikuntain 11 laivat näkyvät kulkeneen. 1

1 LatkinHn mukaan (Petermanns Mittkeilungen 1879, s. 92) on Lenan
suistossa seitsemän päähaaraa, joista läntisin on Anatirtish nimeltään. Se las-
kee mereen 56 jalan korkuisen, Iskap (Lecljanoi) nimisen kukkulan juuressa.
Sitä seuraa jokihaara Bjelkoi, sitä Tumatsky, jonka suussa Laptewhn vuon-
na 1739 pystyttämä merimerkki vielä on pystyssä. Sitten seuraa joen muut
päähaarat: Kychistach, Trofimowski ja Kischlach, ja viimeksi sangen leveä,
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Neljäkymmentä kilometeriä idässä Lena-suiston pohjois-
kärestä tapasi Johannesen kolme hietasärkkää, jotka hän
kiersi. Niiden ohi päästyä syveni vesi, niin että hän pääsi
kulkemaan 5 kilometerin päässä maasta. Syysk. 1 päivänä
laski Johannesen ankkurinsa erääsen, mantereesen pistävään
lähtemään lähellä Bychowski-haaran suuta, ja jatkoi täältä
syysk. 3 päivänä kello 2 t. 30 m. e. p.p. matkaansa jokea

Hans Christian Johannesen,
Lenan päällikkö. Synt. IS4G.

ylös. Mutta jo kello 10 e. p.p. joutui Lena karille. Vesi
teki alenemista ja alkoi vasta tunnin jälkeen keskiyötä jäl-
leen nousta. Päästiin siis vasta seuraavana päivänä kello
8 e. p.p. suurella vaivalla irti. Suistossa purjehtimista työ-
lästytti jo 140 vuotta sitten tehdyt kartat, jotka nyt ovat
melkeen mitättömät. Suisto on nimittäin siitä ajasta suu-
itäisin, Bychowski niminen suuhaarca. Luullakseni on joku kapeampi suuhaara
sopivampi purjehtimiselle kuin tämä leveä, matalien täyttämä haara.
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resti muuttunut. Missä siihen aikaan oli hietamatalia, on
nyt suuria, metsäisiä ruohokkaita saaria. Toisin paikoin
taas on vesi syönyt kokonaisia saaria.

Karilla oltaessa tuli yhdeksän tungusia laivaan. He
soutivat pienissä, yhdestä puusta koverretuissa ruuhissa,
jotka kantoivat yhden miehen kukin. Turhaan koetti Jo-
hannesen saada yhtä heistä höyrylaivaa luotsaamaan. Hän
ei saanut heitä ymmärtämään asiata, vaikka venäläinen
tulkki teki parastaan. Tämä osoittaa kuinka vähän yhteyttä
näillä tunguseillä on ollut Sipirian vallitsijain kanssa, tahi
kuinka työläästi ja vastahakoisesti villi-ihmiset oppivat si-
vistyneiden kansojen kieltä.

Yasta jouluk. 7 päivänä oli vihdoin päästy suistosta
itse jokeen, jossa kulkuväylä kävi paljoa paremmaksi. Jo-
hannesen arvelee matkakertomuksessaan, Lena-virran länti-
siä suuhaaroja jotenkin vähäpätöisiksi. Tämän arvelunsa
perustaa hän osaksi siihen, että itäiseen suuntaan laskeva
vesi on, virran koko vesimäärään katsoen, erinomaisen suuri,
osaksi myöskin siihen, että vesi niissä läntisissä ja poh-
joisissa suuhaaroissa, joissa Johannesen oli käynyt, on val-
lan suolaista, jota vastoin itäisen suuhaaran vesi on ihan
suolatonta. 8 päivän aamuna saavuttiin ensimäiseen vaki-
naiseen ihmisasuntoon Lenan rannalla, Tas-Ary. Käytiin
maissa kulkureittiä tiedustelemassa, vaan asujamet, jotka
olivat tuuguseja, eivät heitä ymmärtäneet. Samana päi-
vänä jälestä puolen päivän saapuivat he toiseen Bulun ni-
miseen jokikylään. Koska Johannesenhn oli kiire päästä
eteenpäin aikoi hän kulkea tämän kylän sivu siinä uskossa,
että sekin olisi paljaiden „asiatien“ 1 asuma. Mutta näh-
dessään höyrylaivan tervehtivät asujamet sitä laukaisemalla
kaikki käsillä olevat pyssynsä. 2 Silloin laski Lena ankku-
rinsa. Kaksi ruununpalvelijaa ja pappi tulivat laivaan, ja
viimemainittu piti siellä kiitos-jumalanpalveluksen.

Tuolla kaukana tunturan rajalla näkyy yksin asiatikin
vallan hyvin käsittävän, mikä suuri merkitys sillä on, että
laivat valtameriltä pääsevät tunkemaan Sipirian isojen vir-
tojen luo. Tästä näin todistuksen myöskin vuonna 1875.
Kun omassa pohjoismaisessa veneessäni kahden tiedemiehen

1 Niin nimitetään Sipiriassa yhteisellä nimellä kaikkia maanasujamia.
2 Tätä on väärin selitelty siten, että he olisivat ampuneet laivaa.



309

Lenan matka jokea ylös ja tulo Jakvtsk’iin.

ja kolmen pyydystäjän kera soudin virtaa ylös, ennenkuin
olin kohdannut Aleksander höyrylaivaa, käytiin muun muassa
maissa yhdessä kohden, missä joukko dolganeja sattumalta
oli koossa. Kun nämä pääsivät selville siitä, ett’emme tul-
leet heidän luo viinankauppijoina eikä kalan-ostajina etelästä,
vaan pohjoisesta, mereltä

, joutuivat he vallan haltijoihinsa
pelkästä ilosta. Nahkoihin puetetut ihmettelijämme syleili-
vät meitä mitä herttaisimmasti, ja pudottivat vihdoin erään
meistä veteen, innossaan puoliväkisellä kantaessan häntä
matalalle rannalle kimitettyyn vcneesen. Dudinossa pitivät
papit myöskin kiitos-jumalanpalveluksen onnellisesta tulos-
tamme. Kaksi heistä messusi ja pitkäliepeiseen lammas-
nahka-kauhtanaan puettu lukkari heilutti ahkeraan ja har-
taasti isoa suitsutus-astiaa. Tästä lähtevä savu ei alkuaan-
kaan tullut erittäin hyvältä, mutta pian muuttui se niin
väkeväksi ja pahanhajuiseksi, että minä, joka seisoin likinnä
pappeja, olin läkähtyä, vaikka nämä juhlalliset menot pi-
dettiin ulko-ilmassa. Pian peittyi lukkari sakeaan savu-
pilveen, ja nyt huomattiin, että hänen turkkinsa oli sytty-
nyt tuleen, yhtä haava kuin suitsutuskin. Jumalanpalve-
lusta ei kuitenkaan sentähden keskeytetty; kaadettiinpa vaan
yleisön nauraessa vettä lukkarin niskaan, joten tulipalo saa-
tiin sammumaan.

9 päivänä aamuna, jatkoi Lena matkaansa jokea ylös.
Pappi ja ruununpalvelijat seurasivat mukana mutta kohta
täytyi panna heidät maalle, koska ilossaan olivat juoneet
itsensä pilalle päihin. Syyskuun 13 päivänä saavuttiin Shi-
ganskhin, josta otettiin näytteitä siellä tavattavista hiilistä,
mutta ne nähtiin kelvottomiksi 1

, ja syyskuun 21 päivä
tultiin Jakutskhin. Sekä väestö että virkakunnat vastaan-
ottivat ystävällisesti ja vieraanvaraisesti ensimäistä, valta-
meriltä tänne Sipirian sydämeen tullutta laivaa. Mutta
kun ei Johannesen täällä tavannut Sibiriakoffin asiamiestä
Kolesoifia, jatkoi hän matkaansa jokea ylös, kunnes hän
lokakuun 8 p. saapui 220 virstaa WitimTsta, noin 60°
pohj. lev. olevaan Niaskaja’n kylään. Täältä palasi hän

1 Hiilikerros on usein kelvoton lähinnä pintaa, missä se vuosisatoja on
ollut alastonna ja alttiina ilman vaikutukselle, jota vastoin syvemmistä kerrok-
sista voi saada hyvin kelvollisia hiiliä. Muuten on luultava, että hiilikerrosta
ympäröivää hiililiusketta tässä on pidetty varsinaisina hiilinä. Täänlainen ereh-
dys on sangen tavallinen hiilten louhintaan tottumattomissa.
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taas Jakutskhin ja pani laivan talvisatamaan vähän etelään
tästä kaupungista.

Siten olivat Fraser, Express ja Lena täydellisesti toi-
mittaneet ne tehtävät, mitkä ennen retkikunnan lähtöä oli-
vat niille määrätyt, ja näille retkille on aina annettava
tärkeä sija, kysymyksen ollessa niistä tutkistelemuksista,
joiden kautta Sipirian jäämeri avattiin merenkululle.

Jakutsk 1600-luvulla.
WitsenHn mukaan.

Antaakseni käsityksen tämän meriliikkeen merkityk-
sestä maailmankaupalle, sekä niistä uusista onnen ja varal-
lisuuden lähteistä, mitkä se voi tuottaa millioneille ihmi-
sille, tahdon puhua muutaman sanan niiden maanosien laa-
dusta, jotka tämän merikulun kautta joutuisivat Europan
vanhojen sivistysmaiden yhteyteen.
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Ajatellessamme Sipiriaa sen laveimmassa merkityksessä,
s. o. sekä varsinaista Sipiriaa että myöskin niitä sisä-
Asian osia, jotka ympäröivät isojen sipirialaisten virtojen
lähde-alueita, voimme vallan hyvin verrata tätä maata,
mitä laajuuteen, ilmanalaan, viljavuuteen sekä lukuisan asuja-
miston elättämisen mahdollisuuteen tulee, Amerikan 40° poh-
joista leveyttä pohjoisempana olevaan osaan. Eteläpuolella

Jakutsk meidän aikana.

Uudemman venäläisen piirtokuvan mukaan.

sitä aluetta, missä ainoastaan metsästäjä, kalastaja ja poro-
paimentolainen voivat hankkia niukan elatuksensa, alkaa
avara metsä-alue, jota on vaikea asua ja joka luonnoltaan
kenties on Ruotsin ja Suomen, 60 tahi 61 pohj. leveys-
asteen pohjoispuolella olevien seutujen kaltaista. Etelä puo-
lella tätä metsävyöhykettä kohtaa taas Sipiriassa samoin
kuin Amerikassakin äärettömiä aloja erinomaisen hyvää
viljelysmaata. Viimeisten vuosien viljanvienti Yhdysvaltojen
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ja Kanadan rajamaista todistaa selvään, kuinka runsaasti
senlainen maa palkitsee viljelijän vaivat. Sipirian ja Ame-
rikan välillä on kuitenkin tässä suhden suuri ero. Ame-
rikassa saadaan maan tuotteet helposti ja ilman isoja kus-
tannuksia Atlantin meren ja Ison-valtameren salamoihin,
jota vastaan Sipirian paras, IrLish-OVin ja Jenisei’n alku-
päässä oleva osa, on kaukana valtameristä, ja Sipirian isot
virrat, jotka luonto näkyy aikoneen sekä tämän maan asuk-
kaiden keskinäisen elämän valtasuoniksi, että välittäjiksi
keskusliikkeelle muun mailman kanssa, juoksevat kaikki
pohjoiseen ja laskevat senlaiseen mereen, jota aina viimei-
siin aikoihin saakka on pidetty vallan mahdottomana kulkea.

Näistä virroista käsittää kaksoisvirta Ob-Irtish lukui-
sine lisäjokine yli 60000 maatieteellisen neliöpeninkulman
suuruisen alueen, Jenisei-Angara ei täyteen 50000 ja Lena
vähän päälle 40000. 1 Kuten Sipirian vesistön tähän teok-
seen liitetystä kartasta näkyy, on ainoastaan vähäinen osa
näitä äärettömiä maita pohjoispuolella napapiiriä, eikä
niissä ole muuta kuin hyvin pienet alat metsätöiltä tun-
tuvaa, joka riippuu siitä, että suurin osa Jäämeren ranta-
maata laskee vetensä mereen toisien, pienempien jokien
kautta, jonkatähden sitä ei ole luettu nyt kysymyksessä
oleviin virta-alueisin. Jos otetaan 60° pohj. leveyttä vilje-
lyskelpoisen maan rajaksi pohjoisessa, niin jää kuitenkin
vielä 90000 maatieteellistä neliöpeninkulmaa viljelysmaata.
Kolmas osa tästä lienee metsäistä ja kenties jotenkin ras-
kastöistä vuorimaata, mutta muuten on se harvametsäistä,
helposti viljeltävää, uhkean kasvullisuuden peittämää ruoho-
tasankoa. Monessa kohden Venäjän mustan mullan eli
„tshernosem’in“ kaltainen maa, palkitsee runsaalla sa-
dolla vähimmänkin viljelystyön. Näiden seutujen asujan-
luku on kuitenkin tätä nykyä erinomaisen pieni, mutta

1 En ole ruvennut ilman tarkastelua tähän panemaan ennen jo tuhansia
kertoja jäljitettyjä lukuja, vaan olen PetermannHn, StielerHn käsikartassa löy-
tyvän pohjois- ja keski-Asian kartan johdolla, laskenut Sipirian virta-alueiden
suuruuden seuraavaksi:

neliökilometeriä maatiet, neliöpenink.
Obin virta-alue (Tas siihen luettuna) ... 3445000 62560
Jenisein „ 2712000 49250
Lenan „ 2395000 43500

Näistä alueista on 4966000 neliökilometeriä, eli melkeen 90000 maatie-
teellistä neliöpeninkulmaa, 60° pohjoista leveyttä etelämpänä.
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monta monituista millionaa voi helposti siellä saada ela-
tuksensa, kun vaan viljelys rupeaa hyväksensä käyttämään
tämän maan rikkaita, luonnollisia apulähteitä.

Sipirian tulevalle kehkeytymiselle erinomaisen onnelli-
sena on se seikka pidettävä, että sen kolme isoa virtaa
nyt jo enimmäkseen ovat purjehduskelpoisia. Ohi on pur-
jehduskelpoinen BiiskTstä 52 01/2 pohj. lev.) ja Irtish aina-
kin SemipalatinskTstä (50 fl 18' pohj. lev.). Jenisei taas,
joka, laskien kahtena valtahaarana Kiinassa olevasta lähde-
alueestaan, halkaisee koko Sipirian 46:sta aina 73:teen le-
veysasteesen ja siis läpäisee alueen, mikä pituudessa vas-
taa matkaan Venetia’sta NordkapTin tahi Mississippi’ll suusta
Winnipeg-järven pohjoisosaan, on jo luontojaan purjehdus-
kelpoinen merestä Jeniseiskhin saakka. Tähän kaupunkiin
tuodaan nyt jo tavaroita molempia valtahaaroja myöten,
Minusinskhstä ja Baikal-järven tienoilta. Asian tärkeyteen
katsoen huokeahintaisilla perkaustöillä saatane Angara pit-
kin matkoin purjehduskelpoiseksi, niinkuin myöskin se osa Se-
lengaa, joka on Kiinan rajan ja Baikal-järven välillä. Täten
avattaisiin vesitie pohjois-Kiihan ja etelä-Sipirian tuottei-
den kulettamiselle senlaisen meren rantaan, jonka poikki
s;ssä ä 6;ssa päivässä tavallisella höyrjdaivalla pääsee Vie-
nan merelle tahi Nordkaphin. Kaksoisjoki Oh-Irtish yhdis-
tää samoten Atlantin kanssa läntisen Sipirian ja Sisä-Asian
aina Kiinan Dsungariaan saakka, missä IrtishTn alkuna on
pienempi, Altai-vuorien eteläpuolelta, Jenisei’n lähdejoen
Selengan läheisyydestä lähtevä, Saisan-järveen laskeva Musta
Irtish niminen joki. Monessa kohden ovat Ob’in ja Jeni-
sei’n lisäjoet niin lähellä toisiaan, etfei vaadittaisi kuin
vähän kanavoittamistyötä näiden molempien vesistöjen yh-
distämiseksi. Sama on myös Jenisefn ja Lenan lisäjokien
laita, jotka monasti melkeen koskettavat toisiaan, ja Lena
itse on, Latkin’in sanan mukaan, purjehduskelpoinen Kot-
shugan kylästä mereen saakka. Tästä näkyy mitkä erin-
omaisen edulliset luonnolliset liike-urat Sipiriassa on, mutta
myöskin että Jäämcri on ainoa mahdollinen meriliikkeen
välittäjä tämän maan ja muun mailman välillä. Siitä riip-
puu juuri sipirialaisen jäämerikulun ääretön tärkeys. Jos
se saadaan aikaan niin voidaan vähillä kanavoimistöillä
tehdä tavaroiden kulettamisen Sipiriassa helpommaksi kuin
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useimmissa muissa maissa, jota paitsi tuo vanha usko
koillisesta kauppatiestä Kiinaan silloin saattaa toteutua.
Jos ei merikulku. Jäämerellä sitä vastaan tule parailleen,
pysyy Sipiria vielä kauan aikaa semmoisenaan raaka-
aineista rikkaana maana, mutta köyhänä kaikesta mikä
kuuluu siihen hauskuuteen ja mukavuuteen, jota sivistynyt
ihrainen meidän aikanamme jo välttäraättömästi vaatii.

Moni arvelee kenties, että Wenäjältä etelä Sipiriaan
tehty rautatie voisi poistaa nykyisen näissä seuduin vallit-
sevan kauppateiden puutteen. Mutta niin ei ole suinkaan
asian laita. Päinvastoin on juuri vesiyhdistys välttämätön
ehto senlaisen rautatien kannattamiselle. Ei voida nimit-
täin ikinä kulottaa maanviljelyksen eikä metsän tuotteita
rautatietä kolme ä viisi tuhatta kilometeria, jonka mat-
kan päässä Oh-Irtish’in virta-alue on lähimäisestä europa-
laisesta satamasta. Vaikkapa otaksuttaisiinkin, ett’ei kulo-
tus rautateillä kaikkine kuluineen nousisi korkeammalle
kuin 2V2 äyriä kilometeritonilta, niin tekisi se kuitenkin
Sipirian viljamailta Itämeren satamoihin 75 ä 125 kruunua
tonilta. Selvä on, ett’ei maanviljelyksen eikä metsän tuot-
teet kannata niin kallista kuletusmaksua, lastauskustannuk-
set siihen lisäksi, jonka helposti huomaa kun vertaa tätä
kuletusmaksua siihen missä hinnassa e. m. nisut, rukiit,
kaurat, ohrat, parrut y. m. nykyään ovat maailmanmarkki-
noilla. Mutta jos ei Sipirian maanviljelijä saa raaka-ai-
neitaan kaupaksi, niin jää tämä maa yhä eteenkinpäin yhtä
harvaan asutuksi, eikä sen vähälukuinen väestö edes jaksa
ostaa senlaisia nykyisen teollisuuden tuotteita, jotka kan-
nattaisivat pitempää rautatienkuletusta. Meriliikkeen puut-
teessa ei siis rautateillekään tule liikettä, maa pysyy yhä
entisellään, eikä europalainen väestö täällä viihdy.

Antaakseni lukijalleni käsityksen täkäläisistä luonnon-
suhteista sekä liikkeestä sipirialaisella virralla, panen tähän,
ennenkuin palaan kertomukseeni Vegan matkasta, muutamia
otteita muistiinpanostani, vuonna 1875 Jeniseillä tekemäs-
täni matkasta. Huomattava on kuitenkin että luonnonsuh-
teet Ohi-Irtish’in ja Lenan varsilla ovat melkoisesti toisen-
laiset kuin Jenisei’n luona, sillä Ohi-Irtish juoksee alavam-
pien, viljavampien ja enemmän asuttujen, Lena taas jyl-
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hempien, luonnoltaan kauniimpien mutta vähemmän viljel-
tyjen seutujen kautta.

Kun Dickson’in satamasta lähtee virtaa ylös, tulee
ensin Sibiriakoffin-saaren ja mantereen välinen leveä salmi
kulottavaksi, mutta saari on niin alava, etfei sitä näy vir-
ran itäiseen rantaan, jota laivat tavallisesti kulkevat virtaa
ylös tahi alas purjehtiessaan. Mannermaa on sitä vastoin
ensin ylävää ja pitkin rannikkoja purjehdittaessa voi eroit-
taa moniaita ulonneita sisämaan, 150 ä 200 meterin kor-
kuisiksi arvatuista vuorista. Nämä ovat kesällä vallan lu-
mettomia. Vähän etelässä DieksonTn satamasta ulottuvat
ne rantaan saakka, missä muodostavat virtaan pistävän
kalliokielekkeen, nimitetty jonkun vanhan, muuten tunte-
mattoman sipirialaisen polarikulkijan mukaan Jefremow Ka-
meliksi.

Sibiriakoffin saaressa ei tiedetä ihmisten koskaan käy-
neen, ei edes siihen aikaan, jolloin lukuisia simovioja löytyi
Jenisei’n suussa. Tätä saarta ei ole nimittäin merkitty
vanhempiin Sipirian karttoihin, vaikka näissä, kuten 161:llä
sivulla olevasta jäljennöksestä näkyy, tavataan monen nyt
autioksi jääneen, Jenisei’n suussa olevan simovian nimi. Ei
saarta myöskään mainita kertomuksessa suuren pohjois-
maisen retkikunnan matkoista. Saaren länsi ranta, ainoa
minkä olen nähnyt, on luonnoltaan kokonaan tunturaraai-
nen. Muutamia peuroja oli syömässä saaren matalien ruo-
hoisten kumpujen rinteillä, josta päätän sen saavan run-
saan riistan, joka ensin alkaa täällä metsästää.

Vielä Jefremow KamenTn luona näimme vuonna 1875
kolme isoa jääkarhua, jotka rauhallisesti tallustelivat kal-
lioiden välissä, eivätkä ensinkään säikähtyneet sitä mahdo-
tonta ajopuu-nuotiota, minkä kahvimme keittämiseksi teimme
rannalle. Täällä tapasimme viimeinen kerta matkallamme
virtaa ylös varsinaisia merieläviä: Appendicularia, Olio,
medusoja, isoja heroideja y. m. Isompia pensaskasveja puut-
tui kokonaan, mutta kasveilla oli jo täällä varsinaisesta
jäämerikasvistosta eriävä luonne. Vähän etelässä Jefremow
KamenTsta alkaa varsinainen tuntura, metsätön, lukuisien
pienien järvien ja kapeiden laaksojen täyttäraä tasanko,
jota on erinomaisen vaivaloinen kulkea.
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Jenisei’n samoinkuin Sipirian kaikkienkin etelästä poh-
joiseen juoksevien virtojen 1 läntinen ranta on, kaikkialla
missä se on irrallisten maakerrosten muodostama, vallan
matala ja usein vesiperäinen, jota vastaan itä ranta on
jyrkkä 10 ä 20 meterin korkuinen penger, joka metsä-
rajan pohjoispuolella sangen omituisella tavalla on kat-
keillut pyramidimaisiin huippuihin. Lukuisia täällä löy-
tyviä simpukan-kuoria, jotka kuuluvat vielä nytkin Jää-

Rantakuva Jenisei’stä.
A. N. Lundström'in tekemän piirustuksen mukaan.

meressä eläviin lajeihin, osoittivat, että ainakin tuntu-
van päällimäiset maakerrokset ovat laskeneet samanlai-

1 Yleisenä sääntönä on, että kun virrat juoksevat auhdoissa maakerrok-
sissa, maan leveyspiireistä suuresti poikkeavaan suutaan, niin on, virran suusta
katsoen, oikeanpuolinen ranta korkea, vasenpuolinen matala. Syynä siihen on
maan pallomainen muoto ja sen pyöriminen, jotka seikat vaikuttavat että poh-
joiseen juoksevien virtojen vesi, ellei esteitä kohtaa, kääntyy itäänpäin, etelään
juoksevien taas länteenpäin. Ranta on tosin tässä esteenä, mutta se syöpyy
vähitellen, niin että virran uoma vuosituhansien kuluessa kääntyy sanottuun
suuntaan.





Puoleksi kivettyneitä merisimpukoita tunturalta.
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sesta merestä kuin se mikä nyt huuhtoo Sipirian pohjoisran-
nikkoa. 1

Itse tuntura on kesällä vallan lumeton mutta jo ma-
talassa maanpinnan alla on maa aina jäässä. Muutamissa
paikoin on jääkerroksia maakerrosten välissä. Juuri näissä
kerroksissa on löydetty kokonaisia norsun ja sarvikuonon
ruumiita, jotka täällä vuosisatoja ovat säilyneet mätäne-
mästä. Senlaiset löydöt ovat kuitenkin harvinaisia, mutta
sitä vastaan tavataan kosolta muinaiseläimistön yksityisiä
luita, ja myöskin kasottain vanhaa, mammutin-aikuista ajo-
puuta, jota Sipirian venäläiset alkuasujamet sopivalla ni-
mellä sanovat „noak-puuksi“. Paitsi sitä nähdään Jenisei-
tunturan nuorimmassa kerroksessa, paljon pohjoisempana
nykyistä metsärajaa paksuja maaperäisiä kantoja, josta voi
päättää metsärajan Jenisei-seudussa meidänkin geologisena
aikakautena ulottuneen kauemmaksi pohjoiseen kuin nyt,
kenties yhtä pohjoiseen kuin se nykyään, myötäisten pai-
kallisten luonnonsuhteiden kautta, ulottuu Lenan varrella.

Jyrkän tunturapenkereen länteillä sekä useassa tuntura-
laaksossa on kasvillisuus vielä sangen rehevä, niin että jo
100 kilometeria etelään Jefremow Kamenästa syntyy oikeita
kukkapensaikoita, mutta itse tunturalla kasvaa enemmän
sammalia kuin heiniä. Matalakasvuisia Salix-lajeja kasvaa
aina Dickson’in satamalle saakka (73° 30' pohj. lev.), vai-
vaiskoivun (Betula nana L.) tapaa, maata myöten köyris-
televänä pensaana, kap Shaitanskoi’n luona (72° 8' p. lev.),
ja täällä poimimme vuonna 1875 lakkoja tunturan jäänse-
kaisesta maasta. Sangen reheviä, melkeen miehenkorkuisia
leppiä (Alnaster fructicosus Lebed.) löytyy jo Mesenkin luona
(71° 28' pohj. lev.), ja Briochoffski-saaret (70°—71 0 pohj.
lev.) ovat monessa kohden uhkeiden, hyötyisten pensastojen
peittämät. Mutta varsinainen metsäraja katsotaan alkavaksi

1 Näytteeksi tunturan puoleksi kivettyneistä nilvioista, kuvataan tähän
muutamia siellä yleiseen löytyviä lajeja. Ne ovat:

1. Mya arenaria Lin. 2/s luon. kokoa.
2. „ truncata Lin. var. Uddeval-

lensis Forh. %

3. Saxicava pholadis Lin. 2/s
4. Tellina lata Gmel. 2/s
5. Cardium ciliatum Fahr. 2/s
6. Leda pernula Milli. var. buccafa

Stecnstr. */i
7. Nucula expansa Reeve. 1/i

8. Fusus Kröyeri Mali. 2/s
9. „ fornicatus Reeve. lji

10. „ tornatus Gould. 2/s
11. Margarita elegantissima Bean. l/i
12. Pleurotoma plicifera Wood. 1/i
13. ~ pyramidalis Ström. Vj%
14. Trichotropis borealis Brod. IVa
15. Nactica helicoidos Johnst. l/i
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vasta siitä isosta polvekkeesta, minkä virta tekee 69° 40'
pohj. leveydellä, Dudino’sta vähän pohjoiseen. Täällä peittää
kunnaita puoleksikuivuneet, harmaat, sammalistuneet lehti-
knuset (Larix Sijbirica), jotka harvoin ovat korkeampia kuin
7 ä 10 meteriä, ja jotka paljon vähemmin ansaitsevat puun
nimeä kuin hyötyisät leppäpensaat, mitkä kasvavat 2° poh-
joisemmassa. Mutta jo muutamia peninkulmia etelämmässä
ja vielä kaukana napapiiristä rupeavat havupuut vankistu-
maan. Täältä alkaa varsinainen metsä, suurin mikä mail-
massa löytyy, melkeen yhteen jaksoon ulottuva Urali-vuo-
resta Ochota’n meren läheisyyteen saakka, ja 58:sta tahi
59:stä leveysasteesta aina kauas napapiirin tuolle puolen,
s. o. noin tuhannen kilometeria pohjaan ja etelään sekä
kenties neljä kertaa pisemmältä itään ja länteen. Se on
suunnaton, harvoissa paikoin kirveen koskettama, mutta mo-
nessa kohden kulojen aukaisema aarniometsä.

Jenisei’ll ylävällä itä rannalla alkaa metsä kohdastaan
rantapenkereestä. Siellä kasvaa eneramiten havupuita: sie-
menensä tähden arvossa pidetty semhramänty (Pinus Cem-
hra L.), mahdottomia lehtikuusia, melkeen vartaan muotoi-
nen sipirialainen kuusi (Pinus sibirica Ledeb.), kuusi (Pinus
ohovata Turcz), sekä siellä täällä joku tavallinen mänty
(Pinus sylvestris L.) Useammat puut kasvavat jo napapii-
rin pohjoispuolella tavattoman isoiksi, mutta ovat siinä ta-
pauksessa usein, kaiken metsäviljelyksen puutteessa, har-
maita ja vanhuuttaan puolikuivuneita. Maa puitten välissä
on yhtenä raiskiona, jossa pudonneet oksat ja osaksi eheät
osaksi lahonneet tahi lahomuraksi muuttuneet, yksin kuoren
ko’ossapitämät puunrungot, tekevät umpipolkna kulkemisen
erinomaisen vaikeaksi. Ei siinä ainakaan pääse pitkältä
päivässä ja kiittää jos ehjin säärin murrosta selviää. Mel-
keen kaikkialla ovat kaatuneet puut täällä erinomaisen hyö-
tyisän sammalikon peittämät, mutta naavoja ei ole kuin
vähän, luultavasti Sipirian kuivan sisämaa-ilmanalan vaiku-
tuksesta. Kuusista puuttuu sen tähden tavallinen naava-
puku, ja siellä täällä havumetsästä pilkottavien koivujen
kuori on oikein häikäisevän valkoista.

Jenisei’ll länsi ranta on, samoin kuin virran lukemat-
tomat saaretkin, enemmiten alavaa ja suoperäistä maata,
jonka kevät-tulva peittää ja runsaasti lannoittaa virran
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liejulla. Täten syntyy lihavaa niittymaata, osaksi viikat-
teen koskemattoman ruohikon peittämää, osaksi kasvavaa
vallan omituista, aina 8 meterin korkuista pensaikkoa, jossa
tapaamme monta Ruotsissa hyvin tunnettua kasvilajia, e. m.
Impatiens, Urctica, Sonchus, Heracleum y. m., mutta tavat-
tomissa jättiläismuodoissa. Monessa kohden vuoroittelee
tiuhat viidakot erästä pajulajia (Salix vitellenia L.), jonka
suorat, oksattomat rungot etäältä ovat etelämaiden bambu-
puiden näköisiä, tasaisten, heleänviheriäisten nurmikkojen
ja pienempien vesien kanssa siten, että koko maisema näyt-
tää erinomaisen ihanalta, huolellisesti hoidetulta, raivatulta
ja kitketyltä puistolta. Virran vesi tekee keväisin puutar-
hurin virkaa näissä herttaisen vihannoissa puistoissa, joita
ihmisjalka harvoin on astunut. Lähinnä rantaa tavataan
myös erään lyhytkasvuisen Equisetum lajin muodostamia
tasasenviheriöitä heinikköjä, jossa ei näy mitään muita kas-
veja, ja josta syntyy senlainen „gazoni“, etfei yhdessäkään
herraskartanossa sen vertoja löydy. Paha vaan, että kesällä
on melkeen mahdoton tulla näillä seuduin aikaan, ilmaa
täyttävien sääskiparvien tähden.

Tärkeimpien puulajien kasvinpaikat Jenisei-laaksossa
saamme tietää eräästä t:ri ArneWin tekemästä taulusta, joka
on liitetty kertomukseen ruotsalaisista retkikunnista Jeni-
sei’n suuhun vuonna 18 76. 1 Siitä näemme, että Jenisei’ll
luona koivu (Betula odorata Bechst), kuusi (Pinus ohovata
Tarcz.), lehtikuusi (Pinus Larix L.) ja kataja (Juniperus
communis L.) kasvavat aina 69° 35' p. lev. (s. o. Tromsö’ll
leveys-asteesen), raita (Salix caprea L.) 68° 55', tuomi
(Primus Padus L.) ja sipirialainen kuusi (Pinus sibirica
Ledeb.) 66° 30', haapa (Populus tremula L.) 65° 55' (Haa-
parannan lev.), mänty (Pinus sylvatica L ) 65° 50' j. n. e.

Metsävyöhykkeen keskustalla näyttää metsä peittävän
koko maiseman, niin etfei siinä tavata aukkoja paljon en-
sinkään. Pohjoiseen päin harvenee metsä vähitellen, maat
aukenevat aukenemistaan, kunnes ei enää näy puita muualla
kuin alhoissa ja suojapaikoissa, ja nyt alkaa laaja, metsä-
tön tuntura. Samalla tavoin alenee metsävyöhyke etelässä
metsättömiin aromaihin, joilla ensin kasvaa erikseen olevia

1 Bihang tili Vet. Akad. Handl. B:d 4 N:o 11 s. 42,
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isompia talli pienempiä lehtipuu-ryhmiä, kunnes nämä koko-
naan häviävät ja maa muuttuu äärettömäksi kasvitarhaksi,
jonka viljava maa kuumana kesänä kasvattaa monilukuisia
uhkeita kasvimuotoja. Moniväriset, usein isot ja heleät
kukat pukevat kentät loistavaan verhoon ja täällä on mo-
nen Europan kukkatarhoissa tavattavan kaunokasvin varsi-
nainen kotomaa, niinkuin e. m. pionin, sipirialaisen herne-
puun, sinisen kurenmiekan y. m.

Sipirialainen jokivene,
jota norjalainen matkustaja Chr. Hansteen käytti Angara-joella.

Samoin kuin Sipinän metsävyöhyke on mailman suu-
rin metsä, on tämä kukkaisaro mailman suurin viljelysmaa,
jolla ei alan eikä hedelmällisyyden suhteen luultavasti ole
vertaansa. Lannoittamatta voisi sen mustasta mullasta vä-
hällä työllä, vuosi vuodelta korjata viljalta eloa. Nykyään
on tämä oiva viljelysmaa kuitenkin peräti harvasti asuttu,
ja raskaampi-töinen metsävyöhyke vielä sitäkin harvem-
massa asumuksessa. Etäämmällä joesta on se enimmäkseen
tuntematonta maata, minne europalainen harvoin jos mil-
loinkaan joutuu ja jossa vaan paimentolainen tahi metsäs-
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täjä kuleksii. Kuitenkaan ei näissä seuduissa ole metsän-
riistaa niin viljalta kuin luulisi. Kenties vaivaavat sääs-
ket kesällä lämminverisiä eläviä liiaksi.

Metsävyöhykkeen asukkaat ovat täältä syntyperäisiä pai-
mentolais- tahi metsästysheimoja, joista samojedit, ostjakit,
tungusit ja jakutit ovat lukuisimmat. Ainoastaan jokien
varsilla tapaa täällä kauppaa, kalastusta tahi joskus myös-
kin kullanhuuhtantoa varten rakennettuja venäläisiä kyliä
ja taloja. Vasta maan keski-osassa on venäläinen väestö
suurempi; täällä asuu venäläisiä lavealta Uralista Angara-
jokeen saakka.

Pohjoisimmat venäläiset asumukset ovat yksinäisiä, hir-
sisiä tahi hajotettujen lossiveneiden 1 lankuista tehtyjä, tur-
vekatoilla varustettuja mökkejä. Varakkaan venäläisen ta-
lonpojan huoneuksessa tavattavia koristuksia, joiden taidol-
liset muodot tietävät, että asujaimilla on aikaa tehdä muu-
takin työtä kuin hetken vaatimaa, ei täällä näy ensinkään;
mutta etelämmässä käyvät kylät isommiksi ja rakennukset
komeimraiksi; niissä on korkeat taitekatot ja tietä vastaan
asetetut, kaikenlaisilla leikkauksilla koristetut päädöt. He-
leävärinen kirkko tietää useimmiten, että joku kylän asukas
on niin rikastunut, että hänen kannattaa tällä tavoin kau-
nistaa kotiseutuaan. Kaikki osoittaa hyvää toimeentuloa,
ja rusakolta lukuun ottamatta ovat huoneet hyvin siistit.
Seinillä on paljon, vaikka ei juuri taiteellisesti tehtyjä va-
lokuvia ja kivipiirroksia. Jossakin huoneen nurkassa on
komeasti koristeltuja pyhäinkuvia, ja niiden edessä muuta-
mia pieniä öljylamppuja tahi hienoja vahakynttilöitä, jotka,
juhlatiloissa sytytetään palamaan. Makuusijana on lähellä
kattoa kolmannenosan tahi puolen huonetta täyttävä lava,
niin korkealla permannosta, että sopii käydä suorana sen
alla. Tavaton kuumuus ajaa katon rajassa makaavan hielle,
mikä ei kuitenkaan estä häntä menemästä kohdastaan elo-
hopeata jäätävään pakkais-ilmaan. Ruokaa valmistetaan suu-
rissa leipoma-uuneissa, joissa tätä varten pidetään valkeata
joka päivä ja joista huonekin lämpiää. Leipää leivotaan

1 Ruokaa ja kauppatavaraa kulotetaan Jenisei’tä samoin kuin monta
muuta Sipirian jokea alas, suurissa mölskästi tehdyissä lossiveneissä. Niitä ei
kannata viedä takasin jokea ylös, jonka vuoksi ne joko jätetään rannalle laime-
inaan tahi hajoitetaan kaikenlaisiin tarpeisin käytettäviksi.
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joka päivä, ja suuri messinkinen teekeitin (samovar) näkyy
olevan köyhänkin kodissa tarpeellinen kalu. Sydämellistä
ystävyyttä osoitetaan vieraalle, jos hän missä astuu ovesta
sisään, ja jos hän vähän viivähtää, täytyy hänen isäntäväen
kanssa juoda teetä, olkoon aika päivästä mikä hyvänsä.
Vaatetus on yleisesti jotenkin samankaltainen kuin venä-
läisillä; varakkaat käyttävät avaroita samettihousuja, lahkeet
saapasvarsissa, hopealangalla komeasti koristeltua paitaa
sekä avarata, usein nahoilla vuorattua kauhtanaa; köyhän
vaatteet ovat, jollei hän ole vallan repaleissa, samaa mallia,
mutta huonompaa, likaista ja rikkinäistä kangasta. Tal-
vella kuuluu kuitenkin samojedilaispeski ulkoilmassa olevan
pukuna jokaisella, sekä ylhäisellä että alhaisella, niin venäläi-
sellä kuin maan-asukkaalla, niin yhdessä kohden asuvalla
kuin kiertolaisella.

JeniseiTlä käydessäni 1875 oli näillä seuduilla vaan
muutamia valtiollisista syistä tänne lähetettyjä, mutta sitä
vastoin paljon rikoksista tuomittuja murhaajia, varkaita,
väärentäjiä, murhapolttajia y. m. Niissä oli myös joitakuita
suomalaisia ja eräs ruotsalainenkin, joka ainakin itse huo-
nolla ruotsinkielellä sanoi ennen palvelleensa kuninkaan kaar-
tissa Stockholmassa. Turvallisuus hengen ja omaisuuden
puolesta oli täydellinen, ja kumma kyllä ei täällä näkynyt
vallitsevan minkäänlaista eroitusta venäläis-sipirialaisten asu-
kasten ja rikoksista tuomittujen välillä. Ei edes tutkaistu
mikä rikos eli kuten täällä sanottiin „

onnettomuus“

oli ollut syynä tuomioon; kysellessäni sain tavallisesti kyllä
sekavaksi vastaukseksi; „huono käytös 11

. Omituisen rikok-
sellisten uudis-asunnon tapasimme SelivaninskoiTla, jotenkin
suuri kylä JeniseiTi itärannalla, noin Aavasaksan leveys-
asteella. Siellä käynnistäni sisältää päiväkirjani 1875 vuo-
den matkalta seuraavaa.

Oikeauskoinen venäläinen kirkko on, kuten tiedetään,
suvaitsevainen vieraita uskolaisia: luterilaisia, Paavilaisia,
juutalaisia, mahomettilaisia, huddaisteja, shamaneja y. m.
kohtaan, mutta vainoo sitä vastoin, samoin kuin protestan-
titkin ennen tekivät, oman kirkkonsa lahkolaisia sekä ajal-
lisilla rangaistuksilla että ijankaikkistenkin uhkauksilla. Val-
lankin ennen on lahkolaisia lähetetty joukottani Sipiriaan,
jonka vuoksi siellä joskus tapaa sangen varakkaita, jonkun
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lahkokunnan uudis-asuntoja. Sellainen siirtokunta on esim.
skoptseilla Selivaninskoklla, joiden hengellinen hairaus kui-
tenkin on sitä laatua, että lain ja virkakuntain kovuus
heitä kohtaan on paikallaan. Kummallisesti tulkiten jota-
kin raamatunpaikkaa Mattheus’en evankeliumissa, silpovat
kaikki skoptsit nimittäin itseänsä sillä tavoin, että koko
lahkokunta joutuisi sukupuuttoon, ellei kääntämistoimella
hankittaisi uusia jäseniä, ja ihmeellistä on todella että

Ostjakien telttoja.
Valokuvan mukaan.

vaikka näitä hullupäitä ankarasti vainotaan, saavat he yhä
uusia uskolaisia kenties juuri vainoomisen vuoksi. Suuri
osa skoptseja oli inkerikkoja (suomalaisia Inkerinmaasta),
jonka vuoksi minun helposti kävi keskusteleminen heidän
kanssaan. He olivat ahkeruudellaan, saavuttaneet jonkin-
moisen varallisuuden, olivat vierasvaraisia ja ystävällisiä
ja näkyivät kärsivällisesti kestävän kovaa kohtaloansa. Itse
eivät he tahtoneet tappaa lämminverisiä eläviä, koska ni-
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mittain pitävät „syntinä tappaa Herran luomia"; mutta
kuitenkin pyysivät ja söivät lie kaloja, ja myivätpä lisäksi
meille, jotka kaikissa tapauksessa olimme kadotuksenalaisia,
kauniin lihavan härän 18 ruplasta sillä ehdolla, että se
oli oman väkemme tapettava. Tämä eläimellisten ruoka-
aineiden kamoksuminen oli muuten vaikuttanut sen, että
heidän sitä huolellisemmasti täytyi viljellä maata. Huoneitten
ympäryställä olikin peruna-, nauris- ja kaalimaita, joista
ainakin sinä vuonna saatiin runsas sato, vaikka uudis-asunto
oli napapiirin kohdalla. Etelämmässä ovat viljelykset alal-
taan laajemmat ja kasvavat ainakin suuria hyvänmakuisia
perunoita runsaasti. Oikeata elonviljelystä ei tähän aikaan
vielä tapaa ennenkuin Sykobatka’n luona 60° p. leveydellä,
mutta vastedes, kun metsät harvenee ja soita kuivataan,
tulee täälläkin, samoin kuin Skandinaviassa, pellonviljelys
kannattamaan paljon pohjoisemmassa.

Paitsi venäläisten asumuksia tapaa usein venäläisten
„asiateiksi“ nimittämäin kotoperäisten asukasten telttoja. Ne
ovat saman muotoisia kuin lappalaisten kodat. Samojedien
teltta on tavallisesti peurannahoista tehty, ostjakien tuohesta.
Telttojen läheisyydessä on aina kosolta koiria, joita talvella
käytetään ajoon ja kesällä veneiden hinaamiseen, jota kulku-
tapaa, vuonna 1875 mukanani olevat norjalaiset merimiehet
suuresti ihmettelivät. Että koirat vetivät ihmisiä veneessä
herätti heissä suurempata kummastusta kuin Moskowan
Kreml ja Kiewin kellot. Sellaisessa kulussa valjastetaan
tarpeeksi monta koiraa pitkään köyteen, jonka toinen pää
sidotaan veneen keulaan. Koirat juoksevat sitten tasaista
rantaa myöten, johon he tallaavat varsinaisia polkuja. Sekä
peräsimen avulla että sauvomalla pidetään matalakulkuinen
alus vesillä tarpeeksi etäällä rannasta. Hakopuut kasvavat
näillä seutuilla niin suuriksi, että yhdestä ainoasta saa ka-
vertamalla jotenkin tilavan ja mallikkaan veneen. Koirat
ovat näöltään jotenkin samankaltaiset kuin eskimokoirat
Grönlannissa, joita myöskin käytetään vetämään.

Nykyään tunnustanevat useimmat maan-asukkaat jotka
ovat joutuneet venäläisten pariin kristin oppia. Että he
vielä noudattavat paljon pakanallisia tapoja, näkyy muun
muassa seuraavasta. Lähellä erästä simoviaa, jonka luokse
syysk. 16 päivänä muutamiksi tunneiksi nousimme maalle,
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tavattiin, kuten tavallista on, hautausmaa metsässä. Ruu-
miit olivat maan päällä suurissa arkuissa, joiden viereen
melkeen aina oli risti pystytetty. Yhteen ristiin oli pyhi-
myksen kuva upotettu, joka kaiketi oli lisätodistuksena sii-
hen, että kristityn ruumis lepäsi arkussa. Mutta kuitenkin
löydettiin pensaasta läheltä hautaa vainajan vaatteita ja
ruokaa, etenkin kuivattua kalaa sisältävän nyytin. Yaral-

Kalastusveneitä Obi-joella.
Valokuvan mukaan.

Listen maan-asukkaiden haudoille kuuluvat jälkeenjääneet
paitsi ruokaa myöskin asettavan muutamia ruplanseteliä, ettei
vainaja toiseen mailinaan tulessaan olisi vallan tyhjä puh-
taasta rahasta.

Vastapäätä Nesimo\vskoi’n kylää on autio kullanhuuh-
toja-asunto, Sipirian ensimäisen valloittajan mukaan nimi-
tetty Jermakova’ksi. Jotenkin avara-alaisten, itäpuolella Je-
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niseitä olevain rikasten kultahietakerrosten löytö synnytti
tämän rakennuksen ja jonkun aikaa pidettiin tätä maata
mailman rikkaimpana kultamaana. Vähässä ajassa paisui
täällä pohattoja, ja vieläkin kerrotaan, miten joku vuosit-
tain sai hietakerroksista osakseen satoja puntia kultaa, ja
miten ylpeästi ja ylellisesti ne elivät, joille onni kultahuuh-
donnan arpajaisissa soi suuren voiton. Suuret työpalkat ja

Hautoja Sipirian aarniometsässä.
Hj. TheeVin piirustuksen mukaan

tämän kalliin metallin vähentyminen ovat sittemmin lak-
kauttaneet monta ennen edullista huuhtamoa; toiset kor-
vaavat tätä nykyä tuskin työpalkkaa. Moni ennen rikas
kullankaivaja on lisää pyytäessään köyhtynyt ja hävinnyt;
toiset, joiden on onnistunut säilyttää „kuitupuutansa“
tätä rahayksikköä kullankaivajat mielellään puheessaan käyt-
tävät ovat muuttaneet Omskhin, Krasnojarskhin, Mosko-
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vaan, Pietariin, Päristin y. m. Kullanhuuhtoja-asunnot sei-
sovat nyt joen itäisellä varrella autioina, puoleksi hävin-
neinä, nuoren metsän varjostamina hökkelinä, joiden enti-
sestä loisto-ajasta kohta kyllä vaan taru tietää kertoa.
Yhdessä suhteessa ovat kullanhuuhtojat kuitenkin hyödyt-
täneet maata. Niiden kautta on ensiraäiset tienraivaajat
levinneet erämaihin, he ovat istuttaneet ensimäisen vilje-
lyksen siemenen näihin seutuihin.

Vuonna 1875 oli Jenisei’llä ainoastaan kaksi höyry-
venettä. Ne eivät kumpikaan olleet matkustaja- eikä lasti-
laivoja, vaan pikemmin liikkuvia, höyryllä kulkevia kauppa-
puoteja. Etusalonki oli tiskillä varustettu rihkamapuoti,
jonka hyllyillä oli kankaita, pientä rautatavaraa, pyssyjä,
ampumavaroja, tupakkia, teetä, tulitikkuja, sokeria, heleä-
värisiä vaski- ja kivipiirroksia y. m. Peräsalongissa pöyh-
keili viina-astioiden, turkiksien ja muun kallisarvoisen tava-
ran seassa laivan päällikkö, leppeä ja ystävällinen kauppa-
mies, joka ei näkynyt pitävän suurta huolta laivan hoi-
dosta, mutta sen ahkerammin puuhasi kaupantekoa, ja jota
ei laivaväki kutsunut kapteniksi (kapitan) vaan tavallisesti
isännäksi (liosain). Höyryvene eli vedellä uipa kauppa-
puoti veti perässään kahta lotjaa, jossa jauhoja, suoloja
y. m raskasta tavaraa säilytettiin, jossa ostetut kalat pe-
rattiin ja suolattiin, leipää leivottiin lukuisalle laivaväelle
y. m. Ja kun ei Jeniseisk’in ja meren välillä ollut ainoa-
takaan laivasiltaa, jossa olisi voinut lastata ja purkaa ta-
varaa, veti sekä höyryvene että lotjat koko joukon veneitä
ja lossiveneitä peilissään. Matkustajoita varten ei ollut
erityistä sijaa, mutta vieraita otettiin ystävyydellä vastaan
laivalle, jossa saivat itse katsoa paikkansa. Kaksi julkista,
omituisen näköistä, pitkiin kauhtanoihin puettua perämiestä
eli luotsia piti huolta kulusta. Nämä istuivat vuoroitellen
ruoripyörän ääressä monasti siihen koskemattakaan, enim-
mäkseen polttaen omatekoisia paksupaperisia papyrosseja ja
laskien leikkiä laivankannella kulkevien kanssa. Ei siis
täällä ollut kielletty puhutella perämiestä. Keulassa seisoi
yhtenään yksi mies yhtäpäätä tutkistellen syvyyttä pitkällä
saitalla. Syvän valtaojan virran välttäämiseksi lasket-
tiin nimittäin aina niin liki rantaa kuin suinkin, usein
niin liki, että olisi käynyt maalle hyppääminen, ja että
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minun, laivan laidalle kytketty veneeni toisinaan laahasi
matalia. Siitä näkyy kuinka matalakulkuinen tämä laiva
todella oli.

Sipiriassa, etenkin Jenisei’n ja Lenan jokipiireissä on
rikkaita kivihiilikerroksia, joita luultavasti kestää lavealta
sipirialaisen tasangon alla, mutta jotka näihin asti ovat
saaneet levätä rauhassa. Jokihöyryjä ei siis lämmitetty

Kirkonkylä Sipirialaisen joen varrella
Valokuvan mukaan.

hiilillä, vaan puilla, joita muistaakseni Alexander laivassa
kului 180 syltä jokea noustaessa. Ainoastaan vähä osa
tätä puumäärää mahtui laivaan: täytyi siis yhtenään py-
sähtyä sekä kaupantekoa että puiden ottoa varten. Tähän
tuli lisäksi, ett’ei höyrykoneessa ollut voimaa kylliksi kulot-
tamaan kaikkea lastiaan kovemmista virtapaikoista, vaikka
tarpeen vaatiessa lisättiin turvaläpeille lyijypainoja, ja että
läheltä rantaa laskettaessa usein ajettiin karille, vaikka
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saittamies ehtimiseen päästi varoitushuutoja keulasta. Kulku
kävi sen vuoksi niin hitaasti, että Saostrowskofn ja Jeni-
seiskMn välillä viivyttiin koko kuukausi.

Ne kaksi valtahaaraa joihin Jenisei, JeniseiskTn ala-
puolella haaraantuu, ovat liiaksi vuoleita nykyisten Jenisei-
höyryjen nousta, jota vastoin niitä, kuten jo olen mainin-
nut, helposti käy laskeminen myötä virtaa, sekä Selengasta
ja Baikal-järvestä, että jyvärikkaasta MinusinskTn seudusta.
Rannat ovat täällä monin paikoin korkeita metsärikkaita
vuoriharjanneita, joiden välissä kohtaa ihmeellisen kauniita
reheviä laaksoja.

Mitä olen maininnut JeniseiTlä kulusta perustan vuonna
1875 tekemiini havaintoihin, jolloin kahden ruotsalaisen
luonnontutkijan jakolmen norjalaisen matruusin kanssa mat-
kustin jokea ylös. Tämä ei silloin suinkaan ollut tunte-
maton, sillä tiedemiehet sellaiset kuin Hansteen (1829),
Castren (1846), Middendorff (talvimatkoja 1343 ja 1844)
ja Schmidt (1866) olivat täällä matkustaneet, ja arvok-
kaissa teoksissa ilmoittaneet tieteelliselle mailmalle näillä
retkillä tekemänsä havainnot maan luonnon ja asukasten
suhteen. Mutta vielä olivat länsi-europalaisten käynnit täällä
harvinaisia; näihin saakka ei yksikään länsi-europalainen
kauppuri ollut tänne hairahtanut, eikä Jenisei-höyryjen iloi-
set isännät koskaan olleet merkinneet kauppalaskuihinsa
Europalaista tuonti- tahi vienti-tavaraa. Yhtäkkiä näkyi
uusi aika koittavan. YaikVei muutos olekaan tapahtunut
niin äkkiä, kuin moni on toivonut, ovat olot täällä nähtä-
västi jo toiset, ja vuosi vuodelta käy edistyminen huomatta-
vammaksi. Tästä syystä olen katsonut 1875 vuoden mat-
kalla tekemäni havainnot ansaitsevan tässä mainitsemista.

(M)
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Uuden Sipirian saaret. Mammuti. Mammutin ja sarvikuonon muu-
mioita. Kivettyneitä sarvikuonon sarvia. Stolbovoi saari. Liachoff-saari.

Tämän saaren ensimäinen löytö. Matka Liachoff-saaren ja mantereen
välisestä salmesta. ■— Sen eläimistö. Jään muodostus jäätöpistettä kylmem-
mässä vedessä. Karhusaaret. Jäät sekä lisääntyvät että käyvät paksum-
miksi. Eri lajeja merijäätä. Uudestaan yritetään jättää jäätön reitti ran-
nikolla. Nelipilar-saari. Matka pitkin rannikkoa Kap Shelagskoidle.
Kulkua estelevät jäät, matalat ja sumut. Ensimäinen kohtaus Tshuktshien
kanssa. Maallenousu ja tshuktshilais-kylissä käynti. Vanhoja telttapuik-
koja löydetään. Vaihtovälinten puutteessa ei kauppa maan-asukasten kanssa
tahdo käydä päinsä. Seisahdus Irkaiphssa. Onkilon-hautoja. Tietoja
Onkilon-kansasta. Uudestaan tshuktshien parissa. Koljutshin bay. Ame-
rikalaisia tietoja jääsuhteista pohjois puolella Beringin salmea. —• Jäihin sul-
keutuminen.

Eron jälkeen asetti Lena suuntansa maata kohden;
Vega jatkoi matkaansa koilliseen Uuden Sipirian saaria
kohti.

Nämä ovat, siitä ajasta kuin ne löydettiin, olleet venä-
läisten elfenluun-kokoojien kesken hyvässä huudossa, syystä
että niillä on tavattu erinomaisen paljon mammuti nimisen,
sukupuuttoon joutuneen pohjoisen elefanttilajin hampaita ja
muita luita.

Akatemikot Pallas ,
v. Baer, Brandt, v. Middendorfj j

Fr. Schmidt y. m. ovat tarkkojen tutkimusten kautta saat-
taneet ilmi, että mammuti on ollut omituinen, pohjoismai-
nen karvainen norsulaji, joka kumminkin muutamat ajat
vuodesta on elänyt samanlaisissa luonnonsuhteissa kuin mitkä
nyt vallitsee kesld- ja ehkäpä pohjois Sipiriassakiu. Pohjois-
Asian avarat ruohotasangot ja metsät ovat olleet tämän
eläimen kotimaana, jossa ennen lienevät laumoittain sa-
monneet.

Samaa tahi vallan läheistä norsulajia on ennen myöskin
ollut Pohjois-Amerikassa, Englannissa, Ranskassa, Schweit-
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Vanhimpia tietoja mammutista

sissä, Saksassa ja polijois-Wenäjässä. Myöskin Ruotsissa
ja Suomessa on joskus vähäisiä mammutinjäännöksiä löy-
detty. 1 Europassa löytyy tavallisesti vaan suurempia tai
pienempiä tämän elävän luita, mutta Sipiriassa ei ole tavattu
ainoastaan kokonaisia luurankoja, vaan vieläpä vallan eheitä,
maahan hautaantuneita mamrnuteja, jotka jäädyksissä ovat
täten säilyneet verineen, lihoilleen, nahkoineen ja karvoi-
lleen. Tästä käy päättäminen ett’ei, geologisesti puhuen,
ole kovin pitkää aikaa kulunut mammutin häviämisestä.
Samaa todistaa Ranskassa tehty ihmeellinen läytö. Möls-
kästi muodostettujen pii-liuskojen seasta on nimittäin löy-
detty elfenluita, joihin muun muassa on piirretty mölskä
mammutin kuva kärsäneen, torineen ja karvoilleen mel-
keen siihen malliin kuin tshuktshien, tuonnempana nähtä-
vät piirustukset. Tämä piirros, jonka alkuperää ei epäil-
täne, on kenties satakertaisesti vanhempi Egyptin van-
himpia muistomerkkejä, ja todistaa sen alkukuvan, mam-
mutin, eläneen länsi Europassa samaan aikaan kuin ihmi-
nen. Melkeen kaikissa nykyajan viljelysmaissa on siis elä-
nyt jättiläiskokoinen eläinmuoto, mainittu mammuti, joka
esi-isäimme muistin-aikaan on hävinnyt, ja jonka ruumis
ei vieläkään kaikin paikoin ole täydellisesti mädäntynyt.
Tästä käy selväksi, että kaikki mikä koskee tätä ihmeellistä
elävätä herättää suurta huomiota.

Jos erästä Plinius’en kirjoituksissa löytyvää hämärää
kohtaa on oikein tulkittu, on mammuti-elfenluu vanhimmista
ajoista ollut mieluista kauppatavaraa, jommoisena luuna
kuitenkin usein on pidetty nykyisten norsujen ja mursujen
elfenluuta. Mutta mammutin luurangosta puhuu laveammin
vasta Witsen, joka Wenäjällä ollessaan vuonna 1666 kokoili
tähänkuuluvia tietoja ja joka teoksensa toiseen painokseen
on painattanut mammutin alaleu’an ja erään hävinneen,
mammutijäännösten seasta löytyneen härkälajin pääkallon
kuvat ( Witsen , 2:nen päin. s. 746). Mutta vaikka Witsen
itse piti mammutiluita entisten norsujen jäännöksinä ja
hyvin tunsi mursun, ei hän näy huomanneen, etfei hänen
mainitsemissaan kertomuksissa tehdä eroitusta mammutin

1 Katso A. J. Malmgren. Mammutfyndens förekomst och utbredning,
samt vilkoren för delta djurs forntida existens (Suomat Tied.-Seuran toim. vuo-
delta 187i—75).
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ja mursun välillä, joka ei olekaan kumma, koska molempia
oli Jäämeren rannikolla ja molemmista saatiin elfenluuta
Sipirialaisten kauppamiesten tavara-varastoon. Samoin eivät
myöskään ne tiedot, joita ranskalainen jesuita Avril, Mosko-
wassa ollessaan, vuonna 1686 kokoili Tartarian meren (Jää-
meren) rannikoilla tavattavasta, Behemot elävästä, tarkoita
mammutia, kuten muutamat kirjailijat esim. Howorth 1 otak-

Mammutin kuva uudistettuna.
Jukes, The studenfs manual of geology, Edinburgh 1862.

suvat, vaan mursua. Mammuti nimen, joka kaiketi on
tartarilaista alkuperää, näkyy Witsen’kin tahtovan johtaa
„Behemot’ista‘’, josta puhutaan Job’in kirjan 40 luvussa.
Ensimäisen mammutinhampaan toi Josias Logan vuonna
1611 Englantiin. Se oli ostettu Petshora-joen tienoilta ja

1 Vertaa Ph. Avril, Voyage en divers etats d’Europe et d’Asie entrepris
pour decouvrir un nouveau chemin äla Chine etc., Paris f 692, s. 209. Henry
H. Howorth, The mamraoth in Siberia (Geolog. Magazine 1880, s. 408).
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nosti suurta huomiota, niinkuin näkyy LoganTn kirjeestä
HakluytTlle, jossa hän mainitsee, ettei olisi voinut aavis-
taakaan sellaista tavaraa löytyvän Petshoran paikoilta (Pur-
chas, 111 s. 546). Koska englantilaisia tähän aikaan usein
ja pitkältä oleskeli Moskowassa, tietäisi tämä kummastele-
minen, että maadunnainen elfenluu vasta jonkun aikaa Si-
pirian valloittamisen jälkeen oli venäjän valtakunnan pää-
kaupungissa tunnettu.

Minun ei tosin ole Yegaretkellä onnistunut tehdä mi-
tään mammutin entistä elantotapaa valaisevaa löytöä, 1 mutta
koska nyt purjehdimme mammutinjäännöksistä rikkaimpien
rantojen ohi ja merta, jonka pohjalta naarassamme ajopuun
palojen seassa nousi puoleksi lahonneita mammutinhampaita,
ja koska villi-ihmiset useassa kohden meille kaupitelivat
kauniita mammutintoria ja mammuti-elfenluusta tehtyjä ka-
luja, niin katson sopivaksi tässä lyhykäisesti mainita tär-
keimät, tieteelle säilytetyt mammutilöydöt. Tässä tulee
kysymykseen vaan mammuti-,,muumioin “ 2 löytö, sillä luu-
kaluiksi soveltuvia mammutintoria on löytynyt niin paljon,
ett’ei niitä kukaan luettele. Middendorff laskee vuosittain
kauppaan joutuvien torien lu’un vähintäin sadaksi pariksi, 3

josta käy päättäminen, että siitä ajasta, kuin Sipiria tuli
tunnetuksi, enemmän kuin 20,000 eläimen hampaat ou
otettu korjuusen.

Ensimäisestä mammuti-muumiosta kerrotaan pisem-
mältä siinä matkakertomuksessa, jossa puhutaan, Wenä-
jän lähettilään hollantilaisen Evert Tssbrants Ides’en vuonna
1692 tekemästä matkasta Sipirian kautta Kiinaan. Eräs
henkilö, joka seurasi Ysshrant Ides’tä läpi Sipirian, ja
joka vuosittain kulki mammuti-elfeuluita kokoilemassa, va-
kuutti jäätyneestä maa-lohkareesta kerran lyötäneensä tä-
män eläimen pään. Liha oli mädännyttä, niskaluut vielä

1 Kuten tuonnempana olen laveammin selittävä, tavattiin Yega-retkellä
sangen merkillisiä, puoleksi kivettyneitä eläinjäännöksiä, jotka eivätkuitenkaan
olleet mammutin vaan useiden valaslajien rainoja.

3 Muumioin nimeä käyttää v. Middendorff merkitsemään Sipirian jääty-
neestä maasta löytyneitä, muinaisten eläinten raatoja.

3 Tämä luku ei suinkaan ole liiallinen Yksin siinä höyryveneessä,
jossa 1875 kulin Jeniseitä ylös, oli yli sata torahammasta, joista kuitenkin
useammat olivat mustuneet, ja monet niin lahoja, että on käsittämätön asia,
miten niitä kannatti kulottaa Jenisei’n tuntuvalta Möskowaan saakka. Elfen-
luun kauppiaat sanoivat että nämä kaikki, hyvät ja huonot myydään sekaisin
yleisestä keskihinnasta.
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veressä ja vähässä matkasta päästä löytyi jäätynyt jalka.1

Jalka vietiin TuruchanskTin, joka todistaa sen löytyneen
Jenisei’n hiota. Toisella kertaa oli sama mies löytänyt
pari hammasta, jotka yhteensä painoivat 12 puntaa eli lähes
200 kilogramia. Tämä mies kertoi vielä Ides’elle, pakanain

jakntien, tungusien ja ostjakien uskovan, että mam-
muti aina elää maan sisässä, jossa se kuleksii tullen men-
nen, vaikkapa maa olisi kuinkakin kovassa jäässä, ja että
tämä suuri eläin kuolee noustessaan niin lähelle maan-
pintaa, että se joko näkee tai haistaa ilmaa. Mutta van-
hojen Sipiriassa asuvien venäläisten sanoi hän olevan sitä
mieltä, että mammuti on norsun sukua vaikka sen on tora-
hampaat kiverämmät ja likempänä toisiaan; ennen veden-
paisumusta oli Sipiria ollut nykyistään lämpöisempi ja sil-
loin oli siellä mursuja paljon; ne olivat hukkuneet veden
tulvaan ja sittemmin ilmanalan kylmetessä jäätyneet joki-
uppaan.2

Vielä tarkemmin kerrotaan maan-asukasten tarinat
mammutin maan sisässä elämisestä J. B. Mailerin teok-
sessa, Lehen und Gewonheiten der Ostiaken unter dem
polo arctico Avohnende etc., Berlin 1720 (ranskan kielen
teoksessa, Recueil de Yoiages au Nord, Amsterdam 1731
—3B, T. VII s. 373). Ruotsalaisena sotavankina Sipiriassa 3

olleen MullerTn kertomusten mukaan, pidettiin tämän eläi-
men toria sen sarvina. Näillä, jotka liikkuivat ja olivat
silmäin yläpuolella Mini, tonki eläin tiensä savessa ja mu-
dassa, mutta kun se joutui hiedansekaiseen maahan, rau-
kesi hieta ja hautasi sen. Möller kertoo vielä monen va-
kuuttaneen itse nähneensä senkaltaisia eläviä Urali-vuorten
sumissa rotkoissa toisella puolen Beresowskia (main. p.
s. 382).

Melkeen samanlaisen kertomuksen mammutin elantota-
1 MiddendorfPin mukaan (Sib. Reise, 4: 1 s. 274) arvellaan, nykyjään

hyvin harvinaisessa AVitseuln Noord en Oost Tartarye’n l:ssä painoksessa
(1692, O. II s. 473), jota en ole käsiini saanut, mammutin raatoja jo ennen
löydetyn.

2 E. Ysshrants Ides, Dreyjährige Reise nach China etc., Frankfurt 1707,
siv. 55. Ensimäinen painos ilmestyi vuonna 17Q4 hollannin kielellä Amster-
damissa.

3 Myöskin Slrahlenberg antaa, Das Nord- und Ostliche Theile von Eu-
ropa und Asia, Stockholm 1730, s. 393 teoksessa, paljon tietoja Sipirian maa-
dunnaisesta elfenluusta ja mainitsee mainion Sipirianmatkustajan Messerschmidfin
Tom-joelta löytäneen kokonaisen luurangon.
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Sarvikuonoja. Aarninkynsiä.

vasta kuuli Klaproth Kialitan kaupungissa, ja venäläis-kii-
nalaisessa rajamaassa asuvilta kiinalaisilta. Mammuti-elfen-
luuta pitivät he nimittäin tien-slm nimisen jättiläisrotan
hampaina. Tämä elää ainoastaan Jäämeren rannikon kyl-
missä seuduissa, karttaa valoa ja asustaa pimeissä käytä-
vissä maan alla. Sen lihaa sanottiin vilvahduttavaksi ja
terveelliseksi. 1 Muutamat kiinalaiset oppineet luulivat näi-
den suurten maarottain olevan syynä maantäristyksiin.

Vasta kuluneen vuosisadan loppupuolella ilmestyi euro-
palaiselle tiedemiehelle tilaisuus tarkastaa saman kaltaista
löytöä. Wilui-joen rannan raukeamassa 64° p. lev. pal-
jastui nimittäin 1771 kokonainen sarvikuono lihoilleen nah-
koilleen. Sen pää ja jalat ovat vieläkin säilyssä Pietarissa.
Kaikki muu meni kulkuneuvojen ja säilytysaineiden puut-
teessa hukkaan. 2 Talteen otetut osat osoittivat, tämän
muinaisaikaisen sarvikuonon (Rhinoceros antiquitatis Blu-
menbach) olleen karvaisen ja eroavaisen kaikista nyt elä-
vistä samansukuisista eläinlajeista, vaikka muodoltaan ja
Woltaan jotenkin niiden kaltainen. Jo kauan ennen oli
entisten sarvikuonojen sarvet maan-asukkaissa herättäneet
huomiota. Samoin kuin tshuktshit käyttävät valaan ruo-
tojen säikeitä, käyttävät nämäkin sarvikuonon sarvista kis-
kottuja kuituja jousiensa jäntevyyttä lisäämään. Sitä paitsi
luultiin niiden vaikuttavan nuolen tarkkaa käyntiä, samoin
kuin valin-kauhaan pannut kissankynnet ja pöllönsilmät,
taikauskoisten isi-isäimme luulon mukaan, vaikuttivat valet-
tavaan luotiin. Asukkaat olivat siitä uskosta, että mam-
mutin-jäännösten seasta löydetyt sarvikuonojen pääkallot ja
sarvet olivat osia jättiläislinnuista, joista jakutien, ostjakien
ja tungusien nahkateltoissa kerrottiin monta kummallista ta-
rinaa, melkeen samankaltaista kuin Rook-linnusta kirjassa
„Tuhat yksi yötä“. Ermann ja Middendorff otaksuvat sa-
manlaisten löytöjen pari vuosituhatta sitten antaneen aihetta

1 Tilesius, De skeleto mammonteo Sibirico (Mem. de l’Acad. de S;t Pe-
tcrsbourg, T. V, pour Pannee 1812, s. 409). Middendorff, Sib. Reise, 4: 1 s.
274. von Olfers, Die Überreste vorweltlicber Riesentbiore in Beziehung zu
Ostasiatischen Sagen und Chinesiscben Schriften (Abhandl. der Äkad. d. Wis-
sensch. zu Berlin, aus dem Jahre 1839, s. 51).

2 P. S. Pallas, De reliquiis animalium exoticorum per Asiam borealem
repertis complementum (Novi commentarii Acad. Se. Petropolitanae, XVII pro
an. 1772, s. 576) ja Reise durcli verschiedene Provinzen des Russiscnen Reichs,
Th. 111 S:t Petersburg 1776, s. 97.
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Hcrodofin kertomukseen Arimaspernasta ja kullankaitsevista
aarneista (Herodot , kirja 4 luku 27). Yarma on, että keski-
ajassa säilytettiin sellaisia „aarninkynsiä“ kalliina kaluina
sen aikuisissa aarre- ja taidekokoelmissa ja että ne synnyt-
tivät monta romantillista kertomusta niin länsi- kuin itä-
maiden tarusarjaan. Vielä tällä vuosisadalla luuli muuten

Sipirialaisen sarvikuonon sarvi,
Pietarin museossa säilytetty.

älykäs Sipirian jääme-
rellä matkustanut Heden-
ström entisten sarvikuono-
jen sarvia todellisiksi aar-
ninkynsiksi. Usein mai-
nitussa teoksessaan sanoo
hän nimittäin nähneensä
sellaisen, 20 wershokin
(0,9 meterin) pituisen kyn-
nen, eikä tiedemiehetkään
saaneet häntä tästä vää-
rästä luulosta, kun hän
vuonna 1830 kävi Pieta-
rissa. 1

Uusi mammuti-muu-
mio löydettiin 1787, kun
maan-asukkaat kertoivat
venäläisille matkustajoille
SarytshewHlle ja Merkeille,
että noin 100 virstaa
alempana Alaseislon ky-
lää, joka on Alasei nimi-
sen Jäämereen laskevan
joen varrella, pystyssä
oleva jättiläis-eläin nah-
koilleen karvoilleen oli

huiihtoontunut rannan hietakerroksesta esille.2 Näyttää siltä
kuin ei löytöä olisi tarkemmin tutkittu.

Vuonna 1799 löysi eräs tungusi mereen pistävältä

1 Hedenström, Otrywki o Sibiri, S:t Petersburg 1830, s. 125. Ermans
Archiv, Bd 24 s. 140.

2 Vertaa K. E. v. Baer'in kirjoitusta kokoelmassa Melanges biologiques,
T. V S:t Petersbourg 1866, s. 691; Middendorff, 4: 1 s. 277; Gawrila Sary-
tschew’s achtjährige Eeise im nordöstlichen Sibirien etc. iibers. von J. H. Busse,
Th. 1, Leipzig 1805, s. 106.
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Mammuti-muumioin löytö ,

Tamut-niemeltä, kaakkoispuolelta sitä jokihaaraa, josta Lena
kulki jokea ylös, toisen maahan jäätyneen mammutin. Hän
odotti maltillisesti viisi vuotta maan sulamista, kunnes kal-
liit torahampaat tulisivat näkyviin. Eläimen lihaisemmat
osat olivat siitä syystä osaksi petojen ja koirien raiskaa-
mia, kun akatemikko Adams vuonna 1806 saapui sitä tar-
kastamaan. Ainoastaan pää ja pari jalkaa olivat enää
jotenkin eheitä. Luuranko, osa vuodasta, koko joukko pit-
kiä harjajouhia ja IV2 jalan mittaisia villoja otettiin kor-
juusen. Kuinka mädäntymätön raato oli näkyy siitä, että
silmän osia vielä helposti kävi eroittaminen. Samanlaisia
jäännöksiä oli kahta vuotta ennemmin tavattu vähän edem-
pänä Lena-joen suusta, mutta olivat jääneet tarkastamatta
ja korjaamatta. 1

Uusi mammuti löydettiin jälleen vuonna 1839 Jeni-
sei’n laskulahden länsipuolelta, seitsemänkymmentä- virstaa
Jäämerestä olevan suuren järven rannan rauetessa. Al-
kuaan lienee se ollut niin eheä että kärsäkin vielä oli eheä,
päättäen asukkasten kertomuksesta, että sen suusta oli
riippunut kuukauden vanhan peuranvasikan mittainen, musta
kieli; mutta kun se vuonna 1842 kauppias toi-
mesta korjattiin, oli se jo jotenkin haaskaantunut. 2

TrofimolFin mammntia seuraa Middendorlfin jaSchmidtin
mammuti-löydöt. Edellinen löytyi vuonna 1843 Taimur-joen
rannalta 75° p. leveydellä; jälkimäinen vuonna 1866 G-yda-
tunturalta, lännessä Jenisehn laskulahdesta, 70° 13' p. le-
veydellä. Näiden mammutien lihaiset osat eivät olleet niin
hyvin säilyneitä kuin ennen mainittujen. Mutta nämä löy-
döt olivat kuitenkin tieteelle paljon suuremmasta merki-
tyksestä kuin entiset, syystä että kykeneväiset tiedemiehet
täydellisesti tutkivat löytöpaikat. Middendorlf tuli siihen
päätökseen, että vesi oli kulottanut hänen löytämänsä eläi-
men etelämmästä siihen paikkaan, mistä se löytyi. Schmidt
sitä vastoin huomasi, että niammutinsisältävä kerros makasi
merestä laskeneella savikerroksella, joka sisälsi vieläkin
Jäämeressä elävien, pohjanperäisten simpukkalajien kuoria,

1 Adamsein kertomus löytyy yllämainitussa Tilesius'en teoksessa s. 431.
Lavean selingon tästä ja muista tähän kuuluvista löydöistä tekee v. Baer vasta-
mainitussa teoksessaan, T. Y Melanges biologiques etc. S:t Petershourg 1866,
s. 645-740.

2 Middendorff, 4: 1 s. 272.
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ja että sen peitti hiekkakerrokset, jotkavuoroittelivat ’■/+— J/2
jalan paksuisten, lahonneista kasvijäännöksistä muodostu-
neiden turvekerrosten kanssa, jommoisia vieläkin syntyy
tunturan järvissä. Se multa ja savikin, johon mammuti-
muumion luut, nahkasiekaleet ja karvat olivat peittyneet,
sisälsi lehtikuusen kappaleita sekä vaivaiskoivun (Betula
nana) ja kahden pohjoismaisten pajulajin (Salix glauca ja
herhacea) oksia ja lehtiä. 1 Siitä näkyy, että Sipirian ilman-
ala tämän mammutin raadon hautaantumisen aikaan, oli
melkeen samanlaista kuin nykyaikaan, ja koska se joki,
jonka läheisyydestä tämä raato löytyi, oli verraten pieni,
kokonaan metsärajan pohjoispuolella oleva tuntura-joki, niin
ei myöskään ole luultava, että kevät-jäät olisivat kulotta-
neet sitä Sipirian metsävyöhykkeestä pohjoiseen. Schmidt
otaksuu sen vuoksi sipirialaisen norsun ainakin ajoittain
samonneen Asian pohjoisimpaan osaan, samoin kuin peura
nykyaikaan kuleksii Jäämeren rannikoille. Jo tätä ennen
oli v. Brandt

,
v. Schmalhausen y. m. osoittaneet Wilui-

sarvikuonon hampaankoloissa säilyneiden ruokajäännösten,
olevan sellaisten puiden hakoja ja lehtiä, joita vieläkin kas-
vaa Sipiriassa. 2

Kohta jälkeen kun Schmidt oli tutkistellut Gyda-tun-
turalta löydettyä mamrautia, tarkasteli Gerhard von May-
dell samanlaisia löytöjä kolmella eri kohdalla Kolvina- ja
Indigirka-joen välillä, noin sata kilometeriä Jäämerestä.
Näiden löytöjen suhteen viittaan vaan L. v. SchrencVin
kirjoitukseen Pietarin akatemian Bulletinissa, T. XYI 1871,
s. 147.

Maan-asukasten johdatuksella kokosin minä vuonna
1876 läheltä Mesenkin-joen suuta 71° 28' p. lev. muuta-
mia mammutin luupalasia ja nahkasiekaleita. Nahka oli
20—25 mm. paksuista ja ajan parkitsemaa, mikä ei kum-
mastutakaan muistaessa, että vaikka mammuti olisi elä-
nytkin maankuoren viimeisten muodostusten aikaan, on kui-
tenkin satoja tuhansia, kenties miljooniakin vuosia kulunut
sen eläimen kuolemasta, jonka nahkasiekaleita nyt löydet-

, 1 Friedrich Schmidt, Wissenschaftliche Resultate der zur Aufsuchung
eines Mammuthcadavers ausgesandten Expedition (Meni. de l’Acad. de S:t Pe-
tersburg, Ser. Yli T. XVIII N;o 1, 1872).

2 Brandt, Berichte der Preussischen Akad. der Wissenchaften, 1846 s.
224. v. Schmalhausen, Bull. de I’Acad. de S:t Petersbourg, T. XXII s. 291.
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Mammuli-muumioin löytö.

tiin. Selvä oli, että läheinen Mesenkin-joki oli huuhtonut
ne tuntuvan rannasta esiin, mutta turhaan koetin päästä
alkuperäisen, luultavasti jo joenupan peittämän löytöpaikan
perille. Läheltä tavattiin sangen kaunis moskushärän pää-
kallo.

Uusi tärkeä löytö tehtiin 1877 erään, Lenan lisäjoen
varrelta Werchojanskun piiristä, 69 n p. lev. Sieltä löy-
dettiin nimittäin erään, lajiltaan Pallas’en tutkimasta Wilni-
sarvikuonosta eroavan sarvikuonon (Rhinoceros Merckii Jaeg.)
hyvin säilynyt raato. Sieltäkään ei ehditty korjata muuta
kuin karvainen pää ja yksi jalka, ennenkuin joki nielasi
ruumiin. 1 Tämän löydön johdosta päättää Schrenck tä-
mänkin sarvikuonolajin ollen pohjanperäisen, kylmän ilman-
alan eläimnuodon, joka on elänyt tahi ainakin ajoittain
kuleksinut niillä seuduilla, mistä ruumis löytyi. Siellä on
vuoden keski-lämpömäärä 2 tätä nykyä hyvin pieni, talvi
ankaran kylmä (täällä on merkitty 63°, 2), ja lyhyt kesä
sangen lämmin. Ei missään koko maanpinnalla ole niin
suurta suurimman ja pienimmän lämpömäärän eroitusta
kuin täällä. Vaikka puut talvella usein pykiintyvät kovalla
paukkinalla ja maa halkeilee pakkasesta, on metsä kuiten-
kin rehevä ja ulottuu lähelle Jäämeren rannikkoa, missä
talvi muutoin onkin paljon neiteempi kuin etäänpänä me-
restä. Mitä näiden suurten eläinten kesälaitumiin kysy-
myksen-alaisilla tienoilla tulee, on muistettava, että suojai-
silla, kevättulvan viruttamilla paikoilla paljon pohjoisem-
massa Sipirian metsävyöhykettä tapaa hyötyisiä pensastoja,
joiden hiljan puhenneet, mehuiset lehdet lienevät ruohoa

1 Löydöstä on kertonut kerra Czersky niissä kirjoituksissa, joita Pietarin
Maatieteellisen seuran Itä-Sipirialainen osasto julkaisee; siitä on myöskin ker-
tonut Leopold v. Schrenck, Mem. de l’acad. de S;t Petersbourg, Ser. Yli T.
XXYII N:o 7, 1880.

3 ;Werchojansk’in keski-lämpömäärä eri kuukausina näkyy seuraavasta
taulusta:

Tammik. Helmik. Maalisk. HvMik. Toukok. Kesäk.
48,9 —47,2 —33,9 —14,0 0,40 +13,4

__

I Vuosi
i p

Heinäk. Elok. Syysk. Lokak. Marrask. Jouluk.
-+15,4 +ll,o +2, a —13,9 —39, i —45,7
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syöville eläimille sangen mieluista ruokaa, ja että alasto-
mimmatkin seudut pohjanperällä ovat hedelmällisiä verrattuna
moneen paikkakuntaan, esim. Punaisen meren itärannikkoon,

missä ainakin kameli ottaa ruokansa.
Jota lähemmäksi tulee Jäämeren rannikkoa, sen ylei-

sempiä ovat mammutin-jäänökset, vallankin sellaisilla pai-
koilla, missä jokien rannat jäiden lähtiessä ovat rauenneet.
Ei missään niitä kuitenkaan ole niin runsaasti kuin Uuden
Sipirian saarilla. Siellä näki Hedenström yhdellä virstalla
kymmenen torahammasta pistävän esiin maasta, ja yhdestä
ainoasta, Ljachoff’in saaren länsi rannalla olevasta hieta-
särkästä olivat elfenlunnkokoojat hänen käydessään kah-
deksana kymmenenä vuonna ottaneet parhaan saaliinsa.
Uudet löydöt käyvät siellä mahdolliseksi sen kautta että
aallot huuhtovat luita ja hampaita näkyviin rannan hieta-
kerroksista, joista niitä pitkällisten itä tuulten perästä lasku-
veden aikana käy kokoileminen. Jäämeren rannikolta ta-
vattavia hampaita sanotaan etelämmästä löydettyjä pienem-
miksi. Tätä seikkaa käy kenties siten selittäminen, että
kun eri-ikäiset mammutit yhdessä kuleksivat Sipirian ta-
sangolta, niin nuoremmat, jotka olivat liikunnossaan irto-
naisempia ja kenties itikoille arempia kuin vanhat, siirtyi-
vät pohjoisempaan.

Paitsi mamrautien luita löyty Uuden Sipirian saarilta
paljon muitakin, vähän tunnettujen eläinmuotojen rainoja,
joiden tunteminen tietysti lisää tietoja niistä luurankoisista,
jotka yhteen aikaan mammutin kanssa elivät Sipirian la-
keilla. Yhtä merkillinen on Uuden Sipirian saariryhmä
„puuvuortensa“ tähden, joita Hedenström tapasi koillisim-
man saaren etelä rannalta ja joiden synty näkyy hyvin
hämärältä. Nämä vuoret ovat 64 meterin korkuisia, ja
muodostuneita paksuista, vaakasuorista hiekkakivikerroksista,
joiden välissä on halkeavia, vuoripihkaisia puunrunkoja ker-
roksittain aina vuorten huippuun saakka. Puunrungot ovat
vuoren alisessa osassa vaakasuorassa, mutta yläkerroksissa
pystyssä vaikkeivät luultavasti ole maahan juurtuneet. 1

Tämän saariryhmän tuntematon kasvisto ja eläimistö, sekä
HedenströnTin Kotelnoi-saaren vuorikerroksista kotiin tuo-

1 Hedenström main. p. s. 128. Rannalle ajautuneet puut ovat usein
pystyssä.



347

Uusia-sipirialaisten saarien rikkaus mammutista.

Mat kivettymät, joiden joukossa myöskin oli perlemokuo-
risia ammoniteja, kehoittavat jatkamaan tutkistelemuksia,
joiden johdolla tiedemies voi tehdä päätöksiä entisestä ilman
alasta sekä maan ja meren keskinäisestä suhteesta entiseen
aikaan. Paitsi sitä on tieto tämän seudun hydrografiasta
välttämätön ehto Asian pohjoisrannikkoa hnuhtoilevan me-
ren jääsuhteiden tuntemiseen. Ainoastaan täältä sopii me-
nestyksellä tutkistella vielä aivan tuntematonta merta poh-

Stolbowoi-saari.
O. Nordquistin piirustuksen mukaan.

joisessa, ja kahden pohjoisimman saaren vuorilta luuli Heden-
ström kaukana luoteessa ja koillisessa näkevänsä uusia maita,
joille ei vielä yksikään ihminen ole jalkaansa astunut. Kaikki
nämät seikat kiihoittavat tietysti luonnontutkijoiden ja maa-
tieteilijäin harrastusta, eikä kauan viipyneinään, ennenkuin
tieteellinen retki näille seuduille pannaan toimeen. Juuri
tästä syystä tahdoin nyt, tulevan retken valmistukseksi
edes parina päivänä jalkasin ja veneessä Merellä täällä.
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Ilma oli tyyntä, mutta taivas enimmäkseen pilvessä,
lämpömäärä aina + 4° saakka, meri jäätöntä, veden suo-
laisuus 1,8 prosenttia lämpömäärän ollessa + 2° å + 3°.
Aluksi kului matka joutuin, mutta kun 28 p. elokuuta
iltapäivällä oli päästy läntisimpien saarten, SemenoffskTn
ja StolbovoiTi näkyviin, kävi meri niin matalaksi, että mei-
dän pitkät matkat oli kulkeminen 6 ä 7 meterin vettä.
Vastassa oleva syöpynyt jää, eli oikeammin jääkylmiä, pa-
koitti meitä tekemään suuria mutkia ja esti Vegaa täydellä
vauhdilla kulkemasta.

Eläimistö oli köyhimpiä, mitä matkoillani polarimerissä
olen tavannut. Ainoastaan joku liyle oli nähtävissä. Lin-
tuja nähtiin muutamia tiiroja ja lokkeja, sekä etäälläkin
maasta koko joukko vesipääskysiä, jotka ainakin syksyllä
ovat Asian pohjoisrannikon yleisemmät linnut. Stolbovoi-
saari oli vallankin pohjoispuolelta, korkea ja jyrkkärantai-
nen; siinä oli siis sopivia pesintäpaikkoja kiisloille, riski-
löille ja lokeille. Huippuvuorilla pesii senkaltaisissa kal-
lioissa miljonittain lintuja, joita jo kaukana merellä tapaa
parvittain ruokansa etsimässä. Täällä ei näkynyt ainoa-
takaan kiislaa, eikä lokkejakaan ollut paljon, johon tosin
myöhäinen vuodenaika osasta oli syynä, mutta kenties myös-
kin se seikka, ettei mitkään lintuparvet olleet saaren ranta-
kallioille asettuneet.

Meren pohjana oli paikoittain tivis, eli, kuten tuon-
nempana olen osoittava, pikemmin jäätynyt hieta; täällä ei
jalashaavissa noussut yhtään eläintä. Toisin paikoin oli
savea, joka sisälsi Idothea entomon ja Sabinei eläviä oikein
kosolta sekä tavattoman paljon, nilviäisten munaryhmäkkei-
den kaltaisia bryozoeja.

Vasta elokuun 30 päivänä päästiin Ljachoff-saaren
länsirannan edustalle, jossa olin aikonut nousta maalle.
Pohjoisrannikko oli jäätön samoin kuin itärannikkokin, jonka
seuraavana päivänä näimme, mutta viimeisten päivien tuu-
let olivat kasanneet paljon jäähyhmää saaren länsirannalle.
Sitä paitsi oli meri täällä niin matalaa, että jo 15' päässä
maasta oli ainoastaan 8 meteriä vettä. Saaren länsi-ran-
nikolle kasaantunut jää ei tosin suuresti estellyt Vegan
kulkua, mutta jos olisi tahtonut maissa käydä veneellä tahi
höyrypurrella, olisi se ollut suureksi haitaksi, ja olisipa
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Stolbovoi-saari. Tuuma nousta Liadwff-saarelle hylätään.

vielä äkkinäisen pakkasen tullessa voinut pidättää meidät
talveksi tähän paikkaan. Äkkiarvaamatta noussut myrsky-
kin olisi matalassa kulkuvedessä ulapalle ankkuroidulle lai-
valle ollut vaaraksi. Maalle nousemasta esti minua kui-

Idothea entomon Liri.
Lenan suun pohjoispuolella olevasta merestä.

luon. kok.

tenkin pelko, että retken päätarkoitus sen kautta voisi mennä
mitättömiin. Minä luovuin siis tällä kei’taa maissa käy-
misen tuumasta. Suunta asetettiin nyt etelään Liachoffin
saaren ja mantereen välistä salmea kohti, joka Sipirian
jääraerihistoriassa on saavuttanut pahan maineen.
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Etäältä vuorten ulkomuodosta päättäen, oli Stolbovoi
kerrostuneita vuorilajeja, Liachoffin saari sitävastoin samoin
kuin sen kohdalla oleva mannerkin muodostunut korkeista,
pirstaantuneista vuorenkukkuloista, jotka'arvaten olivat tu-

Idothea SalDinea Kröyer
merestä ulkopuolelta Lenan suuta,

luonnoll. koko.

lenperäistä (platonista) syntyperää. Niiden välissä on ava-
roita tasankomaita, jotka keisarin käskystä vuonna 1775
tällä saarella käynyt maamittari Chwoinoff sanoo muodos-
tuneiksi jäästä ja hiekasta, jossa on tavattoman paljon mam-
mutin luita ja torahampaita, jonkun härkälajin sarvia ja
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pääkalloja sekä sarvikuonojen sarvia. Ei valaan eikä mur-
sunluita mainita siellä olleen, mutta „pitkiä hoikkia vään-
tiän-muotoisia luita“, joilla arvaten tarkoitetaan sarvivalaan
hampaita. 1

Maa oli nyt vallan lumeton lukuun ottamatta muuta-
mia syviä rotkoja vuorten välissä. Glaciereja ei näkynyt
ollenkaan, ei edes sellaisia pieniä jäätikköjä, joita Huippu-
vuorilla on yleensä, missä vaan maa kohoaa muutamia sa-

Liachoffin saari.
O. Nordqvistin tekemän piirustuksen mukaan.

toja jalkoja yli merenpinnan. Vuorten ulkomuodosta päät-
täen ei gdaciereja ennenkään ole ollut näissä seuduissa, ja
samoin on arvatenkin ollut laita mantereella. Asian poh-
joisin osa ei siinä tapauksessa koskaan ole ollut sellaisen

1 Martin Sauer, An account of a geographical and astronomical expedi-
tion to the Northern parts of Nussia by Commodore Joseph Billings, London
1802, s. 105. Mursuja ei ole Chatangan laskulahden ja Wrangelin maan väli-
sessä meressä, eikä Uuden Sipirian saarten tienoilla koskaan tapaa suurempia
valaita; mutta Hedenström’in ollessa näillä seuduin sulkivat jäät kolme sarvi-
valasta lähelle rantaa Jana-joen laskulahteen (Otrywki o Sibiri, s. 131).
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jääpeitteen alla, jomtnoisen yleisen jääkauden puolustajat
otaksuvat peittäneen koko maapallon.

Swiatoinos’in vastapäätä olevan suuren saaren löysi
vuonna 1770 Liachoff\ jonka nimen saarikin on saanut
nimekseen. Vuonna 1788 tapasi Pillinkin kirjuri, Martin
Sauer, Liachoffin Jakutsk’issa, mutta se oli silloin jo vanha
ja riutunut, ja käski SauerTn hankkimaan Jäämeren saaria
koskevia tietoja Zaitai Pro to diakontff ilta

,
joka oli ollut

hänen matkakumppalinaan. Tämä kertoi löydön tehdyksi
Liachoffin huhtikuussa 1770 näkemän tavattoman suuren
peuralauman johdosta, joka kulki Swiatoinoshsta etelää
kohden, ja jonka jälet tulivat yli jään pohjoisesta. Otak-
suen peurojen tulleen jostakin pohjoisessa olevasta maasta,
seurasi Liachoff koirien vetämässä reessä jälkiä, ja löysi
siten kaksi Uuden Sipirian eteläisintä saarta, jonka löydön
palkitsemiseksi keisarinna Katarina II myönsi hänelle yksin-
oikeuden pyydystää ja koota elfenluuta näillä saarilla. 1

Liachoff sanoo mantereen ja lähimmän suuren saaren
välistä salmea 70 virstan eli 40' levyiseksi. Wrangefin
kartan mukaan ei sen leveys olisi täyttä 30'. Mantereen
puolella rajoittuu se pitkään, mereen pistävään kallionkär-
keen, jossa Lena-joesta itäänpäin tunkioiden usein on täy-
tynyt pyörtää, ja joka kenties juuri sen vuoksi, samoin
kuin moni muukin merenkulkijoille haitallinen niemi Venä-
jän pohjois-rannikolla, on saanut nimekseen Swiatoinos (pyhä
niemi). Tämä nimi näkyy entisten, venäläisten jäämerikul-
kijain käsityksen mukaan merkinneen „nientä, jonka ohi on
työläs päästä. Ei kukaan nyt enään hämmästy niitä kahta
„pyhää nientä 4', jotka muinoin rajoittivat Wienan meren
rannoilla asuvien venäläisten ja suomalaisten merenkulkua
idässä ja lännessä, ja samoin on vakuutukseni mukaan vielä
käypä tämän ja kaikkien muiden pyhien nienten Sipirian
Jäämeressä.

Merivesi oli salmessa hyvin jokiveden sekaista ja ver-
raten lämpöistä, vielä 9—ll meterin syvyydelläkin. Me-
renpohjalla oli lajeista köyhä mutta rikas eläimistö, par-
haasta päästä Idothea entomon eläviä, joita tri Stuxberg

1 Martin Sauer, An account etc. s. 103. A. Ermans, Reise uni die Erde,
Berlin 1833—48, O. 1. N. 2. s. 258. Ermanän ilmoitus, että naita saaria olisi
salattu hallitukselta aina vuoteen 1806, on selvästi perätön.
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Matka Liaclwff-saaren ja mantereen välisestä salmesta.

luki 800 kappaletta yhdelle naaraukselle. Vielä saatiin
paitsi joitakuita kappaleita Idothea Sahinei, spongioita ja
hryozoeja kosolta sekä pieniläntäisiä näkinkenkiä, simpu-
koita, matoja y. m. Useoita kaloja saatiin myös sekä muu-
tamia pieniä leviä. Sitä paitsi nousi jalashaavissa pohjalta
mammutitorien sirpaleita ja puunpalasia, enimmäkseen tik-
kuja ja oksia, jotka näkyvät seisoneen savessa pystyssä,
koska niiden toisessa pässä usein oli eläviä hryozoeja. Naa-
rauksessa olivat nämä tikut suureksi haitaksi, koska repi-
vät pitkin pohjaa laahaavan haavin rikki.

Kun yöllä vasten 31 päivää elokuuta laskimme Swia-
tosnosTn ohi, havaittiin omituinen ilmiö. Keski ja itäinen
puoli taivasta oli sekeä; mutta lännessä oli paksu, tumma
pilvenlonka. Veden lämpömäärä vaihteli lähellä pintaa
+ 1° ja + 1 °,6 välillä, ilman lämpömäärä laivalla + l°,s
ja + 1 °,B välillä. Vaikka siis sekä ilman että veden lämpö-
määrä oli jääpistettä ylempänä, näkyi meren tyyni kirkas
pinta vetävän riitteisiin Tämä jää oli osasta jääneulasia,
osasta hienoa jäähilettä. Olen ennenkin usein nähnyt sa-
moin tapahtuvan pohjanperäisissä merissä, s. o. olen näh-
nyt jäätä muodostuvan ilman lämmön ollessa 0° suurempi.
Tässä tilassa, kun myöskin ylimmäinen vesikerros oli yli
o°, on jään syntyminen pidettävä jonkunmoisena härmetty-
misenä, riippuva lämmönsäteilystä, kenties sekä ylöspäin
ilmaan, että alaspäin alemmaksi 0° jäähtynyttä pohjavettä
vastaan.

Koko päivän jatkoimme matkaamme itäänpäin ihanassa
ilmassa, tyvenessä jäättömässä meressä. Samaten syysk. 1
päivänä, heikossa etelä-tuulessa lämpömäärän ollessa päi-
vällisaikaan katvessa + 5°,6. Yöllä vasten syyskuun 2 päi-
vää kääntyi tuuli pohjoiseen ja lämpömäärä aleni —l°.
Maata ei suuresti nähty, vaikkumme olleet kovin kaukana
rannikosta. Lähinnä rantaa oli leveä jäätön eli melkeen
jäätön reitti, mutta edempänä tuli jää vastaan. Seuraa-
vana yönä satoi lunta, niin että laivan kansi jaKarhusaa-
ret, joille syyskuun 3 päivänä päivällisaikaan saavuimme,
olivat lumessa.

Näihin asti olimme pitkin rannikkoa purjehtiessamme
tuskin tavanneet muita ajojäitä, kuin syöpyneitä, monasti
jäähyhmäksi muuttuneita, tasaisia, ohuita ja haperoita jää-
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lauttoja, ilman jääjalkaa ja usein likaisia pinnaltaan. Ei
ainoatakaan jäävuorta ollut näkynyt eikä myöskään suuria
glacierilohkareita sellaisia, jotka Huippuvuorten rannoilla
edustavat grönlantilaisia jäävuoria. Mutta Sviatoiuosista
itään oli jää paksumpaa ja samannäköistä kuin Huippu-
vuorten pohjoispuolella. Se oli täällä myöskin puhtaampaa
ja makasi kovalla, veden-alaisella, purjehdukselle haitalli-
sella jääjalalla.

Polarimeren jäät sopii lukea seuraaviin lajeihin;
1. Jäävuoria. Todelliset jäävuoret kohoovat 100 me-

telöin asti yli vedenpinnan. Ne tarttuvat usein 200 ä 300
meterin vedelle ja ovat siis joskus 400 ehkäpä 500 mete-
riä läpimitaten. Niiden pinta-ala nousee joskus moneen
neliö-kilometeriin. Sellaisia tavattoman suuria jäälohka-
reita lähtee pohjoiseen polarimereen ainoastaan Grönlannin
ja, PayerTn ilmoituksen mukaan, myöskin Frans Josefin
maan glaciereistä, eikä, kuten muutamat kirjailijat ( GeiJcie ,

Broivn y. m.) otaksuvat ja väärentävillä kuvauksilla ovat
koettaneet näyttää, aavaan mereen pistävistä glaciereista,
jotka päättyvät äkkijyrkkään, tasaiseen rinteesen, vaan san-
gen epätasaisista, jo maalla jäävuoriksi särkyneistä jääti-
köistä, jotka aina laskevat pitkien vuonojen pohjukkaan.
Toivottava olisi, että jäävuorten synnystä kirjoittajat tah-
toisivat ottaa huomioonsa sen seikan, että niitä syntyy ai-
noastaan kovassa liikkeessä olevasta jäästä, joka liikunto
juuri, verrattain vähässä ajassa kaivertaa jäävuonon pitkäksi.
Suurin jäävuori, joka tietääkseni on mitattu Huippuvuorten
ja Wrangelin maan välisessä polarimeressä, on Barentsin
Kap Nassauhlla 17/ V P- elokuuta 1596 näkemä. Se oli
16 sylen korkuinen ja oli käynyt pohjaan 36 sylen syvyy-
dellä. Etelä-Jäämeressä kuuluu jäävuoria olevan paljon ja
isoja. Otaksumalla niiden synnyn samankaltaiseksi kuin
Grönlannin jäävuorten, sopii päättää, että etelä-navan tie-
noilla on avara, pitkävuonoinen mannermaa.

2. Glacieri-lohkareita. Nämä, jotka usein ovat kul-
keneet jäävuorten nimellä, eroavat todellisista jäävuorista
sekä ko’on että synnyn puolesta. Ne ovat harvoin enem-
pää kuin 30—40 meteriä läpimitaten ja kohoovat vaan
joskus 10 meteriä korkeammalle vedenpinnasta. Ne syn-
tyvät lohkeamalla sellaisista glaciereista, jotka vallan jyr-
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Eri lajeja merijäätö.

kasti, tasarintaisesti laskevat mereen. Sellaisia glaciereja
on paljon Huippuvuorten rannikoilla, missä ovat saman-
korkuisia kuin samankaltaiset, tasarintaiset glacierit Grön-
lannissa. Tanskalainen Petersen

,
joka seurasi mukana sekä

Kanein retkellä 1853—55 että TorelVin retkellä 1861, sa-
noo jäätikköjen esim. Hinlopeu Strait’issa Huippuvuorilla
sekä kokonsa että korkeutensa puolesta hyvinkin vetävän
vertoja paksulle, tunnetulle Humboldt-glacierille Grönlan-
nissa. Myöskin Huippuvuorilla tapaa parissa kohden grön-
lantilaisten jäävirtojen pienoiskuvia, esim. Belsoundin poh-
joissataraassa oleva jäätikkö, toinen jäätikkö, joka on täyt-
tänyt vanhan hollantilaisen, Recherchebayn ja van Keulen
bayn välisen valaanpyydystäjä-sataman, sekä Wahlenbergin
lahden pohjoispuolella oleva jäätikkö. Sellainen lienee myös-
kin 1872 vuoden matkakertomukseen liitetyllä kartallani
Koillismaan itä-rannalla lahdeksi merkitty osa sisämaan-
jäätä. Mahdollinen on myöskin, että pieniläntäisiä jää-
vuoria voi lähteä viimeksi mainitulta paikalta, josta ajeleh-
tevat Huippuvuorten itä-rannikolle.

Glacierijää halkeilee usein itsestään ilman näkyvätä
syytä pieniin palasiin. Se on tivistynyttä ilmaa sisältäviä
raiskoja täynnä, jotka jään sulaessa räiskähtävät rikki sähkö-
kipinän rätinällä. Se on siis siinä suhteessa samanlainen
kuin jotkut suolakivilajit, jotka liukenevat vedessä pienillä
räjähdyksillä. Barents kertoo elokuun 20/io päivänä 1596
käyneensä ankkuriin erään jäälohkareen viereen, joka Novaja
Semljan pohjoisrannikolla oli tarttunut karille. Äkkiarvaa-
matta räjähti tämä jääkallio aika jymähdyksellä kaikkien
suureksi hämmästykseksi ilman näkyvätä syytä sadoiksi pie-
niksi kappaleiksi. Samanlaisia vaikka pienempiä tapahtu-
mia olen itsekin nähnyt. Syy tähän on luullakseni seu-
raava. Jäälohkare on glacierissa ollut ankaran painon
alainen, joka lohkareen pudotessa mereen on tau’onnut.
Tavallisesti tasaantuu nyt puserrus ilman hajoomista, mutta
joskus estää ympäröivä jääpeite lohkareen ankarasti litis-
tettyä sisustaa laajenemasta, vaikka paino on tau’onnut.
Kova sisällinen jännitys syntyy sen kautta koko lohkaree-
sen ja pirstoo sen tuhansiin kappaleisiin Tässä on siis
Bolognesertippa, mutta sellainen, jonka läpimitta saattaa
olla 50:kin meteriä, ja joka ei ole lasia vaan jäätä.
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Glacieri-lohkareita tapaa runsaasti Huippuvuorten ja
pohjoisen Novaja Seraljan rannikoilla, mutta ne näkyvät
tykkänään puuttuvan taikka ainakin olevan sangen harvi-
naisia pitkin koko Asian pohjoisrannikkoa, Jugor Sharin
ja Wrangelin maan välillä. Siitä itäänpäin on niitä taas
vähin. Se näkyisi tietävän, ettei mitkään jäätikkömaat
satu läntiseen Sipirian mereen. Tavallisesti on glacierijää
väriltään sinistä. Sulattamalla saa siitä puhdasta, suola-
tonta juomavettä. Joskus on siinä kuitenkin suolaa ni-
meksi siitä vedestä, minkä myrskyt räiskähyttävät jäätikön
pinnalle.

3. Jääkappaleita, joita lohkeilee talvella meren ja
jokien rannikoille muodostuneista jääjaloista. Ne kohoavat
joskus s■— 6 meteriä yli vedenpinnan, ja ovat tavallisesti
likaista maasekaista jäätä.

4. Jokijäitä, tasaisina verraten pieninä lauttoina,
jotka mereen tullessaan jo ovat niin syöpyneitä, että pian
hajoovat ja sulavat.

5. Pyydystäjien lahti-jäätä
,

jolla merkitään tasaisia,
vuonoissa ja rannikkojen lahteraissa muodostuneita jääkent-
tiä, joihin varhainen kesälämmin on vaikuttanut. Lahti-jää,
joka ei tavallisesti ole paljon kasaantunutta, sulaa siis
kesän kuluessa tyyni. Lumen sulattua näkyy tätä veden-
väristä jäätä vaan vähäsen yli vedenpinnan, vaikka sitä
veden sisässä saattaa olla paljon sulamatonta. Tästä ovat
pyydystäjät tulleet siihen uskoon, että jää syksyllä vihdoin
vajoo meren pohjaan. Melkeen kaikki matkalla tapaa-
mamme jää on kuulunut tähän luokkaan.

6. Merijääfä eli karkeata jäätä, joka näkyy olleen
hyvin kasaantunutta, mutta johon ei varhainen besäläm-
min ole vaikuttanut. Pyydystäjät nimittävät sitä „meri-
jääksi“, sillä kaiketi merkitäksensä, että se on etäämmällä
pohjoisessa, meressä syntynyttä. Että se on pohjoisesta
ajelehtanutta pitää kyllä paikkansa, mutta onko se kau-
kana maasta, syvällä aavassa meressä muodostunutta se on
kyllä epätietoista, koska siellä syntynyt jää tuskin mah-
tanee kasvaa kovin vahvaksi. Luultavampi on että sitä
ajelehtii, vielä tuntemattoman polarimantereen tienoilta. Par-
haasta päästä tätä jäätä ovat jääkentät Grönlannin itä-
puolella ja Huippuvuorten pohjoispuolella olevassa meressä;
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samoin myöskin Huippuvuorten ja Novaja Semljan pohjoi-
sen saaren välissä sekä pohjoispuolella Beringin salmea.
Pohjoisissa merissä ei se kesän aikana ehdi täydellisesti
sulaa, jonka vuoksi merijään jäännöksiä usein seuraavana
talvena jäätyy silloin muodostuvaan lahti-jäähän. Tämä
vanha merijää tekee vasta-alkuisen lahti-jään rosoiseksi ja
epätasaiseksi. Merijää on usein kasaantunut suuriksi teras-
seiksi eli jäälouhikoiksi, aluksi muodostuneet kulmakkaista,
toistensa päälle pinotuista jääkappaleista, jotka vähitellen
siloittuvat ja jäätyvät toisiinsa tavattomiksi jäälohkareiksi.
Glacieri-lohkareiden kanssa muodostuu näistä polarimaiden
rannikoilla tavattavat pohjajäät. Merijäistä sulattamalla
saatu vesi ei ole vallan suolatonta, mutta jään vanhetessa
vähenee suolaisuus vähenemistään.

Karhusaarten itäpuolella oli jotenkin paljon paksua
merijäätä kasaantunut rannikkoa vastaan, kuitenkin vielä
jättäen sulan uitin pitkin rantaa. Täällä oli korkeampi
eläimistö sangen köyhä, joka, mitä lintuihin tulee, osaksi
on luettava myöhäisen vuodenajan syyksi. Wrangel mai-
nitsee nimittäin Karhusaarilla tavanneensa kallion, joka oli
linnunpesiä täynnä. Sitä paitsi näki hän suurimmalla saa-
rella karhun, suden, ketun, sopulin ja peuran jälkiä (Wran-
gels Reise, 1 s. 304 ja 327). Nyt oli ympäröivä meri val-
lan autio. Ei yksikään jääkarhu tervehtinyt meitä jäälok-
kareilta, ei yhtään mursua näkynyt ja vaan muutamia hyl-
keitä. Monen vartion aikana ei nähty ainoatakaan vesi-
lintua. Ainoastaan vesipääskysiä oli vieläkin jotenkin pal-
jon, etäällä merelläkin. Kenties olivat ne muuttomatkalla
pohjoisesta. Alempi eläimistö oli rikkaampi. Meren pin-
nalta saatiin haaviin monioita pieniä pinta-äyriäisiä, jotka,
vaikka itse vähäpätöiset, ovat tärkeitä ruokana suuremmille
eläimille, ja meren pohjasta nousi edelleen kosolta samoja
eläinmuotoja kuin salmesta Swiatoinosilla. Tähän lisäksi
muutamia kauniita meritähtiä ja joukko sangen suuria kol-
pakkosieniä.

Purjehdittuamme karhusaarten ohi asetettiin suunta
syyskuun 3 päivänä suorastaan Kap Shelagskoita kohti.
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Kuten kartasta näkyy vei tämä suunta meidät kauaksi ran-
nikosta ja siis myöskin siitä maaveden-urasta, jota näihin
asti olimme seuranneet. Jää oli paksua ja tivistä, vaikka
aluksi niin hajallista, että siinä pääsi kulkemaan. Mutta
yöllä vasten syyskuun 4 päivää alkoi pohjatuuli puhaltaa,
lämpömäärä aleni jäätöpisteen alle, jäälauttojen välinen vesi
veti paksuun jäähän ja ajojäät kasaantuivat ehtimiseen.
Tämä teki mahdottomaksi jatkaa alettua suuntaa. Me
käänsimme sen vuoksi maata kohden ja matkailtuamme

Kolpakkosieniä
merestä Kolyman suun edustalla.

sinne tänne jäiden seassa, joita vastaan laivamme ta-
van takaa törähteli, saavutimme jälleen k:lo G j. p. p.
8 å 12 kilometerin levyisen, jäättömän uran lähinnä
maata. Ollessamme ajojäiden seassa, emme eroittaneet
sulaa vettä nimeksikään; näytti vaan siltä kuin yhtä jäätä
olisi kestänyt maahan saakka. Tämä osoittaa kuinka varo-
vaisen merenkulkijamen tulee olla arvostellessaan ajojäiden
laatua vähän etäämmällä laivasta. Ilman lämpömäärä, joka
jääkentän alueessa oli alennut 3 asteesen, nousi nyt
yhtäpäätä +4, i asteesen. Veden lämpömäärä nousi —1,2
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asteesta + 3,5 asteesen, ja sen suolaisuus vähentyi 2,4 pro-
sentista 1,3 prosenttiin. Kaikki osoitti siis, että nyt olimme
joutuneet Kolyman virtajuovaan, joka jo mainitsemistani
syistä joensuusta kääntyy maata pitkin itäänpäin.

Kolyman suun edustalla olevat Karhusaaret ovat enim-
mäkseen muodostuneet tulenperäisestä vuorilajista, jonka
ylin osa on murentunut jättäen jättiläismuotoisia pilareja
pystyyn. Neljä senkaltaista pilaria on itäisimmällä saarella,

Nelipilarsaari.

O. Nordqvisdn piirustuksen mukaan.

josta se on saanut Nelipilarsaaren nimen. Samankaltai-
sia raunionmuotoisia muodostuksia tapaa myöskin sekä
vastapäätä olevalla Kap Baranowilla, että monessa muus-
sakin kohden idässäpäin Sipirian pohjoisrannikolla. Mereltä
katsoen ovat ne erehdyttävällä tavalla jättiläiskokoisen kau-
pungin raunioiden näköisiä, joita kerran on ympäröinyt
vahvat muurit sulkien piiriinsä temppeliä jakomeita raken-
nuksia. Yhtäläisyys on todella niin suuri, että milt’ei luu-
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lisi niissä näkevänsä Tamerlanin ja Tshingiskanin urotöi-
den jälkiä täällä pohjan perillä.

-Yuorenkukkuloiden pohjoinen puoli oli vitilumen peit-
tämä, mutta muuten oli maa lumeton. Liachoffin saaren
eteläkären ja Karhusaarten väliä on 360'. Tämän matkan
olimme tehneet kolmessa päivässä, ja siis kulkeneet 120'
vuorokaudessa eli 5' tunnissa. Jos ottaa huomioonsa mikä
aika kuluu naarattaessa, pohjustettaessa, eri syvyydeltä ote-
tun veden lämmön ja suolaisuuden määrittelemisessä, sekä
mikä varovaisuus on purjehtijalla tarpeen kulkiessaan val-
lan tuntematonta väylää, niin voi kulkunopeudestamme päät-
tää, ettei jäät täällä meitä suuresti estelleet. Kap Bara-
nowin ohi mentiin sulaa väylää myöten lähinnä rannik-
koa yöllä vasten 5 päivää syysk., Tshaun-lahden suusta
yöllä vasten syysk. 6 päivää, ja Kap Shelagskoille päästiin
6;tena päivänä k;lo 4j. p.p. Tästä niemestä on Karhu-
saarille suorin matkoin 180'. Jäiden seassa tehtyjen mut-
kien vuoksi oli meiltä kulunut 2 x/ 2 vuorokautta tällä mat-
kalla, joka vastaa 72' vuorokaudessa eli 3' tunnissa, jom-
moinen nopeus tuntemattomassa, enimmäkseen jäänsekai-
sessa vedessä vielä on pidettävä sangen välttävänä. Mutta
siitä lähtien hidastui kulku. Sydänyön aikana oli aurinko
jo 12°—13° taivaanrannan alla, ja yöt olivat niin pimeitä,
että meidän, kiinnitettyinä johonkin suureen pohjajäähän
täytyi olla yhdessä kohden monet tunnit. Ajanhukaksi oli
sekin sakea sumu, jota usein oli päivällä, ja joka pakoitti
kapteni Palanderia kulkemaan varovaisesti matalassa tunte-
mattomassa vedessä lähinnä rantaa. Purjehdus pitkin Asian
pohjoisrannikkoa rupesi tuntumaan jotenkin ykstoikkoiselta.
Hartainkin polarimatkustaja voi lopulta kyllästyä pelkkään
jäähän, mataliin ja sumuun, ja yhä pelkkään sumuun, ma-
taliin ja jäähän.

Nyt tuli kuitenkin vähän vaihetusta, kun jouduimme
maan-asukasten kanssa yhteyteen. Koko matkalla Jugor
Sharista Kap Shelagskoille emme olleet nähneet ainoata-
kaan ihmistä eikä ihmisasuntoa, lukuun ottamatta vanhaa,
autiota tupaa Tsheljuskin-niemen ja Ghatangan välillä.
Mutta ollessamme syysk. 6 päivänä Kap Shelagskoin edus-
talla huomasimme kaksi venettä. Joka mies törmäsi laivan
kannelle, paitsi keitturia, jota ei mitkään tapahtumat saa-
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Ensimäinen kohtaus Tsltukishien kanssa.

neet padoista ja paistinpannuista erkanemaan, ja joka kiersi
Asian ja Europan kenties kertaakaan maissa käymättä.
Veneet oli nahasta tehdyt samalla tavalla kuin eskimoien
umiakit eli vaimojen veneet. Niissä oli täysi lasti naura-
via ja lavertelevia miehiä, vaimoja ja lapsia, jotka huuta-
malla ja huitomalla ilmoittivat halunsa päästä laivaan.
Kone pantiin sulkuun, veneet kävivät laivan kylelle ja
joukko nahkapukuisia, avopäisiä olentoja, jotka nähtävästi
ennen olivat käyneet laivoissa, kiipesi laivan-partaan yli.

Tslraktshilaisia veneitä,

Vilkas puhe alkoi, mutta pian huomasimme, ettei kukaan
veneitten eikä laivan miehistöstä osannut molemmille yhteistä
kieltä. Se oli kyllä ikävää, mutta viittominen sai astua
puheen sijaan. Laverteleminen kävi siltä päinsä, ja suuri
mieltymys pääsi pian vallalle, vallankin kun joitakuita esi-
neitä, etenkin tupakkaa ja hollantilaisia savipiippuja oli
lahjaksi annettu. Kummallista oli, ettei yksikään niistä
osannut venäjän sanaa, mutta yksi poika laski englannin
kielellä kymmeneen, joka osoittaa, että asukkaat täällä
enemmän ovat yhteydessä amerikkalaisten valaan-pyydystä-
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jien kuin venäläisten kauppiasten kanssa. Itse nimittävät he
itseään tshuktsh eli ishautshu nimellä.

Heissä oli monta pitkää, kookasta ja soreavartaloista
miestä. He olivat puetut säärtenmukaisiin nahkahousuihin
ja peurannahkaisiin peskeihin. Heidän päänsä oli paljas,

Tshuktshi hylkeensuolista tehdyssä sadetakissa.
L. Palander’in ottaman valokuvan mukaan.

tukka lyhyeksi keritty paitsi kapeata ripsua edessä, josta
4 centim. pituiset hiukset riippuivat otsalle. Monella oli
samanlainen lakki vyössään kuin Chaharow’assa asuvilla
venäläisillä, mutta ne pitivät kaiketi ilmaa vielä liian läm-
pöisenä käydäkseen lakissapäin. Useimpien tukka oli sini-
senmusta ja hyvin sakea. Vaimojen otsaan ja nenään oli
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Lantatta Jäämeren rannikolla.

piirrelty mustia ja mustansinisiä viivoja, leukaan samanlaisia
sekä poskille joitakuita koristuksia. Heidän kasvonsa eivät
olleet niin vastenluontoisia kuin samojedien ja eskimoien.
Olipa nuorissa tytöissä niitäkin, jotk’eivät olleet peräti
rumia. Samojedeihin verrattuina olivat ne jokseenkin puh-
taita ja valkoisenpunaisia iholtaan. Pari miestä oli vallan
valkoveristä. Luultavasti olivat ne sellaisten venäläisten
jälkeläisiä, jotka syystä tai toisesta, sotavankeina tahi kar-
kureina olivat joutuneet tshuktshien joukkoon ja perehty-
neet heihin.

Erinomaisen tyytyväisinä venäjänlehtiin, joita kim-
puittain jakelin heille, samoin savipiippuihin, joita kukin
sai niin monta kuin sormien väliin mahtui, sekä tove-
rieni ja miehistön auliasti antamiin korukaluihin ja vanhoihin
vaatteisin, palasivat tshuktshit veneisinsä, jonka jälkeen
taas jatkoimme matkaamme. Kaikki olimme nimittäin siitä
vakuutetut, että muutamissa päivissä pääsisimme vesille,
missä talvivaatteet olisivat tarpeettomat, missä saisimme
kaikki puutteemme täytetyksi lähimmässä satamassa, ja
missä ei vaihtovälimenä olisi tavara, vaan leimatut metalli-
kappaleet ja paperiliuskat.

Syyskuun 7 päivänä kulimme ainoastaan pitkin rannik-
koa jotenkin hajallisessa jäässä. Yöksi pidätyimme jäälau-
tan ääreen. Köysilliudasta ja jalashaavista, jotka lasket-
tiin järveen, saatiin runsas saalis. Mutta aamulla olimme
jälleen niin sumun ja' jäiden seassa, että muutamien tur-
hien ponnistusten jälkeen olimme pakoitetut asettumaan
suuren ajojään viereen lähelle rantaa. Kun sumu oli niin
paljon haihtunut että laiva näkyi maalle, tuli maan-asuk-
kaita meitä jälleen tervehtimään, ja heitä pidettiin hyvänä
niinkuin ennenkin. He vaativat meitä merkeillä käymään
maalle heidän telttoihinsa. Kun kaikissa tapauksissa oli
mahdoton jatkaa matkaa, suostuin heidän pyyntöönsä ja
lähdin useimpien toverieni kanssa maalle.

Rantana oli täällä matala hietasärkkä meren, ja mel-
keen sen tasakorossa olevan pienen, matalan lannaan eli
järven välissä. Etäämmällä kohoaa maa vähitellen kaljuiksi,
lumettomiksi, tahi viimeisten päivien vitilumen peittämiksi
vuoriharjanneiksi. Suolaista tahi suolatonta vettä sisältä-
vät lannaat, jommoisia nyt ensi kerran näimme, ovat Sipi-
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rian koillisrannikolle omituisia. Nämä muodostukset ovat
synnyttäneet sen väitteen, että Sipirian pohjoisrannikolla
maan ja meren rajat ovat vaikeat tietää. Talvella voi niin
käydäkin, sillä se matala äyräs, joka eroittaa lannaan me-
restä, on lumen peittämällä vaikea huomata; voi siis lumen
aikana tapahtua että vielä luulee olevansa merellä, vaikka
on kaukana maalla. Mutta lumen sulattaa on raja hyvin
selvä, eikä meri suinkaan ole niin pitkältä matalata, kuin
ennen on luultu. Jäät mylläävätkin täällä yhtäpäätä kesällä.

Tstniktsliilaiiien teltta.
L. Palander’in tekemän valokuvan mukaan.

Yallan lähellä rantaa onkin siis 2 meteriä vettä ja yhden
kilometerin päässä on sitä 10 ali meteriä. Korkeiden
kallionkärkien vieritse pääsevät syväkulkuiset laivat mene-
mään.

Tshuktshit asettavat tavallisesti asumuksensa ranta-
äyräälle, joka eroittaa lantaan merestä. Ne ovat avaroita
nahkatelttoja, jotka sulkevat sisäänsä lämpöisistä, hyväksi
vuovatuista peurannahoista tehdyn särmikkäisen makuu-
huoneen, jota yksi tai useampi lamppu valaisee ja läm-
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mittaa. Siinä perhe nukkuu kesällä ja siinä se enimmästä
päästä oleskelee päivätkin talvella. Kesällä, harvemmin tal-
vella, lämmitetään sitäpaitsi ulkotelttaa puilla, johon tar-
koitukseen tehdään reikä telttakaton huippuun. Mutta pui-
den käyttäminen sisäteltan lämmitykseen tietäisi tshuktshien
katsantotavan mukaan erinomaista polttoaineiden puutetta.

Joka paikassa otettiin meitä ystävyydellä vastaan, ja
osoitettiin suurta vierasvaraisuutta. Ruoka-aineita oli sillä
kertaa runsaasti. Yhdessä teltassa keitettiin peuranlihaa
suuressa valinrauta-padassa. Toisessa paloiteltiin ja puh-
distettiin parastaikaa kahta, hiljan ammuttua tahi teuras-
tettua peuraa. Kolmannessa tyhjenti eräs akka peurojen
pötseistä viheliäisen ravan ja tuppasi sitä talven varaksi-
peurannahkaiseen säkkiin. Käsi ajoi tässä työssä kauhan
virkaa, ja käsivarret olivat korkealle tämän vastenmielisen
syötävän sokaisemat, jonka tanskalaiset siirtolaiset Grön-
lannissa eivät kuitenkaan sano pahalta maistuvan. Toisia
merellisellä täytettyjä säkkejä seisoi pitkin seiniä.

Merellistä tarjoiltiin kaupaksi, ja kummasteltiin kun
ei se kelvannut. Kaikissa teltoissa todistivat paloitellut
hylkeet, että hylkeensaanti viime päivinä oli ollut runsas.
Yhden teltan edustalla oli kaksi tuoretta mursunpäätä,
joissa oli suuret, kauniit torat. Turhaan koetin vaihtaa
näitä päitä itselleni, mutta seuraavana päivänä tarjottiin
hampaat meille. Tshuktsheja näkyy joku taikaluulo estä-
vän kuolleiden eläimien päitä myymästä. Vanhemmat mat-
kustajat kertovat heidän palvelevankin mursunpäitä.

Lapsia oli paljon, terveitä ja lihavia. Sisä-teltassa
kuleksivat isommat lapset melkeen alastomina, ja sieltä näin
minä niiden avojaloin ja alastomina lähtevän ulos juok-
semaan pitkin kuuroittunutta maata teittäin välissä. Pie-
nempiä jotka vahvassa pukimessaan olivat kuin mitkä karva-
tukot, kantoivat sekä miehet että vaimot hartioillaan.
Lapsia kohdeltiin erinomaisella ystävyydellä, eikä koskaan
kuultu aika-ihmisten lausuvan niille väärää sanaa. Täällä
vaihdoin itselleni paljon huonekaluja ja pukuja, joista tois-
ten teen selkoa.

Syyskuun 9 päivän aamulla yritimme taas lähteä mat-
kaan, mutta sakea sumu pakoitti meitä pysähtämään poh-
jajään viereen, joka sumun hälvennyttyä nähtiin käyneen



Yhdeksäs Luku.

366

pohjaan Mini vallan lähellä maata. Syvyys oli täällä 11
ineteriä. Täällä olimme kello kymmeneen aamulla. Ran-
tana oli täällä hietasärkkiä l

, joita tiuha nurmikko peitti
korkean veden rajasta alkaen. Tämä todistaa että il-
manala täällä pakkaisnavan läheisyydessä on paljon
sopivampi kasvillisuuden menestymiselle kuin suotuisam-
matkin paikat Huippuvuorten länsi rannikolla. Etäämmällä
näkyi sangen suuri lumeton vuoriharjanne ja kaukaa sen
takaa muutamia korkeita lumenpeittämiä huippuja. Glacie-
reja täällä ei ollut, vaikka katson mahdolliseksi, että sisä-
maassa voi tavata pienempiä jäätikköjä korkeiden vuor-
ten välisissä laaksoissa. Ei ranta-äyräällä eikä edem-
pänä rannasta nähty mitään siirtolohkareita. Ei yhtä-
kään niin jäistä maata kuin Grönlanti tätä nykyä pohjoi-
sessa sattune Sipirian jäämereen. Parissa kohden oli silkka
kallio näkyvissä rannalla lähellä ankkuripaikkaamme. Se
oli muodostunut 9—12 meterin korkuisiksi, äkkijyrkiksi
rantapengermiksi, jotka olivat talkkiliuskettä, piinsekaista
kalkkikiveä ja piiliusketta. Kerrosten asema oli melkeen
pystysuora ja niiden suunta pohjoisesta etelään, mutta ki-
vettymiä ei niissä ollut. Geologisessa suhteessa ei nämä
kalliot siis suuresti miellyttäneet. Mutta ne olivat vallan
jäkälöittyneitä, joten t:ri Almqvist oli tilaisuudessa hank-
kia tietoja tämän seudun ennen tuntemattomasta jäkälis-
töstä.

Ylhäisempiä maakasveja ei myöhäisen vuoden-ajan
vuoksi paljon saatu, mutta ne mitkä saatiin olivat tieteellisesti
merkillisiä ollen seudusta, missä ei vielä kasvitutkijata ollut
käynyt. Merestä ei naarassa noussut leviä ollenkaan. Yl-
häisempiä eläimiä nähtiin ainoastaan mursuja ja muutamia
hylkeitä, maa-nisäkkäitä ei ensinkään. Sopuleja lienee täällä
kuitenkin ajoittain kosolta, päättäen niiden kaivamista ko-
loista ja käytävistä, joita oli ristin rastin. Linnuista oli
vesipääskynen edelleen yleisin, vallankin meressä, jossa

1 Tietysti on maa täällä jo lähellä pintaa alituisessa jäässä, mutta ei
missään nähnyt jääsnonien läpäisemien, vaakasuorien maa- ja jääkerrosten vuo-
roittelevan sillä tavoin, kuin Iledenström usein mainitussa teoksessaan (Otrywki
o Sibiri, s. 119) sanoo olleen merenrannalla laidan. Luultavasti syntyy sellai-
nen omituinen kerrostila ainoastaan siellä, mihin kevättulva kasaa paksuja uppa-
kerroksia, jotka peittävät talvella muodostuneet jäätiköt ja estävät niitä tuhan-
net vuodet sulamasta. Vasfedes palaan näihin kysymyksiin.
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Tslmktshilaisia telttapuikkoja.

niitä kuusin seitsemin joukossaan ahkeraa uiskenteli jäiden
seassa.

Telttoja ei tavattu ankkuripaikan läheisyydestä, mutta
monessa kohden nähtiin rannalla vanhoja teltansijoja, noki-
sia mukulakiviä, joita oli telttojen virittämiseksi käytetty,
särkyneitä huonekaluja ja etenkin hylkeen-, peuran- ja mur-
sun-luita. Mursunkalloja oli kehässä yhdessä kohden, missä
luultavasti runsaan saaliin johdosta oli pidetty suuret pidot.
Läheltä yhtä telttapaikkaa löysi t:ri Stuxberg, vielä vettä
juoksettavan puron suulta muutamia pieniä kumpuja, jotka
sisältivät palaneita luita. Nämä luut olivat niin tyyni pa-
laneita, ettei t:ri Almqvist voinut tuntea muuta kuin yhden

Läpileikkaus tskuktskilaisesta Laudasta. 1

A. SluxheryHn piirustuksen mukaan.’

fa. Kerros; palaneita, sangen murentuneita luita. b. Kerros turpeita ja
risuja, c. Kiviä.

niistä. Se oli ihmisen hammas. Polttamisen jälkeen oli
luiden jäännökset ja poro koottu kuoppaan, jossa olivat
peitetyt turpeilla, joita painoi pienet littoiset kivet. Teltta-
paikat olivat minusta vaan muutamia vuosia sitten autioiksi
jätetyn näköisiä, eivätkä luutkaan näkyneet vanhoilta. Kui-
tenkin on varovaisuus tarpeellinen arvostellessa vanhan
telttapaikan ikää pohjanperäisillä seuduilla, koska eteläm-

3 Huomattuamme, että tsbuktshit hautaavat kuolleensa silläkin tavoin,
että vaan laskevat ne tuntuvalle, olemme ruvenneet epäilemään, oliko tähän
kuvattu luukasa todellakin hauta. Mahdollisesti olivat nämä kukkulat tulen-
sijojen raunioita, joissa tsbuktshit aikoinaan olivat polttaneet rasvaisia luita, ja
joita ne sittemmin syystä tai toisesta olivat koettaneet ilman vaikutuksesta säi-
lyttää.



Yhdeksäs Luku.

368

mässä tehty kokemus pian harhauttaa sitä aikaa arvatessa,
mikä on maanpinnan muutoksissa täällä kulunut. Kuinka
vähän tämä kokemus pitää paikkansa pohjan perillä, nä-
kyy siitäkin Rinkiin väitteestä, että Grönlannissa vieläkin
voi eroittaa polkuja norjalaisten siirtolaisten, jo vuosisatoja
sitten autioiksi jätettyjen tupien 1 paikoilla. Tämä tuntui
minusta epäluotettavalta, kunnes itse näin samanlaisia, yksi tai
pari vuosisataa sitten autioksi jätetyllä asuinpaikalla, luo-
teis-Grönlannissa olevan Jakohshavnhn jäävuonon pohju-
kassa. Polkuja kovia, niinkuin eilen polettuja, lähti siellä
tuvan raunioista eri haaroille. On siis mahdollinen, että
ankkuripaikaltamme löydetyt teltansijatkin olivat vanhem-
pia, kuin ensi näkemältä olisi luullutkaan. Suurempia tun-
kioita siellä ei ollut.

Laiva laski nyt ensi kerran tälle rannikolle. Meidän
tuloamme pitivät asukkaat siis sangen merkillisenä tapauk-
sena, ja tieto siitä näkyy nopeasti levinneen. Yaikk’ei telt-
toja ollut lähellä, kävi nimittäin paljon väkeä meitä ter-
vehtimässä. Minä vaihdoin taaskin itselleni koko joukon
tshuktshien elantotapaa kuvaavia esineitä. Kahdeksan vuotta
ennemmin olin luoteis-Grönlannista ko’onnut ja ostanut kan-
satieteellisiä esineitä, ja kummastelin nyt tshuktsheilta os-
tettujen ja Grönlannissa vanhoista eskimohaudoista löydet-
tyjen huonekalujen yhtäläisyyttä.

Minun kauppaani työlästytti nyt suuri este. Minulta
puuttui nimittäin kaiken kaupan menestymiselle tarpeellinen
vaihtokalu. Koska 1875 ja 1876 matkoilla kulettamani
pieni tavara ei kelvannut maan-asukkaille. mutta venäjän
paperiraha sitä vastoin oli sangen mieluista, olin Ruotsista
lähtiessäni kaupan tekoa varten ottanut vaan rahaa eikä
tavaraa mukaani. Mutta rahalla ei täällä ollut suurta
arvoa. 25-rnplan setelillä ei ollut niin suurta arvoa kuin
kauniilla saippua-päällyställä, eikä kulta- ja hopearahalla
sitä kuin tina- ja messinkinapeilla. Joku 50-äyrin kappale
meni kuitenkin kaupaksi, kun se lävistämällä oh tehty
korvahetulaksi soveltuvaksi.

Tupakka ja hollantilaiset savipiiput olivat ainoat vaihto-
tavarat, mitkä minulla oli. Tupakkakimppuja oli minulla

1 H. Rink, Grönlanti, geographisk og statistisk beskrevet, Bd 2 Kjöben-
havn 1857, s. 344.
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Vaihtokauppaa Tshuktshien kanssa.

vaan muutamia tusinoita, jotka sain siitä varastosta, jonka
herra Sihiriakoff aikoi lähettää Jeniseitä myöten Sipi-
nään. Siinä vahvassa uskossa että jo sinä syksynä saa-
vuttaisin Tyvenen meren, jakelin tupakkiani niin ante-
liaasti, että se pian loppui ja tshnktshilaiset ystäväni saivat
tupakkatarpeensa moneksi viikoksi. Minna kohtasi siis jo
alussa tuhlarin kova onni. Hollantilaisia savupiippuja oli
sitä yastoin kosolta. Sattumalta sain niitä mukaani koko-
naista kaksi kirstua, jotka olivat määrätyt vietäväksi 1876
vuoden retkellä Sipinään, mutta jotka vasta Ymerin läh-
dettyä Trondhjemistä saapuivat sinne. Ne otettiin nyt
Vegaan ja, vaikkapa olivat liian haperolta tshuktshien ko-
vissa kourissa, käytettiin niitä kuitenkin vaihtotavarana
pienissä kaupoissa ja tervehdyslahjoiksi laivalle kokoontu-
neille maanasukkaille sekä, vanhempien suosion saavutta-
miseksi, lapsille lahjoiksi. Kuningas Oskarin kuvalla varus-
tettuja hopearahoja jakelin myöskin koko joukon, syystä
että, jos joku onnettomuus kohtaisisi meitä, saisi niistä
jotakin tietoa reitistämme.

Tulevien matkusta]oiden tiedoksi tahdon mainita, että
mieluisinta tavaraa täällä on vahvat silmineulat ja parsin-
neulat, padat, veitset (vallankin isot), kirveet, sahat, näve-
rit ja muut rautaiset työkalut, liina- ja villapaidat (vallan-
kin kirjavat, mutta myöskin valkoiset), kaulahuivit, tupakka
ja sokuri. Tähän lisäksi viina, jolle kaikki villi-kansat ovat
niin ahvattuja. Viinaa tosin oli Yegalla runsaasti, mutta
en katsonut sopivaksi sitä antaa. Sillä saa monelta maan-
asukkaalta miltei mitä hyvänsä, mutta,on niitäkin, jotka
eivät sitä maistakaan, vaan ylenkatseellisesti kieltävät tar-
jottua ryyppyä. Tshuktshit ovat kaupanteossa viekkaita
ja älykkäitä, tarkasti pitäen omaa etuansa silmällä. Siihen
tottuvat he Amerikan ja Sipirian vaihtokauppaa välittäes-
sään. Moni Irhitin markkinoille saapuva majavannahka
on alkujaan Amerikasta kotosin, ja on jo ollut monen Ame-
rikan ja Sipirian villi-ihmisen käsissä, ennenkuin se joutuu
jonkun venäläisen kauppiaan omaksi. Tätä Asian ja Ame-
rikan polarikansojen vaihtokauppaa tehdään jonkunlaisilla
markkinoilla, joita pidetään Beringin salmessa olevassa saa-
ressa. Kaikkein etäisimmällä kauppapaikalla Polari-Ameri-
kassa sanottiin vielä joitakuita vuosia sitten majavanna-
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liasta maksetun ainoastaan yksi venäjänlehti. 1 Erinomai-
nen kaunista mustaa ketunnahkaa kaupattiin minulle pa-
dasta, mutta valitettavasti ei minulla ollut sellaista liike-
nemään. Mutta täälläkin ovat hinnat nousseet. Kun venä-
läiset ensiksi tulivat Kamtshatkaan, saivat he kahdeksan
sopeli-näädän nahkaa puukosta ja kahdeksantoista kirveestä
ja kuitenkin imuroivat kamtshatkalaiset herkkäuskoisille
muukalaisille, jotka niin helposti antoivat pettää itsensä.
Olivatpa venäläiset, kun ensiksi asettuivat Jakutskiin, saa-
neet padasta niin monta sopeli-näädän nahkaa, kuin siihen
mahtui. 2

Yöllä vasten syysk. 10 päivää veti merenpinta joten-
kin paksuun jäähän, jonka laivan läheisyydessä ajelehtavat
vanhat jääkappaleet kuitenkin mursivat rikki. Itse ajojäät
näkyivät jotenkin hajonneen. Me päätimme siis jatkaa mat-
kaamme. Aluksi tuli meidän kaartaa länttä kohden, kier-
tääksemme erästä jäälauttaa. Täälläkin salpasi tietämme
vanhat jäät, jotka edellisenä yönä muodostunut uusi jää
oli sitonut niin vahvasti toisiinsa, että saatiin tehdä kaksi
tuntia työtä kirveillä ja tuurilla, ennenkuin niiden läpi
päästiin. Tämän jäävyöhykkeen toisella puolen jouduttiin
taas jotenkin jäättömään veteen, mutta sumu kävi niin sa-
keaksi, että meidän oli asia pidättyä pohjajään viereen,
joka oli vähän etäämpänä rannasta mutta enemmän län-
nessä kuin edellinen seisahduspaikkamme. Yöllä vasten 11
päivää oli jää kovassa liikkeessä. Onneksi selkeni ilma
aamulla, niin että saatoimme jatkaa matkaamme jotenkin
hajallisessa jäässä, kunnes yön tullen niinkuin ainakin olimme
pakoitetut seisahtumaan erään pohjajään viereen.

Kun seuraavana päivänä, syysk. 12 p., olimme men-
neet hetken matkaa Irkaipiin eli Pohjoisnokan ohi, tuli niin
tivis jää vastaamme, että eteenpäin tunkeurainen kävi val-
lan mahdottomaksi. Meidän täytyi siis pyörtää ja hä’in
tuskin pääsimme kasaantuneiden ajojäiden läpi rannalle. Täällä
kimitettiin laiva erään pohjajään taakse, joka Irkaipiin poh-
joisimman kären kohdalla oli käynyt pohjaan, kunnes an-

1 C. von Dittmar, Bulletin Mst.-philolog. de l’Acad. de S;t Petersbourg,
XIII 1856 s. 130.

2 Krascheninnikow , Historie et description du Kamtschatka, Amsterdam
1770, II s. 95, A. Erman,

K,eise um die Erde, D. 18. 2. s. 255.
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Irkaipii.

kara aikaveden-virta alkoi kulottaa suuria ajojäänkappaleita
laivan ohi. Se muutettiin nyt ja ankkuri laskettiin pieneen,
pohjoista kohden avosuiseen lähtemään, jonka laiteina oli
kaksi mantereesta pistävätä kallionientä. Kovaksi onneksi
täytyi meidän edullisempien jääsuhteiden odotuksessa viipyä
täällä 18 päivään syyskuuta. Tämä väkinäinen viipymi-
nen on pidettävä lähimpänä syynä talvehtimiseemme.

Irkaipii.
O Nordquistin piirustuksen mukaan.

Irkaipii on pohjoisin niemi siinä Asian osassa, jonka
Cook näki vuonna 1778. Hän nimitti sitä siis Pohjois-
nokaksi, jota käytetään useimmissa kartoissa tätä nykyä,
vaikka tämä nimitys on eksyttävä, koska samannimisiä niemiä
on useimmissa maissa. Se on myöskin väärä, kosk’ei tämä
niemi olekaan pohjoisin Sipiriassa, eikä edes jossakaan suu-
ressa osassa maata. Pohjoisin niemi Sipirian mantereessa
on nimittäin Kap Tsheljuskin, pohjoisin Lenan itäpuolella
olevalla maalla Swiatoinos, pohjoisin Tshaunbayn itäpuolci-
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sella rannikolla Kap Shelagskoi j. n. e. Pohjoisnokka on
siis vaihdettava alkuperäiseen Irkaipii-nimeen, joka on kai-
kille asukkaille Tschaunbayn ja Beringin salmen välillä
hyvin tunnettu.

Maankannakkeella, joka yhdistää Irkaipiin manner-
maahan, oli siellä käydessämme kylä, jossa oli 16 telttaa.
Siellä näimme myöskin raunioita,

nimittäin vanhoja huo-
neensijoja, joissa muinoin oli asunut Onkilon 1 niminen kansa,
jonka tshuktshit tarinan mukaan muutamia vuosisatoja sit-

Onkilon-huoneen jäännöksiä.
a. sivulta nähden, b. päältä nähden.

O. Nordqvist'in piirustuksen mukaan.

teu sanotaan karkottaneen kauaksi muutamiin polarimeren
saariin. Saadakseen tämän tarukansan kaluja käsiinsä kal-
voivat t:ri Almqvist ja luutnantti Nordqvist näitä vanhoja
huoneensijoja. Asumukset näkyivät ainakin osasta olleen
valaanluista tehdyt ja puoleksi maahan upotetut. Lähellä
olevat tunkiot sisältivät monen valaslajin, myöskin maito-

1 Ankali merkitsee tshuktshien kielellä ranta-asukasta, ja sitäkäytetään
nyt rannalla asuvia tshuktsheja merkitsemään. Onkilon sariaa käytettiin mui-
noin sen eskimoheimon nimenä, joka asui jäämeren rannikolla kun tshuktshit
saapuivat sinne. *
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valaan, sekä hylkeen, mursun, peuran, karhun, koiran,
ketun ja lintujen luita. Paitsi näitä jäännöksiä tavat-
tiin myöskin kivisiä ja luisia kaluja, niiden joukossa kivi-
kirveitä, joissa vielä oli puiset tahi luiset varret Mini,

Onkilou-huoneeu raunioista löydettyjä kaluja.
1. Luisella päällä varustettu kivinen taltta. l/i. 2, 4. Veitsiä liuskeesta. 1/s.

3, 7. Keihäänkärkiä liuskeesta. Vs. 5. Keihäänkärki luusta, ‘/s.
6. Luinen lusikka. Vs-

vaikka olivat olleet 250 vuotta maassa. Ne hihnatkin,
joilla kirves oli ollut varteen nivottu, olivat vielä tallella.
Mursunhampaista 1 olivat paikan entiset asukkaat, samoin

1 Mursuja näkyy nyt olevan jotenkin vähän pohjoispuolella Beringin sal-
mea, mutta muinoin lienee niiden paljous tehneet tämän seudun pyydystäjä-
kansoille todelliseksi paratiisiksi. Vaikka kyllä kauan olimme täällä, emme
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kuin nykyisätkin, telineet keihään-kärkiä, linnunnnolia, ka-
lankoukkuja, jääkirveitä y. m. joiksi soveltnvatkin parem-
min kuin pii. Mursunhampaista valmiiksi tehtyjä ja vielä
valmistamattomia kaluja löydettiin siis kaivettaessa paljon.
Myöskin valaanluita oli paljon käytetty, mutta suurempia
mammutitorien kappaleita ei löydetty, joka tietäisi, etfei
kansa ole pitänyt yhteyttä lännessä asuvien heimojen kanssa,
joiden asuinpaikat ovat mammutista rikkaat. 1 Monessa
kohden olivat tshuktshit käyttäneet vanhoja onkilon-äsu-
muksia silava-aitoiksi, jo toisin paikoin näkyvät he tunkioista
etsineen mursuhhampaita. Meidän tutkimuksiamme tar-
kastelivat tshuktshit epäluulolla. Eräs vanha mies käveli
ikäänkuin sattumalta maalta käsin työpaikkamme ohi, ja
katasti salaa tointamme, kunnes huomasi, että me type-
ryydestä tahi jostakin muusta hänelle käsittämättömästä
syystä jätimme silava-aitat rauhaan, ja vaan haekselimme
vanhoja luupalasia ja kivensirpaleita.

Vanhojen asumusten jäännöksiätavattiin myöskin ylinnä
Irkaipiin louhikoissa, jossa onkilon-kansan viimeinen pako-
paikka lienee ollut. Monessa kohden nähtiin vuorten rin-
teillä isoja luukasoja, joista toiset olivat kehään asetettuja
karhunkalloja (yhdessä kohden aina 50 asti), kuonot kehän
keskuStaanpäin, toiset taas epäsäännölliseen piiriin koottuja
peuran-, jääkarhun-2 ja mursunkalloja, joiden keskustaan
oli peuransarvia pinottu. Peuransarvien joukosta tavattiin
myöskin hirven otsaluu, jossa vielä oli sarventyngät Mini.
Muiden luiden seassa oli lukemattoman paljon hylkeen
ohimoluita, enimmäkseen tuoreita ja jäkälöittymättömiä.
Muita hylkeenluita ei ollut paljon ensinkään, joka osoittaa,
ettei ohimoluut ollet murentuneiden hylkeenkallojen jään-

nähneet kuin muutamia mursuja, mutta 1778 näki Cook niitä siellä tavattoman
paljon, ja hänen kolmatta matkaa koskevassa kertomuksessa onkin sopivasti
kuvattuja mursuja. A voyage to the Pacific Ocean etc., Yol. 111 (by James
King ) London 1784, s. 259, kuv, 52.

1 Kaikkein enin mammutintoria saadaan Chatangan ja Tshaunbayn väli-
sistä maista ja saarista. Siellä ei ole mursuja. Pohjois-Sipirian asukkaat ylis-
tävät sen vuoksi Luojan viisautta, joka sallii mursujen elää siellä, mistä mam-
muti puuttuu, ja joka on kätkenyt mammuti-elfenluuta niiden rannikkojen
maakerroksiin, joilla mursuja ei ole ( A. Erman, Eeise um die Erde, Berlin
1833—48, 0. I. N. 2 s. 264).

2 Täältä otettujen karhunkallojen joukosta tapasi luutnantti Nordqvist
kotiin tultuamme merileijonan (Otaria Stelleri) pääkallon. Tietämätön on kui-
tenkin onko eläin siellä saatu, vaiko pääkallo Kamtshatkasta sinne tuotu.
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Onkilon-hansan historia.

nöksiä, vaan olivat myöhempinä aikoina syystä tai toisesta
tähän kasattuja. Ihmisluita ej läheltä tavattu. Varmaan-
kin ovat nämä paikat siis uhripaikkoja, jotka toinen kansa
on perinyt toiselta.

Täällä, muinoin asuneesta kansasta kertoo Wrangel
seuraavaa;

„Kuten tiedetään asuu merenrannikolla Anadyr-lahteman koh-
dalla kansa, joka rumiinrakennuksen, pirun ja kielen puolesta näh-
tävästi eroaa tshuktsheista, ja joka nimittää itsensä Onkilon, s. o.
merikansaksi. Kapteni Billing, joka on matkustanut läpi tshuk-
tshien maan, näyttää matkakertomuksessaan että likinäinen hei-
molaisuus vallitsee tämän rantakansan ja Kadjakilla asuvien aleu-
tien kielten välillä, jotka viimeksi mainitut ovat samaa alkuheimoa
kuin Grönlantilaiset. Taru kertoo näiden onkilonien 200 vuotta
sitten valloittaneen koko Tshuktshilaisrannikon, Shelagskoin nie-
mestä Beringin salmelle saakka, ja todella tapaakin pitkin tätä
matkaa jäännöksiä heidän maamajoistaan, jotka lienevät rakennuk-
seltaan olleet tshuktshien nykyisistä asumuksista jotenkin eroavai-
sia. Ne ovat muodoltaan pienten kukkulain kaltaisia, puoleksi
maan sisään upotettuja ja katetut valaan kylkiluilla, jotka kannat-
tavat paksua maakerrosta. Ankara riita näiden pohjois-asialaisten
eskimoien, Krächoi nimisen päällikön ja erään, poro-tshuktshien
errim'in eli päämiehen välillä synnytti ilmi sodan. Krächoi joutui
tässä alakynteen ja lähti väkinensä pakoon; siitä asti on koko
rannikko ollut autiotilassa. Tämän onkilonin siirtymisestä kertoi-
vat asukkaat Irkaipiin kylässä, jossa Krächoi myöskin oli oleskel-
lut, seuraavaa. Hän oli murhannut erään tshuktshilaisen emmin,
jonka poika Sen vuoksi ahkerasti vainosi häntä, mutta jota hän
huolellisesti pitkät ajat vältti. Vihdoin luuli Krächoi löytäneensä
taatun turvapaikan Irkaipiin kalliolla, jossa hän varusti itsensä
vieläkin näkyvän, luonnollisen muurin taakse. Mutta nuori tshuk-
tshilais-errim, jossa kostonhimo kuohuu, hiipii vallitukseen ja tap-
paa Krächoin pojan. Vaikka verenkosto vallitsevan katselmusta-
van mukaan nyt oikeastaan oli täytetty, mahtanee Krächoi vielä-
kin pelänneen verivihollistaan, koska hän yön aikaan hihnojen
avulla laskee pakopaikkansa jyrkkää rinnettä myöten kallion juu-
relle, missä vene odottaa häntä, ja lähtee vainoojiensa eksyttämi-
seksi ensiksi itää kohden, mutta kääntyy sitten länteen, saapuu Sha-
laurow-saarelle ja varustautuu siellä maa-majaan, jonka jäännök-
siä me (Wrangelin retkikunta) vielä olemme nähneet. Tänne ko-
koontuivat vähitellen kaikki hänen heimolaisensa, ja niiden kanssa
pakeni hän 15 baidarilla maahan, jonka vuoria tshuktshit vakuut-
tavat kirkkaalla ilmalla näkevänsä Kap Jakanhsta. Seuraavana
talvena katosi vielä yksi Kräehoille sukua oleva tshuktshi omaisi-
neen, poimineen, ja luullaan senkin siirtyneen toisella puolen merta
olevaan maahan. Tämän kanssa yhtäpitävähän on toinenkin taru,
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jonka Koljutshin-saaren asukkaat meille kertoivat. Siellä kertoi
nimittäin eräs ukko minulle (Wrangelille), että hänen isän-isänsä
aikaan seitsemän tshuktshia, niiden joukossa vaimokin, oli bai-
darissa lähtenyt liian kauaksi merelle. Sittekun tuuli kauan oli
ajellut heitä tullen mennen, saapuivat he lopulta tuntemattomaan
maahan, jonka asukkaat tshuktshienkin mielestä olivat raakoja ja
petomaisia. Haaksirikkoon joutuneet miehet tapettiin kaikki. Ai-
noastaan vaimo jätettiin henkiin, pidettiin hyvänä ja vietiin ympäri
maata jonakuna ihmeenä näytettäväksi. Viimein joutui hän aina
kargautien maahan, joka on Amerikan rannikolla lähellä Beringin
salmea, josta hänen onnistui paeta omaisiensa luo. Tämä vaimo ker-
toeli kotimaalaisillensa paljon matkoistaan ja vaiheistaan; muun
muassa sanoi hän olleensa- suuressa, Koljutshin-saaren pohjois-
puolella olevassa maassa, joka ulottui kauaksi länteenpäin ja luul-
tavasti oli Amerikan kanssa yhteydessä. Tämä maa oli useoiden
kansakuntien asuma; lännessä elävät olivat kaikessa tshuktshien
kaltaiset, mutta idässä asuvat niin riivatulta ja petomaisia, että
tuskin ansaitsivat ihmisen nimeä. Tähän kertomukseen on sekä
vaimo itse että hänen matkijansa soimanneet niin monta valheellista
kohtausta, että se tuskin ansaitsisi mitään huomiota, ellei se ve-
täisi yhtäälle päin kuin Krächoin kertomus.** 1

Tätä kirjoittaessaan ei Wrangel uskonut sitä maata
olevan, joka 177° it. pit. ja 71° p. lev. kohdalla on hänen
karttaansa merkitty, ja joka, sittemmin englantilaisen Kel-
iäkin uudestaan löytämänä, „lucus a non lucendo“ sanan-
parren mukaan on saanut Wrangelin maan nimekseen. Nyt
tiedetään, että tarinoiden kuvaelema maa todellakin on ole-
massa, ja monet seikat tietäisivät sen ulottuvan aina Ame-
rikan pohjoisrannikolla olevaan saaristoon saakka. Tällä
tavoin valaistuna on tshuktshilais-akan kertomus oleva hyvä
osviitta tulevaisilla tutkimusretkillä Beringin salmen poh-
joispuolisessa meressä, ja on myöskin huomioon otettava
arvostellessa amerikalaisen JeanetteTlä2 matkustaneen retki-
kunnan vaiheita, joista kaikki tiedot vielä tätä kirjoitet-
taessa puuttuu.

1 Wrangels Reise, Tli. 2 Berlin 1839, s. 220.
2 Erään kirjoituksen mukaan Deutsche Geografische Blätter’issä N. IV,

s. 54 piti kapteni E. DallmanHn vuonna 1866, Havai kuunarin „W. C. Talhot“in
päällikkönä nähneen Wrangelin maan ja myöskin käyneen siellä. Koska
kapteni Dallman’illa viime aikoina on ollut paljonkin yhteyttä useamman maa-
tieteilijän kanssa ja hänen kirjoituksiaan jo ennen on julkaistu maatieteellisissä
aikakauslehdissä, niin tuntuu oudolta että hän nyt vasta puhuu tästä tärkeästä
matkasta. Kaikissa tapauksissa on Dallman erehtynyt väitteessään, että moskus-
härkiä muka tavattaisiin jäämeren rannikoilla ja Wrangelin maassa. Hän on
nähtävästi pitänyt peuraa moskushärkänä.



377

Seisahdus Irkaipiissa.

Pian pääsimme Irkaipii nimisen tshuktshilaiskylän asuk-
kaiden tuttavuuteen. Ensi aikoina pidimme erästä lihavan-
läntää, kookasta ja kaunista Tshepurin nimistä miestä ky-
län päämiehenä. Häntä kestittiin siitä syystä useasti perä-
salongissa, jolloin pieniä lahjojakin annettiin ystävyyden
vahvistamiseksi. Meidän kohteliaisuutemme miellytti näh-
tävästi Tshepurinia, ja meidän kanssa pitämän vaihtokaup-
pansa sekä lahjojemme kautta oli hän tilaisuudessa tyydyt-
tämään koreushimoaan siihen määrään, ett’ei hän luulta-
vasti ennen ollut senlaista uneksinutkaan. Viimeisinä päi-
vinä Yegassa käydessään oli hän pukenut punaisen villa-
paidan pesiänsä yli, ja kumpaisesta korvasta riippui kul-
latut kellonvitjat joiden alapäähän kymmehenäyrin kappale
oli pantu kiiltämään. Jo sinne tullessamme oli hän muita
siistimmin vaatetettu, hänen telttansa oli avarampi ja va-
rustettu makuusijoilla hänen kahdelle vaimolleen. Kuiten-
kin huomasimme pian erehtyneemme siinä, että olimme pi-
täneet häntä niin korkea-arvoisena. Emme nimittäin voi-
neet ajatella yhteiskuntaa ilman minkäänlaista esivaltaa,
mutta täällä samoin kuin kaikissa tshuktshilaiskylissä joissa
sittemmin kävimme, vallitsee täydellinen anarkia.

Sopu oli sittenkin erinomainen tässä päättömässä yh-
teiskunnassa. Terveitä, lihavia, asukasten hempimiä lapsia
oli kosolta, ja niitä hyväilemällä saavutti heti vanhempien
suosion. Naisia kohdeltiin miesten vertaisina, ja miehet
neuvottelivat aina vaimojensa kanssa, kun isompaa vaihto-
kauppaa hierottiin; kävipä usein niinkin, ett’ei kauppa tul-
lut paruilleen ennenkuin neuvonantaja oli saanut kaulahui-
vin tahi kirjavan nenäliinan. Mies antoikin aina vaihta-
mansa kalut vaimonsa haltuun. Toisilla lapsilla oli kau-
lassa helminauha, josta riippui kiinalainen raha, neliskul-
mainen läpi keskellä; toisen kaulaan oli ripustettu ameri-
kalainen sentinkappale. ei täällä osattu sa-
naakaan, mutta eräs nuorukainen tiesi luetella englannin-
kielen laskusanat kymmeneen saakka. „Ship“ sana oli
myöskin heille tuttu. Kaikissa teltoissa oli peuranmahoja
sisuksilleen, tahi rehulla täytettyjä säkkejä. Kun annoimme
heille sokeripalasia tahi hyppysen täyden tupakkia tarjosi-
vat he usein vastalahjaksi kurttuisia, pähkinän kokoisia
juurimukuloita, jotka maistuivat melkeen tuoreilta pähki-
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noilta. Vaimot paloittivat teltassa hylkeen, joka meidän
siellä ollessa oli saatu jäiden seasta. Tällöin hääräsi hei-
dän jaloissaan koko joukko lapsinulikoita, joille silloin täl-
löin annettiin verisiä lihaliuskaleita. Nuoret tytöt toimit-
tivat tätä paloittamistyötä oikein halusta, vähän keimaillen
vereen tahratuilla käsivarsillaan ja kasvoillaan.

Päävuorilaji näillä seuduin on gabbro, joka sisämaassa
muodostaa monta, erikseen seisovaa, 100 ja 150 meterin
korkuista, mustaa, ylätasangon muotoista vuorta, joiden vä-
lissä on tasainen, ruohoinen mutta metsätön tasankomaa.
Tämän pohjana on luultavasti vesiluomaisia kerroksia. Irkai-
piin länsipuolella nähdään nimittäin tulenperäisen vuori-
lajin alla mustaa liusketta, jossa tavataan jälkiä kivetty-
mistä, enemmiten epäselviä, arvattavasti permo-cahon-muo-
dostumaan kuuluvia kasvipainanneita.

Levottomana pitkästä viivykkeestä päätin etsiä jotakin
korkeampaa paikkaa, josta paremmin voisi nähdä jäiden
aseman kuin veneestä oli mahdollista. Sentähden nousin
ankkuripaikkamme läheisyydessä olevalle vuorelle, joka ilma-
puntari-mittauksen mukaan oli 129 meterin korkuinen.
Tshuktshit sanoivat vuorta Ham mong-Ommang’ iksi. Täältä
oli avara näköala ulkona olevalle merelle. Se oli kaik-
kialla ajojäiden täyteen sulloma. Ainoastaan lähinnä maata
näkyi sula väylä, mutta tämäkin oli monessa kohden arve-
luttavalla tavalla jäävyöhykkeiden katkaisema.

Vuoren tulenperäinen kivilaji oli melkeen kaikkialla
pakkasen vaikutuksesta halkeillut särmikkäisiin lohkareisin,
niin että kallion pinta oli muuttunut mahdottomaksi louhi-
koksi. Kivet olivat tuulenpuolella läpikuultavan, lasinkal-
taisen, helposti irtautuvan jääkuoren peittämät, joka tie-
tysti teki niille kiipeämisen vaikeaksi. Huippuvuorten poh-
joisimmilla vuorihuipuilla olen ennen nähnyt miten tämmöi-
nen jääkuori muodostuu. 1 Se syntyy varmaankin jäähty-
neiden vesihöyryjen vaikutuksesta, s. o. vesihöyryistä, joiden
pisareet ovat jäähtyneet jäätöpistettä alerama, kuitenkaan
muuttamatta jääksi, joka tapahtuu vasta sitten, kun ne pu-
dotessaan sattuvat yhteen muun jään tahi lumen, tahi jon-
kun kovan kulmakkaisen esineen kanssa. Senlainen usva

1 Vert. Eedogörelse för den svenska polarexpeditionen år 1872—78.
(Bihang tili Yet. Ak. kandi., Bd 2 N;o 18 s. 91).



379

Irkaipiissa viipyminen.

jäätää joskus laivojenkin takilan. Seuraavina päivinä saimme
kokea tätä merenkulkijalle hyvin ikävätä kohtausta, koska
Yegan takila peittyi niin paksuihin jääkerroksiin, että tapa-
turmia oli tarjona jäiden sittemmin laivankannelle romah-
taessa. 1

Levä Irkaipiin luota.
Laminaria solidungula J. G. Åg.

Naaraamalla saai täällä t;i'i Kjellman muutamia le-
viä ja t:ri Stuxberg kosolta erästä cumace’ta. Diastylis

1 Vielä vaarallisempi jäätyminen uhkaa purjehtijaa talvikuukausina
myrskyisellä säällä sekä polarimeressä että myöskin Itämeressä ja Pohjan-
meressä. Tähän vuodenaikaan tapahtuu nimittäin usein, että merivesi pinnalla
jäähtyy jäätöpisteen alle, kuitenkaan jäätymättä. Jokainen laivan yli holvaiseva
laine muuttuu jäänsohjoksi, joka niin äkkiä lisääntyy ja jäätyy, etfei sitä mil-
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Rathkei [Kr.), Acanthostephia Malmgreni ( Goes) ja Liparis
gelatinosus {Pallas), vaan ei muuta sanottavaa. Irkaipiin
jyrkällä pohjoisrannalla nähtiin niin isoja parvia erästä
merimetsolajia, että kalliota siellä voi sanoa todelliseksi
lintuvuoreksi. Kaloja ei täällä ollut kuin hyvin niukalta.
Eipä kesäkalastuskaan näytä olevan erittäin tuottavata,
ainakin siitä päättäen, ett’ei tshuktshit olleet koonneet kala-

Merimetso Irkaipiin luota.
Graculus bicristatus [Pallas).

varoja talveksi. Kuitenkin tarjottiin meille kaupaksi muu
tamia pieniä lohia.

Vielä syyskuun 18 p. 1 olivat jäät entisessä asemassaan.
Ei kuitenkaan auttanut viipyä kauemmin, jos talvehtimista
lään tavoin ennätä luoda laivankannelta mereen. Muutamassa tunnissa muut-
tuu laiva veden päällä kelluvaksi jäämöhkäleeksi, ja epätoivoon joutunut, uupu-
nut merimies on vihdoin pakoitettu heittämään sen sikseen. Ruotsalaisen
polariretkikunnan höyrylaiva Sofia jäittyi tällä tavoin vuonna 1868 Beeren Eilan-
nin ulkopuolella, mutta selvisi kuitenkin onnellisesti pulastaan.

1 Irkaipii on 180° p. Greenwichistä. Saattaaksemme päivälaskuamme
uuden mailman päivälaskun kanssa yhdenmukaiseksi, olisi meidän täällä pitänyt
laskustamme vähentää yhden päivän, e. m. syyskuun 18 päivän sijasta kirjoit-
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tahdottiin välttää. Yuorenkukkulalta, jossaedellisenä päivänä
kävin, olin sitä paitsi nähnyt, että pitkin rannikkoja yhä
oli sula ainoastaan parissa kohden jäiden katkaisema väylä.
Ankkuri nostettiin ja Yega höyrysi eteenpäin, vaan ainoas-
taan 6—7 meterin syvyisessä vedessä. Koska Yega käy
4,8—5 meterin syvässä, ei meillä siis ollut paljon vettä
kölin alla, jäiden seassa tuntemattomalla kulkureitillä!
Noin 20 kilometeria ankkuripaikastamme kohtasimme jää-
vyöhykkeen. Tämän läpi oli vaikea tunkea, mutta se on-
nistui kuitenkin, koska Vegan vahva keula kesti kaikki
jäiden kolaukset. Sitten matkaa jatkettiin, usein vielä ma-
talammassa vedessä kuin ennen, kunnes laiva k:lo 8 j. p.p.
törähti pohjajäätä vastaan. Nyt oli laskuveden aika, jonka-
tähden vasta seuraavana aamuna pääsimme tästä erille,
kirveillä ja tuurilla särettyämme melkoisen kappaleen sitä
pohjajäätä, johon Yega oli tarttunut. Koetimme ruudilla
louhia jäitä, vaan se epäonnistui kokonaan. Tähän tarkoi-
tukseen on dynamiti paljon sopivampaa, ja tätä räjähdys-
ainetta pitäisi aina oleman mukana matkoilla, joilla voi
tulla jäiden kautta kulettavaksi.

19 päivä jatkoi Yega matkaansa samalla tavoin kuin
ennen, tyynessä ja enimmittäin matalassa vedessä lähellä
rantaa, korkeiden, usein hyvin kauniiksi muodostuneiden
pohjajäiden välissä. Myöhempänä päivällä kohtasimme taas
matalata, virroissa tahi merilahdissa syntynyttä jäätä ja
tulimme vaan vähän suolaiseen veteen, jonka lämpömäärä
oli yli o°.

Yöksi kimitimme laivamme isoon pohjajäähän, ja ku-
limme taas syyskuun 20 p. melkeen yksinomaisesti mata-
lien, likasien, eikä kovin paljon edellisenä talvena kasaan-
tuneiden jäiden välitse. Tämä jää ei maannut niin syvässä
kuin sininen pohjajää ja saattoi sentähden ajelehtaa lähem-
mä Ile rantaa, joka oli suuresti haitaksi meidän syvässä-
käyvälle laivalle. Pian tulimmekin erääseen paikkaan, missä
taa 17 päivä. Mutta koska me, käyntiämme Port Clarencelssä ja S:t Lawrence-
saarella lukuun ottamatta, aina seurasimme vanhan mailman rannikoita, em-
mekä uudessa maanpuoliskossa ollessamme käyneet missään europalaisten asu-
massa paikassa, pysyimme koko matkalla europalaisessa päivälaskussamme. Jos
olisimme kohdanneet amerikalaisen valaanpyytäjän ja verranneet päivälasku-
jamme toisiinsa, olisimme olleet päivää häntä edempänä, meidän syysk. 27 p.
olisi vastanut hänen 26 p. Sama olisi ollut laita amerikalaiseen satamaan tul-
lessamme.
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jää oli ajanut niin lähelle maata, etfei niiden väliä jää-
nyt kuin 372 ä 47a meterin syvyinen sula väylä. Meidän
täytyi sentähden, muutamia tunteja purjehdittuamme, jäl-
leen pysähtyä erään pohjajään luo, parempia aikoja odot-
tamaan. Tuuli oli nyt L:stä muuttunut P:n ja LP:n. Ilma
lauhkeni kuitenkin ja alkoi sadella, joka osoitti että ava-
roita sulia vesiä löytyi pohjoisessa ja luoteessa. Yöllä vas-
ten 21 päivää satoi rankasti. Tuuli oli PLP ja ilman-
lämpö +2°. Sinä päivänä etsittiin kauempaa jotakin

Jäälohkareita Tshuktsliilais-niemimaan rannikolta.
O. Nordquistin tekemän piirustuksen mukaan.

paikkaa, missä voitaisiin tunkea maata vasten ajautuneen
ajojäävyöhykkeen läpi, mutta se ei onnistunut, kenties sil-
loin vallitsevan paksun sumun tähden. '

Naaraamalla ei sanottavaa saatu, luultavasti syystä
että suurimman osan vuotta täällä ajelehtavat pohjajäät
hävittävät eläimistön niin matalilla vesillä kuin ne, missä
nyt liikuimme. Läheisellä rannikolla käymällä saivat Ve-
gan kasvitieteilijät sitä vastoin tärkeitä tietoja tämän seu-
dun kasvistosta.
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22 päivänä lähdin minä kapteni Palanderin kera höy-
ry-veneellä itäänpäin pohjustelemaan. Pian onnistuikin mei-
dän löytää tarpeeksi syvän, verrattain jäistä puhtaamman
juotin, jota myöten Yega jälleen 23 päivänä saattoi jatkaa
matkaansa ajojäiden kesken ja usein niin rantapiissä, etfei
sillä ollut kuin 1/i- meteriä vettä kölin alla.

Maa oli täällä ruohoinen, vielä lumeton tasanko, joka
vähitellen yleni kaltaviin vuoriin eli mäkiin. Rannalla oli
paljon ajopuuta ja siellä täällä näkyi entisten asuinpaik-
kana jäännöksiä. Illalla syyskuun 23 p. tulimme jotenkin
isoon aukkoon jääkentässä ja kimitimme laivamme siinä
olevaan pohjajäähän. Tämä aukko sulkeutui jälleen yöllä,
niin ett’ei matka 24 ja 25 päivä paljon joutunut, mutta
26 päivä voimme jälleen jatkaa kulkuamme, ensin työläästi,
mutta sittemmin jotenkin jäistä puhtaassa vedessä aina
siihen niemeen saakka, jota kartoilla sanotaan Kap On-
mauiksi. Siksi nimittivät sitä maanasukkaatkin, joita täällä
kävi laivassamme. Se jää, minkä tänään kohtasimme oli
paksumpaa kuin ennen ja sinertävää, eikä ensinkään likaista.
Se oli siis syntynyt ulkona merellä.

27 päivä jatkettiin matkaa joksikin jäättömässä vedessä
Koljutshin-haylle saakka. Ei yhtäkään isompaa virtaa laske
tähän aavaan vuonoon, joka on ainoa Asian pohjoisranni-
kolla, mikä pitkän soikean muotonsa ja ympäröivien ran-
tojen luonnonlaadun kautta, sekä sen kautta että se poh-
jukassaan jakautuu kahteen lähtemään, muistuttaa glacie-
rien uurtamia vuonoja Huippuvuorilla. Lahden suu oli
ajojäiden täyttämä, jotka olivat kasaantuneet täällä ole-
van, usean tshuktshilais-perheen asuman saaren ympärille.
Yäistääkseen tätä jäätä, teki Yega melkoisen mutkan vuo-
nossa. Ilma oli tyyntä ja kaunista, mutta ajojäiden väliin
syntyi yhä uutta jäätä kaikkialla, missä jäät olivat enem-
män kasaantuneet. Jäiden seassa parveili sadottani kieh-
kuraishylkeitä, jotka uteliaasti karehtivat laivan kölivedessä.
Lintuja oli sitä vastoin hyvin vähän. Useammat olivat
nähtävästi jo muuttaneet eteläisempiin meriin. K:lo 4 t.
45 m. j. p.p. kimitettiin laiva vuonon itäistä rantaa lä-
hellä olevaan jäälauttaan. Sieltä voi nähdä, idässä vuo-
nonsuuta rajoittavan niemen pistävän niin lähelle maata,
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että pelkäsimme sulan väylän lähinnä rantaa olevan liian
matalan Yegau siitä kulkea.

Luutnantti Hovgaard, lähetettiin sentähden höyryve-
neellä sinne pohjustelemaau. Hän palasi sillä tiedolla, että
niemen edustalla oli tarpeeksi syvää vettä. Sillä aikaa
kävin minä muutamien luonnontutkijani kera maissa. Täl-
löin lähetimme pyydystäjä Johnsonin niemellä olevalle mäen-
selänteelle, sieltä tarkastelemaan jääsuhteita kauempana
idässä. Myöskin Johnsen tiesi palatessaan ilmoittaa, että
sangen leveä sula väylä pitkin rannikkoa ulottui niemen
sivu kauas kaakkois-ilmaan. Itse kuljeskelin toverilleni ran-
taäyräillä, tutkisteluksemme niiden luonnonsuhteita, mikäli
alkava pimeys sen salli. Johnsen kertoi mäen kukkulalle
kuulleensa melua ja hälinää sekä sinne eroittaneensa val-
keita niemen toisella puolen olevasta telttapaikasta. Hän
arveli maanasukasten siellä viettävän jotakin juhlaa. Mi-
nun teki mieleni lähteä sinne „jättääkseni tshuktsheille hy-
västi“, sillä olin vallan varma siitä, että muutaman päi-
vän päästä purjehtisimme Isolle valtamerelle. Mutta nyt
oli jo iltamyöhä ja pimeä, jota paitsi emme vielä tunteneet
tshuktshein luonnetta kylläksi uskaltaaksemme, ilman todel-
lista syytä, harvalukuisina ja varustettuina ainoastaan met-
sästysaseilla lähteä meille tuiki tuntemattomaan telttapaik-
kaan. Vasta sittemmin tulimme tietämään, ett’ei tshuk-
tsheilta ylipäätään ollut mitään pelättävää. Sen sijaan
viivyimme, kosk’ei laiva missään tapauksessa voinut enää
sinä iltana ankkuriansa nostaa, vielä muutamia tunteja rän-
nällä ja teimme ajopuusta aika nuotiovalkean, jonka ääressä
iloisesti juttelimme loppumatkastamme, joka oli tehtävä
senlaisissa merissä, missä ei pakkanen vaan lämmin meitä
haittaisi, ja missä ei ainakaan jäät, alituiset sumut eikä
tuntemattomat salakarit matkaamme estäisi. Ei kukaan
meistä silloin aavistanut että me, tropiikein kumuuden ase-
mesta, lähimpänä kymmenenä kuukautena tulisimme koke-
maan pakkaisnavan talvea, jäihin salpautuneina aukealle
rannikolle, missä melkeen alituiset lumimyrskyt raivosivat
ja missä ilman lämpö usein laski paljoa elohopean jäätö-
pistettä alemma.

Ilta oli ihana, taivas kirkas ja ilma niin tyyni, että
nuotion liekit ja savu nousivat pystysuoraan korkealle tai-



385
Nordcnsk iu Id, Vegaretki. 25

Tietoja jääsuhteilta Beringinmeressä.

vasta kohti. Valkea kuvastui veden mustaan, ohuen jää-
hileen peittämään pintaan lankasuovana tuliväylänä. Tämän
rajana oli etäällä jäävyökyke, jonka epätasaisuudet pimeässä
näyttivät etäisen, korkean vuorenharjanteen huipuilta. Ilma
tuntui lauhkealta ja lämpömittari laski vaan 2° alemma
jäätöpistettä. Tämä kylmä kattoi kuitenkin yöllä meren
ohueella jääpeitteellä, joka tosin, kuten seuraavana päivänä
nähtiin, aukeammilla paikoilla ainoastaan voi viivyttää vaan
ei estää Vegan kulkua, mutta joka kuitenkin liitti rannikon
ulkopuolelle kasaantuneet ajojäälautat niin kovaan yhteen,
ett’ei laiva tuskin höyrynkään voimalla olisi voinut päästä
siitä kulkemaan.

Koska seuraavana päivänä, syyskuun 28 p. olimme
purjehtineet sen niemen ohi, joka idässä on Koljutshin-bayn
rajana, madaltui ajojäistä vapaa, mutta nuoren jään peit-
tämä väylä lähinnä rannikkoa äkkiä. Vesi kävi liian mata-
laksi Vegan kulkea, jonkatähden meidän täytyi yrittää au-
kaista tietä itsellemme, ulkopuolella olevien pohjajäiden ja
jäälauttojen välitse. Yön kylmä oli kuitenkin jäätänyt nä-
mä niin kovaan toisiinsa, että tämä yritys raukesi tyhjään.
Meidän täytyi sentähden pysähtyä erään pohjajään viereen,
mutta emme epäilleetkään sitä, että tuulen kääntyessä jäl-
leen voisimme jatkaa matkaamme ne muutamat peninkul-
mat, mitkä vielä eroittivat meitä aukeasta merestä Berin-
gin-salraella, vallankin koska valaanpyytäjät useasti ovat
lähteneet näiltä seuduin vasta lokakuun keskivaiheilla.

Koska amerikalaiset valaanpyytäjät viimeisinä vuosi-
kymmeninä pyydystysmatkoillaan ovat käyneet aina Berin-
gin-meren pohjoisosassa, käännyin nimittäin ennen kotoa
lähtöäni, osaksi suorastaan osaksi kunink. ulkoasiain-osas-
ton kautta, useoiden amerikalaisten tiedemiesten ja viras-
tojen puoleen pyynnöllä saada tietoja tämän meren jääsuh-
teista. Kaikkialla vastaanotettiin pyyntöni erinomaisella
suosiolla ja innostuksella ai’otun retken onnistumiselle. Sain
siis koko joukon, muuten vaikeastisaatavia painoteoksia ja
karttoja, jotka valaisivat Pohjois-Amerikan ja Pohjois-Asian
välistä mertä koskevia suhteita, sekä myöskin suullisia ja
kirjallisia tiedonantoja monelta henkilöltä, joista mainitta-
koon kuuluisa tiedemies professori W. H. Dali Washing-
tonissa, joka kauan oli oleskellut Alaska-alueessa ja Ison
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valtameren pohjoisosassa, amirali John Ridgers
,

joka oli
amerikalaisen sotalaivan „Yincennes’in“ päällikkönä, tämän
laivan matkalla Beringin salmen pohjoispuolelle vuonna
1855, sekä luutnantti Amerikan sotalaivastossa Washburn
Maynod. Tärkeitä tietoja olen sitä paitsi saanut saksa-
laiselta merikaptenilta E. Ballmariilta, joka muutamina
vuosina kuletti laivaa näillä kulkuvesillä, käyden kauppaa
alkuasujamien kanssa. Tila ei salli minun ottaa tähän
kaikkia näitä kirjoituksia. Mutta näyttääkseni minulla ol-
leen täyden syyn siihen otaksumiseen, etfei purjehdusaika
Koljutshin-bayn ja Beringin-salmen välisessä meressä rajoit-
tuisi syyskuuhun, tahdon tähän panna otteita eräästä, Alaska
Commerciel Companyni presidentin Mr Millerin minulle,
amerikau kenralikonsulin Stockholmassa N. A. Elfving'in
kautta laittamasta kirjeestä.

„Vastaukseksi teidän kysymyksiinne olemme hankkineet seu-
raavat tiedot.

Parkkilaiva Massachusetts, kapteni O Williams, oli syyskuun
21 p. 1867 74° 30' pohj. leveydellä ja 173° länt. pituudella. Idässä
näkyi jäitä, vaan pohjoisessa ei ensinkään. LPL nähtiin korkeita
vuorenhuippuja noin 60 minutin matkassa. Kapteni Williams pi-
tää Reliefin Plover-saareksi nimittämää saarta Wrangelin maasta
ulkonevana niemenä. Kapteni Williams sanoo havaintojensa nojalla
tulleensa siihen päätökseen, etfei jäitä, elokuun keskivaiheelta lo-
kakuun alkuun saakka tavata 70° etelämpänä ja 175° 1. p. län-
nempänä, sekä etfei sitä vuotta tuskin liene, jolloin ei syyskuussa
voisi tunkea 180° pituudella olevaan Nordkapiin (Irkaipiin) saakka.
Jos tuuli, kuten tavallisesti, asuu lounassa heinä- ja elokuussa,
niin on pohjoisrannikko tähän aikaan vallan jäistä vapaa. Vuotta
1877 pidettiin kovana jäävuotena, paljon jäitä tavattiin etelässä.
Vuosi 1876 oli „sula‘ - vuosi (an open season); samaten vuosi 1875.
Meidän kaptenimme Gustav Niebaum sanoo, että Beringinsalmen
itäpuoli asuu sulana aina Marraskuuhun saakka; hän on kaksi eri
kertaa vielä lokakuun 22 päivänä purjehtinut tämän salmen kautta.
Pohjoisrannikko oli silloin jäistä vapaa „withinreasonable distance".
Vuonna 1869 oli parkkilaiva Navy ankkurissa
luona lokakuun B—lo8 —10 päivään. Lokakuun 10 p. samana vuotena
ei ollut jäitä ensinkään eteläiseen ja itäiseen ilmaan Wrangelin
maasta."

Nämä tiedot osoittavat, että minusta tosin voi tun-
tua ikävältä jälleen menettää muutamia päiviä senlaisessa
paikassa, jonka laihalla, pohjanmeren tuulille alttiilla ran-
nalla ei nykyään voinut mitään tieteen hyväksi työksen-
uellä, eli ainakin sangen vähän siihen verraten mitä muu-
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tamassa päivässä voisi tehdä e. m. Beringinsalmen saarilla
tahi Asian itäisen niemen eteläpuolella olevassa ja sentäh-
den Jäämeren tuulista suojatussa S:t Lawrence hayssa,
mutta ett’ei minkäänlaista syytä ollut siihen pelkoon, että
tulisimme pakotetuksi täällä talvehtimaan. Samaa luulin
myöskin voivani päättää kokemuksestani talvehtimisajaitani
Huippuvuorilla 1872'—1873, jolloin vesi meidän satamas-
samme pysyväisesti jäätyi vasta helmikuussa, 80;llä leveys-
asteella. Nyt oli kuitenkin toisin. Se hauras jääriite mikä
syyskuun 28 päivänä liitti pohjajäät toisiinsa ja esti kul-
kuamme, kävi päivittäin aina vaan yltyvän pakkasen vai-
kutuksesta yhä kovemmaksi ja paksummaksi, kunnes vasta
tulevan vuoden kesälämmin sen sulatti. Ainoastaan neljä
tahi viisi kilometeriä meidän talvisatamasta oli kuitenkin,
vielä kauan jälkeen meidän jäihinsalpautumisemme, sulaa
vettä rannikolla, ja kotiin tultua sain tietää amerikalaisen
valaanpyydystäjän olleen ankkurissa tässä paikassa, samana
päivänä jolloin me jäädyimme kiini.

Tulevaisuus on näyttävä, josko meidän purjehduksemme
pitkin Asian pohjoisrannikkoa aina Koljutshin-baylle, oli
onuensattuma vai ei. Minä puolestani uskon sitä ainakin
sattumaksi, mikä usein on tapahtuva. Se on kuitenkin
varmaa, että meidän jäihin salpautuminen, kun kerran olimme
näin kauas päässeet, riippui vallan satunnaisista seikoista
ja tavattomista jääsuhteista syksyllä 1878 Beringin meren
pohjoisosassa.

-^OB
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V

Kymmenes Luku.

Talvehtiminen käy välttämättömäksi. Yegan asema. Jäät laivan
ympäristöllä. Amerikalainen laiva Vegan läheisyydessä. Lähellä olevan
maan laatu. Yega laitetaan talvehtimis-asuun. Muonavarikkö ja havainto-
huone. Talvipuku. Ilman lämpö laivassa. Terveydentila ja ruokajär-
jestys. Pakkais-, tuuli, ja lumisuhteita. Tshuktsheja laivassa. Menkan
laivassa käynti. Kirjeiden lähettäminen kotiin. ■— Nordqyistin ja Hovgaardin
käynti Menkan telttapaikalla. Menka käy toistamiseen laivassa. Miten
kirjeiden kävi. Nordqvistin matka Pidliniin. Tshuktshilaisen haudan löytö.

Pyydystystä. -- Tieteellisiä töitä. Elämä laivassa. Joulu-ilta.

Vakuutettuna siitä, että muutaman tunnin eteläinen
tuuli riittäisi hajoittamaan tuskin ruotsin peninkulman
levyistä jäävyöhykettä, joka salpasi tiemme, ja luottaen
yllämainittuihin, asiantietävien amerikalaisten miesten ilmoi-
tuksiin syysjään suhteista Beringinsalmen pohjoispuolella,
olevassa meressä, en ensimältä tiennyt hätäillä viivytyk-
sestä. Kävimme silloin tällöin maissa ja seunistelimme
maanasukasten kanssa. Vasta kun päivä päivän perästä
kului eikä mitään muutosta kuulunut kävi minulle selväksi,
että meidän täytyi valmistautua talvehtimaan juuri Jääme-
ren ja Ison valtameren kynnyksellä. Tätä odottamatonta
vastoinkäymistä oli sitä vaikeampi tyynellä mielellä kärsiä,
koska oli silminnähtävää, ett’ei se olisi meitä kohdannut,
jos olisimme ennättäneet muutamia tunteja aikasemmin itä-
puolelle Koljutshin-bayta. Nämä tunnit olisimme useasti
matkan kuluessa voineet säästää: Vegan ei olisi tarvinnut
viipyä niin kauan Dicksonin satamassa, Taimur-saaren luona
olisimme voineet säästää kokonaisen päivän, naarata hiukan
vähemmin Uuusisipirialaisien saarien tienoilla j. n. e., ja
ennen kaikkea oli pitkällinen viipyrnisemrae Irkaipiin luona,
jossa odotimme edullisempia jääsuhteita, vahingoksi, koska
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senkautta ainakin kolme päivää meni hukkaan, ilman että
jäissä muutosta parempaan tapahtui.

Laivan asema ei ollut suinkaan turvallinen. Kuten
jälempänä olevasta karttapiirroksesta näkyy, ei Yega jäi-
hin tarttuessamme ollut ankkurissa missään satamassa,
vaan oli ainoastaan, myötäisempien luonnonsuhteiden odo-
tuksessa, kimitetty 9 x/ 2 metelin syvällä matalalle ajautunee-
sen pohjajäähän, noin 1400 metenä maasta, rannikolla
joka oli vallan aukea todellisesta LP:sta Län. Täällä
ei ollut muuta turvaa, talvimyrskyjen tavallisesti polarime-
rissä synnyttämää ankaraa jääpuserrusta vastaan, kuin
nousuveden aikaan matalalle joutunut pohjajää, jonka nou-
suvesi siis toistenkin voisi paikaltaan siirtää. Onneksi nä-
kyy vesi juuri silloin olleen korkeammalla, kuin milloinkaan
sittemmin talven kuluessa. Jäävuoret irtauntuivat siis vasta
myöhään kesällä 1879, sitten kun niiden vedenpäällinen
puoli osaksi oli sulanut. Läheltä piti ett’emme joutuneet
vielä huonompaan talvisatamaan. Yega kimitettiin nimit-
täin ensi kerta syyskuun 28 p. muutamiin pienenlaisiin,
200 meteriä lähemmä maata ajautuneisiu jäälauttoihin,
mutta muutettiin tästä paikasta seuraavana päivänä, syystä
ett’ei siellä ollut vettä kuin muutama tuuma kölin alla.
Jos laiva olisi jäätynyt Mini tähän paikkaan, olisi meidän
käynyt onnettomasti. Rajut syksymyrskyt. painostivat ni-
mittäin, vallankin jouluk. 14 ja 15 päivän välisenä yönä,
uuden jään näitä jäälauttoja vastaan, jotka tämän kautta
siirtyivät paljon lähemmä maata. Noin 1/i meterin pak-
suinen jääpeite musertui silloin hirmuisella jyskeellä tuhan-
siin kappaleisin, jotka kasaantuivat allaolevalle pohjajäälle
mahdottomaksi torossiksi , eli irtonaisien, kulmikkaisien jää-
lohkareiden muodostamaksi valliksi. Tähän kimitetty laiva
olisi jo talven alussa ajautunut matalalle, peittynyt jää-
lohkareiden alle ja musertunut pirstoiksi.

Laivan jäihin salpautuessa oli meri lähinnä rannikkoa,
kuten jo mainittiin, vastasyntyneen jään peittämä, joka
tosin oli liian heikkoa kantamaan ihmistä, vaan kyllin pak-
sua estämään veneen kulkua. Ulompana oli silmäkannolle
kosolta ajojäitä, jotka uusi jää oli niin kovaan toisiinsa
liittänyt, ett’ei kulkua siitä ollut yrittämistäkään. Jo loka-
kuun 2 päivänä kesti uusi jää lähinnä laivaa ihmisen varo-



Kymmenes Luku.

390

vasti käydä, ja lokakuun 3 päivänä tuli tshuktsheja jalan
laivalle. Vielä 10 päivä oli kuitenkin siellä täällä heik-
koja kohtia laivan ja maan välisessä jäässä ja sininen vesi-
patsas idässä ilmasi sillä ilmalla yhä löytyvän sulaa vettä.
Että tämä kuitenkin oli jokseenkin etäällä tuli ilmi koska
tri Almqvist lokakuun 13 päivänä teki matkustuksen koil-
liseen suuntaan, jolloin hän kulki noin 20 kilometeria ka-

Torossi I

Yogan talvehtimispaikan läheisyydestä.

saantuneiden ajojäiden poikki, sittenkään tapaamatta sulaa
vettää. Tästä kävi selväksi, että Yegaa nyt ympäröi aina-
kin 30 kilometerin levyinen ajojää-vyöhyke. Jäälauttoja
toisiinsa liittävä uusi jää kasvoi talven kuluessa koko lailla
paksuksi. 1

1 Kun oli käynyt selväksi, etfemme pääsisi täältä irti ennen tulevaa
kevättä, mittasi luutnantti Brusewitz aina aika ajoin uuden jään paksuutta,
joka nähtiin seuraavaksi:
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Tähän suunnattomaan jääpeitteesen syntyi talven ku-
luessa usein halkeamia ja raivoja, jotka ulottuivat sangen
pitkältä. Ne kulkivat yhteen jaksoon vastasyntyneiden jää-
kenttien ja vanhojen, korkeiden pohjajäiden halki. Yöllä
vasten joulukuun 15 päivää syntyi erinomaisen iso rairo
laivan keulan eteen. Se oli lähes meterin levyinen ja hyvin
pitkä. Raivot olivat tavallisesti vaan muutaman meterin
levyisiä, mutta useinkin hyvin vastuksellisia, koska koho-
vesi niistä nousi jäälle ja pani lumen sohjoksi.

Syy raivojen syntymiseen oli kahta lajia. Ne syntyi-
vät joko siten, että ankarat tuulet vähän siirtivät jäitä,
tahi kovan pakkasen vaikutuksesta. Jään ulvomisesta päät-
täen syntyi näitä raivoja useammin, kuin lumenpeittämän
jään pintaan katsoen olisi voinut arvata. Kovallakin pak-
kasella oli sentähden näennäisesti eheä jääpeite jaettu luke-
mattomiin, lomatusten oleviin kappäleisin, jotka joko olivat
vallan irrallaan toisistaan tahi ainoastaan, halkeamiin tun-
keneen veden pinnalle lumen alla syntyneen jään yhdis-
tämiä. Aina noin 6 kilometerin päähän rannasta pysyi
jää kuitenkin kaiken talvea melkeen eheänä, mainittuja
pikkurairoja lukuun ottamatta. Etäämmällä meressä oli
se sitä vastoin alituisessa liikkeessä. Niin sanottuja poly-
nioita eli sulia paikkoja on täällä luultavasti kaiken vuotta,
ja kauniilla säällä voi sentähden milt’ei alinomaa nähdä
sinisen vesipatsaan taivaan rannalla.

Muutamia päiviä kestävä etelätuuli toi sittemmin su-
lan vesiväylän niin lähelle laivaa, ettei sen reuna ollut kuin
muutaman tunnin matkassa laivasta. Siinä kuhisi silloin täy-
deltä hylkeitä, joka todistaa että se oli yhteydessä, kaiken
talvea sulan meren kanssa. Sulan meren läheisyys oli ken-
ties syynä siihenkin, ett’emme nähneet ainoatakaan hylkeen-
reikää laivan ympärillä olevissa jäissä.

Se pohjajää johon Yega syyskuun 29 päivä kiinitet-

Jään paksuus.
Joulukuun Ip. 56 centimeteriä. Toukok. Ip. 154 centim.
Tammikuun 1 p. 92

„

Helmikuun Ip. 108 „

„
15 p. 120

Maaliskuun Ip. 123 „

Huhtikuun Ip. 128
„

„ 15 p. 139 „

„ 15 p. 162 „

Kesäk. Ip. 154 „

n 15 p. 151 „

Ilemäk. Ip. 104 „

~ 15 p. 67 ~ (reikiä täynnä)
„ 18 p. jäät irti.
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tiin ja jonka viereen se jäi talvea viettämään oli noin 40
metelin pituinen ja 25 metelin levyinen; sen korkein kohta
oli 6 meteliä vedenpintaa ylempänä. Se ei siis ollut erit-
täin iso, vaan laivalla oli kuitenkin siitä hyvä turva. To-
sin siirtyi tämäkin pohjajää, samoinkuin laiva ja rantapuo-
lella oleva vastajäätynyt jääkenttä, ankarien syysmyrskyjen
raivotessa paljon lähemmä rantaa. Mutta joskin laiva sil-
loin piti rytinätä jäiden sitä pusertaessa, niin ci Vega kui-
tenkaan koko talvena kärsinyt mitään vahinkoa sen kautta
eikä myöskään ankarasta pakkasesta, jonka kestäessä kovat
paukkumiset useasti ilmaisivat, että joku rako laivassa si-
sääntunkevan veden jäätyessä halkesi isommaksi. „Kylmä
että nurkat naukuu“ on tunnettu sananparsi, joka tavalli-
sesti meissä herättää hauskoja muistoja kotitakan ääressä,
vietetyistä kylmistä talvi-illoista, mutta täällä eivät pakka-
sen vallankin öisin hytteihimme kuuluvat paukkumiset ol-
leet ensinkään ilahuttavia, koska syystä voi pelätä, että
pakkasen tekemät halkeamat synyttäisivät vaarallisia vuoto-
reikiä laivaan. Koska rauta pakkasessa kutistuu enemmän
kuin puu, upposivat talvella niiden rautapulttien päät, joilla
laivan puuainekset olivat jamatut, syvälle lainoitukseen.
Mutta ei tästäkään syntynyt mitään isompaa vuotoreikää,
kenties sentähden, ett’ei pakkanen päässyt iskemään muu-
hun kuin vedenpinnan yllä olevaan osaan laivasta.

Jo talvehtimisemme ensi päivinä olimme alkuasujamien
vilkkaista kertomuksista, joita viittaamalla kokivat meille
selventää, ymmärtävinämme että Serdzekamenin luona lä-
hellä Yegan talvisatamaa oli joku pyydystyslaiva. Tämän
johdosta lähetettiin luutnantti Brusewitz lokakuun 4 päi-
vänä kahden miehen kera, pienellä Köpenhaminassa 1872—

1873 vuoden retkikuntaa varten rakennetulla ja rekiretkiin
mukavalla Louise nimisellä veneellä, tutkistelemaan oliko
tässä mitään perää. Hän palasi myöhään yöllä samana
päivänä, eikä ollut mitään laivaa nähnyt. Me otaksuimme
nyt, että olimme väärin käsittäneet tshuktshien kertomuksia.
Mutta kirjeestä, jonka kotiin palattuani sain herra W. Bart-
letfilta, päivätty New-Bedlord tammikuun 6 päivä 1880,
näkyy ett’ei niin ollutkaan laita. Hän kirjoittaa nimit-
täin muun ohessa:

»Poikani Gideon W. Bartlett läksi San Fransiscosta kesä-
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kuun 1 päivä 1878 meidän vuoraamassa, 875 töniä vetävässä „Sy-
ren“ nimisessä laivassa, joka oli määrätty S:t"Lawrence bayiin
Hän saapui sinne heinäkuun 8 päivä. Otettuaan lastia 6100 bar-
relia merellistä ja 37,000 poundia valaanruotoja meidän valaan-
pyytäjiltä, purjehti laiva suoraan New-Bedfordiin, poiketen Hono-
lulussa jättäkseen sinne valaänruodot, jotka piti laitettaman tänne
via San Francisco. Itse läksi poikani S;t Lawrence baysta meidän
„Rainbow“ nimisellä valaanpyydystys-parkilla, tutkistelu- ja huvi-
matkalle Hän kävi tällä matkalla Point Barrowissa ja kulki itään-
päin aina Lions Reefsiin saakka lähellä Camden bayta. Täältä
palasi hän ensin Point Barrowhin, ja sitten hän purjehti Herald-
saareen, jossa hän kävi valaanpyytäjimme luona ja. näki miten
„Bowhead“ia pyydetään ja silavoidaan. Syyskuun ‘25 päivä läksi
hän „W. M. Meyer 1 nimisellä kuunarilla San Franciscoon, jonne
hän saapui lokakuun 22 päivä. Matkapäiviä verratessa huomaa,
että hän purjehti lähellä Serdzekamenia syyskuun 29 päivä, siis
kaksi päivää sen jälkeen kun te laskitte ankkurinne Koljutshin-
bayn tienoissa. “

Syyskuun 29 päivä vastaa amerikalaisen päivälaskun
mukaan 30:ttä päivää vanhan mailman ajanlaskussa, jota
yhä Yogalla noudatettiin. Kuunari „M. W. Meyer 11 oli
siis Serdzekamenin luona vielä kaksi päivää sen jälkeen
kun me asetuimme talvisatamaamme. Nämä paikat ovat
vaan 70 kilometerin matkassa toisistaan.

Talvisatama oli 67° 4' 49“ pohj. leveydellä ja 173°
23' 2" länt. pituudella Greenwieilistä, 1,4 kilometeriä maasta.
Matka Ostkaphin oli 120' ja Point Hopeen, lähellä Kap
Lishurnia amerikalaisella rannalle. 180'.

Lähellä oleva maa muodosti mereen päin kaltavan,
aaltomaisen ja jokilaaksojen läpileikkaarnan tasangon, joka
Yegan jäihin salpautuessa tosin oli kuurassa, mutta vielä
lumeton, niin että kasvitieteilijämme voivat saada käsityk-
sen tämän seudun ennen vallan tuntemattomasta kasvistosta.
Lähinnä rantaa kasvoi taajaan vuoroitellen elymus-lajeja
ja Halianthus peploides. Ylempänä muuttui maa laihaksi,
tasaiseksi, keväällä vedenpeitteiseksi somerikoksi, jossa ei
kasvanut muuta kuin eräs latuskainen jäkälä, Gyrophora
prohoseidea, ja muutamia kukkakasveja, näistä Ameria si-
hirica yleisin. Alangolla rantaäyrään takana oli sekä suola-
että maavesi-lantaita, joiden rantoja verhosi jokseenkin hyö-
tyisä sammalien, heinien ja sarakasvien muodostama kasvi-
peite. Mutta vasta ympärillä olevassa ylämaassa, missä
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murentuneet gneissikerrokset tekivät maaperän kasvavam-
maksi, syntyi vaihtelevampi kasvillisuus. Metsää ei tosin
ollut nimeksikään, 1 mutta siellä näkyi kasvavan matalia
raitapensaikoita, isot alat variksenmarjoja (Empetrum nigrum)
ja valkeita suokukkia (Andromeda tetragona) sekä suuria
mättäitä erästä Artemisia lajia. T:ri Kjellmanhn syksyllä
kokoamista, kuihtuneista ja paleltuneista kasvijäännöksistä,
sekä keväällä hankituista kasvikokoelmista päättäen, viih-
tyy täällä kesällä muutamia kukkakasvejakin, joista jotkut
olivat kotomaasta hyvin tunnettuja, niinkuin puolat, muu-
ramet ja maitiaiset.

Vaikka kokemus edellisiltä polarimatkoilta, ja erittäin-
kin 1872—1873 vuoden ruotsalaiselta retkeltä osoitti, että
jäät usein keskellä talvea äkkiä lähtevät merestä vielä 80:llä
leveysasteellakin, kävi kuitenkin pian, kuten yllä mainittiin,
selväksi, että meidän täytyi valmistaida talvehtimista. Ryh-
dyttiin siis viipymättä tätä varten tarpeellisiin toimiin. Nyt
ei enää la’aistu lunta pois laivan kannelta, niinkuin ensin
oli tehty, vaan sen annettiin kasaantua siihen, niin että
siitä vihdoin syntyi 30 centiraeterin paksuinen, kovaan tal-
lattu lumi- eli jääkerros, joka teki kannen paljon enemmän
pakkasta pitäväksi, ja samaa tarkoitusta varten luotiin lunta
laivan kylkiin. Komeat jääportaat veivät jäästä laivan oi-
keanpuoleiselle partaalle. Kannelle viritettiin tätä varten
Karlskronassa tehty iso teltta, joka ulottui komentolavasta
etukeulaan saakka, niin että vaan peräkansi jäi katotto-
maksi. Teltta oli perän puolessa vallan avonainen, jota
paitsi tuulet ja tuiskut esteettömästi pääsivät käymään
sivultapäin ja keulan puolessa olevasta aukosta. Täten
tuli teltta tosin vähemmin pakkasta pitäväksi, mutta sen
sijaan ei se päässyt vaikuttamaan ensinkään vahingolli-
sesti ilmanlaatuun laivan kannen alla, joka oli terveyden-
tilalle hyvin tärkeä asia. Pimeinä talvipäivinä leimusi tä-
män teltan alla usein vireä sysivalkea, jonka ympäri tshuk-
tshit kokoontuivat uteliaasti ihmetellen sitä taitavuutta,
millä seppä takoi hohkavata rautaa. Täällä jakeli kokki
tshuktsheille tähteeksi jäänyttä lihalientä ja ruokaa sekä
niitä leipäkakkuja, joita aina laivassa leivottiin erikseen

1 Matalia viitoja löytyy luultavasti Tsliuktshi-saarenten sydänmaissa, kyl-
miltä pohjatuulilta suojatuissa paikoissa.
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heitä varten. Täällä oli vastaanotto-salonki, jossa tupak-
kaa ja sokeria jaeltiin vaimoille ja lapsille, ja missä joskus
joku pyydystäjä tahi rahtimies kylmästä tultua sai aika
naukun. Täällä pantiin hinta kaupaksi tuoduille poltto-
puille ja valaanluusolmuille, täällä keskusteltiin eri haaroille
koirarekilöissä tehtävistä matkoista.

Jään ankara liikkuminen yöllä vasten juolukuun 15
päivää, antoi meille ankaran muistutuksen siitä, ett’ei ase-
mamme aukealla rannikolla suinkaan ollut niinkään turval-
linen, vaan että laivamme mahdollisesti vallan äkkiä ja
ilman edelläkäypää varoitusta voisi musertua pirstoiksi.
Senlaisen onettomuuden sattuessa, olisimme epäilemättä hel-
posti jäätä myöten päässeet maalle. Mutta hyvin luultava
on, että me sinne jouduttuamme olisimme nälkään näänty-
neet, kosk’ei pyydystämällä täällä voinut sanottavaa saa-
lista saada ja koska tshuktshit melkeen aina olivat val-
lan kaikkia varoja vailla sillä he noudattavat tarkoin
sitä käskyä, joka kieltää huomispäivästä huolehtimasta.
Ja koska suurin osa muonasta luonnollisesti oli sijoitettu
laivan alustaan, olisi käynyt sangen vaikeaksi saada sitä
pelastetuksi jos jää äkkiä yönaikaan olisi musertanut Yegan
vedenrajasta rikki. Turvataksemme itseämme senlaisen tapa-
turman seurauksista pantiin 30:lle miehelle lOO.ksi päi-
väksi riittävä muona, sekä pyssyjä ja ampumavaroja varas-
toon maalle. Onneksemme ei meidän tarvinnut näihin tur-
vata. Mainitutta varoja ei pidetty lukon eikä salvan ta-
kana, vaan ne olivat purjeiden ja airojen peittäminä kasa-
tut rannalle, eikä siinä myöskään vahtia käytetty. Mutta
eivät kuitenkaan läheisyydessä asuvat tshuktshit eivätkä
myöskään ne, jotka etäisiltä seuduilta joka päivä kulkivat
tämän paikan ohi, kertaakaan koskeneet näihin varoihin,
vaikka heillä usein oli kovakin ruu’an puute. Kaikki tie-
sivät kuitenkin vallan hyvin mitä purjeidenpeittämä kasa
sisälsi, ja he otaksuivat varmaan siinä löytyvän suuria
aarteita, sekä kaikille Tshuktshi-niemimaan asukkaille koko
vuodeksi riittäviä ruokavaroja.
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Maneitillinen havaintohuone tehtiin, kuten vasta tulee
kerrottavaksi, rannalle 1 ]

/2 kilometerin päähän laivasta.
Tähän huoneesen täytyi havaintojen-tekijäin käydä vähin-
täin neljä kertaa vuorokaudessa edes takasin jääkentän
poikki, jossa hieno kulkulumi. heikommallakin tuulella
muutamassa silmänräpäyksessä peitti jäljet näkymättömiin.
Milloin ei kuu kumottanut olivat talviyöt niin pimeät, ett’ei
voinut eroittaa lähimpiäkään esineitä, ja välistä kesti monta
päivää perätysten niin ankaraa lumituiskua, ett’ei laivaa-
kaan saattanut nähdä muuta kuin vallan vierestä. Sangen
vaikeata olisi siis ollut yön pimeässä tahi tuiskuilmalla
ilman ohjausta osata rannasta laivalle, ja auttamattomasti
hukassa oli se, joka silloin eksyi. Välttääksemme täänläi-
sen tapaturman sattumista, vedettiin sentähden varoita kor-
keisiin jääpylväisin kimitetty köysi havaintohuoneesta lai-
vaan. Tämänkin avulla oli usein kyllä vaikeata osata
oikeaan.

Ensin oli aikomuksemme pitää koko laivan ympäri
jäähän hakatun juotin kaiken talvea avonaisena, vaan siitä
hankkeesta oli pian asia luopua. Sen sijaan pidettiin yhä
kaksi aventoa auki, toinen laivan vieressä paloaventona,
toinen, kapteni Palanderin talven kuluessa aukaisema ve-
den nousu- ja laskuhavaintoja varten. Jälkimäistä aven-
toa piti pieni hyle monet aikaa olinpaikkanaan, siksi kun
eräänä päivänä otimme sen kiini ja veimme sen laivaan,
jossa sille tarjottiin kaikenlaisia herkkuja mitkä se kuiten-
kin hylki. Se laskettiin jälleen avantoonsa, mutta vaikka
olimme sitä näin ystävällisesti kohdelleet niin ei sitä enää
sen komennoin nähty.

Meteorologisista havainnoista näkyy, ett’ei talvi täällä
ollut niin kylmä kuin talvet Franklinilaisessa saaristossa,
tahi kuin Sipirian mannermaan kylmissä osissa. 1 Sitä vas-
taan oli Yegan talvisatama tavattoman myrskyinen, niin
että meidän monet aikaa täytyi kovassa tuulessa ja 30° ä

IH. Wild'in nykyään painetussa isossa teoksessa ~i)ie Temperatur Yer-
hältnisse des Russischen Reiches, 2;e Häfte, S;t Petersburg 1881“ sanotaan,
että vanhan mailman pakkaisnapa on Werchojanskin kaupungin läheisyydessä
(67° 34' pohj. lev. 133° 51' itäin. lev. Greenwichistä). Ilman keskilämpömäärä
täällä eri kuukausina sekä koko vuotena on merkitty muistutukseen siy. 345.
Jos ne päivänmäärät, johon siellä mainitut luvut perustuvat, ovat oikeat, niin
on talvi Werchojanskissa paljon kylmempi kuin Vegan talvisatamassa.

39G
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46° C. pakkasessa kulkea edes takasin laivasta havainto-
hnoneesemme. Tyynellä ilmalla ei 40° pakkanen vielä
erittäin vaivaa, mutta heikkokin tuulenhenkäys tekee e. m.

35° pakkasen suorastaan vaaralliseksi sille, joka vasta-
tuulessa varomattomasti paljastaa kasvonsa, kätensä tahi
ranteensa. Ilman kovempaa kipua paleltuu joka paikka,
ja ellei sitä ajoissa hierota kädellä tahi märällä lumella,
niin saattaa siitä syntyä pahakin vamma. Useammat niistä,
jotka nyt ensi kertaa viettivät pohjanperäistä talvea, jou-
tuivat kylmän ensin alkaessa, enemmän tahi vähemmin pak-
kasen puremiksi, usein niinkin pahoin, että monen neliö-
centimeterin suuruisia, veriveden täyttämiä rakkoja syntyi,
mutta onneksi ei koskaan niin että isompaa vammaa siitä
olisi seurannut. Mutta sitten kun polariseutuihin tottumat-
tomat kokemuksesta olivat oppineet varovaisemmiksi, ei sen-
laisia vahinkoja enää usein tullut. Eikä myöskään kenen-
kään varpaat koko aikana päässeet paleltumaan. Tähän oli
myöskin apuna meidän ilmanalaan sopiva vaatetus, johon,
paitsi hyviä talvivaatteita sitä laatua kuin kotomaassa ta-
vallisesti käytetään, kuului seuraavat, pohjanperän ilman-
alaan katsöen, matkaan otetut vaatekappaleet;

1. Iso varasto paksuja hyviä villa-alushousuja.
2. Purjekankaasta huolellisesti tehty mekko, ai’ottu

pidettäväksi tavallisen merimiestakin yllä, suojaksi tuulta
ja tuiskuja vastaan. Tämä huomattiin erinomaisen tarkoi-
tuksenmukaiseksi ja miehistö käytti sitä mielellään.

3. LappUlais-peski ynnä säärykset (englantilaisten leg-
gins); tätä ei niin usein käytetty koska se oli niin läm-
min, että oli hankalata siihen puettuna kulkea pisempiä
matkoja. Rekimatkoilla koirilla tahi poroilla oli se sitä
vastoin välttämättömästi tarpeen.

4. Hyvin isot purjekankaasta tehdyt nahka-anturaiset
saappaat. Näiden sisässä pidettiin saraheiniä (Carex vesi-
caria L.). Jalassa oli yhdet tahi kahdet sukat ja näiden
yllä huopatilkkn. Meidän jalkineet olivat siis sekä Parryn
pohjanperäisillä matkoilla käyttämien jalkineiden että lap-
palaisten heinillä täytettyjen „komagein“ kaltaisia. Kaikki
jotka ovat käyttäneet täänlaisia purjekangas-saappaita pitä-
vät niitä niin hyvinä, ett’ei paremmista lukua. Pisem-
mältä lumisohjoakin kulettaessa ovat nämä nahkakenkiä
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paremmat. Jälkimäiset vettyvät nimittäin ja käyvät ras-
kaaksi, ja niitä on vaikea kuivata, matkoilla yötä ulkona

Vegamiesten talvipukine.

oltaessa. Purjekangassaappaat ja niissä pidetyt heinät kui-
vavat sitä vastoin helposti yhden yön aikaan. Ne ovat
märkinäkin kepcitä, ja sen ilmanvaiheen kantta, jonka jalka-
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pohjaa alla olevat heinät tekevät mahdolliseksi, vähemmän
terveydelle vahingollisia kuin märät nahkajalkineet. Luu-
len sentähden täänlaisia jalkineita erittäin käytännöllisiksi
meidänkin maassamme talvimatkoilla ja metsästysretkiltä
talvisaikaan.

5. „Juutinrauma-lakki“ ja irtonainen huopapäähine
(bashlikka) samaa kuosia kuin venäläisten sotamiesten käyt-
tämät. Bashlikat olin retkikuntaa varten ostanut Pieta-
rissa.

6. Hylkeennahasta ja säämyskästä tehdyt rukkaset
,

jotka olivat vuoritut lampaan nahalla ja ranteen kohdalla
reunustetut pitkäkarvaisilla nahoilla. Ne riippuivat taval-
lisesti nauhasta kaulassa, niinkuin lasten lapasia on tapa
pitää. Ulkotyössä olivat nämä rukkaset liian hankalat;
silloin käytettiin villalapasia.

7. Värjätyltä silmälaseja ,
joita helmikuun alussa an-

nettiin kullekin miehelle. Ei kukaan joka ei itse talvella
ja keväällä, «auringon palattua 14 ole oleskellut pohjan pe-
rillä voi käsittää, miten välttämättömästi tarpeellinen sen-
lainen varjo on suojaksi tuota yksitoikkosta valkoista valoa
vastaan, joka siihen aikaan joka taholta ympäröi silmää.
Kokematon on harvoin, vaikka häntä varoitetaankin, kyllin
varova ja saakin sentähden tavallisesti muutamia päiviä
kärsiä, tosin ei kovin vaarallista, mutta aina hirmuisen tus-
kallista lumisokeutta.

Itse laivassa, hyteissämme ja kokoushuoneessamme ei
meillä muutoin suinkaan ollut niin kylmä, kuin moni ken-
ties kuvittelee. Tosin peitti paksu jääkerros useassa koh-
den vallankin hyteissä laivan seinät ja samoin salongin kai-
letin. Mutta laivan asutuissa osissa oli vähässä matkaa
laidoituksesta + 12° ä +l7° lämpömäärä, s. o. pohjois-
maissa talvisaikaan tavallinen huonelämpö, ja varmaankin
paljon lämpöisempi kuin monen etelämaisen kaupungin,
e. m. Parisin tahi Wienin asuinhuoneissa vuoden kylraim-
pinä päivinä. Öisin laski kuitenkin lämpö hyteissä joskus
aina + 5° ä + 10° saakka ja laidoitus makuusijan vie-
ressä jäittyi. Käsityöhuoneessa välikannella osoitti lämpö-
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mittari tavallisesti + 10°, eikä ilmanala vedenpintaa alem-
pana olevassa huoneessa, jota ei lämmitetty, koskaan las-
kenut veden jäätöpistettä alemma, vaan oli tavallisesti yksi
tahi kaksi astetta sitä ylempänä.

Paljon suuremmaksi haitaksi kuin pakkanen oli hy-
teissä se äkillinen kumuus ja häkä, jonka isojen valinrautä-
kamiinein lämmittäminen pienissä huoneissa tavallisesti syn-
nyttää. Kun aamusilla kylmän yön jälkeen joka taholta
komennettiin vahtia ankarasti uuneja lämmittämään, tapah-
tui usein että tämä toimitti tehtävänsä niin perinpohjin,
että joka mies puolen tunnin kuluttua sai hikoilla oikein
tarpeekseen. Silloin ei muu apuna kuin lähteä ulos ko-
justaan, kaataa vettä niskaansa, äkkiä pukea vaatteet yl-
lensä ja kiiruhtaa kannelle raitista ilmaa hengittämään ja
vilvoittelemaan siellä olevassa 30° ä 40° ilmanalassa.
Myös muulloinkin olivat sekä upserit että miehistö tilai-
suudessa kylpeä, ja puhtaudesta pidettiin tarkka huoli,
asia jota ei koskaan saa laiminlyödä pohjanperillä talveh-
dittaessa.

Terveydentila laivassa oli talven kuluessa erinomaisen
hyvä. T:ri Almqvist luettelee ainoastaan harvoja kovempia
taudinkohtauksia, jotka kuitenkin kaikki päättyivät onnel-
lisesti. Näistä mainittakoon vatsakatarreja ja helppoja keuh-
kokuumeita, vaan ei ainoakaan mies sairastanut tuota petol-
lista tautia, kerpuukkia, joka muinoin raivosi niin hirveästi
kaikilla pitkillä merimatkoilla ja joka vieläkin tavallisesti
vaatii niin monta uhria polarimatkustajissa.

Onnellinen terveydentila riippui selvään pääasiallisesti
retkikunnan tiedemiesten, upserien ja miehistön kunnosta
ja hyvästä käytöksestä, mutta myöskin suureksi osaksi Yo-
gan Karlskronassa kapteni Palanderin johdolla tehdystä,
tarkoituksenmukaisesta varustelusta ja ennen kaikkia mei-
dän, ilmanalaan soveltuvasta ruokajärjestyksestä, joka perus-
tui 1872—1873 vuoden retkellä saatuun kokemukseen sekä
samaan retkeen osallisen mainion lääkärin t;ri Envallin an-
tamiin neuvoihin. Ruokajärjestys nähdään seuraavasta:

N;o 1. Sunnuntai.

Aamiainen: 6 ortia voita, 10 ortia kahvia, 7,s ortia sokeria.
Päivällinen; 75 Oilia suolattua läskiä tahi kuivattua kalaa, 75 or-
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tia hapankaalia, 12 ortia säily- tahi tavallisia perunoita, 5,6
ortia säily-ruokakasveja, 1,5 ortia lihamehuketta, 5 ortia ru-
sinoita, 50 ortia riisiryynejä, 2 k.t. viinaa tahi rommia.

Illallinen: 6 ortia voita, 1,5 ortia teetä, 7,s ortia sokeria. 10 k.t.
ohraryynejä, 12 ortia juustoa.

N:o 2. Maanantai, Keskiviikko, Perjantai.
Aamiainen , samanlainen kuin n:o 1.
Päivällinen: säilylihaa tahi kalaa 1 annos, 12 ortia säilyperunoita,

5,5 ortia säilyruokakasveja, 1 annos säilysipulia, 1,5 ortia liha-
mehuketta, 2 k.t, viinaa tahi rommia

Illallinen, samanlainen kuin n;o 1, paitsi juustoa.

N;o 3. Tuorstai.

Aamiainen samanlainen kuin n:o 1.
Päivällinen: 1 S' suolattua läskiä, 10 k.t. herneitä, 1,6 ortia liha-

mehuketta, 2 k.t. ohraryynejä, 2 k.t. viinaa tahi rommia.
Illallinen samanlainen kuin n:o 2.

N:o 4. Tiistai.
Aamiainen: 6 ortia voita, 10 ortia suklaata, 7,6 ortia sokeria.
Päivällinen: 1 2? suolattua lihaa, 15 ortia makkaroina (tahi 10

k.t. ruskeita papuja tahi 1 annos viheriältä herneitä), l annos
hedelmälientä, 2 k.t. viinaa tahi rommia.

Illallinen samanlainen kuin n:o 2.

N:o 5. Lauantai.

Aamiainen samanlainen kuin n;o 4.
Päivällinen: 1 annos säilytettyä häränpaistia tahi paistiulihaa, 12

ortia säily- tahi tavallisia perunoita, 1 annos säilysipulia, 1
annos hedelmälientä, 2 k.t. viinaa tahi rommia.

Illallinen samanlainen kuin n;ö 2.

Sitä paitsi annettiin miehen osaksi joka päivä 1,25 9t
kuivaa leipää tahi jauhoja ( 2/s nisujauhoja ja Y 3 ruisjau-
hoja) 3 ortia tupakkaa ja 2 k.t. etikkaa, sekä joka vii-
koksi 1 2? nisujauhoja, 30 ortia voita, 21 ortia suoloja,
7 ortia sinappia, 3 ortia pippuria ja 2 k.t. etikkaa.

Paitsi yllälueteltua annettiin helmikuun 15;sta päivästä
huhtikuun l:seen päivään kahdesti viikossa rommilla sekoi-
tettua „multepuuroa“. Mielellään olisin useammin keität-
tänyt tätä puuroa, joka pohjoismaissa on huomattu erin-
omaiseksi estykkeeksi kerpuukkia vastaan, mutta koska 1877
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oli ollut erittäin huono muurainvuosi, en voinut mihinkään
hintaan hankkia niitä tarpeeksi asti. Sen sijaan ostettiin
Suomesta isompi määrä karpalovettä, jota säännöllisesti
jaettiin miehille ja jota he halukkaasti nauttivat. Sitä
paitsi oli meillä matkassa kaksi elävää sikaa, jotka jou-
luksi teurastettiin. 1 Siten sai kukin joulun aikaan pari ker-
taa syödä tuoretta sianpaistia yksitoikkoisen säilyruo’an
höysteeksi. Tämä virkisti ja ilahutti myöskin osalta miel-
tämme sinä juhlana, joka meissä pohjoismaalaisissa herät-
tää niin ihania muistoja.

Talven kuluessa ei saatu ampua kuin muutamia metsä-
kanoja ja jäniksiä, eikä sen kautta siis saatu paljon lisää

Turska Pitlekai’ata.
Gadus navaga Kolreiäer.

Va luon. kok.

laivan muonavaroihin. Sitä vastaan sain maan asukkailta
vaihtokaupalla väliin runsaamminkin kalaa, niin että aika
ajoin kaikki saivat syödä tuoretta kalaa kerran viikossa.
Talvella saatiin paraasta päästä erästä turska-lajia jolla oli
viheriänharmaaa selkärankaluut, vaan tätä kalaa ei ensi
alussa syöty muualla kuin salongissa, koska miehistö oudon
näköisten luiden tähden kauan hylkivät sitä

Monissa laivan läheisyydessä olevissa pohjajäissä ta-
vattiin jotenkin isoja maavesi-säiliöitä, joiden pinta tosin jo
oli jäässä, vaan joista kuitenkin kauan saimme hyvää juo-

1 Polariretkeillä pitäisi aina olla tapporaavaita mukana. Säilyruokaan
tympästyy nimittäin ajan pitkään ja eläinten Loito on hauskuudeksi talvielämän
yksitoikkoisuudessa.
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ma- ja pesuvettä. Jälkeen joulukuun 14 päivän, jolloin
pienemmät maavesi-säiliöt pohjajäissä olivat pohjaan asti
jäätyneet ja suolavettä tunkenut isompiin, täytyi meidän
jäätä sulattamalla hankkia juoma- ja pesuvetemme.

Ilmanhavaintoja tehtiin marraskuun 1 päivään joka
neljäs tuuti, siitä huhtikuun 1 päivään joka tunti, sitten
jälleen vaan kuusi kertaa vuorokaudessa. Marraskuun 27
päivästä huhtikuun 1 päivään oli lämpömittarit maalla lä-
hellä maneitillista havaintohuonetta, ennen ja jälkeen sitä
aikaa aivan laivan läheisyydessä. Talvella uskottiin ilma-
havainnot tri Stuxhergin liuostaan, jonka ei jäiden aikana
sopinut tehdä eläintieteellisiä tutkimuksia.

Sääsuhteet sattuivat tietysti tuntuvasti jokapäiväiseen
elämäämme ja kyselivät varustelumme kelvollisuutta. Tila
ei myönnä tässä teoksessa laveammin esittää tekemiämme
ilmahavainnoita; tahdon siis vaan mainita seuraavat:

Havaitsemamme kovin pakkanen oli kussakin seuraa-
vassa kuussa:
Lokakuun 24 p. 20°,8
Marraskuun 30 p. 2 7°,2
Joulukuun 23 p. 3 7°, i
Tammikuun 25 p. —■ 45°,7
Helmikuun 2 p, 43°,8

Maaliskuun 29 p. 39°,8
Huhtikuun 15 p. 3B°,o
Toukokuun 3p. 26°,8
Kesäkuun 3 p. 14°,3
Heinäkuun 2p. l°,o

Kahdesti nousi ilmapuntari tavattoman korkealle, ni-
mittäin :

Joulukuun 22 p. kello 6 e. p.p. 782,0 (0°) m.m.
Helmikuun 17 p. kello 6 e. p.p. 788,1 (0°) m.m.
Alin ilmapaino, 728,8 (0°) m.m. huomattiin joulukuun

31 p. k:lo 2 e. p.p.
Talvi oli hyvin myrskyinen ja tuulen suunta lähinnä

maanpintaa melkeen yhtenään luoteen ja pohjoisluoteen vä-
lillä. Mutta pilvien kulusta päättäen, vallitsi jo jotenkin
alhaisissa ilmakerroksissa alituinen ilmavirta kaakosta, joka,
joskus maanpinnalle aletessaan, toi mukanaan lämpöisem-
pää vähemmän kosteata ilmaa. Syyn tähän on helppo
käsittää, jos huomaa, että Beringin salmi muodostaa joten-
kin korkeiden vuorten ympäröimän portin Tyvenen meren
lämpöisen ja Polarimeren kylmän ilmapiirin välillä. Tuu-
let seuraavat täällä jotakuinkin samoja sääntöjä kuin veto
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lämpöisen ja kylmän huoneen välisessä ovessa; kylmä ilma-
virta kulkee nimittäin alhaalta kylmästä piiristä lämpöi-
seen, lämpöinen päinvastoin. Etelä ja kaakko tuulten läm-
pöä ja kuivuutta enentävät lisäksi ne vuoriharjanteet, joita
maan asukkaat sanovat Tshuktshilais-niemimaan sydämessä
olevan. Pyyhkäistessään niiden ylitse muuttuvat merituu-
let nimittäin suojatuuliksi. Kylmimmät tuulet ovat tulleet
lounaan ja lännen väliltä, s. o. vanhan mailman pakkais-
navasta, joka on WerchojanskMn tienoilla. Nämä kaksi
lähellä maanpintaa taistelevaa ilmavirtaa vaikuttaa senkin,
että taivas Beringin salmen tienoilla niin ihmeellisen äkisti
pilvettyy ja jälleen käy sekeäksi. Mainio Beringinsalmen-
matkustaja, nykyinen Amerikan sotalaivaston amirali Rod-
(jers on jo huomauttanut tätä seikkaa, jota hän sattuvasti
on verrannut esiripun nousuun ja laskuun näyttämöllä.

Sääkirjassamme tehtiin eroitus pyryn (lumisade tuu-
lella) ja tuiskun (tuuli ilman lumisadetta) välillä. Lunta
ei satanut kovin paljon, mutta kun ei koko talvena suo-
jannut niin paljon, että karsmannetta koskaan olisi synty-
nyt, pysyi lumi osasta niin kuivana, että se ryöppysi pie-
nenkin tuulenpuskan käsissä. Kovalla tuulella ja myrs-
kyllä nousi sitä ylös, josta ilma äkisti kävi niin sakeaksi
ett’ei muutaman meterin päästä voinut esineitä eroittaa.
Sellaisessa ilmassa ei voinut pitää tietä auki, ja eksynyt
oli hukassa, ellei hän tshuktshien tavoin luminietoksessa
jaksanut odottaa myrskyn loppua. Heikkokin tuuli juok-
setti kirkkaassakin ilmassa muutaman centimeterin korkuista
lumivirtaa pitkin maata tuulen suuntaan, siis parhaasta
päästä luoteesta kaakkoon. Mutta sekin Innosti suojapaik-
koihin, ja peitti, vaikka hitaammasti kuin kova lumipyry,
ulkona olevat esineet ja avatun tien. Tämän heikon mutta
alinomaisen, tuulennopean virran, Sipirian pohjoisrannikolta
etelään jäätyneessä muodossa kulettama vesimäärä, vetää
varmaankin vertoja mailman jättiläisjokien veden paljou-
delle, ja sen vaikutus esim. pohjoisten metsämaiden ilman-
alaan ansaitsee kyllä huomiota.

Ilman kosteutta määrättiin sekä Augustin psykrome-
terillä että Saussuren hygrometerillä. Mutta en luule näitä
koneita paljon 0° alemmassa lämpömäärässä luotettaviksi.
Lukuun on myöskin otettava, ett’ei ilman kosteusmäärällä



Pyry ja tuisku. Tshuktslii~kyliä talviknrtterin läheisyydessä.

407

sellaisella paikalla, jommoiselle pohjanperäisessä talvehtimi-
sessa saa psykrometerin ja hygrometerin asetetuksi, ole niin
suurta ilmatieteellistä merkitystä, kuin sille usein oraanne-
taan, Nämä koneet asetetaan nimittäin tavallisesti avo-
naiseen sälehäkkiin niin ylhäälle maanpinnasta, että niitä
käy tarkkaaminen. Melkeen alituisessa lumiryöpyssä on
mahdoton pitää tätä häkkiä lumetonna. Alkuaan kuivan-
kin ilman täytyy täällä kostua lumen haihtumisesta ja
siitä lumipöllystä, jota lähinnä maanpintaa ryöpyttää. Ilman
todellisen kosteuden määräämiseksi lumenpeittämissä seu-
duissa neuvosin siis tulevaisia matkustajoita kohdastaan
punnitsemaan sen veden, jonka tietty ilmamäärä sisältää,
ottamalla sen klorkalciolla, kalcinoidulla vihtrillillä tahi
rikkihapolla täytettyyn putkeen. Tähän tarkoitukseen so-
veliaan koneen olisi helppo asettaa niin, että koko työ
saisi tapahtua laivankannen alla, jossa mielensä mukaan
sopisi tutkistella ilmaa mistä mastonlatvan alapuolisesta
ilmakerroksesta hyvänsä. Jos minulla olisi ollut tilaisuus
Yegan talvikortterissa tehdä sellaisia tutkimuksia, olisi var-
maankin tullut ilmi, että ilman kosteisuus jo muutamia
meterejä maanpinnasta ylöspäin enimmäkseen olisi ollut
verraten pieni.

Sillä hietaniemekkeellä, joka lähinnä laivaa eroitti lun-
naat merestä, oli tavattoman suuria valaanluita ja vuosi-
satojen kuluessa täällä asuneiden ja maleksineiden tshuk-
tshien elanteita hajullansa, sekä hylkeen- ja mursunluita,
ihmisten, koirain ja lintujen lantaa y. m. Seutu oli ruraim-
pia ja ikävimpiä mitä koskaan olen kalalappalaisten, samoje-
dien, tshuktshien ja eskimoien asuinpaikoilla tavannut. Jäi-
hin salpautuessamme oli läheisellä rannalla kaksi tshuktshi-
laiskylää, joista Yegan talvisatamaa läheisempi oli Pitlekai
nimeltään. Siinä oli aluksi seitsemän telttaa, mutta ruoan
puutteen vuoksi muuttivat sen asukkaat talven kuluessa
vähitellen, viimeiset helmikuussa, lähempänä Beringin sal-
mea olevaan kalaisempaan seutuun. Muuttaessaan ottivat
he ainoastaan tarpeellisimmat kalut mukaansa, koska met-
sästämisen aikaan jälleen aikoivat palata takasin. Toinen
telttapaikka, Jinretlen, oli lähempänä Koljutshin-lahden puo-
leista nientä; siinäkin oli seitsemän telttaa, joiden asuk-
kaat näkyivät olevan paremmissa varoissa kuin Pitlekain.
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He olivat syksyllä saaneet runsaamman saaliin ja koonneet
suuremman varaston. Heistä muutti sen vuoksi ainoastaan
osa talvella pois.

Seuraavat telttapaikat olivat vähän etäämmällä talvi-
kortteristarame, mutta kuitenkin niin lähellä, että niiden
asukkaat usein kävivät meitä tervehtimässä:

Fidlin, Eoljutshin-lahden itä rannalla, 4 telttaa.
Koljutshin, samannimisellä saarella, 25 telttaa. Tässä

kylässä ei käynyt kukaan Vega-retkikunnan jäsenistä.
Birajtinop, 6 kilometeriä itäänpäin Pitlekaista, 3 telt-

taa.
Irgunnuk, ' 7 kilometerin päässä idässä Pitlekaista, 10

telttaa, joita kuitenkin helmikuussa oli vaan neljä. Mui-
den telttojen asukkaat olivat talveksi siirtyneet paremmalle
pyydystyspaikalle itäänpäin.

Kuinka monta henkeä kuului kuhunkin telttaan ei voi-
nut päättää, koska tshuktshit yhtenään käyvät toisissaan
lörpöttelemässä. Keskimäärin lienee niitä viisi tahi kuusi
henkeä kussakin. Koljutshin-saaren asukkaiden kanssa asui
siis noin 300 tshuktshia talvikortterimme läheisyydessä.

Kun jouduimme salpaukseen, oli kuten mainittiin jää
lähinnä rantaa liian heikko kantamaan jalkamiestä, ja tshuk-
tshien oli siis huonoilla kulkuneuvoillaan sangen vaikea
päästä laivalle. Meidän tulomme nosti kuitenkin heissä
kohta suurta huomiota. Miehiä, vaimoja, lapsia ja koiria
juoksenteli hätäisesti tullen mennen rannalla, ja toiset ajoi-
vat ehtimiseen rantajäätikköä koirilla. Selvästi näkyivät
he pelkäävän, että hyvä tilaisuus ansaita viinaa ja tupak-
kaa oli heiltä poistumaisillaan. Laivasta sopi kiikarilla
nähdä miten yrityksiä turhaan tehtiin saada veneitä liik-
keelle, kunnes heidän vihdoin onnistui kiskoa yhden aluk-
sen jäättömään tahi vaan riitteessä olevaan riittiin, joka
pisti lähelle laivaa. Siihen sysäsivät he suuren nahkaisen
veneen, johon toppasi miehiä ja vaimoja laitoja myöten,
huolimatta vaarasta, mikä terävässä, vastamuodostuneessa
jäässä uhkasi heikkoa, kovassa lastissa olevata alusta. Sou-
dettiin kohdastaan laivalle ja perille päästyä kiivettiin kohta
laivanpartaan yli ja huudettiin nauraen ano ai anoai (hyvää
päivää, hyvää päivää). Ensimäinen kohtaus sen seudun
asukasten kanssa, jossa sitten vietimme kokonaista kyin-



TsTiuktshit laivassa.

409

menen kuukautta, oli molemmin puolin herttainen ja pe-
rusti kohta tshuktshien ja meidän kesken erinomaisen hyvän
välin, jota muuttumatta kesti koko siellä oloaikamme.

Puhtauden tunne ei sallinut meidän päästää tshuk-
tsheja laivankannen alle muuta kuin poikkeustiloissa. Aluksi
suututti se heitä kovasti, ja yksi kielsi meidät kostonhimosta
menemästä telttansa makuuhuoneesenkin. Meidän järkähtä-
mättömyytemme siinä kohdassa sekä ystävällisyytemme ja

Käutljkan, tsuktshilamen tyttö Irgunnuk’ista,
edestä ja sivuttain.

L. Palander'in tekemän valokuvan mukaan,

anteliaisuutemme sai heidät rauhoittumaan, ja ei heidän
kuitenkaan käynyt kieltäminen meitä sisäteltoistaan, koska
aina tullessamme toimme makeisia ja tupakkaa mukanamme
sekä heille itselleen että vaimoille ja lapsille. Laivankansi,
joka oli teltalla peitetty muuttui vähitellen varsinaiseksi
lähiseutulaisten vastaanottopaikaksi. Koiravaljannoksia sei-
soi tahi oikeemmin makasi nietoksissa rivittäni kaiket päi-
vät Yegan jäästä tehtyjen portaiden edustalla, maltillisesti
odottaen isäntiänsä tahi pemmikania, jota silloin tällöin
sääliväisyydestä annoin jaella näille nälkääntyneille rau-
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koille. Hnlm kummallisten muukalaisten tulosta näkyy äk-
kiä levinneen. Meitä käytiin nimittäin etäämmältäkin kat-
somassa, ja Yoga muuttui pian levähdyspaikaksi, johon
jokainen ohimenevä muutamiksi tunneiksi koirillensa pysäh-
tyi, uteliaisuuttaan tyydyttämään, tahi hyvästä puheesta
eli muusta tuntuvammasta tavarasta saamaan lämpöistä
ruokaa, vähän tupakkaa ja joskus pahalla säällä ryypynkin,
jota tshuktshit nimittävät rämäksi. Tämä sana ei johdu
ruotsalais-norjalaisesta dram sanasia, vaan englantilaisesta
sanasta rum.

Kaikki laivalla kävijät saivat esteettömäsi kuleksia
kannella, jossa oli kaikenlaista tavaraa. Meiltä ei kui-
tenkaan kadonnut pienintäkään kalua. Rehellisyys oli täällä
yhtä kotiintunut kuin porolappalaisten majoissa. Sitä vas-
toin kävi heidän kerjuunsa, jolla ei ollut mitään rajoja,
rasittavaksi. Vaihtokaupassa pettivät he myös minkä tai-
sivat heidän mielestään luultavasti hyvinkin herkkäuskoisia
europalaisia. Pientä petosta kaupassa pidettiin pikemmin
ansiona kuin petoksena. Joskus myivät he saman kap-
paleen kahdesti, olivat aina valmiit tekemään lupauksia,
joita eivät aikoneetkaan täyttää, ja kaupittelivat kelvolli-
sena kelvotonta tavaraa. Ketunraatoja, joista oli pää ja
käpälät poisleikatut, tarjottiin usein jäniksinä, ja hauska
oli nähdä heidän kummastustaan, kun me kohta huoma-
simme petoksen. Tshuktshien

,
täydellinen tietämättömyys

rahan arvosta ja heidän mieluisensa vaihtotavaran puute
pahoitti minuakin pitämään ainakin osan tavaroistamme
korkeimmassa. Polariraaiden tavallisia tuotteita, nahkoja
ja silavaa, ei asukasten suureksi ihmeeksi, ostettu laisin-
kaan Yogassa. Vaihtokaupalla saatiin sitä vastoin täydel-
linen kokoelma aseita, pukuja ja huonekaluja. Kaikki sel-
laiset ostokset tehtiin retkikunnan puolesta, ja ylipäänsä oli
kaikki luonnontieteellisten ja kansatieteellisten esineiden
kokoontunen itsellensä tykkänään kielletty, jota tapaa kaik-
kien tieteellisten retkikuntain etäisissä seuduissa pitäisi nou-
dattaa; ‘

Kun tshuktshit pääsivät meidän ruokamme makuun,
raastoivat he joka päivä, vallankin kun pyydystys kävi
huonoon, ajopuuta sekä valaan luunsolmuja ja muita luita
laivalle. Niitä vaihtoivat he leipään. Puukuormasta, joka
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sisälsi viisi, 4 ä 5 tuuman paksuista, sylenmittaista kapu-
laa, annettiin tavallisesti kaksi tai kolme laivakorppua, s. o.
noin 250 gramia leipää, valaan luunsolmusta pari saman-
laista korppua j. n. e. Vähin erin otti kaksi nuorta tshuk-
tshia tavakseen tulla joka päivä laivaan pientä palvelusta
tekemään. Keitturi rupesi heidän isännäkseen ja häneltä
saivat he palveluksestaan paraan osan ruoan jäännöksistä.
Tehdyistä palveluksista ja myidystä tavarasta, sekä suo-
rastaan lahjaksi jaeltiin laivasta niin paljon ruokaa, että
se melkoisesti lievenit nälkää, joka talvisydännä uhkasi
asukkaita.

Ei yksikään Vegan talviaseman lähiseutulaisista ollut
ristitty. Ei yksikään heistä puhunut mitään europalaista
kieltä, jospa joku osasikin pari englantilaista sanaa tahi
tervehti venäjäksi. Se teki meille suurta haittaa, josta
kuitenkin tuli loppu, kun luutnantti Nordqvist otti tutkiak-
seen heidän kieltään niin suurella ahkeruudella, että jo
parin viikon kuluttua tuli heidän kanssaan toimeen. Asu-
jamet kertoivatkin syksyllä 1879 de Long 1 ille, että yksi
henkilö sillä „man. of war“illa, joka talvehti pohjoisranni-
kolla, puhui erinomaisen sujuvasti tshutshinkieltä. Kielen
oppimista työlästytti koko lailla se seikka, etteivät tshuk-
tshit kohteliaisuudesta oi’aisseet tekemiämme kielivirheitä,
vaan omistivat ne omikseen. Luutnantti Nordqvist on tut-
kintojansa perustuksella koonnut rikasvaraisen sanaluettelon
tästä vähän tunnetusta kielestä, sekä tehnyt viittauksia sen
kieliopillisesta rakennuksesta. 1

1 Julkaisen tässä otteen sanaluettelosta, josta lukija saa vähän käsitystä
kielestä, jota puhutaan Asian koilliskäressä.
Tndergin, taivas.
Tirkir, aurinko.
Yedlin, kuu.
Angdtlingan, tähti.
Ntitashka, maa.
Angka, meri.
Ljedljenki, talvi.
Edljek, sommar.
Edljdngat, päivä.
Nekita, yö.
Ayguon, eilen.
letkin, tänä päivänä.

Ergdtti, huomenna.
Gminian, pohjoinen.»
Emnungku, etelä.
Nikdyan, itä.
Kayradljgin, länsi.
Tintin, jää.
Atljatlj, lumi.
Yeetedli, välyt.
Yengeen, sumu.
Tedljgio, myrsky.
.Eefc, tuli.
Kljautlj, mies, ihminen.

Ordedlja, ihmisiä.
Nediren, vaimo.
Nenena, lapsi.
Empendtshyo, isä.
Empengau, äiti,
Ljeut, pää.
Ljeutljka, kasvot.
Dljedljddlin, silmä.
Liljdplkdurgin, nähdä.
Iluedljddlin, korva.
Iluedljokodljdurgin, kuulla.
Huddljomerkin, ymmärtää.
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Muiden retkikuntain jäsenten taito tshuktshinkielessä
rajoittui muutamiin lauselmiin, ja kun maanasukkaat puo-
lestaan myöskin oppivat joitakuita meidän kielemme sanoja,
syntyi vähitellen kummankin puolen ymmärtämä sekasotku,
johon jotkut miehistöstä pian perehtyivät, ja jolla hätä-
tilassa toimeen tultiin, vaikka tämä uusi kieli oli kaikkia
taivutusmuotoja vailla. Sitä paitsi vapautin minä pyydys-
täjä Johannesen’in pitkäksi aikaa kaikesta laivatyöstä,
että hänen olisi tilaisuus joka päivä kuleksia ampumassa
ja tshuktshien kanssa seurustelemassa. Syystalvesta onnis-
tui hän saada joitakuita metsäkanoja ja jäniksiä, sekä
urkkia tärkeitä tietoja tshuktshien elantotavasta ja hankkia
useita, arvollisia kansatieteellisiä esineitä. Mutta jonkun
ajan kuluttua kyllästyi hän peräti tshuktshien telttoihin,
vaikkei hän tietääkseni väestön kanssa riitaantunut.

Lokakuun 5 päivänä olivat ajojäiden väliset aukot
lähinnä laivaa hyvällä luistinjäällä, jolla vietimme iloista
luistinjuhjaa. Tshuktshilaiset vaimot ja lapset näkyivät nyt
onkivan särkiä pitkin rantaa. Tässä kalastuksessa mene-
tellään siten, että mies, joka aina seuraa onkivia vaimoja

Huedljonntdkurgin, ei ym-
märtää.

Fefca, nenä.
Yekergin, suu.
Kametkuaurgin; syödä.
Yedlinedljourgin, puhua.
Mdmmah, vaimon rinta.
Mammatkovrgin, imeä.
Feei, jalka.
Retshaurgin, seisoa.
Yetkatjergin, maata.
Tshipiska, nukkua.
Kadljetshelueljdkurgin, op-

pia.
Pinlekatkdurgin, syntyä.
Kaertrdljirgin, kuolla.
Kdmakatan, olla kipeä.
Kdmak, jumala, haltija.

Ydranga, teltta.
Etshengeratlin, lamppu.
Orguor, reki.
Atfa/dt, vene.
Anetljkkatlj, onki.
Anedljourgin, onkia.
Uddlin, veitsi.
Tshhpak, Kdmeak, koira.
Umku, jääkarhu.
Rerka, mursu.
Memetlj, hyle.
Körang, peura.
Gdllje, lintu.
.Enne, kala.
Gurgur, vaivaiskoivu.
Knkatkokongadlin, piili-

pensas.
(?em, minä.

Genmin, minun.
Get, sinä.
Genin, sinun.
Erikan, hän.
Muri, me.
Turi, te'.
Mdyngin, paljon.
Pljukin, vähän.
Konjpong, kaikki.
I, jaa.
Etlje, ei.
Metshinka, kiitos.
Ennen, yksi.
Nirak, kaksi.
Nrok, kolme.
Nrak, neljä.
Metljingan, viisi.
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Onkivia tahuktsheja.
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Tslmktshit onkivat särkiä.

raudotetulla keihäällä tekee avennon jäähän niin matalalle
vedelle, että avennon alisesta syrjästä on vaan puoli
meteriä pohjaan. Joka lävellä onkii vaan yksi vaimo ja
hänkin vallan vähän aikaa. Kyykkysillään koettaa hän
omituisella naskuttamisella houkutella kaloja
avennolle, joka jää-seulalla pidetään jäistä
puhtaana. Vasta kun kala näkyy vedessä,
lasketaan siihen siimaan solmittu luinen, rau-
tainen tahi vaskinen onki, jossa on kalan-
suolta syöttinä. Pyydyksenä käytetään myös-
kin hienoa, meterin mittaista keppiä, jonka
päässä on yksi tahi kaksi koukkua. Tällä
pienellä ahraimella sivaltavat miehet erin-
omaisen sievästi kaloja jäälle. Kun jää vah-
vistui, jätettiin tämä kalastus sikseen, jota
vastoin yhtä turska- ja yhtä kuorelajia suu-
rin määrin pyydettiin kaiken talvea lähem-
pänä Beringin salmea olevasta lannaasta.
Myöskin siikoja saatiin järvistä, vaikka,
ainakin tähän vuoden aikaan, vaan väliin
määrin.

Lokakuun 6 päivän aamulla läheni kum-
mallinen matkue laivaa pitkin jäätä. Joukko
tshuktsheja veti koirarekeä, jolla mies oli
suoranaan. Aluksi luulimme sairasta tuota-
van parannuksille, mutta kun jono pääsi lai-
vankupeelle kiipesi sairaaksi luultu sangen
kätevästi jäätyneitä tikapuita ylös (jääpor-
taimme eivät silloin vielä olleet valmiit),
nousi kohta arvelematta, aristelematta laivan
välikannelle, teki ristin-merkin, tervehti ar-
voisesti ja songerti venäjäksi, että häh oli
mahtava mies tällä maanperällä. Nyt tu-
limme tietämään, että meitä kunnioitti käyn-
nillään venäläisen vallan edustaja Tshuktshi-
låis-niemimaalla, porotshuktshien vanhin
Wassili Menka. Hän oli pieni mustaiho-
nen, näöltään jotenkin rappeutunut mies,
puettu valkoisenkirjavaan peurannahkaiseen
peskiin, jonka alta sinistä villapaitaa vähän

Jää-seula.
'/s luon. kok.
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näkyi. Lieneekö hän tahtonut meissä kohta herättää kun-
nioitusta tahi pelännyt Ahdin vielä petollista jääsiltaa,
koskei vedättänyt itseään koirilla vaan alusillaan laivalle.
Perille päästyään näytti hän kohta virkavahvistuskirjaansa
sekä useita verokuitteja, (eli raarkkinamaksu-listoja) joihin
joitakuita punaisia ja muutamia valkoisia ketunnahkoja oli
kuitiksi merkitty, punaiset 1 ruplan 80 kopekan, valkoi-
set 40 kopekan hinnasta kappale.

Hän vietiin kohta salonkiin, missä häntä runsaasti
kestittiin ja vaivattiin vaikeilla kysymyksillä, joihin hän huo-
nolla venäjänkielellä vastasi. Hän oli kuitenkin ensimäinen,

Kuore TshuktsMlais-niemimaasta.

Osmerus eperlanus Lin.
Va luonnoll. kok.

jonka kanssa jotkut meistä vähänkään tulivat puheessa
toimeen. Lukea ja kirjoittaa ei hän osannut. Sitä vas-
toin oivalsi hän pian kartan, ja taisi siitä suurella tark-
kuudella osoittaa monta merkillisempp paikkaa koillis-Sipi-
riassa. Venäjän keisarista ei tämän seudun ylimäisellä virka-
miehellä ollut aavistustakaan, mutta sen hän tiesi että sangen
mahtava henkilö asusti Irkutskissa. Meille jakeli hän is-
pravnikan arvonimeä lähimmissä kaupungeissa. Aluksi ris-
tieli hän innokkaasti silmiänsä muutamien valokuvien ja
vaskipiirrosten edessä salongissa, mutta taukosi siitä pian,
huomattuaan ett’emme me tehneet samoin. Menkää seu-
rasi kaksi, huonommasti vaatetettua viistosilmäistä maan-
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asukasta, joita me aluksi pidimme hauen palvelijoinaan tahi
orjinaan. Sittemmin tuli tietoomme, että he olivat poron-
omistajia, mielestään yhtä hyviä miehiä kuin Menka itse,
ja tuonnempana kuuttiinkin toisen heistä ylenkatseellisesti
puhuvan Menkan vallanhimosta. Nyt käyttivät he itseänsä
kuitenkin nöyrästi, ja kantoivat esille jonkunlaisella juhlal-
lisuudella Menkan tervehdyslahjan, kaksi poronpaistia. Yasta-

Wassili Menka
Kylänvanhin poro-tshuktshien luona.

L. Palander'in tekemän valokuvan mukaan.

lahjaksi annoin minä hänelle villapaidan ja muutamia tu-
pakkakimppuja. Menka kertoi muutaman päivän päästä
lähtevänsä Markovaau, lähellä vanhaa Anadyrskia, Ana-
dyr-joen varrella oleva venäläinen asuinpaikka. Vaikka
vielä olin hienossa toivossa päästä jäistä erilleni ennen tal-
vea, päätin kuitenkin koettaa käyttää tätä tilaisuutta lähet-
tääkseni tietoja Yegasta kotiin. Venäjäksi kirjoitettiin siis
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avonainen kirje, jonka päällekirjoitus pantiin h. ylh. Ir-
kutskin kenralikuvernöörille pyynnöllä, että hän antaisi H.
Majest. kuningas Oskarille tiedon sen sisällöstä. Se ase-
tettiin muutamien, sinettiin pantujen yksityisten kirjeiden
kanssa kahden lautapalasen väliin, annettiin Menkalle, ja
häntä pyydettiin antamaan sen venäläiselle virkavapaalle
Markovassa. Aluksi näytti siltä kuin olisi Menka pitänyt
kirjettä jonakuna hänelle itselleen annettuna valtuukirjana.
Maalle tultuaan kokosi hän nimittäin meidän läsnäollessa
joukon tshuktsheja ympärilleen, istui arvokkaasti heidän
keskelle, levitti paperin, kuitenkin niin että kirjoitus tuli
ylösalasin, ja luki siitä tshuktshein kielellä pitkät palstat
hartaalle ja Menkan oppia ihmettelevälle kuuliakunnalle.
Seuraavana päivänä edelläpuolenpäivää kävi tuo mahtava
ja oppinut päällikkö jälleen meitä tervehtimässä. Taas
vaihdettiin lahjoja ja häntä pidettiin niin hyvänä kuin suin-
kin. Vihdoin hyppeli hän positivi-pelin äänien mukaan,
milloin yksin, milloin isäntiensä kera, läsnäolevien europa-
laisten ja asiatein suureksi riemuksi.

Koska jäät yhä pysyivät entisessä asemassaan, päätän
käyttää sitä tilaisuutta sisämaahan tutustuaksemme, mikä
nyt tarjoutui. Mielelläni suostuin sentähden luutnanttein
Nordqvistin ja Hovgaardin ehdoitukseen käydä Menkan
telttapaikalla. He lähtivät sinne lokakuun 8 päivän aamulla.
Luutnantti Nordqvist on tehnyt seuraavan kertomuksen
tästä heidän matkastaan.

„Tiistaina lokakuun 8 päivä klo 10 e. p.p. läksin
minä luutnantti Hovgaardin kera Pitlekaista, koirien vetä-
missä rekilöissä, sisämaahan päin eteläis-itä-eteläistä suuntaa.
Kumpaisellakin oli tshuktshi ajomiehenä. Menkalla oli mu-
kanaan palvelija, joka melkeen kaiken aikaa juoksi edel-
lämme tienoppaana. Toverini reen eteen, joka oli ras-
kain, valjastettiin 10 koiraa, minun rekeni eteen 8, ja
Menkan reen eteen, joka oli pienin ja jossa hän yksin
istui, 5 koiraa. Ylipään valjastavat tshuktshit 4 tahi 5
koiraa yhden hengen istuttavan reen eteen.

Lampien ja vesien täyttämä tuntura oli alkumatkas-
tamme jotenkin tasainen, mutta jota kauemmaksi sisämaa-
han me tulimme, sitä epätasaisemmaksi se muuttui, ja koska
seuraavana aamuna kilo 8 e. p.p. pääsimme matkamme
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päähän Menkan veljen leiriin olimme vuorien ympä-
röimässä laaksossa. Muutamat näistä vuorista kohosivat
300 meteriä laaksopohjaa ylemmä. Ohuen lumipeitteen alta
saattoi vielä eroittaa vähän tuntuvan kasvistoa. Yleisim-
mät kasvit kuivemmilla paikoin olivat Aira alpina ja Poa
alpina; alavilla paikoin kasvoi Glyceria, Pedicularis ja Le-
dum palustre; kaikkialla kasvoi Petacites frigida ja eräs
Salix-laji. Jälkimäisiä kasvoi vallankin rinteillä isoissa ryh-
missä, noin 20 ja 30 neliömeterin suuruisilla aloilla. Pai-
koittain oli tämä pensas meterin korkuinen., Harmaakivi
näkyy olevan tavallisin vuorilaji täällä. Laaksojen pohjat
olivat jälkeis-tertiärisiä muodostumia, useimmiten hiekkaa
ja vierinkiveä, kuten laita oli e. m. siinä isossa laaksossa,
johon Menkan veljen leiri oli sijoitettu.

Kun 9:n päivän aamuna saavuimme leirille tuli muu-
tamia etevimpiä tshuktsheja meitä vastaan. Nämä terveh-
tivät Menkää venäläisten tavoin, s. o. siten, että ensin suu-
telivat toisiaan kummallekin poskelle ja sitten antoivat toi-
silleen suuta. Tshuktshit näkyivät kuitenkin ujostelevan
näitä temppuja ja koskettivat tuskin toisiaan huulilla. Meitä
he tervehtivät tavallisella tavalla, kättä antamalla ja ku-
martamalla. Sitten menimme Menkan veljen telttaan, jonka
ulkopuolelle leirin koko väki pian kokoontui meitä katse-
lemaan. Leirissä oli 18, laakson kautta juoksevan joen
kummallekin partaalle sijoitettua telttaa. Teltoissa asui
poro-tshuktsheja, jotka pitävät välikauppaa Kolyman luona
olevien venäläisten ja erään, Beringinsalmen toisella puolen
asuvan, heidän jekargauleiksi nimittämän kansan välillä.
Teittäin välissä oli paljolta rekiä, sekä kuormatuita että
tyhjiä. Nämä olivat osaksi köykäsiä ja matalia ajorekiä
ylös- ja taaksepäin käännetyillä jalaksilla, osaksi raskaam-
pia, puisevampia kuormarekiä, joiden jalakset eivät olleet
taaksepäin käännettyjä. Muutamat köykäset re’et olivat
varustetut poron-nahalla peitetyillä liistekojuilla; toiset oli-
vat kokonaan umpinaisia kojurekiä, ainoastaan pieni aukko
etupuolella.

Ne kirveet, puukot, porat y. m. jotka minä näin, oli-
vat rautaa ja terästä,, ja tshuktshit olivat selvään saaneet
ne ämerikalaisilta tahi venäläisiltä. Tarvekaluja oli Men-
kan veljen teltassa muutamia tavallisia vaski kahvipannuja,
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joita käytettiin veden kietiuttamiseen, englanninkielisellä
kirjoituksella varustettu uusihopeapikari, kaksi teekuppia
vatineen, matalia puualtaita ja vakkoja. Poro-tshuktshein
puku on samanlainen kuin ranta-tshuktshein, ainoastaan
sillä eroituksella, että edelliset valmistivat pukunsa yksin-
omaisesti poron-naliasta, jota vastaan jälkimäiset pukuunsa
käyttävät myöskin hylkeen-nahkaa. Muutamat pukeutuivat
meidän leiriin saapuessamme kirjaviin kangasmekkoihin, jotka
luultavasti olivat venäläistä Koristeista mainitta-
koon jäntereille pujoteltuja lasihelraiä, joita vallankin nai-
set ripustavat korviinsa tahi kaulaansa. Nämä kirjaavat
ihoaan samoin kuin ranta-tshuktshit. Kuitenkin näin täällä
vanhanpuoleisen vaimoihmisen, joka oli kirjannut paitsi

Tslmktshilainen koira-reki.

kasvojaan myöskin olkapäänsä, ja toisen, joka käsiinsä oli
piirtänyt kaksi pitkinpäin kulkevaa viivaa ja niiden väliin
viistoviivan. Miehet eivät olleet ihoaan kirjanneet. Pari
heistä kantoi kaulassaan slavonilaisella kirjoituksella varus-
tettuja ristejä; toiset olivat taas kaulaansa ripustaneet kaksi-
haaraisia puupalaisia. En tiedä varmaan ovatko jälkimäi-
set pidettävät heidän jumalinaan tahi taikakaluina (amu-
letteina).

Koska meidän piti ostaa poroja retkikunnan tarpeeksi,
emmekä täällä voineet niitä saada, läksimme samana päi-
vänä jälestä puolenpäivän Menkan kera koirilla ajamaan
hänen vävynsä leiriin, jonne saavuimme k:lo 8 illalla. Meitä
otettiin hyvin ystävällisesti vastaan ja me olimme siellä
yötä. Kaikki saman teltan asujaraet makaavat yhdessä
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makuuhuoneessa, joka ei ole kuin 2—2,4 meterin pituinen,
1,8 2 meterin levyinen ja 1,2—1,5 meterin korkuinen.
Ennenkuin panevat maata syövät he illallisensa. Sekä mie-
het että naiset pitävät öillä ainoastaan noin 15 centimete-
rin levyistä „cingulum puclicitige“, mutta ovat muuten ihka
alastomat. Aamulla nousi emäntä ensin ja keitti jonkun-
laista lihaa, joka tuotiin inakuuhuoneesen ennenkuin siellä
vielä oltiin vaatteissa. Leikattuaan lihan altaassa viilui-
hin, jakeli hän sitten näitä kullekin. Aamulla näimme mi-
ten tshuktshit ottavat Mini ja teurastavat porojaan. Kaksi
miestä lähtee porolaumaan ja tavattuaan teurastettavaksi
määrätyn poron lennättävät he noin 9 ja 10 meterin mat-
kasta suopungin sen sarviin. Poro hyppää nyt edestakasin
päästäkseen pakoon, jolloin se mies joka pitää suopungin
toisesta päästä, hetkisen laahaa poroa perässä. Toinen mies
lähenee sillä välin, tarttuu poron sarviin ja painaa sen
pitkälleen, jonka jälkeen hän tappaa sen pistämällä puuk-
konsa lapojen taakse. Sitten annetaan poro naisille, jotka
leikkaavat mahan sivulta auki ja ottavat pois sisälmykset.
Pötsin tyhjennettyä käytetään sitä verensäiliönä. Viimein
nyletään poro.

Noin k:lo 10 e. p.p. läksimme kotimatkalle. Yön tul-
lessa pyrkivät ajajamme katosalle kurjaan Utshunutsh-jär-
ven rannalle olevaan telttaan. Tämä oli osaksi kaivettu
maanalaiseksi pienen kummun töyrämälle. Täänlaisia kum-
puja tavataan monta pitkin järven rantaa ja ne ovat luul-
tavasti vanhojen onkilonasumusten jäännöksiä. Nykyiset
asujamet, kaksi vanhanlaista miestä ja vanha akka olivat
rakentaneet asumuksensa seuraavalla tavoin. Noin 1 rae-
terin syvyisen ja 3 a/2 ä 4 l /2 meterin levyisen lieriömäisen
kuopan keskelle oli pystytetty kohtisuora paalu; tämän
paalun yläpäätä vastaan oli laskettu useoita kuopan reu-
nasta lähteviä viistosalkoja, joiden päälle nahkoja oli levi-
tetty. Ei täälläkään puuttunut tuota, tshuktshi-teltoille
omituista makuuhuonetta. Koko asumus oli kurja ja likai-
nen. Kalastus näkyy olevan asujamien elinkeinona. Sen
huomasimme teltan ulkopuolelle ripustetuista verkoista, sekä
siitä että täällä oli kalaa tarjona. Muutamia vaateriepuja,
rautapata, pari puuastiaa ja taikarumpu olivat ainoat kalut
mitkä teltassa näin.
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Seuraavana aamuna jatkoimme matkaamme. Utshu-
nutsh-järven toisella rannalla näimme kaksi asumusta, jotka
olivat tehdyt kumoonkaadetuista veneistä ja näiden yli viri-
tetyistä nahoista. Loppumatkalla kulimme Naitskain kylän
sivu ja Irgunnukin kautta, jossa meitä kohdeltiin hyvin
ystävällisesti. Lokakuun 11 p. k:lo 7 j. p.p. astuimme
jälleen Yegan kannelle.”

Luutnantti Hovgaard’in kertomuksessa, joka pääasial-
lisesti koskee seudun topografiaa, mainitaan tshuktshein ja
heidän koiransa kestävyydestä seuraavaa. „Menomatkalla,
jota kesti 21 x/2 tuntia, juoksi Menkan seuralainen, tuo
ennen mainittu poron-omistaja, jota ensin pidimme Men-
kan orjana eli palvelijana, kaiken aikaa rekien edellä, ja
meidän levähtäessämmekin oli hän täydessä työssä, etsi
jälkiä, hoiti koiriamme y. m. Ei hän leiriin -päästyämme-
kään maannut ja oli kuitenkin yhtä ravakka seuraavan
päivän matkalla. Tällä aikaa ei hän saanut väkevää mais-
taakaan, sillä Menka sanoi, ett’ei hän siinä takauksessa
kestäisi juosta. Sen sijaan pureskeli hän oikein suun täy-
deltä tupakkaa. Koirat olivat kaiken aikaa valjaissa; aa-
mulla vetivät ne puoleksi lumeen peittyneinä unta rekien
edessä. Emme nähneet tshuktshien koskaan antavan niille
ruokaa, niiden ainoa ravinto oli kettujen ja muiden eläin-
ten jäätynyt lanta, minkä ohimennen sieppasivat suuhunsa.
Eikä niiden voimat kuitenkaan viimeisenäkääu matkapäi-
vänä näyttäneet siitä heikontuneen.”

Nordqvist toi muun ohessa mukanaan kaksi poroa,
ostetut 1 Y 2ruplalla kappale. Nämä kelpaisivat vielä syödä,
vaikka olivatkin huonosti teurastetut. Mutta ne porot,
mitkä myöhempänä talvella ostimme, olivat niin kurjan
laihoja, etfei kukaan laivassa saattanut niitä syödä.

Lokakuun 18 päivä, jolloin luulimme Menkan jo olevan
Markovan tienoilla, tuli hän jälleen vävyilleen laivaan. Hän
sanoi kaipaavansa akmimiViä (viinaa) juhlaksi ja nyt tulleensa
vaihtamaan meiltä senlaista kolmen poron lihoja vastaan.
Pettymyksemme kirjeen suhteen, jonka olimme toivonneet
jo aikoja sitten olevan matkalla määräpaikkaansa, ja mi-
nun vastahakoisuuteni kysymyksessäolevaa maksutapaa vas-
taan minä tarjosin hänelle turhaan kultarahoja ja hopea-
ruplia viinan asemesta vaikuttivat ett’emme tällä kertaa
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kohdelleet häntä yhtä ystävällisesti kuin viimein, ja hän
läksikin sentähden pian tiehensä. Vasta helmikuun 9 päivä
1879 saimme jälleen kuulla Menkasta, erään niiden tshuk-
tshien kautta, jotka edellisellä kertaa olivat hänen seuras-
saan. ' Tshuktshi sanoi kymmenessä päivässä kulkeneensa
Yogan talvisatamasta Markovaan, joka tekisi noin 90 kilo-
meteriä päiväänsä. Hän sanoi Menkan lähteneen viemään
kirjeitämme Jakutskiin. Hänen ilmoituksensa tuntuivat hy-
vin epäiltäviltä ja sittemmin tulikin ilmi, että ne osaksi
olivat tuulesta jemmatut, elkemme ehkä väärin käsittäneet
hänen sanojaan. Mutta sanomalehtien ilmoihin palat-
tuamme saimme tietää, että Menka todellakin oli toimitta-
nut tehtävänsä. Hän tuli kuitenkin Anadyrskiin vasta maå-
lisk. 7 (helmik. 23) päivänä. Sieltä lähetettiin kirje Ir-
kutskiin, jonne se saapui toukok. 10 (huhtik. 28) päivänä.
Ruotsiin joutuivat nämä tiedot sähkölennättimen kautta
kuusi päivää sen jälkeen, toukokuun 16 päivä, juuri siihen
aikaan kun levottomuus Yoga-retkikunnan kohtalosta alkoi
nousta korkeimmalleen, ja jolloin jo ruvettiin miettimään
apuretkien aikaansaamista. 1

Kotonaolevien rauhoittamiseksi oli kuitenkin erittäin
tärkeätä hankkia heille tietoja Vegan tukiasemasta ja minä
koetin siis kaiken tavoin, tarjoomalla palkinnoksi pyssyjä,
ruutia, luoteja, ruokatavaroita, koreita paitoja vieläpä vii-
naakin, saada muutamia alkuasujamia kyyditsemään luut-
nantteja Nordqvistiä ja Bovea Markovaan tahi Nisiini Ko-
lymskiin. Keskustelut luonnistuivat alussa varsin hyvin,
käsirahoja annettiin jo ennalta, mutta kun oli matkaan
lähdettävä keksivät* tshuktshit aina jonkun tekosyyn kiel-
toonsa; milloin oli liian kylmä, milloin liian pimeä, milloin
puuttui ruokaa koirille. Näistä keskusteluista ei siis sen
enempätä lähtenyt, mutta niiden kautta tulimme tuntemaan
erään ikävän puolen, muuten niin hyväluontoisissa tshuk-
tsheissa, nimittäin sen, ett’ei heidän sanaansa ensinkään
voinut luottaa, koska heillä oli vallan omituinen käsitys
välipuheen sitoavasta voimasta.

Tässä mainitut matkahankkeet antoivat kuitenkin ai-

1 Ruotsin kuningas on sittemmin antanut Wassili Menkalle kultamitalin,
palkitakseen häntä siitä, että hän niin uskollisesti vei kirjamme venäläi-
seen postiasemaan.
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hetta luutnantti Nordqvistille lähteinään sisämaahan vaatiak-
seen tilille erästä tshuktshia, joka oli sitoutunut viemään
häntä Markovaan ja siitä saanut käsirahoja mutta sitten
sanansa syönyt. Tästä matkasta kertoo Nordqvist seu-
raavaa:

„Joulukuun 5 päivä k:lo 8 lf% e. p.p. läksin minä koira-
reellä Koljutshin-lahden luona olevaan Pidlin nimiseen ky-
lään. Kyytimiehenä oli minulla tshuktshi Auango, kotoisin
Irgunnukhsta. Hänellä oli pieni kevyt, valaanruoto-jalak-
sinen kuuden koiran vedettävä reki. Viisi koiraa oli val-
jastettu vieretysten riviin kukin eri vetohihnassa kiini, kuu-
des toisten eteen. Koirat olivat heikkovoimaisia ja huo-
nosti hoidettuja, jonkatähden juoksivatkin niin vitkalleen,
ett’emme luullakseni joutuneet kuin 2 ä 3 engl. peninkul-
maa tunnissa. Sekä meno- että paluumatkaa kesti ajaa
noin 8 ä 9 tuntia; siis lienee matka Pitlekaista Pidlinin
noin 25 englantilaista peninkulmaa.

Pidlin ja Koljutshin saari ovat ainoat asutut paikat
Koljutshin-lahden luona. Ensimainitussa paikassa on lah-
den itärannalla neljä telttaa, joissa asuu vaan vähän päälle
kaksikymmentä henkeä. Kylän asujamet veivät minun Tshep-
tshon telttaan, ja hän lupasi helmikuussa lähteä kanssani
Anadyrskiin. Isännälläni oli vaimo ja kolme lasta. Yöksi
riisuttiin lapsilta kaikki vaatteet, mutta aikaihmiset olivat
puetut lyhviin housuihin. Miehen housut olivat tehdyt
parkkinahasta, vaimon kankaasta. Teltassa olisikin ollut
vaikea maata raskaissa poronnahka-puvuissa, sillä siinä val-
litsi ankara kuumuus, jota kaksi kaiken yötä palavaa me-
rellislamppua vielä lisäsi. Kuitenkin pitivät he poronnah-
koja peitteenään. Paitsi kuumuutta oli täällä hirveä löyhkä,
sillä tshuktshit tekevät luonnolliset tarpeensa makuuhuo-
neessa, ja minun täytyikin yöllä lähteä pari kertaa ulos
raitista ilmaa hengittämään. Kun seuraavana aamuna olimme
nousseet, tarjosi emäntä meille aamiaiseksi matalaan altaa-
sen pantua hylkeenlihaa ja silavaa ynnä jonkunlaista Salix-
lehdistä tehtyä hapankaalia, sitten hylkeenmaksaa ja vih-
doin hylkeenverta kaikki jäässä.

Kansatieteelle arvokkaita esineitä näin, paitsi jokai-
sessa teltassa tavattavaa noitarumpua, jota ei kuitenkaan
täällä pidetty niin taikauskoisessa kunnioituksessa kuin
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minkä muualla usein olen nähnyt, muutamia hihnalle pujo-
teltuja noitakaluja, sudenkallo, sekin hihnaan ripustettu,
sudenkuono nahkoilleen päivineen ja litteä kivi. Noitakalut
olivat noin 4—5 centimeterin pituisia puuhankoja, sitä
laatua kuin ne joita tshuktshit usein kantavat rinnassaan.
Isäntäni sanoi, että senlaisen noitakalun kaulassa kantami-
sesta oli luotettava apu tauteja vastaan. Sudenkallon, jonka
jo olin saanut, otti hän takasin ja sanoi kaupan peruutta-
misen syyksi, että hänen neljä- tahi viisivuotias poikansa
tulisi sitä tarvitsemaan vaimoa itselleen katsellessaan. Sen
tehtävää tässä tilaisuudessa ei kuitenkaan minulle ilmaistu.

Kyytimiehen valjastaessa koiriamme paluumatkaksi,
näin muutamien pienien tyttöjen hyppelevän, jonka he teki-
vät samalla lailla kuin ennen olin nähnyt Pitlekain ja Jin-
retlenin tyttöjen hyppelyissä. Kaksi tyttöä asettuvat sil-
loin tavallisesti joko vastatusten tahi vieretysten, edellisessä
tapauksessa usein laskien kätensä toistensa olkapäille, keik-
kuvat vuorotellen kummallekin puolelle, hyppäävät väliin
tasakäpälää eteenpäin ja pyörähtävät äkkiä, johon laulavat
tahi pikemmin röhöttävät tahdin.

Paluumatkalle lähdettiin k:lo 8 e. p.p. Tiellä lauloi
kyytimieheni tshuktshilaisia lauluja. Nämä ovat usein eläin-
ten äänien jätkyttelemisiä tahi yksitoikkoisia, suoraa päätä
lasketettuja, runomittaa ja rytmiä kaipaavia rallatuksia;
ainoastaan pari kertaa kuulin jotakin nuotin tapaista. Illalla
sanoi kyytimieheni monien tähtien tshuktshilaiset nimet. K:lo
5 j. p.p. tulin takasin Yegalle.“

Yielä lokakuun 10 päivä oli uusi jää useassa kohden
laivan läheisyydessä niin heikkoa, etfei se kestänyt käydä,
ja sinertävät vesihöyryt taivaan rannalla ilmaisivat isoja
sulia vielä löytyvän lähitienoilla. Mutta ajojäät ympäris-
tössä olivat jo niin liikkumattomia, että saatoin laivan kan-
nelta elohopeahorisontilla määrätä auringon korkeutta. Saa-
daksemme tietää miten sulan veden laita todella oli, teh-
tiin lokak. 13 päivänä matkustuksia eri tahoille. T:ri Kjell-
man näki silloin Jinretlenin luona olevasta, 42 meterin kor-
kuisesta vuoriniemestä pohjoisessa ilmassa sangen isoja sulia
ulapoita. T:ri Almqvist lähti suoraan ulos merelle, seu-
raten hylkeenpyynnille lähteneiden tshuktshien jälkiä. Hän
kulki noin 20 kilometeriä, kasaantuneiden ajojäiden poikki
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näkemättä mitään sulaa vettä. Vastasyntynyt, jäälauttoja
yhdistävä jää oli vielä kaikkialla ollut vallan eheä. Mutta
lokakuun 28 päivänä tuli tshuktsheja koirarekilöissä laivan
luo ja he sanoivat meren vähän itäänpäin meistä olevan
vallan sulana.

Lokakuun 15 päivänä oli pyydystäjä Johnsen pyy-
dystysmatkaltaan palatessaan vallan hämillään. Hän oli
tuntuvalla nähnyt murhatun miehen ja arvellen, että tshuk-
tshien maassa piti meneteltävään täänlaisessa tapauksessa
samoin kuin niissä maissa, missä laki ja oikeus vallitsee,
toi hän mukanaan „species facti“na joitakuita kuolleen
luona tavattuja kaluja, muun muassa sangen kauniin kei-
hään, jonka lappeessa vielä oli nähtävänä kultakirjauksia.
Onneksi oli hän päässyt huomaamatta säälineen tshuktshi-
leirin kautta. Hänen kertomuksestaan huomasin kuitenkin
kohta, ett’ei tässä voinut olla kysymystä murhasta, vaan
tuntuvalle lasketusta kuolleesta miehestä. Minä pyysin t:ri
Almqvistiä käymään asiata paikalla lähemmin tutkistele-
massa. Hän näkikin arveluni oikeaksi. Koska sudet, ke-
tut ja korpit jo olivat ruumista haaskanneet, päätti toh-
torikin ottaa siitä osansa, ja toi sieltä mukanaan vaatteisin
huolellisesti käärityn sekä peitossa pidetyn esineen, nimit-
täin kuolleen tshuktshin pään. Se laskettiin heti meren-
pohjaan jossa äyriäiset parissa viikossa tekivät sen kelvol-
liseksi Yega-retkikunnan kokoelmiin pantavaksi. Tshuktshit
eivät koskaan saaneet vihiä tästä heidän uskonnollisten
käsitteiden loukkaamisesta, ja luultavasti katsottiin sitä
susien syyksi, että syksyllä tuntuvalle laskettu ruumis
talven kuluessa oli päänsä menettänyt. Vaikeampaa lienee
ollut selittää mihin keihäs oli joutunut, mutta sudenmahat
joutuivat kaiketi siitäkin kanteenalaisiksi.

Meidän pyydystäjämme tekivät nyt pyydystysretkiä
eri tahoille, mutta otuksia ei ollut paljon saatavissa. Su-
lissa kuhisi varmaankin hylkeitä, mutta ne olivat liian
etäällä eikä niitä käynyt ilman venettä pyytäminen. Ei
ainoatakaan jääkarhua näkynyt löytyvän läheistössä, vaikka
karhunkalloja kyllä tavataan useassa kohden rannalla ja
ehkä tämä peto paljon kummittelee alku-asujamien mieli-
kuvituksessa, ainakin siitä päättäen, että niissä luukaluissa,
joita vaihtokaupalla sain tshuktsheilta, on niin .monta kar-
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hunkuvaa. Usein on tshuktsheilla myöskin pieni karhun-
nahka-tilkku rekiensä istuimessa, vaan kokonaista karhun-
nahkaa en ole täällä missään nähnyt; karhu on kenties
jo häviämäisillään Sipirian pohjoisrannikolta. Meidän tal-
vehtimisemme ei siis ole rikastuttava pohjanperäistä kir-

jallisnutta millään uusilla karhujutuilla, joka raatkaker-
toelijalle on hyvin ikävä asia. Susia näkyi sitä vastaan
löytyvän paljolta tuntuvalla, joskin muutamat sumussa tahi
lumipyryssä näkemistämme ja laukauksilla tervehdityistä
susista lähemmin tarkasteltaessa huomattaisiin omiksi koi-
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riksimme. Ainakin lienee ollut niin sen „ suden“ laita,
joka pimeänä yönä viekoiteli erästä miehistä lennättämään
luotiaan ilmapuntarihäkin läpi. Onneksi eivät koneet siitä
vahingoittuneet, eikä tapauksella ollut muita seurauksia,
kuin että ampuja sai sudenjahdistaan kärsiä ääretöntä
ivaa tovereiltaan. Kettuja, valkoisia, punaisia, mustia, oli
täällä kosolta mutta niitä oli tähän aikaan vaikea saada
tapetuksi ja ne olivat kenties myöskin sydäntalveksi vetäy-
täytyneet rannikoilta pois. Jäniksiä vilisi sitä vastaan kai-
ken talvea Jinretlenin luona, päivillä sekä jäällä että nie-
messä, öisin teltan läheistössä. Rikkakasat ja pyydystyk-
sestä jääneet tähteet olivat sinne synnyttäneet kasvillisuu-
den, joka, joskin lumen peittämällä, tarjosi jänikselle enem-
män einettä talvella kuin minkä se laihalta tuntuvalta voi
saada. Huomattava on, että jänikset häiritsemättä saivat
elämöidä telttojen likimmässä läheisyydessä, vaikka pari-
kymmentä laihaa ja nälästynyttä koiraa luhjaili kylässä.
Kun myöhempään talvella annoin rakentaa pyydystäjä John-
sonille kotuksen jänisjahtia varten, sijoitti hän sen vallan
lähelle kylää, sanoen että täällä oli runsain saalis koko
seudussa saatavissa. Pyssymiehet sanoivat että useat jä-
nikset, lumen huikaisemina olivat keväällä sokeita. Täällä
elävä jänis on meidän jänistämme isompi, ja sen liha on
sangen hyvänmakuista.

Useammat linnut olivat jo meidän tänne tullessa muut-
taneet pois näistä, talvisaikaan niin kolkoista seuduista tahi
nähtiin niitä korkealla ilmassa parvittani lentelevän Beringin
salmen etelä suuta kohti. Vielä lokakuun 19 päivä näimme
äärettömän lintujonon siirtyvän tätä seutua kohti, mutta
jo marraskuun 3 päivänä pidettiin sitä jonakin tavatto-
mana, kun lokki istahti laivan läheisyydessä oleville sos-
koille. Se oli jotenkin jäälokin näköinen, mutta musta-
päinen. Kenties oli se tuo harvinainen Larus Sabinii, jonka
kuva on ollut tässä teoksessa nähtävänä. 1 Kaikki mei-
dän ohi lentävät linnut tulivat luoteesta päin, s. o. Si-
pirian pohjoisrannikolta, Uusi-Sipirialaisista saarista, tahi
Wrangelin maasta. Ainoastaan tunturipöllö, eräs korppi-
laji ja metsäkana olivat täällä talvea, viimemainittu ajoit-
tain lumeen peittyneenä.

1 Katso siv. 100.



Pyydystystä.

429

Täkäläinen riekko ei tosin ole niin lihava ja hyvän-
makuinen kuin huippuvuorten riekko talvella, vaan ikävän
säilyruoan höysteenä oli sen liha kuitenkin aina tervetul-
lutta, ja ruoanlaittaja säästikin sentähden mielellään riekot,
samoin kuin jänikset, juhlatilaisuuksien varaksi. Yksitoik-
koisen elämämme ratoksi etsimme nimittäin yhä jotakin
syytä juhlapitojen viettämiseksi laivassa. Tuolla Tshuktshi-
niemimaan rannikolla vietettiin siten talvella 1878—1879

Jäniksiä TsliuktsMon maasta.

tarkoin sekä meidän omat, että kuninkaiden Oskarin, Kristia-
nin ja Umherton sekä keisari Aleksanterin syntymäpäivät.
Kunakin aamuna jaeltiin sanomalehti, joka oli ilmaantunut
samana päivänä edellisenä vuotena. Tshuktshien kanssa
pidimme ahkeraa kanssakäymistä ja kävimme usein naa-
purikylissä heitä tervehtimässä. Huviksemme ajelimme usein
koirarekilöillä, joka olisi ollut erittäinkin hauskaa elkei
alku-asujäimien koirat olisi olleet niin kurjan laihoja ja
huonoja. Muuten vietimme aikaamme ahkeralla lukemi-
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sella, johon tarkoitukseen olin varustanut retkikuntaa isolla,
sekä tiedemiehille ja upsereille että miehistölle ai’otulla kir-
jastolla, joka sisälsi noin tuhannen nidosta jos yksityisten
kirjavanat siihen yhteen lasketaan.

Varsinaisesti tieteellisiä töitä ei tietysti myöskään lai-
minlyöty. Tärkeimmät näistä olivat meteorologiset vaarin-
otot ja maneitilliset havainnot, joita marraskuun l;stä päi-
västä alkaen tehtiin maanrannalla joka tunti yöt päivät.
Vaikka jää laivan ympäristöllä oli melkeen liikkumaton,
ei se kuitenkaan ollut kyllin vakava maneitillisten varia-
tionikoueiden alasimeksi. Maneitillinen havaintohuone teh-
tiin sentähden maalle niin kauniista rakennusaineesta, etfei
komeammasta lukua, nimittäin isoista, parallelipipedisistä,
heleän sinertävistä jäälohkareista. Tshuktshit sanoivat sen-
tähden rakennusta Tintinjaranga?ksi (jäähuoneeksi), jota ni-
meä Vegamiehetkin pian yleisesti alkoivat käyttää. Laastina
käytti rakennusmestari, Palander, lumisohjoa ja huoneelle
pantiin lautakatto. Mutta koska tuuli vähän ajan kulut-
tua alkoi tunkea liitteistä ja nämä vähitellen harvenivat
jään haihdutuksen kautta niin että tuiskulunta pääsi sisälle,
pantiin koko huone purjeen peittoon. Variationikoneiden
pystyttimiksi käytettiin paksuja pölkkyjä, joiden tyvipuoli
upotettiin, suurella vaivalla jäätyneesen maahan kaivettui-
hin kuoppiin, jotka taas täytettiin vedensekaisella sannalla
sitten kun pystytin pölkyt olivat niihin lasketut.

Jäähuone oli hyvin tilava ja kaikin puolin tarkoituk-
senmukainen. Siinä oli vaan yksi vika: lämpömäärä asui
aina hyvin alhaalla. Tulisijaa ei siihen voitu tehdä, kosk’ei
rautaa tietysti saanut siellä pitää, eikä meillä ollut vaski-
uunia. Me koimme tosin lämmittää sitä, rekiretkiä varten
aiotulla vaskikeittimellä, vaan siitä ei muuta lähtenyt kuin
että havaintojen-tekijä oli kuolla häkään. Eikä siitäkään
ollut apua koska myöhemmin talvella lastiruumasta löy-
simme ankkurin, joka sisälsi alkumatkalla ammutuista kar-
huista saatua ihraa. Me päätimme nyt, puilla lämmitetyn
kaniinin asemesta polarikansain tapaan käyttää karhunihra-
lamppuja sen kovan kylmän lieventämiseksi, joka teki Tin-
tin] arangassa olon vaikeaksi. Mutta tämä lämmitystäpä
oli vallan epäkäytännöllinen. Ihrahäkä kärysi vielä ilkeäm-
min kuin muu häkä, eikä tästä kokeesta lähtenyt muuta
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28Nordenskiöld , Vegaretki.

kuin että ne kauniit jääkristallit, joita vähitellen oli syn-
tynyt jäähuoneen kattoon ja seiniin, kokonaan nokeentuivat.
Me luovuimme siis tästä lämmitystavasta ja lahjoitimme
ihran ystävillemme Jinretlenissä, jotka juuri silloin haikeasti
valittivat, etfei heillä ollut muita polttoaineita kuin halkoja.

Maneitillisten ja meteorologisten havaintojen tekemi-
sessä olivat, paitsi Yegan yhdeksän tiedemiestä ja upseria,

Havaintohuone Pitlekain luona.

O. Nordqvisdn tekemän piirustuksen mukaan.

myöskin konenkäyttäjä Nordström ja matruusi Lundgren
osallisina. Kullakin oli aina kuuden tunnin vahti-aika,
joista tavallisesti viisi tuntia vietettiin jäähuoneessa. Koska
usein täytyi alle 4o° pakkasessa tahi, mikä oli vielä
vaikeampi, tuulessa —36° pakkasessa käydä laivasta 1 1/i
kilometerin matkassa olevaan havaintohuoneesen. viipyä siellä
noin —l7° kylmässä ja sitten taas palata laivaan, taval-
lisesti vastatuulessa sillä tuuli kävi melkeen aina poh-
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joisesta tahi luoteesta niin jokainen käsittää, ettei tämä
ollut niinkään helppo tehtävä. Ei kukaan meistä kuiten-
kaan kärsinyt siitä mitään haittaa. Päinvastoin tuntui
tämä minusta rattoisalta yksitoikkoisessa elämässämme, ja
pitkällinen oleskeleminen ulkoilmassa virkisti sekä ruumista
että sielua.

Jäähuoneen läheisyyteen pystytettiin lämpömittarihäkki
ja myöhempänä talvella tehtiin ympäristössä oleviin nietok-
siin vielä kaksi havaintohuonetta lumesta, grönlantilaiseen
malliin. Muonahuoneemme oli myös lähitienoilla ja tar-
peeksi etäällä maneitillisesta havaintohuoneesta oli iso puu-
laatikko, johon ne remingtonpyssyt, joita havaintojen tekijät
aina varmuuden vuoksi veivät mukanaan, sekä muut rauta-
kappaleet pantiin, ennenkuin havaintohuoneesen mentiin.

Tshuktshit katsoivat suurella uteliaisuudella Tintinja-
rangan rakentamista. Kun he näkivät ett’emme aikoneet
asua siinä, vaan että kummallisia, kiiltäviä metallikaluja
pystytettiin sinne ja että sitä aina pidettiin, heidän teltta-
valaistuksen verraten, ihmeellisesti kirkkaasti valaistuna heille
kokonaan tuntemattomalla valaistusaineella (steariinikyntti-
löillä ja fotogenilampuilla), alkoivat he käydä levottomiksi,
emmekä saaneet heidän levottomuuttaan rauhoitetuksi, kosin-
emme vielä voineet puhua heidän kanssaan muuta kuin viit-
tomalla. Vielä sittenkin kun *selvä, joskin sanoista köyhä
kansainvälinen kieli oli keskenämme syntynyt, tiedustelivat
he tätä asiata kuitenkaan eivät he enään näyttäneet
paljon siitä välittävän. , Kaikki ymmärtäväiset heissä olivat
jo selvään tulleet siihen päätökseen, ett’ei maksanut vaivaa
etsiä järjellistä selitystä kaikkiin hullutuksiin, joihin nämä,
maallisista tavaroista rikkaat mutta käytännöllistä järkeä
vailla olevat vieraat ryhtyivät. Kuitenkin olivat he joten-
kin hämillään ja ihmeissään koska joskus laskimme heitä,
yhden eräällään, ovesta sisään katselemaan palavia kyntte-
lejä ja kurkistamaan näkötorviin. Useasti pysähtyi kaukaa-
tullut koirareki muutamaksi hetkeksi jäähuoneelle, koska
matkustaja tahtoi tyydyttää uteliaisuuttaan, ja pari kertaa
olimme kovassa tuiskuilmassa pakoitetut täällä antamaan
yösijaa eksyneelle matkamiehelle.

Kun jäähuone oli valmis ,ja tuntihavainnot siinä alkoi-
vat, muuttui elämä laivassa senlaiseksi, kun se sitten kai-
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ken talvea pysyi. Antaakseni lukijalle käsityksen jokapäi-
väisestä elämästämme, panen tähän sen vilkkaan kertomuk-
sen yhdestä päivästä Yogalla, jonka tri Kjellman teki
eräässä kirjeessä kotimaahan: 1

„Kello on noin 1/z 9 aamulla. Havaintojentekijä on
palannut, oltuaan viisi tuntia jäähuoneessa, jossa ilmanala
yöllä on ollut noin 16°. Hänen antamansa tiedot ovat
jokseenkin hyvät. On ainoastaan kolmenkymmenen kahden
asteen harmaa pakkanen, eikä, kumma kyllä, edes tuille-
kaan. Aamiainen on syöty. Sikarreja, papyrosseja ja piip-
puja pannaan savuamaan ja peräsalongin asujamet nouse-
vat laivan kannelle oikomaan jäseniään ja hengittämään
raitista ilmaa, sillä kannen alla on ahdasta ja tukalaa.
Silmä lepää autiolla vielä puolipiraeällä maisemalla, joka
on* vallan samannäköinen kuin eilen: valkoinen tasanko,
josta siellä täällä myöskin valkoisia kumpu- tahi torossi-
jonoja kohoaa, ja jonka yli muutamia korppeja vitkalleen
lentelee etsien jotakin syötävää. „Metshinko Orpist“,
„mentshinko Okerpist“, „mentshinko Kellman" j. n. e. kuu-
luu kaikkialla laivassa ja sen läheisyydessä. „Orpist“ on
Nordqvist, „Okerpist“ taas Stuxherg. Tämä on tshuktshien
aamutervehdys meille. Tänäpäivänä on verrattain hyvä sää
houkutellut laivalle tavallista isomman joukon alkuasuja-
mia, noin 30 ä 40 ihmistä, jokaista ikäluokkaa rintalap-
sista harmaapäisin vanhuksiin asti, sekä miehiä että naisia,
jälkimäiset „metshinko“-tervehdyssanassa käyttäen erinomai-
sen vienoa fe-ääntä feÄ-äänen asemesta. Harvat heistä ovat
tulleet jalkasin, sen todistaa monilukuiset laivan viereen
pysähtyneet, pienet, matalat, kapeat, köykäiset, neljän, kym-
menen tahi kahdentoista koiran vedettävät reet. Reet ovat
tehdyt pienistä puupalasista ja peuransarvi-kappaleista, yh-
teen nivotut hylkeennahka-hihnoilla. Anturoina käytetään
ohuita, valaan kylkiluista tehtyjä levyjä. Teräväkuonoiset,
pitkäkarvaiset, ilettävän likaiset koirat makaavat kääryssä
lumihangella.

Tervehdystä seuraa melkeen kohta tänään samoin kuin
edellisinäkin päivinä sanat: „Ouinga mouri kauka“, jota
suomeksi voisi kääntää näin kuuluvaksi: minun on niin

1 »Stockholms Dagblad“ raarrask. 4 p. 18J9.
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nälkä; minulla ei ole mitään syömistä; anna minulle hiu-
kan leipää! Näillä raukoilla on nyt ruo’anpuute. Nykyään
eivät voi millään tavoin hankkia itselleen hylkeenlihaa, joka
on heidän pääravintonsa. Heidän yksinomaisena ruokanaan
on kala (kahta lajia turskaa), mutta siinä ei ole heille kyl-
lin suurusta. He ovatkin nähtävästi laihemmat kuin ensin
tänne tullessamme.

Joka taholta • tunkevat tshuktshi-tuttavamme kimp-
puumme. Jokapäiväiset markkinat alkavat. Heillä on kau-
paksi sitä tätä, jolle he tietävät meidän laskevan arvoa,
niinkuin aseita, turkiksia, koristeita, lastenleluja, kaloja,
valaanruotoja, leviä, ruokakasveja y. m. Tätä kaikkea pyy-
tävät he nyt vaihtaa ainoastaan „kaukaan“. Tänään on
tuotu valaanruotoja kosolta, koska edellisinä päivinä olemme
sanoneet' niitä tahtovamme. Mikä on tuonut yhden tahi
kaksi valaan luusolmua, mikä kylkiluun, mikä taas lapa-
luun. Koirien vaivoja ei kuormia pantaessa paljon kysytä.

Kävelyn ja vaihtokaupan päätyttyä ryhtyvät salongin
asukkaat töihinsä. Toiset oleskelevat hyteissään, toiset sa-
longissa. Vuorokautta ennen tehdyt meteorologiset ja ma-
neitilliset havainnot kirjoitetaan puhtaaksi, luonnontieteel-
lisiä kokoelmia tarkastetaan ja järjestellään. Toiset luke-
vat, toiset kirjoittavat, työnteko ja keskinäiset keskustelut
vaihettelevat hauskasti. Lähellä olevasta koneruumasta kuu-
luu moukarien pauke ja viilojen kirske. Jotenkin lämpöi-
sellä, vaan ainoastaan puoleksi valaistulla välikannella tekee
osa miehistöä kaikenlaista laivatyötä, ja kyökissä laittaa
kokki juuri paruillaan päivällisruokaa. Hän on iloinen
poika kuten tavallisesti, mutta murahtaa ehkä joskus „mo-
sukkeille“ (tshuktshien laivassamme tavallisesti käytetty
nimi), jotka eivät anna hänelle lepoa eikä rauhaa, koska
yhtämittaa kerjäävät „mimil“iä (vettä).

Aamupäivä kuluu kaikessa hiljaisuudessa. Kohta jäl-
keen k:lo 12 ovat taas melkeen kaikki salonkiasukkaat kan-
nella, kävellen siellä edes takasin. Nyt on miehistön ruoka-
hetki. Heidän välipohjalla olevaan huoneesen menevän
käytävän ympäri on koko tshuktshi-joukko kokoontunut.
Sieltä lähetetään heille toinen lihaliemi-kuppi toisensa perään,
ja se tshuktshi, joka tungoksessa ja kiireessä on onnistu-
nut saamaan sen käsiinsä tyhjentää sen silmänräpäyksessä.
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Leipä- ja lihakappaleita, sokeripalasta y. m. jaellaan ahke-
raan ja syödään samoin. Vihdoin tulee kokki itse kantaen
suurta kattilaa, joka sisältää oikein kosolta lihalientä.
Kuten nälkäiset sudet käyvät tshuktshit tämän kimppuun,
ahmasten lientä liiviinsä lusikoilla, tyhjillä säilyke-purkeilla,
ja pääasiallisesti kourillaan. Vaikka on koko kipeä pak-
kanen, ovat kuitenkin jotkut naiset paljastaneet toisen käsi-
vartensa ja osan rintaansa, etfei laveat poronnahka-hihat
olisi heille esteeksi heidän tavoittaessaan lihalientä. Näy-
telmä ei suinkaan ole ylentävää lajia.

K;lo 3 j. p.p. alkaa pimetä ja vieraamme lähtevät
vähitellen matkaansa, useimmat taas huomenna palatakseen
takasin. Nyt muuttuu elämä laivassa taas rauhalliseksi
ja hiljaiseksi. Noin k:lo 6 on miehistö lopettanut työnsä
ja saa käyttää lopun päivää mieltään myöten. Useammat
heistä lueskentelevat iltasin. Kun iltanen k:lo 1/-2. 8 on
syöty peräsalongissa, valmistaiksc se, jolla k:lo 9:stä k:lo
2:teen seuraavana aamuna on vahdinpito jäähuoneessa, tä-
hän ikävään toimeensa; toiset viettävät illan kanssapuheilla,
peleillä, hauskalla lukemisella y. m. Kilo 10 menee kukin
hyttiinsä ja lamput sammutetaan. Monessa hytissä palaa
kuitenkin valkea vielä jälkeen keskiyön.

Senlaista oli ylipään talvielämämme Vegassa. Toinen
päivä oli hyvin toisensa näköinen. Kun myrskyt raivosivat,
Jumi tuiskusi ja pakkanen yltyi kovin ankaraksi pysyimme
enemmän alla kannen, kun ilma oli kauniimpaa elimme
enemmän taivasalla. Silloin kävimme usein tervehtimässä
havaintojentekijää jäähuoneessa sekä lähellä asuvia tshuk-
tsheja, tahi lauleskelimme lähitienoilla toivoen tapaavamme
jotakin saalista. “

Se lumi jota' talvella satoi oli tavallisesti pieniä lumi-
kristalleja eli jääneuloja eikä noita kauniita, tähtimuotoi-
sia lumisinkaleita, joiden koreita kaleidoskopi-muotoja poh-
joismaalainen niin usein saa ihmetellä. Kun tuulen hen-
keä vaan tuntui jotenkin selvällä säällä, olivat alemmat
ilmakerrokset täynnä näitä muodoltaan säännöllisiä jää-
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neuloja, joihin auringonsäteet taittuivat, niin että päivän-
sappeja eli n. k. haloja syntyi. Valitettavasti eivät nämä
kuitenkaan koskaan olleet niin täysimuotoisia kuin ne päi-
vänsapet, mitkä minä vuonna 1873 näin Huippuvuorilla
rekimatkallani Koillismaan ympäri, vaan uskallan nytkin
väittää oikeaksi silloin tekemääni havaintoa, nimittäin että
tätä kaunista ilmiötä tavallisesti kuvataan väärin. Minä

Taite-halo,
joka näkyi Huippuvuorilla toukokuussa 1873 yhteen aikaan kuin

seuraavaile sivulle kuvattu heijästus-haio.

en voi pitää haloa syntyneeksi monesta säännöllisestä valo-
ympyrästä, vaan luulen sen muodostuvan koko taivaankan-
nelle levinneestä, auringon puolelle tavallisesti värillisestä
mutta vastaisella puolen värittömästä viivastosta sitä laa-
tua, kuin tässä olevat 1872—1873 vuoden Huippuvuori-
matkasta lainatut kuvat osoittavat.

Toinen sangen kaunis ilmiö, joka syntyi auringonsätei-
den taittumisesta niissä jääneuloissa, joita talvisaikaan yhä
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löytyi lähinnä maanpintaa olevissa ilmakerroksissa, oli se,
että vuorenhuiput etelään Yegasta väliin olivat ikäänkuin
tulipilvien ympäröimät. Eräänä päivänä jolloin oli kirkas
päivänpaiste ja kävi kova tuuli näkyi sitäpaitsi ikäänkuin
tulenhohtavia sumupatsaita viistoon kohoavan vuorten hui-
puista, joten nämä näyttivät tulivuorilta, joista nousee mah-
dottomia, tuliaukon syvyydessä hehkuvien laavavirtojen vai-
kutuksesta tulenkarvaisia savupilviä.

Heijastus-halo,

joka näkyi yhteen aikaan kuin edelliselle sivulle kuvattu taite-halo
auringon puoleisella osalla taivaankantta.

Sininen höyrypatsas näkyi yhä merellä päin ja se il-
maisi että siellä oli sulaa vettä. Minä lähetin sentähden
pyydystäjä Johnscidin joulukuun 18 päivänä tutkistelemaan
miten tämän laita oikein olisi. Noin neljännes tunnin mat-
kassa laivasta tapasi hän avaran aukon, jonka pinta hiljan
oli peittynyt ohuella, sinisellä jäällä. Silloin kävi juuri niuha
pohjatuuli, joka ajoi ajojää-kentät kokoon, niin että Johnsen
arveli koko aukon taas parin tunnin kuluttua sulkeutuvan.
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Grönlannissa sattuu usein, että sadottain maitovalaita
tahi muita pienempiä valaita salpautuu täänlaisiin aukkoi-
hin, joten alkuasujamet ovat tilaisuudessa muutamassa tun-
nissa saamaan talvitarpeensa, vieläpä niinkin paljon, että
se riittäisi moneksi vuodeksi, ell’ei säästäminen olisi villi-
ihmiselle vallan tuntematon käsite. Senlaista ei kuiten-
kaan sattunut niillä tienoin missä me talvehdimme, vaikka
valaanpyynti nykyään siellä on hyötyisämpi kuin yhdessä-
kään muussa meressä. Emme nähneet ainoatakaan valasta
Tshuktshi-maan rannikolla. Mutta valaanluita löytyi ka-
sottain rannalla. Ensimältä en niistä paljon välittänyt,
koska pidin niitä nykyisen pyydystys-aikakauden kuluessa
tapettujen valaiden jäännöksinä. Pian huomasin kuitenkin,
ett’ei niin voinut olla laita. Vesi oli nimittäin selvään

Läpileikkaus mutakerroksista Pitlekain luona.
1. Kovaa jäätynyttä soraa. 2. Meri. 3. Ranta-äyräs hienosta kuivasta sannasta,

jossa löytyy kosolta valaanluita. 4. Rantalannas.

huuhtonut esiin nämä luut pitkin rantaa kulkevasta hieta-
särkästä. Siihen aikaan jolloin tämä hietasärkkä kerrostui
oli nykyinen rannikko 10 ä 20 meteriä merenpinnan alla,
ja se tapahtui siis vuosisatoja tahi vuosituhansia sitten,
vallan varmaan ennen sitä aikaa, jolloin ihmisiä asustui
Asian pohjoisrannikolle. Särkkähiekka on, kuten vastapal-
jastetut sivukuvaukset osoittavat, vallan vapaa muista kuin
sen pinnalla löytyvistä kökkenmödding-jäännöksistä. Ne va-
laanluut, joista tässä on kysymys, olivat siis kivettyväisiä.
Niitä oli niin kosolta, että kun minä, tri Kjellmanhn ja
puolen tusinan matruusin avulla, keväällä tarkoin tutkin
rantaa laivan läheisyydessä, löysin noin 4 ä 5 kilometerin
alalta kolmekymmentä niskaluuta ja lukemattomia muita
valaanluita. Kuitenkin peittyi luonnollisesti paljon luita hie-
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taan, ja alkuasujamet olivat käyttäneet kasottain alaleuka-
luita, kylkiluita, lapaluita ja nikamia rekiensä anturoitta-
miseksi, rakennusaineeksi, lapioiksi, kuokiksi sekä muiksi
työkaluiksi. Osa niitä oli jo ilman vaikutuksesta lahonnut.
Enin luita tavattiin sentähden senlaisissa paikoin, missä
kevästulva hiljan oli huuhtonut pois hiekan särkältä, tahi
missä täällä usein vallitsevat ankarat tuulet olivat hajoit-
taneet harvojen Elymuskasvien koossapitämän sannan. Isoim-
mat pääkallot kuuluivat erääsen lähellä Balsena mysticetusta
olevaan lajin. Vielä löytyi erään Rachianectes-lajin pää-
kalloja sekä muutamien pienempien valaslajien luita. Emme
tavanneet yhtään kokonaista luurankoa, vaan irtonaisia luita
toimme kotiin niin paljolta, että valasluu-kokoelmasta yksin
olisi tullut täysi lasti pienelle laivalle. Professori A. W.
Malm tulee kuvaamaan ja tarkemmin selittämään näitä
valaanluita Yegaretkikunnan tieteellisissä' teoksissa. Eri-
tyistä huomiota veti puoleensa eräs luuranko, kuuluva Ba-
laena mysticetus lajiin, senkautta että se vielä osaksi oli
nahan peittämä ja että punaista, melkeen verestä lihaa löy-
tyi niissä osissa, mitkä olivat maahan jäätyneet. Tämä
luuranko löytyi senlaisesta paikasta, missä vesi hiljan oli
huuhtonut pois hiekan, jonkakautta alla oleva sora paljas-
tui, ja minä otaksun että valaanmumio yhteen aikaan oli
tullut näkyviin. Tshuktshit vakuuttivat yhteen suuhun,
etfei kysymyksessä oleva valas miesmuistiin ollut joutunut
matalalle. Näin ollen on meillä tässä todistus siihen, että
jättiläis-merieläintenkin liha vuosituhansia on säilynyt mä-
tänemästä Sipirian jäätyneessä maassa siis vastaverta
mammuti-mumioihin, ehkä paljon myöhemmästä geologisesta
aikakaudesta.

Jouluaaton vietimme totutulla pohjoismaisella tavalla.
Tosin olimme unohtaneet ottaa mukanamme joulukuusta,
kuten 1872—1873 vuoden retkellä teimme, mutta sen sijaan
sai t:ri Kjellman tshuktshilaisia ystäviämme hakemaan meille
pajuvarpuja, eteläisten vuorten takaisista laaksoista. Näi-
den avulla saatiin ajopuu-rungosta rehevä, oksainen puu,
jossa kirjavat paperiliuskat saivat edustaa vihannuutta. Se
pystytettiin, salpautumisemme jälkeen varsityö-huoneeksi si-
sustetulle, joulujuhlaavarten puhdistetulle ja lipuilla somasti
koristetulle välikannelle. Koko joukko, tähän tarkoitukseen
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vaseti matkaanotettua vahakynttilää sekä noin kaksisataa,
ennen lähtöämme lahjaksi saamaamme tahi ostamaamme
joululahjaa kiinnitettiin joulupuuhun. K;lo 6 j. p.p. ko-
koontuivat kaikki upserit ja miehistö välikanuelle. Arvan-
heitto alkoi, ja silloin tällöin pistettiin jyskäävää polskaa
oudonnäköisen joulupuun ympärillä. Illallisesta ei puuttu-
nut joulu-oltta eikä liikkiöä. Myöhemmällä tarjottiin väli-
kannella viisi punssimaljakkoa. Niitä tyhjennettäessä lau-
lettiin, sekä pidettiin puheita kuninkaalle ja isänmaalle,
retkikunnan onnistumiselle, sen päällystölle ja miehistölle,
kotonaoleville perheille, sukulaisille ja ystäville ja viimein
joulupuumme koristamille matruuseille C. Lundgren ja 0.
Hansson sekä lämmittäjille O. Ingelsson ja G. Carlström.

Toisetkin juhlapäivät vietimme parhain tavoin ja Uu-
denvuodenyönä klo 12 tervehdimme uutta vuotta kovilla,
särkykranaatti-laukauksilla Yogan rihla-tykeistä sekä kan-
nelta lasketuilla raketeilla.

—s>H^(§§)B#*3
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