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I

Onnistumaton yritys.

Varustukset.

~Tiistaina, helmikuun 26 päivänä, Vihdoin koitti
tuo merkillinen päivä, jolloin oli matkalle lähdettävä.
Viikkoja on kulunut tehdessämme ahkerasti työtä
saadaksemme kaikki varustukset valmiiksi. Meidän
uli lähdettävä 20:nä päivänä, vaan lähtö lykkäytyi
päivä päivältä, aina oli vielä jotakin tehtävää tai
jotakin vielä parannettavaa. Yöt päivät pää oli
täynnä muistellessa ja miettiessä kaikkia, mitä oli
otettava ja mitä ei saanut unhoittaa. Oh, tätä her-
keämätöntä sielunjännitystä, jolta ei saa rauhaa
minutiksikaan, jolloin voisi unohtaa vastuun-alai-
suuden ja antaa ajatusten mennä ja unelmien vallita.
Hermot jännitettyinä heti aamuheräjämältä yömyö-
hä] seen silmän-ummistamalle. Tunnen niin hyvin
tämän mielentilan entisestään, aina kun oli lähdet-
tävä ja paluumatka katkaistava — mikä ei ole kos-
kaan täydellisemmin tapahtunut kuin nyt. Näinä
viime öinä en ole kertaakaan mennyt maata ennen
puoli 4 tai puoli 5 aamulla. Eihän ollut huolta
ainoastaan siitä, mitä oli otettava matkalle; vaan
laiva oli jätettävä, päällikkyys ja vastuun-alaisuus
siirrettävä toisiin käsiin, on pidettävä huolta ettei
unhoteta mitään siitä, jota jälellejäävien tulee tietää
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ja tehdä. Tieteellisiä havaintoja on jatkettava, kai-
kellaisia huomioita tehtävä, j. n. e., j. n. e."

Sitten tuli viimeinen ilta, joka vietettiin yhdessä
Framilla. Kokoonnuimme jäähyväis-iltamaan. Omi-
tuiseksi kaihomielisyydeksi sekaantuivat kaikki täällä
laivalla yhdessä eletyt muistot tulevaisuuden toiveitten
kanssa, Aamulle saakka istuin sinä yönä: olihan
lähetettävä kirjeitä ja tervehdyksiä kotia, jos tapah-
tuisi jotakin aavistamatonta. Muuan viimeisiä teh-
täviä oli kirjoittaa Sverdrupille määräyskirja,:;: jossa
hänelle jätin retken johdon.

„Nvt vihdoinkin aivot saavat levätä ja jalkojen
ja käsivarsien työ alkaa. Kaikki oli laitettu valmiiksi
lähtöä varten huomen-aamulla. Viisi miestä — Sver-
drup, Hansen, Blessing, Hendriksen ja Mogstad —

lähtivät meitä saattamaan ja ottivat reen ja teltan
mukaansa. Neljä rekeä kuormitettiin ja sidottiin,
koirat valjastettiin, ja viimeiset sydämmelliset jäähy-
väiset lausuttiin niille, jotka jäivät. Niin lähdettiin
pyry-ilmaan. Minä kulin edellä, ~Kvik" johtokoirana
ensimmäisessä reessä, ja sitten tuli reki reen jälestä,
huutojen, ruoskan läiskeitten ja koiran ulvonnan rai-
kuessa. Samassa alkoi paukkua Framin peräkan-
nelta, kanunanlaukaus toisensa jälkeen kuului pyry-
ävässä ilmassa. Reet kulkivat raskaasti, hiljaa mentiin
vastamäkeä, ja missä oli jyrkempi nousu, niin tuli
pysähdys ja miesten täytyi auttaa, yksinään ei niiden
kanssa tullut toimeen; vaan tasangolla mentiin kuin
tuulenpuuska, jotta suksimiehillä oli työ seuratessaan.
Minun piti ponnistaa, minkä suinkin voin, muuten
olisin sotkeutunut koirain vetohihnoihin, kun ne kii-
tivät sitä vauhtia jälessäni. — Siellä jälessä muuan
mies huitoo sauvallaan. Se on Mogstad, hän ryntää

* Se on Sverdrupin kertomuksessa Framin ajautumisesta
maaliskuun 14 päivän jälkeen 1895, tämän osan lopussa.
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jälestä ja huutaa, että kolme sepipuuta oli särkynyt
muutamasta reestä, Kun raskaskuormainen reki oli
vauhdilla mennyt muutaman jääkappaleen yli, niin se
oli silpassut sepipuut poikki, ja pari kaplastakin oli
katkennut. Mitäs muuta neuvoksi kuin kääntyä
takaisin laivaan korjaamaan reki ja lujittamaan
uinutkin reet. Sellaista ei saa toista kertaa tapah-
tua. Paluumatkalla törmäsi kaksi rekeä yhteen ja
siinä toisen reen rottinkinen keulakaan * katkesi.
Oli siis tehtävä lujemmat kaaretkin. Kuormat on
purettu, reet tuotu laivaan, ja täällä me siis is-
tumme tänäkin iltana. Muuten olen hyvilläni, että
tämä tapahtui nyt: olisi ollut paljo ikävämpää, jos
olisi tämä kokemus saatu paria päivää myöhemmin.
Nyt otan kuusi rekeä, siis kaksi lisää, että kuorma
kutakin kohti tulee keveämpi, ja on niitä helpompi
nostaa, missä tarvitsee. Sitten panetan leveän laudan
sepipuitten alle pitkin rekeä, sepipuitten suojaksi
jäitä vastaan. Parhaiten säästää aikaa, kun laittaa
kaikki kuntoon ennen matkalle lähtöä; niin että me
tuskin pääsemme lähtemään ennen kuin vasta yli-
huomenna. Oli omituista tulla laivalle sanottuaan jää-
hyväiset täällä kaikelle, jota ei uskonut enään näke-
vänsä. Peräkannelle tullessani kammat, joilla oli
ammuttu jäähyväislaukauksia, makasivat lumessa,
toinen selälleen lentäneenä ja toinen oli hypähtänyt
hyvän matkaa perälle, Suurmastossa liehui vielä
lippu lumipyryssä."

Minulla on omituinen voitonriemuinen mieli;
reet näyttivät luistavan hyvin, vaikka oli sata kiloa
enemmän kuormaa kuin alkuaan oli ajateltu — kaik-
kiaan noin 1100 kiloa — ja kaikki näyttää käyvän
hyvin. Meidän täytyy odottaa pari päivää; vaan

* Keulassa jalasten välissä oli kolminkertaisesta rottingista
kaari, johon vetohihnat kiinnitettiin.
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meillä onkin etelätuuli, ja varmaan yhtä nopeasti
kulemme pohjoiseen nytkin. Eilen olimme 83° 47',
tänään olemme varmaankin yli 50'."

Vihdoin torstaina, helmikuun 28 päivänä, taas
lähdimme kuudella reellä. Sverdrup, Hansen, Bles-
sing ja Mogstad olivat meitä saattamassa. Alkumat-

Hansen.

Talvis-aikaan Framin peräkannella.

Valokuva, lokakuussa 1891.

kalla olivat melkein kaikki muutkin. Heti huomasin,
että koirat eivät jaksaneetkaan vetää niin hyvin kuin
olin luullut, ja ymmärsin että tällä kuormalla kulku
kävisi hitaasti. Emme olleet vielä kaukana laivasta,
kun päätin kuormasta jättää muutamia säkkejä koi-
rain ruokaa — jotka jalelle jäävät saivat kulettaa
takaisin laivaan. Kun me neljän aikaan jälkeenpuo-
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listen pysähdyimme, niin matkanmittaaja * osoitti
tktä olimme tulleet noin 6,000 m. Meillä oli varsin
hauska ilta teltassa toverien kanssa, joiden seuraa-
vana päivänä oli käännyttävä takaisin laivalle. Häm-
mästyksekseni he laittoivat punssimaljan, ja maljoja
juotiin niiden kunniaksi, jotka lähtivät retkelle, ja
niiden, jotka jäivät jälelle. Vasta yhdentoista aikaan
illalla menimme makuusäkkeihimme.

Laivalla oli illalla suuri ilotulitus kunniaksemme.
Tnirmastoon oli pantu sähkölamppu, ja nyt sähkö-
valu säteili kai ensi kertaa napameren jäätikölle.
Sitten oli soihtuja ja kokkoja jäätöyräillä Framin
ympärillä, niin että yleensä näytti varsin somalle.
Muuten oli Sverdrup antanut määräyksen, että joka
ilta oli suurmaston latvaan nostettava sähkölamppu
tai laivalyhty, kunnes hän ja toiset tulevat takaisin.
Muuten voisivat eksyä suunnasta, jos sattuisi pyry-
ilma, joka panisi jälet umpeen, ja silloin olisi vaikea
osata laivalle; vaan tuollainen valo näkyy kauas näillä
aavikoilla, ei tarvitse muuta kuin nousta korkealle
röykkiölle, niin näkee monen penikulman laajalta
ympärilleen.

Olin pelännyt että koirat, jos pääsevät irti, läh-
tevät takaisin Framille ja sen vuoksi olin laitattanut
kaksi teräsköyttä, joihin lyhyvien välimatkain päähän
oli kiinnitetty kytkyet, jotta koirat voitiin kiinnittää
näihin köysiin, kun ne jännitettiin jäälle kahden
kepin tai reen väliin. Mutta useita koiria pääsi irti
sittenkin: vaan kummallista kyllä, ne eivät lähteneet
tiehensä, vaan pysyttelivät toisten koirain ja meidän
luona? Tietysti oli kauhea elämä ensi yönä teltan

* Matkanmittaaja-pyörä oli juuri vähä ennen lähtöämme
laitettu laivalla vanhan kuluneen tuulenmittaajan koneistosta.
Pyörä sidottiin viimeisen reen jälkeen, ja se näytti välimatkat
jotenkin tarkkaan.
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ympärillä, useimmat meistä eivät saaneet ulvonnalta
unta.

Seuraavana aamuna, perjantaina, maaliskuun 1
päivänä, oli muutaman toverin keitettävä kahvia,
vaan hän oli tottumaton keittokoneeseen, ja siihen
kului kerrassaan kolme tuntia ennen kuin hän sai
kahvin valmiiksi. Sitten oli yhteinen rattoisa eine,
ja vasta puoli 12 päivällä lähdimme taipaleelle.
Toverit seurasivat meitä vielä parin tunnin ajan
ja kääntyivät sitten takaisin ehtiäkseen vielä sinä
iltana Framille. • „Reippaasti tosin jätettiin hyvästit"
— sanotaan päiväkirjassa — „vaan jäähyväiset
vaikuttavat aina surullisesti, jopa niin kaukanakin
kuin 84:llä leveys-asteella, ja yhden ja toisen sil-
mässä kimalsi kyynel." Sverdrupin viimeinen ky-
symys erotessamme oli, aijonko lähteä etelänavalle
kotiin tultuani; siinä tapauksessa toivoi hän, että
minä odottaisin niin kauvan, että Fram tulee kotia,
ja sitten hän käski sanoa terveisiä vaimolleen ja lap-
silleen.

Niin lähdimme, Johansen ja minä edelleen. Vaan
meiltä kävi hitaasti kuuden reen kanssa, jotka pysäh-
tyivät joka nystyrän eteen tiellä; sitä paitse jääkin
huononi, niin että jälkeenpuolisten alkoi olla varsin
vastuksellista, kun oli pimeä — päivät olivat vielä
lyhyet eikä aurinko ollut vielä horisontin yläpuolella.
Me sen vuoksi teimme teltan jotenkin varain.

„Keskiviikkona, maaliskuun 6 päivänä. Taas
olemme Framissa, yrittääksemme kolmannen kerran
— vaan kolmas kerta toden sanoo. Lauantaina, maa-
liskuun 2 päivänä jatkoimme matkaamme pohjoiseen
päin, käytyäni ensin edeltäpäin katselemassa tietä
ja löydettyänikin jotakuinkin kulettavan. Hiljalleen
matka kului; meidän piti kulkea kuuteen kertaan
edes-takaisin kun reet pysähtyivät .myötään ja niitä
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piti alittaa liikkeelle. Näin selvään, että tällä tavoin
emme pääse mihinkään; on tehtävä muutos, ja päätin
eitä rupeamme teltalle ja minä käyn katselemassa
jäätä johjöisessä päin, ja tuumiskelen asiaa. Koirat
sidottuamme lähdin hiihtämään, sillä aikaa Johan-
senin oli annettava ruokaa koirille * ja laitettava

Leiristä lähtö.

Valokuva, maalisk. 1 p.nä.

teltta. En ollut pitkältä kulkenut kun eteeni aukeni
taas laajat kauniit tasangot, joita oli helppo kulkea,
niin että sitä myöten nyt oli asia selvillä; vaan
kuormia ja rekien lukua oli vähennettävä. Sen vuoksi
oli parasta vielä kerran kääntyä laivalle takaisin
tekemään tarpeelliset muutokset ja lujittamaan ne

* Koirat saivat ruokaa kerran päivässä, taivaltamisen lope-
tettua.
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reet, jotka tulevat mukaamme, jotta voimme olla
huoletta siitä, että ne kestävät. Olisimmehan tosin
voineet kulkea jonkun matkaa pohjoiseen päin näin-
kin, ja kuorma olisi vähitellen kevennyt; vaan ras-
kasta työtä se olisi ollut ja hitaasti se olisi käynyt;
ja siihen, kun kuorma olisi ollut kohtuullinen, olisivat
koirat voineet uupua. Koirilla oli liian kylmä maata,
kuulimme niiden valittavan suurimman osan yötä.
Jos kuorma siis on vähennettävä ja matka siten las-
ketaan vähemmälle ajalle, niin on parasta odottaa
ja lähteä vähän myöhemmällä tässä kuussa, jolloin
päivä on valoisampi eikä ole niin kylmä, ja kelikin
on parempi. Oltuamme vielä yhden yön teltassa —

jossa oli hyvin vastuksellista saada jäätynyt turkki
päälleen sekä päästä makuusäkkiin, joka myöskin oli
ihan kohmetuksiin jäätynyt— päätin seuraavana päi-
vänä, sunnuntaina, maaliskuun 3:na, kääntyä takaisin.
Minä valjastin yhden reen eteen kahdenkertaisen
valjakon, ja nyt kulettiin puristusselkäin, jäätöyräitten
ja kaikkien röykkelikköjen yli Framia kohti sitä
menoa, että minun oli työ pysyä mukana. Parissa
tunnissa kulin takaisin saman matkan, johon oli
meillä mennyt kolme päivää. Siitä näki selvään
miten paljo edullisempaa oli keveämpi kuorma."

„Lähestyessäni Framia näin hämmästyksekseni
auringon ylimmän reunan jään ylitse etelässä. En
ollut vielä sitä odottanut; vaan näin kylmällä oli
voimakas sädemurto, ja siten tuli aurinko näkyviin
näin varhain. Laivasta tultiin minua vastaan, ja
ensimmäisenä tietona sain kuulla, että havainto,
jonka Hansen eilen oli ottanut, oli antanut tulok-
seksi 84° 4' p. 1."

„Tuntuipa taas suloiselta, kun sai ojentautua
pitkäkseen sohvalle ja juoda kylläkseen sitrona-
mehua ja syödä taas sivistyneen maailman päiväl-
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lisen. Jälkeenpuolisten lähtivät Hansen ja Nordahl
Johansenin luo koiravaljakolla; he halusivat mennä
hänelle seuraksi yön ajaksi. Minun lähdettyä oli
hänen lähdettävä paluumatkalle ja kulettava mikäli
voi, kunnes minä tulen miesten kanssa häntä autta-
maan. Hansenin ja Nordahlin mennessä eivät koirat
olleet vitkastelleet; kahdessa tunnissa ja kahdessa-
kymmenessä minuutissa olivat he Johansenin tel-
talla. Illalla nämä kolme siellä teltassa pitivät suuren
juhlan auringolle ja 84 asteelle niinkuin mekin lai-
vassa."

..Seuraavana aamuna lähti meitä kolme miestä
noutamaan rekiä. Nyt kun kulettiin laivalle takaisin,
niin koirat vetivät paljo paremmin kuin ennen, ja
lyhyessä ajassa me olisimme päässeet laivalle, jos ei
olisi ollut pitkä railo, josta ei päätä löytynyt. Vihdoin
jätimme reet, hyppelimme koirain kanssa irtanaisia
jääteliä myöten railon poikki, ja menimme laivaan.
Eilen kaksikin eri kertaa koetimme saada reet tänne;
vaan jää oli nähtävästikin ollut liikkeellä railossa,
uusi jää oli niin ohutta, ettemme uskaltaneet siihen
luottaa. Tänään olemme vihdoinkin saaneet ne
tänne, ja nyt me, toivoakseni viimeisen kerran, lait-
telemme itsemme järjestykseen matkalle. Koetan
nyt laskea matkan niin lyhyelle ajalle kuin suinkin,
käyttää keveitä rekiä ja kulkea niin nopeasti kuin
jalat ja sukset vain ehtivät meitä viedä, Jos ei mat-
kallamme ole kovin paljo puristusselkiä ja railoja,
niin suoriudumme kai yhtä hyvin."

~01en punninnut kaikki koirat, ja luulen että
käyttämällä koiria toisilleen ruuaksi voimme kulkea
noin 50 päivää; kun minulla sen lisäksi on koiran-
ruokaa noin 30 päiväksi, niin pääsemme siten koi-
rilla kulkemaan 80 päivää, ja sillä ajalla mielestäni
pitäisi voida jo melko paljo taivaltaa. Sitten meillä
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on itsiämme varten ruokavaroja 100 päiväksi. Näin
tulee 220 kiloa kuormaa kuhunkin rekeen, jos otamme
kolme rekeä, ja luulisi matkan sujuvan, kun tulee
yhdeksän koiraa kutakin rekeä vetämään."

Ja taas tuli kiire uusien valmistusten ja paran-
nusten laitossa. Tällä aikaa jää alkoi liikkua, se
halkeili ja railoja avautui joka suuntaan. Maaliskuun

„Baro" valio koirain joukossa.
Valokuva, lokakuun 16 päivänä 1895.

8 päivältä on päiväkirjassani; „Halkein, joka meidän
poissa ollessamme oli syntynyt suureen jaateliin oike-
alla puolen laivaa, aukesi eilen leveäksi railoksi, jota
on niin pitkältä etelään ja pohjoiseen kuin silmä
kannattaa. On kummallista, miten ankarasti paha
onni vainoo tuota petrolivenettä, olipa se niissä hy-
vänsä. Halkeama oli auvennut juuri sen alle, niin
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että veneen perä oli vedessä kun aamulla tulivat
sitä katsomaan. Nyt olemme päättäneet, että hak-
kaamme sen laudoiksi, joista teemme reenjalaksia.
Se sen loppu nyt lienee."

..Keskiviikkona, maaliskuun 13 päivänä. 84° p. 1.
101° 55' i. p. Päivät ovat kuluneet uusiin varus-
tuksiin. Nyt on kaikki kunnossa, Kolme rekeä on
valmiiksi kuormitettuna jäällä. Niitä on lujitettu
kaikin tavoin, sepipuut ja kaplaat on varustettu rau-
takiskoilla; sepipuihin on sidottu saarnipuinen selkä,
ja alapuolelle on pantu suojaksi laudat. Jälkeen-
puolisten koettelimme koiria ja uutta kuormaa: se
ei näyttänyt niille painavan mitään, ja nyt lähdemme
viimeisen kerran, rohkealla mielellä ja auringon jo
paistaessa, tiedossa aina vain valoisampi aika."

..Tänä iltana on taas ollut suuri jäähyväisjuhla,
monine sydämmellisine puheineen, ja huomen-aamulla
lähdemme niin varhain kuin suinkin, jos ei vain
mässäys meitä hidastuta. Tänä iltana olen tehnyt
lisäyksen Sverdrupille jättämääni ohjekirjoitukseen."

Ennen kuin nyt todenteolla lähdemme Framista,
niin lienee paikallaan lyhyesti tehdä selkoa niistä
varustuksistamme, jotka lopuksi olemme huomanneet
tarkoituksenmukaisimmiksi.

Olen jo ennen maininnut talven kuluessa raken-
netusta kahdesta kajakista,:;: jotka tarvitsimme tul-
lessamme avoveden ääreen, ja railojen ja uomien yli
huikeaksemme jäämatkallamme. Ensin olin ajatellut,
etten laita valmiita aluksia, vaan ainoastaan purje-
vaatepäällystän, joka pingotettaisiin rekien avulla;
so olisi niin laitettu, että yhtäkkiä saisi aluksen, jolla
pääsisi railojen ja pienempien meritaipaleitten yli.
A'aan luovuin tästä tuumasta japäätin laittaa kajakin,

* Xe olivat 3e m. pitkät, 73 cm leveät keskiä, Johansenin
kajakki oli 30 cm syvä, minun 33 cm.
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jolla olin tottunut kulkemaan ja josta tiesin olevan
hyvän avun monessa suhteessa, Jospa ensiksi mai-
nitulla tavalla olisikin saanut aluksen kuntoon jota-
kuinkin lyhyessä ajassa, niin se ei kuitenkaan olisi
käynyt niin nopeasti kuin valmiin kajakin työntä-
minen vesille. Sen lisäksi tuollainen alus olisi raskas
soutaa, ja sillä olisi hidasta kulku ja aikaa kuluisi
hukkaan pitemmillä matkoilla avovedessä, pitkin
Frans Josefin maan rannikkoa, tai sieltä Huippu-
vuorille. Hyvin tärkeä seikka oli tosin paino, vaan
tässä ei niin suurta eroa ollut. Päällystäin painohan
oli suunnille sama ja se lisäpaino, mikä syntyi ka-
jakin rungosta, ei ollut niin sanottavan suuri, kun
muistaa, että koko runko painoi ainoastaan 18 kiloa.
Sitä paitse oli etua siitä, että kajakeihin oli hyvä
sijoittaa kuormaa; muussa tapauksessa olisi pitänyt
ruokavarat ja kapineet säilyttää lujissa purjevaate-
säkeissä, jotka painavat jotakin nekin, jota vastoin
nyt voitiin tavaroista suurin osa panna hienosta vaat-
teesta tehtyihin pusseihin, ja ne kajakissa säilyivät
hyvin, niin että koirat eivät voineet niihin päästä
käsiksi, eivätkä joutuneet jääsyrjien revittäviksi mat-
kalla. Purjevaatepäällystä, joka olisi pitänyt pin-
gottaa ja sitten käytettyä laskea märkänä kokoon,
olisi pakkasessa pian repeytynyt ja käynyt pilalle.
Ja ennen kaikkea umpikansinen kajakki on erin-
omainen meri-alus, jolla pääsee missä ilmassa hy-
vänsä, ja jota voi käyttää jahdissa ja pyynnissä,
Muullaisesta veneestä ei tällaiseen asiaan olisi.

Olen puhunut myöskin reistä, jotka teimme tätä
retkeä varten. Ne olivat saman mallisia kuin grön-
lantiretkelleni rakentamani reet, ja samaan malliin
kuin norjalainen suksireki. * Vaan leveäin ja tasa-

* Ne olivat 3,e m. pitkät, 0,5 m. leveät, ja sepipuitten ala-
syrjä oli noin 12 cm lumipinnan yläpuolella.
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pohjaisten jalasten sijaan tehtiin nyt jalakset jon-
kunverran pyöreäpohjaisiksi.::: Nämä pyöreäpohjaiset
näyttivät luistavan hyvin sillä kelillä, jota meillä
koko matkan oli, ja ne helposti kääntyivät, joten täl-
laiset jalakset ovat paljo paremmat kuin tasapoh-
jaiset ajojäällä, missä pitää mutkitella ja kierrellä.
Jalakset olivat kiskotetut ohuilla uushopeakiskoilla,
jotka näyttivät olevan hyvin tarkoituksenmukaiset,
ne kun pysyivät aina kirkkaina eivätkä ruostuneet.
Näitten kiskojen alle pantiin ohuet, hyväksi tervatut
vaahteraliistukat. Sitä paitse reet lujitettiin monella
muulla tavoin, varsinkin siltä varalta, kun niihin
tuli alkutaipaleella raskas kuorma. Tällä tavoin,
niistä tuli tietysti vähän raskaampia kuin alussa
olin laskenut, vaan sittepä olikin koko matkan tyy-
dytystä mielelleni siitä, että ne kestivät erin-omaisen
hyvin tämän pitkän matkan; meidän ei kertaakaan
tarvinnut kuluttaa aikaamme tai pysäyttää kulku-
amme rekien korjauksen vuoksi, ja niin hyvin tuskin
on millään edellisellä retkellä ollut.

■Useat kerrat on ollut puhetta vaatteistamme ja
niillä tekemistämme kokeista. Vaikka olimme tul-
leet siihen päätökseen, että sudennahkapuku oli liian
lämmin, niin otimme sen kuitenkin ensikerran mat-
kalle yrittäessämme, ja käytimmekin sitä; vaan meillä
oli aina hiki niissä. Kun me kolmen päivän perästä
palasimme takaisin, niin nämä vaatteet, imemällä
kosteuden ruumiistamme, olivat käyneet niin ras-
kaiksi, että varustuksemme paino oli tuntuvasti
lisäytynyt, ja niiden piti kauan aikaa riippua kanii-
nilla kuivumassa. Sen lisäksi huomasimme, että kun
me käytettyämme riisuimme ne, niin ne jäätyivät
kohmetuksiin, jotta sitten oli vaikea saada ne taas

* Jalasten leveys oli melkein samaa kuin grönlantiretken
reissäkin: 8,».
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päälleen. Kaiken tämän vuoksi en niitä oikein suo-
pein silmin katsellut, ja lopuksikin päätin, että jätän
ne laivalle ja käytän villavaatteita, jotka läpäisevät
hien. Johansen seurasi minun esimerkkiäni. Pu-
kumme oli sitten seuraava: iholla kaksi villapaitaa
(Jägeripaitoja) niiden päällä kamelinkarvatakki ja
päällimmäisenä n. s. islantilainen takki. Tämän
sijasta Johansenilla oli päällimmäisenä „anorak",
niinkuin laivalla sanottiin sitä, se oli paksu sar-
katakki, jossa oli eskimolaiseen tapaan kauhtana,
minkä voi nostaa päähänsä. Sitten meillä oli vil-
laiset alushousut, ja sarkaiset polvihousut ja sar-
kaiset säärykset. Tuulen ja pyryn suojaksi meillä
oli ennen mainittu tuulipuku ohuesta tiivistä pum-
pulivaatteesta: leveät housut ja takki, jossa oli eski-
mopäähine, minkä saattoi vetää päähänsä. Tärkeä
osa puvusta ovat jalkaneuvot, Pitkäin sukkain sijasta
käytin irtonaisia sukanvarsia, ja jaloissa pienet sukka-
töppöset, jotka helposti sai kuivatuksi pitämällä rintaa
vasten yöllä nukkuessa. Kun on kulettava lumitai-
paleita pakkasessa — suksitta tai suksilla — niin
„lapikkaat" ovat paraat kaikista, mitä olen kenkiä
koetellut, vaan ne pitää olla koipinahkasta tehtyjä. *

Ne ovat lämpöiset, lujat, pysyvät aina pehmeinä ja
ne on helpot saada jalkaan ja riisua. Vaan niitä
pitää huolellisesti hoitaa, muuten ne menevät pian
pilalle, ja on koetettava saada ne aina kuiviksi
nukunta-aikana. Jos on auringonpaiste ja kuiva
ilma ulkona, niin on parasta ripustaa ne suksisau-
vani nenään, tai jotenkin sillä tavoin, tuulen puolelle
telttaa, nurin käännettyinä, karvapuoli sisäpuolelle,
niin että itse nahka kuivaa pian. Jollei niitä saa
kuiviksi, niin rupeaa niistä pian karva lähtemään.

* Niin sanotut „kallokkaat" eivät kelpaa, ne kuluvat pian
rikki.
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Kovalla pakkasella, niin kuin meillä oli matkamme
alussa, ei niitä käy kuivaaminen tällä tavoin, ja sil-
loin ei ole muuta neuvoa kuin kuivata ne yöllä
jalassa: karvapuolesta ensin puhdistetaan tarkoin lumi
ja kosteus, sitten käännetään kengät nurin, karva-
puoli sisäänpäin, heiniä sisään, jos on, sitten ne
vedetään nilkkasiltaan jalkaan, ja niine hyvineen
ryömitään makuusäkkiin. * Sitten kun oli lauhat
ilmat ja lumi märkää, käytimme nahkasaappaita,
jotka olivat raaksiparkitusta häränvuodasta ja anturat
hylkeennahasta. Kun ne voitelee hyvästi tervalla
ja talilla, niin ne ovat erin-omaisen vedenpitävät ja
lujat. Lapinkengissä käytimme alussa saraheiniä,
joita meillä oli aika paljo ja joka on erin-omaista
siihen tarkoitukseen. Kun täyttää kengät sarahei-
nillä ja lappalaisten tavoin vetää nilkkasiltaan jal-
kaan, niin jalat pysyvät kuivina ja lämpöisinä, heinä
imee kaiken kosteuden. Kun sitten illalla ottaa ken-
gistä märät heinät, levittää ne, jotta eivät pääse
takuttumaan ja panee ne yöksi rinnalleen tai hou-
suihin, niin ne kuivuvat aamuun, jotta taas voi niillä
täyttää kengät. Vaan vähitellen ne pilaantuvat, ja
pitempää matkaa varten saa heiniä ottaa aika joukon
mukaansa. Meillä oli mukanamme myöskin sää-
ryksiä, jotka oli tehty lampaanvilloista ja ihmisen-
hiuksista, ja ne olivat lujat ja lämpöiset ja kuivuvat
helposti, kun ne levittää yöksi rinnalle tai säärien
ympärille. Käsineinä oli suuret sudennahkakiiittaat
ja tavalliset villavanttuut, joita myöskin piti yön
aikana kuivata ruumiilla,' Ruumisraukka se on
ainoa lämmönlähde sellaiseen tarpeeseen, ja sitä
käytettiinkin niin paljo kuin mahdollista, meillä oli
joka yö kylmät, kosteat kääreet ruumiillamme, jotta

* Vertaa muuten selitystäni lapinkengistä teoksessani fuk-
silla poikki Grönlannin", sivu 39.
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sitten päivällä kylmä ei niin ankarasti ahdistaisi.
Päässä meillä oli huopahattu, joka suojasi silmät
auringolta ja jonka läpi tuuli ei niin helposti tun-
keudu kuin tavallisen villa-päähineen läpi. Sen päällä
oli meillä tavallisesti villalakki tai kaksikin. Sillä
tavoin voimme järestää niin, että pää pysyy aina
tarpeeksi lämpimänä, ja se on varsin tärkeä asia.

Alkujaan oli tarkoituksenani ollut ottaa poron-
vasanahkaisia makuusäkkejä, yksi kummallekin. Vaan
kun huomasimme, että ne eivät olleet tarpeeksi läm-
pimät, niin palausin samaan tapaan, jota käytimme
grönlantiretkellä; otettiin yhteinen makuusäkki, joka
oli tehty aikaisen poron nahasta; sellainen on paljoa
lämpöisempi sen vuoksi, että vuodekumppanit läm-
mittävät toisiaan. Sitä paitse ei yhdenhengen makuu-
säkki ole niin paljoa keveämpi kahdenhengen makuu-
säkkiä. On väitetty, että yörauha häiriytyisi yhtei-
sessä makuusäkissä, vaan emme me ainakaan sitä
huomanneet.

Rekiretkeltä ei minun mielestäni saa koskaan
teltta puuttua. Vaikka se olisikin ohut ja mitätön,
niin se tarjoaa niin paljo suojaa ja mukavuutta, että
se hyvin korvaa vähäisen lisäpainon, jolla se kar-
tuttaa kuormastoa. Teltat, joita minä olin teettänyt
retkeämme varten olivat raakasilkistä ja olivat hyvin
keveitä. Ne olivat nelikulmaisia ja päättyivät huip-
puun, ja pystyttämiseen ei tarvinnut kuin yhden
sauvan keskelle. Useimmat niistä olivat varustetut
lattialla jotakuinkin tiheästä pumpulivaatteesta. Kun
ensikerran lähdimme, niin meillä oli tällainen teltta;
siihen mahtui neljä miestä ja se painoi 3,25 kiloa.
Kun teltta on varustettu laattialla, niin on siitä se
etu, että sen saa nopeasti pystytetyksi ja se suojaa
hyvin tuulelta, se kun on neulottu yhteen, niin ettei
ole kuin oviaukko, josta pääsee ryömimään sisään.



ONNISTUMATON YRITYS. VARUSTUKSET. 17

Vaan siitä lattialle, vaikka kuin varoisi, kulkeutuu
aina jaloissa lunta. Sen lisäksi lattia käy kosteaksi
imien veden, mikä sulaa lumesta makuun aikana.
Ja näin teltta on aina raskaampi kuin on alkujaan
laskettu. Minä sen vuoksi päätin jättää tämän teltan
ja ottaa toisen, suunnille saman kokoisen, ja samaa
vaatetta, vaan jossa ei ollut lattiaa. Sen pystyttä-
misessä meni tosin vähän enemmän aikaa, vaan
eroitus oli pieni. Teltan helmat kiinnitettiin lumeen
pienillä puupulikoilla, ja kun sitten lapiolla loi vähän
lunta seinämille, niin siitä tuli varsin suojanen tuulta
ja uhoa vastaan. Se pystytettiin niin, että mentiin
ovi-aukosta sisään ja pistettiin suksisauva keskelle
pystöön. Teltta puupulikoineen kaikkineen painoi
1,4 kiloa. Se kesti koko matkan ajan, aina syksyyn
saakka, ja oli aina mieluisa pakopaikka.

Keittokoneemme oli siitä hyvä, että se poltto-
aineen käytti mahdollisimman suureksi lämpömää-
räksi; sitä paitse se samalla kertaa ja verrattain
lyhyessä ajassa kiehutti keittomme ja sulatti run-
saasti meille juomavettä, niin että me illoin ja aamuin
saimme juoda halumme mukaan. Siinä oli ruoka-
astia ja kaksi sulatus-astiaa, ja sen rakenne oli seu-
raava: Keitto-astia, jonka alla oli lamppu, oli ren-
kaan muotoisessa astiassa. Lampusta kuumuus nousi
keitto-astian ja rengas-astian välillä olevaan aukkoon.
Rengas-astian päällä oli tiivisti sulkeutuva kansi,
jonka keskellä oli reikä, mistä kuuma ilma nousi
litteän sulatus-astian alle, joka oli päällimmäisenä,
ja siitä laskeutui rengas-astian ulko-sivua myöten.
Tällä kierroksella se antoi viimeisenkin lämpönsä
rengas-astialle ja poistui sitten manttelin eli hatun
reunan alatse, melkein jähtyneenä. Lämmittäjänä käy-
timme ruotsalaista petrolikeittiötä „Priimusta", jossa
petroli kuumentamalla muutetaan kaasuksi ennen
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kuin se palaa. Siten palaminen tapahtuu tavattoman
täydellisesti ja kovalla kuumuudella. Professori To-
rupin laboratoriossaan tekemät kokeet olivat osoit-
taneet, että keittokone tavallisissa suhteissa käytti
hyväksi 90—93 prosenttia siitä lämpömäärästä, minkä
käytetty petrolimäärä tieteellisten laskujen mukaan

Keittokone
a keitto-astia, b rengas-astia,

c ylin sulatus-astia, d lamppu
("Priimus"). e irtopohja, jonka kes-
kellä on aukko lampulle, f kansi,
jonka keskellä on reikä, g ylin
mantteli eli hattu; nuolet osoitta-

vat lämpösäteitten kulkua.

synnyttää palaessaan. Pa-
rempaa tulosta on luul-
lakseni vaikea saavuttaa.
Keittokoneen astiat olivat
uus-hopeaisia, kansi ja
mantteli olivat aluminiota.
Kun lukuun otetaan kaksi
läkkipeltipikaria, kaksi -lu-
sikkaa ja yksi -kauha, niin
keittokone painoi 4 kiloa,
»Priimus" - lamppu painoi
0,8 kiloa. Rengas-astia ja
litteä astia täytettiin jäällä,
josta sulatettiin juomavettä,
ja sitä saatiin tavallisesti
enemmänkuin tarvitsimme
janoomme.

Poltto-aineeksi valitsin
tällä kertaa petrolin („snow-
flakea"). Sprii, jota tavalli-

sesti käytetään tällaiseen, on tosin edullista siinä
suhteesta, että se palaa helposti. Vaan se taas pai-
noonsa verraten ei synnytä niin suurta lämpömäärää
kuin petroli, jos tämä palaa niin täydellisesti kuin
meidän lampussamme. Kun minua pelotti että pet-
roli voisi jäätyä, niin ajattelin ottaa myöskin kaasu-
öljyä, vaan luovuin tästä aikeesta, kun kaasuöljy on
niin haihtuvaa, että sitä on vaikea säilyttää, ja sitä
paitse hyvin tulen-arkaa. Eikä pakkanen meille tässä
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suhteessa tehnytkään mitään kiusaa. Meillä oli pet-
rolia noin 20 litraa; se kesti 120 päiväksi, kun me
keitimme iltaa aamua ja sen lisäksi sulatimme run-
saasti juomavettä.

Suksia meillä oli useammat parit mukanamme,
siltä varalta, että matkallamme sattuisi niitä kat-
keamaan, ja sitä paitse kesäkelillä, kun lumi on
märkää ja rousteista, sukset kuluvat pian. Suk-
semme olivat sileäpohjaiset ja notkeat, useimmat
parit vaahterasta, toiset koivusta ja hikkorypuusta,
ja kaikki hyväksi paahdetut tervalla, stearinilla ja
talilla. Paahtaminen oli toimitettu nuotiolla pajassa,
joka oli rakennettu jäästä ja lumesta.

Kun henkemme elättäminen oli osaksi jahdin
varassa, niin oli meidän otettava mukaan ampuma-
aseita. Tärkein tietysti oli kivääri. Vaan kun luulta-
vasti tulimme kulkemaan seutuja, joissa ei ollut
helppo tavata suurempia elukoita, vaan sen sijaan
lintuja, niin pidin tarpeellisena haulipyssynkin. Päätin
siis ottaa samat aseet kuin grönlantimatkallakin oli.
Meillä oli kaksi kaksipiippuista, toinen haulipiippu
(20 kaliberin) ja toinen luotipiippu ekspressi, 360 ka-
liberin. Näihin meillä oli noin 180 luoti- ja 150
haulipatronaa.

Koneinamme paikanmääritystä varten olivat: pieni
teodoliti, joka oli vasiten tehty tähän tarkoitukseen,
ja joka laatikkoineen painoi ainoastaan 2 kiloa (laa-
tikko oli niin laitettu, että sitä voi käyttää jalusta-
nakin), taskusekstantti, keinotekoinen lasihorisontti,
kevyt alumininen suuntimiskomppassi ja pari muuta
komppassia. Meteorologisia havaintoja varten meillä
oli pari aneroidibarometriä, kaksi minimi-spriitermo-
metriä ja kolme elohopea-pyöritystermometriä. Sitä
paitse meillä oli hyvä alumininen kiikari (teleskopi-
kiikari) ja valokuvauskone.
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Vaikeinta ja tärkeintä rekiretkelle lähtiessä on
saada hyvät ja tarkoituksenmukaiset ruokavalis-
tukset. Olen jo tämän kirjan johdannossa maininnut,
että suojellakseen itseään keripukilta ja muilta tau-
deilta on ensimmäisenä ehtona varustaa sellaiset
ruokavarat, jotka huolellisen valmistuksen tai sterili-
seerauksen kautta ovat estetyt pilautumasta. Reki-
retkelle, jolle varustautuessa täytyy niin tarkoin ottaa
lukuun varustusten paino, ei juuri voi ajatella kuin
sellaisia ruokavaroja, jotka huolellisen ja täydellisen
kuivauksen kautta ovat painostaan menettäneet niin
paljon kuin mahdollista. Kun kuivattu liha ja kala
eivät ole enään helposti sulaavia, niin on parasta
jauhattaa ne hienoksi. Tällä tavoin kuivunut ravinto-
aine jakautuu niin hienoksi, jotta se kuitenkin hel-
posti sulaa ja ruumis voi käyttää sitä hyödykseen.
Senpä vuoksi meillä oli ainoastaan tässä muodossa
kuivattua lihaa ja kuivattua kalaa. Liha oli perattua
härän lihaslihaa, joka oli ihan tuoreena rutosti kui-
vattu ja sitten jauhettu ja sen jälkeen siihen seotettu
yhtä suuri osa häräntalia, aivan niin kuin tavallista
pemmikaniakin valmistetaan. Tätä ravinto-ainetta,
on käytetty rekiretkillä jo pitkät ajat sitten, ja on
päässyt suureen arvoon; kun se on hyvin valmis-
tettua, niinkuin meillä oli, niin se ehdottomasti on
ravitsevaa ja helposti sulavaa. * Vaan ei saa kui-
tenkaan luottaa siihen, että se aina olisi vaaratonta;
sillä jos se ei ole oikein huolella valmistettua —jos

* Minulla on myöskin suuri määrä pemmikania, joka oli
valmistettu 50 prosentista lihapulveria ja 50 prosentista kasvi-
rasvaa, kokosrasvaa. Vaan tämä pemmikani ei näyttänyt olevan
oikein sopivaa ; sitä eivät koiratkaan mielellään syöneet mais-
tettuaan muutaman kerran. Syynä lienee ollut se, että kasvi-
rasva on vaikeasti sulavaa ja sisältää happoja, jotka ärsyttävät
vatsalaukun ja nielun limakalvoja.
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esim. kuivaus on ollut vitkallista tai epätäydellistä,
— niin se voi olla terveydelle vaarallista. Toinen
ravinto-aine, jota pidimme hyvin suuressa arvossa,
oli Waagen kalajauhelma, kuivattua ja jauhettua
kalaa. Se on hyvin valmistettua jakestävää tavaraa;
siitä saa hyvän ja makuisan keiton, kun kiehuttaa
vedessä höystäen voilla ja nisujauhoilla tai kuiva-
tuilla potateilla. Ruokavarustuksissa on sekin tär-
keänä seikkana otettava huomioon, että ruokavaroja
voi nauttia keittämättä. Tosinhan otetaan mukaan
poltto-aineita, vaan voihan sattua, että poltto-aineet
tapaturman takia joutuvat hukalle tahi loppuvat, ja
silloin olisi paha juttu, jos eivät ruokavarat olisi sel-
laisia, että niitä voi syödä joka tapauksessa. Poltto-
aineen säästämiseksi on tärkeää, että ruokaa ei tar-
vitse kiehuttaa vaan ainoastaan lämmittää. Sen vuoksi
jauhomme oli jo valmiiksi höyryssä keitetty, niin
että niitä hätätilassa voi syödä siltaan, sen enempää
valmistelematta; kun hyvästi lämmitti kiehumispis-
teeseen, niin sai niistä hyvää lämmintä ruokaa. Meillä
oli myöskin kuivatuita keitetyitä potateja, hernevelliä,
suklaata, y. m. Leipämme oli huolellisesti kuivattua
kovaa nisuleipää, ja osaksi aleuronatleipää, jota olin
leivottanut nisujautioista] seoitettuna 30 prosentilla
aleuronat-jauhoja (kasvi-albuminia). Voita otimme
evääksemme 39 kiloa. Sitä oli vatkattu laivalla, jotta
saatiin siitä kaikki tarpeeton vesi pois. Siten saimme
painon vähenemään ja voin sellaiseksi, että se ei niin
kovettunut pakkasessa. Yleensä ruokavarastomme
oli niin vaihtelevaa, että varmaan harva tällainen
retkikunta voi siinä suhteessa vertoja vetää; senpä
vuoksi meillä ei ollutkaan yksitoikkoisuuden tuot-
tamia vaivoja, joita edelliset retkikunnat ovat saaneet
kärsiä. Ruokahalumme oli aina huimaava, ja meistä
tuntui, ettei ole parempaa ruokaa koko maailmassa.
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Aptekimme oli pienessä pussissa, jossa tietysti
oli ainoastaan kaikkein välttämättömintä. Lastoja,
siteitä ja kipsisiteitä mahdollisia luunkatkelmia var-
ten; ulostavia pillereitä ja opiumitippoja vatsavai-
vojen varalta (joita meillä ei koskaan ollut); kloro-
formia jäsenen leikkauksen varalta, jos esim. palel-
tumisen takia sellainen tulisi välttämättömäksi; pari
pulloa kokainiliuosta lumisokeuden varalta (sekin
lääke oli tarpeetonta); hammastippoja, karbolihappoa,
jodoformiharsoa, ja pari käyräneulaa sekä silkkikerä
haavan ompelemista varten; skalpelli- sekä kaksi
arter-pihtiä ja joitakuita muita pieniä kapineita.
Aptekia tarvitsimme onneksi hyvin vähän, muutapa
ei juuri käytetty kuin seuraavana talvena siteitä,
jotka olivat erinomaisia traaniiampun sydämmiksi.
Vielä parempaa siihen oli Nicolaysenin laastari, jota
olimme ottaneet mukaamme solisluun katkeamisen
varalta. Me otimme siitä ensin hyvin tarkoin vahan,
jonka olimme huomanneet olevan erinomaista paikka-
ainetta hataroittuneisiin kajakeihimme.

Varustusluettelo.

Reki n:o 1 (Nansenin kajakilla).
Kajakki 18,7 kg.
Pumppu kajakin tyhjentämiseksi vuodon sattuessa 0,5
Purje 0,7
Kirves ja geologivasara . :

Pyssy koteloineen
0.6
3,3

2 pientä keppiä keittokoneeseen
Teodoliti laatikkoineen

0.4
2,2

3 varasepipuuta rekeen 0,9
Muutamia puupalasia
Harppunaköysi
Nahkasäärykset

0,3
0,24
0,55 n

5 kerää lankaa l,i:
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Kajakin alia oli:

Keittokone. kaksi kuppia, kauha ja kaksi lusikkaa . 4,0 kg.
petrolilamppu (..Priimus") 0,8 99

Taskupullo. (ebonitia) 0,17 99

Säkki sisältävä vaatteita . . . : 4,0
Villapeite 2,0 99

Villanuttu 1,15 99

Pari lapinkenkiä heiniä sisällä
Kansi kajakin aukkoon

1,4
0,2

Pari komageja
2 paria kajakkivanttuita ja harppunan terä köysi-

-0,95 99

lleen 0,6 ■_>

Vedenpitävä hylkeennahkainen kajakkiturkki . . .

Työkalupussi
I,*
1,2

99

99

Ompelupussi tarpeineen, purjehansikas, purjeneuloja
ja muita pieniä tarpeita

3 Xorjan lippua
Apteki

1.2
o,i
2,25

99

99

99

Valokuvauskone 2,i
Sen kasetti ja läkkipeltilaatikollinen valokuvausle-

vyjä 1,75 99

Puukuppi
Köysi (jolla kajakki sidottiin rekeen)

Porunnahkaliuskoja (jotka suojelevat kajakkia hanka-

-0,03
0,9

99

99

utumiselta) 1,8 99

Puinen lumilapio 1,0 99

Suksisauva sompineen 0,7 99

Bambusauva 0,45 .?

2 saarnisauvaa 1,2 »

7 vara-koiravaljaat ja 2 vara-vetohihnaa 1,« r>

Korsikimppu
Neljä bambusauvaa (mastoiksi ja reen ohjaustangoksi)
Säkki leipää

0,18
4,0
2,7

99

99

~ kuivattua juustopulveria 1,5 99

sokeria 1,0 99

albumini-jauhoja
~ sitronamehua

0,8
0,73

7?

99

„ frame-food-staminaa 1,1 *9

Kaksi säkkiä pemmikania, yhteensä .

Säkillinen maksapiirakkaita ....

108,2
42,7 n
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Reki n.o 2. Sillä kuletettiin erittäin vahvoissa
purjevaatesäkeissä;

Reki n:o 3 (ja Johansenin kajakki):

Reki lujikkeineen, köytetyt vara-sukset ja sauvat, pai-
noivat 35 kg-

Yhteensä noin: 260 kg.

Munavalkuaisjauhoja 6,3 kg.
Vehnäjauhoja 7,0 ,i

Juustopulveria 7,7
>.

Maissijauhoja
Sokeria

4,0
3,2

Vril-food'ia 14,2 r>

Australian pemmikania 5,9
Suklaata 5,8
Kaurajauhoja
Kuivattuja puolukoita
Kaksi säkkiä vehnäleipää, yhteensä
Säkillinen aleuronat-leipää

5,0
0,4

31,5
21,2

Special food (seos hernejauhoista, lihapulverista, ras-
vasta, y. m.) 29,0

Voita 39,"
VVaagen kalajauhoja 15,5
Kuivattuja potatia
Poronnahkainen makuusäkki

6,9
9,0 v

Kaksi teräsköyttä kaulaimilleen 28 koiralle .... 5,0
Pari hikkorypuu-suksia 5,0

»

Reen paino 19,7
Yhteensä noin: 242 kg.

Kajakki
Kaksi poronnahka-liuskaa kajakin alla

18,3
0,3

kg.

Koirainkenkiä 0,55
Eskimolainen ampumareki purjeineen (hylkeenpyyntiä

varten jäällä) 0,73
Kaksi rekipurjetta 1.2 99

Pumppu
Aironlapoja (rottinkirenkaista, välissä purjevaate,

jotka kiinnitettiin tarpeen tullessa sauvoihin) .

0,4

0,5 99
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Pyssy 3,26 kg,
Taskupullo 0,17 ~

Haavi (äyriäisten pyytämistä varten merestä) . . . 0,15
„

Pari komageita
Vedenpitävä hylkeennahkainen kajakkiturkki . . .

0,9 „

1,0 „

Nahkasäärykset 0,21 „

Säkki sisältävä vaatteita 4,0
„

Villapeite 2,0 „

Villanuttu 1,0 ~

Pari vara-puupulikoita 0,23 ~

Kaksi astiaa petrolia (noin 20 litraa) 18,2 „

Useita vara-suksenmäyksiä 0,43 „

Valokuvauslyhty y. m
Keinotekoinen lasihorisontti

0,49 ..

0.29 ~

Pussillinen karttoja ja merikalenteri 0,13 „

Tasku-sekstantti 0,39
„

Kaksi pakettia tulitikkuja
Vara-uushopeakisko (rekiä varten)

0,39
„

0,21 „

Pikiä o,i „

Kaksi minimitermometriä laatikkoineen 0.21 „

Kolme elohopeatermometriä laatikkoineen 0,14
„

Komppassi 0 25

Aluminikomppassi
Aluminikiikari

0,24 „

0,7 „

Saraheinää 0,2 „

Pussillinen patronia 11,35
„

Nahkalaukku, vara-ampumatarpeita, pyssynlukko-osia,
vara-hanoja, luoteja, ruutia j. n. e., j. n. e. . .

Nahkalaukku, jossa on lasipullo, lusikka ja viisi lyijy-
-I,*

_

kynää 0,30 „

Pussi purjehdustauluja, merikalenteri, karttoja, j. n. e.
Läkkipeltilaatikko, jossa on päiväkirjoja, kirjeitä, valo-

kuvia, havaintopäiväkirjoja, j. n. e

1,1
~

1,65 „

Kansi kajakin aukkoon
Vehnäleipää

0,23
„

13,5 „

Pussi lihapulverisuklaata
liemiksiä

8,00 „

3,00
„

kaakaota . ' 3,35 „

„ kalajauhoja
„ vehnäjauhoja

1,-0 „

0,90 „

„ suklaata 2,00 „



26 POHJAN PIMEILLÄ PERILLÄ.

Kajakin alla oli:

Tähän voipi liittää luettelon koiristamme

Pussi kaurajauhoja 2,00 leg
~ vril-food'ia .

,
2,00

„

Säkki kaurajauhoja
„ pemmikania

13,2
52,3

maksapiirakkaita 50,8
Reki lujikkeineen ja kaksi paria

noin
suksia, painoivat

35,0
Välimatkapyörä 1,07

Yhteensä noin: 262 l^-

Kvik .... 35,7 kg-
Freia .... 22,7
Barbara .

. . 22,5 99

Suggen . . .

Flint ....

28,0
27,0 99

Barrabas . . 28,0
Gulen .... 27,5
Haren .... 27,9
Barnet . . . 17,7 99

Suitan .
. . 31,0

Klapperslangen 27,0
Blok .... 26,3
Bjelki ....

Sjoliget . . .
17,3
18,0

99

Katta . . . 20,7 kg
Narrifas . . 21,0
Liyj segeren .
Potifar . .

17,5
26,0

n

Storrteven 31,8
Isbjorn . .
Lillereeven .

28,0
26,7

Kvindfolket . 26,0
Perpetuum . 28.6
Baro . . . 27,5
Russen .

. 26,5
Kaifas . . . 31,5
UIenkä . . 26,0 n
Pan . . . 29,5 5,
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11.

Pohjoista kohden.

Vihdoin maaliskuun 14 päivänä puolenpäivän
aikaan lähdimme Framista kanunain paukkuessa.
Kolmannen kerran lausuttiin jäähyväiset ja molem-
minpuoliset onnentoivotukset. Muutamat tovereis-
tamme saattoivat meitä vähän matkaa. Sverdrup
kääntyi pian takaisin ehtiäkseen laivaan päivälliselle
kello yhden ajaksi. Me jätimme toisillemme jäähy-
väiset muutaman jääröykkiön huipulla. Fram oli
takanamme. Muistan vieläkin kun seisoin ja katselin
Sverdrupin jälkeen, kun hän hiihteli keveästi ja reip-
paasti laivalle. Tuntui ihan kuin olisi haluttanut
lähteä mukaan saadakseni vielä istua hauskassa, läm-
pöisessä salongissa: tiesin aivan hyvin, että edessäni
oli vaivaloinen elämä, ja että siihen on aikaa, kun
taas saa syödä rauhallisen katon alla: vaan ei kukaan
meistä olisi uskonut, että siihen niin pitkä aika
kuluisi kuin sitten kului. Me kaikki uskoimme, että
retkemme joko onnistuu, ja me pääsemme kotia
samana vuonna, tahi että — se ei onnistu.

Vähä sen jälkeen kuin Sverdrup oli mennyt
täytyi Mogstadinkin palata. Hän oli aikonut olla
mukanamme seuraavaan päivään saakka, vaan ras-
kaat sudennahkahousunsa olivat täynnä hikeä, sanoi
hän, ja hänen piti päästä takaisin laivalle kaniinin
ääreen saadakseen ne kuiviksi. Niin jäi vain Hansen,
Hendriksen ja Pettersen, jotka rimpuilivat jälessä ja
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hikoilivat, kullakin taakka selässä. Heillä oli työtä
seuratessa meitä kun kulettiin tasankoa, niin lujasti
ajoimme; vaan kun tuli jääselkiä, niin vauhtimme
vähentyi ja piti auttaa rekiä niistä yli. Muutamassa
kohdin oli niin paha puristusselkä, että meidän piti
kantaa rekiä pitkän matkaa. Kun kaikella vaivalla
olimme päässeet siitä yli, niin Hendriksen pudisti
epäilevästi päätään ja sanoi Johansenille, että
saamme paljon tuollaista kurjuutta kokea ja puskea
voimiamme, ennen kuin saamme syödyksi kuormat
niin vähiin, että reet ovat keveät vetää. Nyt oli
pitemmältä huonoa jäätä, ja Hendriksen näytti yhä
enemmän rupeavan arvelemaan meidän tulevaisuut-
tamme; vaan illempana tuli tasaisempaa tietä ja me
taas kulimme aika vauhtia. Kun me 6 aikaan py-
sähdyimme, niin matkanmittaaja osoitti meidän kul-
keneen noin 11 kilometriä, ja ensi päivän matkaksi
se ei ollut huono taival. Teltassa, johon parahiksi
sopi viisi miestä, oli meillä sitten hupainen ilta. Pet-
tersen, joka oli saanut ponnistella ja hikoilla, kuleksi
ja värisi vilusta sillä aikaa kun koirat sidottiin ja
ruokittiin ja teltta pystytettiin, vaan sitten hänestä
tuntui paljo valoisammalta, kun hän istui teltassa
lämpöisessä sudennahkaturkissaan, höyryävä suklaa-
pannu edessään, toisessa kädessä suuri voipalanen
ja toisessa laivakorppu. Silloin hän puhkesi sano-
maan: „no nyt on elämä kuin silkkiä". Sitten hän
kauan aikaa nautti siitä elähyttävästä ajatuksesta,
että hän todellakin oli teltassa keskellä napaseutu-
merta. Poikaparka, hän oli niin hartaasti pyytänyt
päästä tälle retkelle! Hän olisi kokkinamme, sanoi
hän, ja kyllä hänestä olisi kaikellaista hyötyä meille,
hän olisi seppänä ja monena muuna, ja meidän olisi
niin hauska olla kolmen. Sanoin, että minusta oli
paha, kun en voinut ottaa kuin yhden toverin mu-
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kaani. Hän oli ollut siitä surullisena monta päivää,
ja nyt oli hänelle lohdutukseksi, kun sai saattaa
meitä vähän matkaa, ja kun hän nyt todellakin sai
olla kuin villi-ihminen suurella autiolla merellä, missä
ei moni poika ole tällä tavoin elellyt, arveli hän.

Tovereilla ei ollut makuusäkkejä mukanaan; he
laittoivat itselleen matalan pienen lumimajan, jossa
he sudennahkaturkeissaan nukkuivat varsin hyvin
yönsä. Olin varhain liereilläni seuraavana aamuna;
vaan kun tulin teltasta ulos, niin huomasin, että joku
oli vielä varemmin jalkeilla, ja se oli Pettersen, joka
oli herännyt kylmäänsä ja kuleksi nyt edestakaisin
lämpymikseen. Nyt hän on sitäkin koettanut, sanoi
hän, hän ei ollut koskaan uskonut, että kävisi päinsä
yönsä nukkua lumessa; vaan se ei ollut todella niin
hulluinta ollut, arveli hän. Hän ei oikein tahtonut
myöntää, että hänellä oli ollut kylinä ja että hän sen
vuoksi oli niin varhain kömpinyt yöpuultaan.

Sitten meillä oli siis viimeinen hauska aamiainen
yhdessä, ja sitten reet laitettiin kuntoon, koirat val-
jastettiin, lyötiin kättä tovereille — monta sanaa ei
vaihdettu —ja niin lähdimme yksinäisyyteen. Hend-
riksen pudisti surumielisesti päätään lähtiessämme,
ja kun sitten pitkän matkaa kulettuamme käännyin
katsomaan taakseni, niin näin hänet jääröykkiön hui-
pulla seisomassa ja katselemassa meitä. Varmaankin
ajatuksensa olivat synkät, uskoi ehkä että nyt oli
puhellut meidän kanssamme viime kerran.

Me tapasimme laajoja tasangoita, ja nopeasti
kulimme eteenpäin poistuen poistumisiamme tove-
reistamme tuntemattomille perille, jossa me kahden
koiriemme kanssa saamme retkeillä yksiksemme kuu-
kausia. Framin mastot olivat aikoja sitten kadon-
neet jääreunan taakse. Usein tuli tiellemme puris-
tusselkiä ja epätasaista jäätä, jolloinrekiä piti auttaa
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ja toisinaan kantaakin. Usein ne myöskin kaatuivat
ja siinä oli sitten työtä niitä pystöön saadessa. Jo-
tensakin väsyneinä tästä raskaasta puskemisesta me
vihdoin pysähdyimme puoli 6 aikaan jälkeenpuolisten
taivallettuamme noin 9 kilometriä sinä päivänä. Eri-
laisia päivänmatkoja olin laskenut tekevämme, vaan

Puristusselän yli. „Pidä vastaan!"
H. Egedius, valokuvan mukaan.

keveniväthän kuormat päivä päivältä, ja me toi-
voimme jään parantuvan vähitellen pohjoiseen päin.
Siltä yhteen aikaan näyttikin. Sunnuntaina, maalis-
kuun 17 päivänä, olen päiväkirjaani kirjoittanut:
„Jää näyttää käyvän paremmaksi ja tasaisemmaksi
kuta pohjoisemmaksi tulemme; eilen tapasimme puo-
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lenpäivän aikaan railon, joka pakotti meidät teke-
mään suuren kierroksen. * Kello puoli 6 jälkeen-
puolisten olimme kuitenkin tehneet taivalta 9 kilo-
metriä ja ehkä vähän enemmänkin. Kun samassa
pääsimme sopivalle telttapaikallekin ja koirat olivat
väsyneet, niin pysähdyimme. Alin lämpö yöllä oli
— 42,8°."

Seuraavina päivinä oli jää yhä tasaisempaa, ja
päivänmatkat usein olivat 15 kilometriä ja enem-
mänkin. Väliin tuli esteitä, jotka meitä hidastuttivat,
Niinpä muutamana päivänä terävä jäänsärmä viilsi
haavan kalajauho-säkkiin, niin että kallis tavara valui
pitkin jäätä. Kului kokonainen tunti siihen kuin
jauhot saatiin kootuksi ja reikä paikatuksi. Sitten
matkanmittaaja meni palasiksi; se puristui johonkin
jään koloon, ja sen korjaamiseen meni taas muu-
tamia tunteja. Vaan pohjoiseen vain kulettiin. Usein
oli suuria laidattomia tasankoja, joiden olisi luullut
ulottuvan pohjoisnavalle saakka. Toisinaan taas kul-
jettiin seutuja, joissa jää oli „tavattoman vahvaa,
korkeine kukkuloineen, niin että se näytti lumipeit-
toiselta mäkiseltä maalta," Se oli varmaan vanhaa
jäätä, joka on mahtanut pitkät ajat ajelehtaa napa-
seutumeressä, matkallaan Siperian merestä Grön-
lannin itärannalle, ja joka vuosi vuodelta on ollut
ankarain puristusten alaisena; korkeat röykkiöt ja
harjanteet, jotka puristuksissa ovat muodostuneet,
ovat sitten kesäisin ajoin vähän sutanneet ja taas
talvisin peittyneet paksuihin lumikinoksiin, niin että

* Monesta syystä ei ollut nyt viisasta kajakeilla kulkea
railojen poikki; sillä useimmiten ne olivat vahvemmassa tai
hienommassa jäässä, ja jospa eivät olisi olleetkaan, niin kajakit
ulisivat tulleet paljo raskaammiksi siten että vesi, joka niihin
olisi tunkeutunut, jos ne eivät olleet ehdottoman tiivit, olisi heti
jäätynyt ja meillä ei olisi ollut mitään keinoa saada jäätä pois.
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nyt olivat paremminkin jäävuorten kuin puristuneen
merenjään näköisiä.

Keskiviikkona, maaliskuun 20 päivänä, olen
päiväkirjaani kirjoittanut: „Ihana matka-sää, kaunis
auringonlasku, vaan tuntuu vähän kylmältä, var-
sinkin makuusäkeissä öisin (oli —41° ja—42"). Jää
näyttää käyvän sitä tasaisemmaksi kuta pohjaisem-
maksi tulemme, ja muutamin paikoin on ihan kuin
kulkisi maajäätä. Jos sellaisenaan pysyy, niin kul-
kumme käy kuin tanssi." Sinä päivänä menetimme
matkanmittaajankin; jonkun ajan kuluttua huoma-
simme, että sitä ei ole, ja kun ei tiennyt minne
saakka se oli jäännyt, niin ei mielestäni kannattanut
lähteä sitä hakemaan. Siitä oli seurauksena, ettemme
sitten voineet kuin arvioimalla laskea päivänmat-
kamme. Toinenkin onnettomuus oli meillä sinä päi-
vänä. Muuan koirista Livjsegeren, oli käynyt niin
huonokuntoiseksi, että se ei enään jaksanutvetää, ja
me annoimme sen kulkea irrallaan. Vasta myöhään
päivällä huomasimme, että se ei ollutkaan mukana
— se oli jäänyt maata telttapaikalle, josta aamulla
lähdimme, ja minun piti hiihtää sinne takaisin sitä
noutamaan.

„Torstaina, maaliskuun 21 päivänä. Kello 9
aamulla — 42°, (alin lämpömäärä yöllä oli — 44°).
Kirkas ilma niinkuin on joka päivä ollut. Säteilevän
kaunis päivä, ihanaa matkailla, vaan kylmänlainen
öisin, elohopea aina jäässä. Mitään erittäin hauskaa
ei ole lapikkaitten paikkaaminen täällä teltassa täl-
laisella pakkasella, joka syö nenän vähitellen. Vaan
aika aikaansa kutakin, sanoi pässi kun päätä leikat-
tiin, ja päivä ja valo ja lämmin ovat edessäpäin
meillä; kulemme juhlaa kohden."

«Perjantaina, maaliskuun 22 päivänä. Hyvää
jäätä; kulkumme käy yhä paremmin. Laajoja tasan-
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goita, joilla on vähin puristusta ja epätasaisuuksia,
vaan kaikkialla pääsee kulkemaan. Eilen kulimme
noin puoli 12:sta edeltäpuolisten kello puoli 9:sään
illalla, ja teimme taivalta noin 22 kilometriä, toivo-
aksemme. Meidän pitäisi siis olla nyt 85°. Ei ole
muusta kiusaa kuin kylmästä; vaatteet muuttuvat
yhä enemmän jääpanssareiksipäivillä ja märiksi kää-
reiksi öillä. Samaten villapeitteetkin. Makuusäkit
käyvät yhä raskaammiksi kosteudesta, joka jäätyy
karvaan. Samallaista kirkasta ilmaa päivittäin. Me
nyt kaipaamme vaihtelua, mieluimmin lumisadetta
ja lauhempaa ilmaa. Yöllä oli —42,7°."

Havainto, jonka tein vähän myöhemmin päivällä,
osoitti leveys-asteeksemme 85° 9'.

..Lauantaina, maaliskuun 23 päivänä. Kun aikaa
kului havainnon tekoon, kuormain täyttämiseen,
säkkien paikkaamiseen ja paljoon muuhun saman-
laatuiseen työhön, jota ei ole varsin mukava tehdä
tällaisessa pakkasessa, niin pääsimme lähtemään tai-
paleelle vasta puoli 3 jälkeenpuolisten. Me olimme
kulussa kello 9:sään illalla, jolloin pysähdyimme
keskelle pahinta jäätä, mitä viime päivinä olimme
nähneet. Päivällä kulimme kuitenkin jonkun 15 kilo-
metriä. Yhä kaunista päiväpaistetta; vaan eilen koil-
listuuli, jota meillä on ollut näinä päivinä, kiihtyi ja
oli aika tuimaa. Eilen illalla tulimme suurelle jää-
tyneelle railolle, joka oli meikein kuin suuri järvi."
Siitä ei voinut kauan aikaa olla kuin tämä railo oli
syntynyt, sillä jää oli vielä varsin ohutta. On kum-
mallista, että tällaisia aukkoja voi syntyä keskellä
talvea pohjoisessa tähän vuoden aikaan."

Siihen loppuikin tasainen jää, jota tähän saakka
olimme ihan huviksemme kulkeneet, ja nyt tuli
esteitä, joita vastaan taistellessa oli työ ja tuska.
Sunnuntaina, maaliskuun 24 päivänä olen päiväkir-
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jaani merkinnyt: «Jää huonoa. Eilen oli ankara työ-
päivä, vaan eteenpäin pääsimme hyvän matkan. En
kuitenkaan uskalla otaksua enemmäksi kuin 15 kilo-
metriksi. Raskaitten rekikuormain alituinen nosta-
minen ei selkäparalle ole mieluista; vaan kaiketi
tästä ajat vielä paranevat. Pakkanen on tuntuva
yhäti: eilen se sai kiihdytystä koillistuulella, joka
puhalteli aika lailla. Lopetimme taivaltamisemme
noin puoli 9 illalla. Päivät jatkuvat ihan tuntuvasti
ja aurinko viipyy taivaalla aina kauemmin; muuta-
mien päiväin kuluttua meillä on jo keskiyön aurinko."

«Me teurastimme «Livjaegerin" eilen, ja vaikea oli
saada se nyletyksi." Se oli ensimmäinen koira, jonka
tapoimme, vaan sitten seurasi toisen vuoro toisensa
jälkeen; se oli ikävintä työtä matkallamme, varsinkin
alussa, kun oli niin pakkanen. Kun tämä koira pa-
loitettiin ja annettiin toisille, niin useat niistä olivat
ennemmin koko yön nälissään kuin rupesivat syö-
mään tällaista ruokaa. Vaan kun ne ajan kuluessa
yhä enemmän nälistyivät, niin oppivat ne panemaan
arvoa koiranlihallekin, ja sittemmin me emme enään
välittäneet sen vertaa, että olisimme edes nylkeneet
teurastetun koiran, vaan paloittelimme sen nahkoi-
lleen, karvoineen.

Seuraavina päivinä oli jää väliin vähän parempaa,
vaan useimmiten se oli huonoa ja meitä yhä enem-
män alkoi uuvuttaa alituinen koirain auttaminen,
rekien pystöön nostaminen, kun ne kaatuilivat, ja
niiden kiskominen ja kantaminen jääröykkiöiden ja
harjanteitten ylitse. Väliin meitä niin nukutti illoin,
että silmät itsestään sulkeutuivat ja me torkuimme
kävelessämme. Kävipä niinkin, että nuokuin ja he-
räsin unestani kaatuessani silmälleni suksille. Sitten
pysähdyimme viimeinkin haettuamme telttapaikan
jonkun jääröykkiön tahi puristusselän juurella, missä
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oli vähän tuulen suojaa. Sillä aikaa kun Johansen
kvtki koirat ja antoi niille ruokaa, minä pystytin
teltan, täytin keittokoneen jäällä, laitin sen kuntoon
ja sytytin lampun, saadaksemme niin pian kuin mah-
dollista illallisen. Yhtenä päivänä oli meillä jankkia
pemmikanista ja kuivatuista potateista, toisena päi-
vänä kalakeittoa kalajauhoista, nisujauhoista ja
voista, kolmantena oli hernevelliä, papuvelliä tai
palkovelliä leivän ja pemmikanin kanssa. Kaikki
ruoka maistui mainiolle. Johansen piti enin jan-
kista, minusta taas kalakeitto oli vielä parempaa. Ja
ajan ollen Johansenkin oli samaa mieltä kuin minä,
ja kalakeittoa pidettiin sitten kaikista parhaimpana.

Heti kun Johansen oli saanut koirat ruokituksi,
ja telttaan oli kannettu säkit, joissa oli ruokavaroja
illallista ja einettä varten sekä kaksi säkkiä, joissa
oli meidän kummankin yksityisiä tarpeita, * niin
makuusäkki levitettiin, teltan ovi sulettiin huolelli-
sesti, ja me ryömimme makuusäkkiin sulattelemaan
vaatteitamme. Tämä ei ollut mitään hauskaa, Päivän
kuluessa kokoontui nimittäin hiki ruumiista vähi-
tellen päällysvaatteisiimme, joissa se sitten jäätyi,
niin että vaatteet olivat ihan kohmetuksissa. Jos
olisimme voineet ne semmoisinaan riisua, niin ne
olisivat pysyneet itsestään pystössä; kun vähänkään
liikahdimme, niin ne rutisivat kuin pärekori. Ne
olivat niin kovat ja kankeat, että esim. minulla
takinhihat söivät syvät haavat kalvosiin; oikean kal-
vosen haava paleltui ja paheni päivä päivältä. Minä
koetin sitä peittää siteillä, vaan vasta kesällä se
vähän parantui, ja sen jättämä arpi pysynee kaiken

* Niissä oli alusvaatekerta (villapaita ja alushousut), villa-
vanttuut, sormikkaat, huopahattu, jalkariepuja, kilolasit, harso,
päiväkirjat ja kaikellaista muuta. Säkkejä käytimme pään-aluk-
sina yöllä.
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ikäni. Päästyämme illalla makuusäkkiin jää alkoi
vähitellen sulaa, ja siihen meni melko paljo ruu-
miin lämpöä. Me kyyristyimme hyvin lähelle toi-
siamme ja värisimme niin, että hampaat suussa
kalisivat, ja kului tunti ja runsaasti puolitoistakin
ennen kuin tuli lämmin, jota niin sydämmen poh-
jasta odotimme. Silloin vaatteetkin vihdoin olivat
sulat, märät ja notkeat, jäätyäkseen heti uudelleen,
kun aamulla nousimme makuusäkistä. Ei ollut ajat-
telemistakaan saada niitä kuiviksi matkalla, niin
kauan kuin pakkasta oli, kun niihin näet kerääntyi
yhä enemmän kosteutta ruumiista. Mieluisammaksi
oloamme ei suinkaan ollut omiaan tekemään sekään,
että meidän piti joka yö nukkuessamme kuivata
ihollamme, rinnalla tai housunlahkeissa märkiä jalki-
neitamme — töppösiä, saraheiniä ja mitä niitä oli
kaikkia. Tällä tavoin makasimme aina märissä kää-
reissä, eikä tuntunut ollenkaan hyvälle panna kylmiä
märkiä esineitä ruumiille; vaan se oli välttämätöntä,
ja kun on pakko, niin voi paljo tehdä. Sittepä olikin
meillä korvaukseksi aamulla kuivaa jalkoihimme, ja
sillä tavoin me tulimme hyvin toimeen.

Vaan meitäkös vasta nukutti maatessamme sä-
kissä väristen ja odottaen illallisen joutuvan. Minun,
kun olin kokki, piti koettaa pysytellä jonkun verran
hereillä pitääkseni huolta keiton kiehuttamisesta. ja
väliin onnistuinkin, vaan usein heräsin vasta kun
keitto oli kiehunut liiaksi. Vihdoin oli ruoka val-
mista, ammennettiin pannusta ja maistui erinomai-
selle. Tämä oli loistohetki elämässämme, jota aina
koko päivän odotimme. Vaan usein olimme niin
väsyksissä, että silmät painuivat umpeen ja me
nukahdimme kesken kaikkea kun lusikka oli mat-
kalla kupista suuhun, niin että käsi vaipui hervotto-
mana ja ruoka valui vaatteille.
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Illallisen päälle me mielellämme vähän mässäi-
limme siten, että veteen seotimme kuivattua juusto-
pulveria ja joimme sitä niin kuumiltaan kuin kär-
simme. Se maistui melkein kuin keitetty maito, ja
tuntui tekevän niin äärettömän hyvää, se lämmitti
suuren varpaan nokkaan asti. Sitten me kaivau-
simme makuusäkkiin niin syvälle kuin suinkin, su-
limme tarkoin kannen ja vaivuimme heti hurskaan
uneen. Vaan vielä unissamme olimme matkaavi-
namme pohjoiseen, reudoimme rekiä ja ahdistelimme
koiria ja minä heräsin usein kuultuani Johansenin
unissaan karjuvan: «Pan" tai «Barrabas" tai «Klap-
perslangen". «Etkö, sen vietävä kule!" — «Prr, prr.
Tuhannen hurtat! Sas, sas, pysähtykää sen lemmot,
muuten koko reki —

—" ja niin edespäin kunnes
nukuin uudelleen.

Meistä kummastakin tuntui, että säkissä oli
varsin mieluista ja mukavaa 010, kun ensin olimme
päässeet lämpimiksi, vaan erittäin lämmin ei liene
ollut missään tapauksessa, sillä kun eräänä yönä
heräsin, niin molemmista käsistä sormien päät olivat
paleltuneet.

Koirat nukkuivat tällä aikaa jäällä.
Aamuisin oli minun, kokki kun olin, ensiksi

ryömittävä makuusäkistä lämmittämään aamiaista;
siihen kului tunnin aika. Joka toinen aamu meillä
oli eineeksi suklaata, voitaleipää ja pemmikania, joka
toinen taas voipuuroa (nisujauhoista veteen keitet-
tynä ja voilla höystettynä), kauraryynipuuroa tai
jotakin muuta sellaista, ja lisäksi maitoa, joka val-
mistettiin juustopulverista ja vedestä, Kun ruoka
oli valmista, niin herätin Johansenin. Me istuimme
makuusäkissä, jonka päälle levitettiin villapeitteet
pöytäliinoiksi, ja sitten laitettiin ruoka pöytään. Syö-
tyämme herkullisen eineemme, kirjoittelimme päivä-
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kirjoihimme, ja sitten piti meidän lähteä ulos. Vaan
miten väsyneitä olimmekaan, ja mitä olisinkaan an-
tanut, jos olisin saanut uudelleen ryömiä makuusäkin
pohjalle ja nukkua koko vuorokauden ympäriinsä;
minusta tuntui että se olisi ollut elämän suurin nau-
tinto. Vaan nyt oli kysymyksessä pohjoiseen pääse-

Yölepo.
H. Egedius, valokuvan mukaan maaliskuulla 1895.

niinen, aina vain pohjoisemmaksi. Me pukeusimme
ja sitten ulos pakkaseen laittamaan reet kuntoon,
selvittämään koiravaljaat, valjastamaan koirat, * ehät-

* Matkamme alussa sidoimme koirat rautaköysiin, kun pel-
käsin, että ne irtipäästy-ään palaisivat Framille. Sittemmin
annoimme niiden maata valjaissaan rekiensä edessä, ja ne, jotka
olivat pahoja pureksimaan vetohihnojaan, laskimme yöksi irral-
leen.
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taen taipaleelle niin pian kuin suinkin. Miten näinä
pakkaspäivinä kaipasimmekaan sudennahkaturkke-
jamme, jotka olimme jättäneet Framiin.

Ja niin lähdimme taipaleelle. Minä kulin edellä
katselemassa tietä tässä koleikkojäässä, ja minun
jälessäni tuli ensimmäisenä kajakkirekeni. Koirat
pian oppivat seuraamaan; vaan heti kun oli vähän-
kään epätasaista, niin ne pysähtyivät, ja jos vain
niitä ei silloin saanut huutamalla vetämään yhtä
aikaa rekeä ylänteestä, niin täytyi palata takaisin
niitä ruoskimaan tai auttamaan, asianhaarain mukaan.
Jälessä tuli Johansen kahden reen kanssa, milloin
karjuen koirille, että vetäisivät, — milloin ruoskalla
räpsien, milloin vetäen rekiä puristusselkäin yli.
Myöntää täytyy, että tämä oli noitten eläinparkain
rääkkäämistä, jota täytyy muistella murtunein mielin.
Minua ihan värisyttää muistellessani, miten säälimät-
tömäsi! niitä kuritimme paksuilla vaahtera kepeillä,
kun ne pysähtyivät niin uupuneina, että tuskin kyke-
nivät liikkumaan; sydäntä viilteli niitä nähdessä, vaan
me käänsimme silmämme pois ja karkaisimme luon-
tomme. Oli välttämätöntä; meidän piti päästä eteen-
päin, ja sen vuoksi kaikki muut seikat saivat väistyä.
Surullista tällaisilla retkillä on se, että on pakko kuo-
lettaa kaikki paremmat tunteensa ja jättää yksin-
valta kovasydämmiselle itsekkäisyydelle. Huu, kun
ajattelen kaikkia noita kelpo koiria, jotka niin kauan
kuin jalkaa jaksoivat liikuttaa, kiskoivat kuormiamme,
uskollisesti ja nurkumatta, vaan saamatta koskaan
kiitosta, harvoin ystävällistä sanaakaan, ja jotka joka
päivä ruoskiessamme kyyristyivät nöyrinä, kunnes
eivät enempää jaksaneet ja kuolema ne vapautti
kärsimyksistään — kun muistan, miten toinen toi-
sensa jälkeen heitti henkensä siellä autioilla jääken-
tillä, jotka olivat heidän uskollisuutensa ja uhraavai-
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suutensa todistajina — niin en voi olla tuntematta
katkeraa omantunnon soimausta.

Kun meitä oli vain kaksi, niin meiltä meni paljo
aikaa leirin teossa, koirain ruokkimisessa, niiden teu-
rastamisessa, ruuan keittämisessä ja muussa puu-
hassa iltaisin, ja sitten aamuisin matkalle lähdössä,
niin että vuorokautta ei tahtonut saada oikein riittä-
mään, kun tahdottiin -kulkea jonkullaisia taipaleita
päivässä ja öisin levätä. Vaan kun nyt yöt alkoivat
olla kirkkaita, niin ei tarvinnut välittää päivästä, me
lähdimme taipaleelle milloin sopi, olipa yö tai päivä,
pysähdyimme taas milloin niin soveltui ja nukuimme
sen, mikä oli välttämätöntä meille ja koirille. Yleensä
pidin sääntönä, että oli tehtävä taivalta yhdeksän tai
kymmenen tuntia päivässä. Keski päivällä mielel-
lämme lepäsimme vähän syödäksemme, tavallisesti
vähän voita ja leipää sekä pemmikania tai maksapii-
rakasta. Hyvin kylmiä olivat nämät päivällis-ateriain
ajat; me tavallisesti koetimme hakea suojapaikan
ja kääreysimme villapeitteisiimme, vaan sittekin
tuuli puhalteli läpi vaatteitten istuessamme reessä
syömässä. Joskus levitimme jäälle makuusäkin ja
pistäysimme sinne ruoka mukanamme, vaan emme
ehtineet saada sitä emmekä vaatteita sulaksi sillä
aikaa kuin siellä makasimme. Usein tämäkin tuntui
meistä vaikealle, ja me syödessämme kuleksimme
edestakaisin lämpymiksemme. Sen jälkeen oli selvi-
tettävä koirain hihnat. Ja me olimme hyvillämme,
kun pääsimme lähtemään taipaleelle. Jälkeenpuo-
listen otimme kipeneen lihasuklaata kumpikin.

Useimmat arktisten seutujen kulkijat ovat valit-
taneet «arktista janoa", jota on pidetty melkein vält-
tämättömänä pahana pitkillä matkoilla jääkenttäin
yli. Tämä janon tunne usein kiihtyy siitä, kun syö-
dään lunta. Olin varustautunut tämän janon varalta,
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jota niin tuimasti kärsimme Grönlannin poikki kul-
kiessamme, ja meillä oli mukana nyt taskupullot
(ebonitista), jotka aamusilla täytimme vedellä keitto-
koneestamme; pitämällä pullon kulkiessamme rin-
nalla saimme sen suojatuksi kylmältä. Mutta pian
hämmästyksekseni huomasin, että voin kulkea koko
päivän, maistamatta tuskinpa kertaakaan pullostani;
ja kuta kauemman aikaa sillä tavoin meni, sitä vä-
hemmin minun tarvitsi päivällä juoda, ja lopuksi en
enään kulettanut vettä mukanani. Jos sattumalta
rupesi janottamaan, niin heitti ihan kokonaan, kun
pisti suuhunsa pienen palan tuorevedenjäätä, jota oli
kaikkialla tavattavissa. * Että me kerrassaan pää-
simme tästä pahasta, joka useilla rekiretkillä on ollut
suurimpia tuskia, siihen lienee lähinnä syynä se, että
me erinomaisella keittokoneellamme saimme mitä
mahdollisimman vähällä polttoaineella keittäessämme
ruokaamme sulatuksi samassa niin paljo vettä, että
aina aamusilla saimme juoda niin paljo kuin halu-
simme. Sittekin jäi vielä vettä jalelle niin runsaasti,
että piti kaataa pois. Sama oli laita iltaisinkin.

«Perjantaina, maaliskuun 29 päivänä. Eteenpäin
kuletaan, vaan hitaasti se käy. Jää on jonkulaista,
vaan ei sellaista kuin olin odottanut, ja niin kuin se
alussa näytti. Täällä on usein pahoja puristusselkiä,
jotka ovat kaiken kauheita; ne hidastuttavat paljo,
kun pitää pysähdyttää reet ja mennä edelle katse-
lemaan ja hakemaan tietä, ja enimmäkseen meidän
täytyy tehdä pitempiä tai lyhempiä kierroksia pääs-
täksemme niistä yli. Sen lisäksi koirat käyvät joten-

* Lumen syöminen, joka lisää janoa, on muutenkin vaa-
rallista, jota vastoin jäällä voi hyvin hyvästi sammuttaa janon,
varsinkin jos muistaa sitä vähän kourassaan lämmittää ennen
kuin pistää suuhunsa. Tähän kokemukseen ovat tulleet varmaan
useat muutkin matkustajat.
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sakin hitaiksi ja haluttomiksi, jotta niitä on melkein
mahdoton saada kulkemaan. Ja sitten on lakkaa-
matta selviteltävä jäätyneitä vetohihnoja, jotka käyvät
sitä pahemmiksi käsitellä, jota enemmän niihin tulee
solmuja, silmukoita ja muita lemmonlaitoksia. Yhtä-
myötään koirat hyppivät toistensa yli ja toistensa
väliin, ja kun parahiksi on saanut hihnat selville
niin ovat ne taas yhtenä vyyhtinä. Sitten pysähtyy

Leiriltä lähtö.
H. Egedius, valokuvan mukaan maaliskuulla 1895.

joku reki johonkin jäänystyrään, koirat ulvovat malt-
tamattomina päästäkseen toveriensa jälkeen, jotka
menevät edellä, muuan puree poikki vetohihnansa
ja lähtee tiehensä, ja toinen tekee saman, ehkä kol-
maskin, ne on otettava kiinni, hihnat sidottavat —

ei ole aikaa ruveta niitä kunnollisesti liittämään eikä
se ole kovin hupaistakaan tällaisessa pakkasessa.
Sellaista se on lakkaamatta koleikko jäällä, ja vähin-
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tään joka toinen tunti pitää pysähtyä selvittelemään
vetohihnoja."

Edellä tietä etsimässä.

Valokuva.

«Me lähdimme taipaleelle eilen aamulla 8 aikaan
ja pysähdyimme sitten noin 5 aikaan illalla. Jälkeen-
puolisten koillistuuli, jota meillä on ollut koko tämän
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viime ajan, yhtäkkiä kiihtyi, ja samalla taivas meni
kokonaan pilveen. Me tätä tervehdimme ilolla, kun
pidimme sitä ilmanmuutoksen merkkinä ja päätimme,
että nyt varmaan tämä ijankaikkinen kirkas ilma
loppuu. Enpä luule erehtyneemmekään: eilen illalla
lämpö oli noussut —34 asteeseen, ja viime yö oli
paras, mitä meillä on ollut pitkiin aikoihin makuu-
säkissä. Nyt, kun olen parhaillaan laittamassa einettä,
näen, että taas on sekeessä ja aurinko paistaa teltan
seinän läpi."

Tämä jää, jota nyt kulemme, näyttää enimmäk-
seen olevan vanhaa jäätä; vaan väliin tulee aloja —

toisinaan hyvinkin laajoja — joissa on epätasaista
uudempaa jäätä, joka varmaan on puristunut pitkät
ajat sitten. En voi muuten selittää sitä, kun että se
on syntynyt suurissa railoissa, joita joskus on täällä
ollut. Usein olemmekin tavanneet sellaisia railoja,
joissa on ollut tasaista jäätä.

Sinä päivänä otin meridiaanihavainnon, joka ei
päästänyt meitä sen pohjoisemmaksi kuin 85° 30'.
Tätä en saanut päähäni, uskoin että meidän piti olla
noin 86°, ja otaksuin sen vuoksi, että joku virhe oli
havainnossa.

«Lauantaina, maaliskuun 30 päivänä. Eilen oli
Tyge-Brahen päivä. Heti aluksi tapasimme paljo
epätasaista jäätä, jossa piti tehdä aika kierroksia
päästäksemme eteenpäin, niin että päivämatka ei
ollut pitkä, vaikka me olimme liikkeellä pitkän
päivän. Lopuksi tulimme kuitenkin suurien ponnis-
tusten perästä kauniille tasangoille, joissa oli vanhaa
vahvaa jäätä, tasaisempaa kuin mitä meillä oli pit-
kiin aikoihin ollut. Vihdoinkin oli vähän tuota vanhaa
hyvää lajia, vaikka olikin muutamia kukkuloita ja
kinoksia. Vaan sitten tuli yksityisiä puristusselkiä,
ja ne olivat pahinta laatua paksua puristusjäätä.
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Viimeinen puristusselkä oli pahin ja sen edessä oli
suuri haikein jäässä. Kun ensimmäistä rekeä kule-
tettiin siitä yli, niin koirat putosivat halkeamaan ja
ne piti siitä vetää ylös; haikein oli noin pari miehen
pituutta syvä. Muuan koirista, «Klapperslangen" pääsi
valjaistaan ja lähti tiehensä. Kun toista rekeä yli
hommattiin, niin se meni halkeamaan niine päivineen
ja olimme hyvillämme, kun se ei mennyt tuhannen
pirstaleiksi. Meidän piti purkaa siitä kuorma koko-
naan saadaksemme reen ylös, sitten kuormittaa ja
köyttää uudelleen, johon meni kauan aikaa. Sitten
meidän piti syytää koirat halkeamaan ja nostaa ne
sitten toiselle puolelle. Viimeinen reki saatiin kuta-
kuinkin kunnialla yli. Kun olimme sitten taivalta-
neet jonkun matkaa, niin palasi karannut koirakin
takaisin. Vihdoin pääsimme telttapaikalle, saimme
teltan pystöön, ja huomasimme että oli — 43°, joka
ei juuri ole sopivin lämpö vetohihnojen selvittelemi-
seen, kun se pitää tehdä avokäsin, jotka ovat niin
palelluksissa, että niissä tuskin on nimeksikään nah-
kaa. Lopuksikin olimme rakkaassa säkissämme ja
«Priimus" tohisi iloisesti; vaan sitten piti pahan
onnen kukkuraksi tapahtua, että se herkesi pala-
masta. Minä tarkastelin sitä joka kulmalta, vaan en
huomannut mitään vikaa, Johansenin piti mennä
uudestaan ulos, kajakista hakemaan varalamppu ja
työkaluja, jolla aikaa minä tuumailin, missä vika
mahtaa olla. Vihdoin keksin, että kanteen * oli tullut
jäätä ja siten syntynyt vuoto. Se saatiin pian korja-

* Lampussa (..Priimuksessa") on ilmanpitävä öljysäiliö,
johon ilmaa ahdetaan pienellä pumpulla. Tämän kautta syn-
tynyt ilmanpaino ajaa öljyn säiliöstä putkea myöten poltturiin,
jossa se liekin kuumentamana muuttuu kaasuksi ennen kuin
palaa. Vuodon sattuessa, niinkuin nytkin, ilma tunkee säiliöstä,
niin ettei synny tarpeellista ilmanpainoa. Tällainen seikka oli
helppo korjata eikä sitä sittemmin tapahtunutkaan.
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tuksi, ja lamppu taas paloi. Kun hernevelli oli vii-
meinkin valmista, kello 5 aikaan aamulla, niin se
maistui erin-omaisen hyvältä. Nyt, kello 3 aikaan
jälkeenpuolisten laittaudun taas keittämään. Juma-
lalle kiitos, on meillä sentään lämmin säkissämme,
muutenhan tämä elämä olisikin aivan mahdotonta."

«Sunnuntaina, maaliskuun 31 päivänä. Eilen
vihdoinkin tuli kauan odotettu ilmanmuutos, tuuli
kääntyi etelään ja ilma lämpeni. Tänä aamuna var-
hain oli — 30°, jota me pidämme ihan kesänä. Kun
näin lupaavalta näytti, niin juhlallisin tuntein läh-
dimme taivaltamaan hyvää jäätä ja myötä tuulta.
Matka sujui nopeasti, ja kaikki näytti käyvän hyvin,
kunnes meidät pysäytti railo, joka aukesi edessämme,
juuri samassa kun meidän oli kuletettava ensim-
mäinen reki yli. Sen kuitenkin saimme toiselle
puolen; vaan kun lähdimme takaisin noutamaan
toista rekeä, niin Johansenin alla kallistui muuan
jääteli, niin että hän upposi veteen molemmin jaloin.
Kova onni. Railo leveni levenemistään, minä kulin
edestakaisin sen vartta hakien sopivaa ylikäynti-
paihkaa, vaan ei löytynyt. Siinä me nyt seisoimme,
toisella puolen yksi reki ja mies, toisella kaksi rekeä
ja kastunut mies, ja välillämme aina vain leviävä
railo. Kajakeihin oli tullut matkallamme reikiä rekien
kaatuessa lukemattomia kertoja puristusselissä ja
muissa esteissä, jolloin terävät jäänsyrjät olivat viil-
täneet niihin halkeamia. Niitä ei siis tähän hätään
voinut käyttää. Varsin hauskalta näytti tuleva yö:
minä telttoineni toisella puolen, Johansen toisella
ehkä paleltumassa kuoliaaksi. Vihdoin pitkän kier-
roksen tehtyäni löysin sellaisen paikan, josta pääsin
yli rekineni ja niin saatiin taas joukko koolle. Emme
voineet nyt pitemmältä kulkea, vaan täytyi ruveta
teltalle Johansenin vuoksi, joka oli vyötäisiään myöten
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jäässä. Sitä paitse hänen tuulihousunsa olivat niin
pahoin repeytyneet, että ne piti paikata."

«Tiistaina, huhtikuun 2 päivänä. Tällä mat-
kalla on monenlaisia vaikeuksia, vaan pahimpia vai-
keuksia on kaikkien pienten töitten tekeminen leiri-
paikalla aina ennen kuin selviämme taipaleelle.
Vaikka sunnuntai-iltana nousin jo 6:lta keittämään,
niin vasta kello 2 aikana aamulla pääsimme lähte-
mään taipaleelle. Johansenin reki oli uudestaan
köytettävä, kun yksi kajakin alustoista nyt oli syöty
tyhjäksi, ja sen sijaan oli pantava leipäsäkki alus-
taksi kajakille. Muuan alusta oli ommeltava, kun
siihen oli tullut reikä, josta pemmikaani juoksi pitkin
jäätä. Sitten piti se kuorma, josta leipäsäkki otet-
tiin, köyttää uudestaan: vaan kun sideköysi nyt oli
irrallaan, niin oli parasta samalla ottaa käyttövaras-
toon potateja.:;: Kun olimme tässä puuhassa, niin
huomasimme, että kalajauho-säkissä oli taas reikä,
joka oli sidottava. Sitten oli koirain valjaat selvi-
teltävät — ne olivat ihan yhtenä sotkuna kaikki, ja
jäykiksi jäätyneissä vetohihnoissa solmut ja silmukat
yhä vain käyvät pahemmiksi selvitellä. Ennen ei-
nettä Johansen kiireellä paikkasi housunsa. Etelä-
tuuli oli kiihtynyt, että laivalla olisimme sitä sano-
neet «myllytuuleksi" (6—7 m. sekunnissa), ja sen
puhaltaessa selän takaa me aamupuolella yötä läh-
dimme taipaleelle lumipyryssä. Tavattoman hyvin
kävi jonkun aikaa; vaan sitten alkoi tulia puristus-
selkiä, toinen toistaan pahempia. Me lepäsimme
hyvän aikaa päivällisen päälle noin 8 tai 9 aikaan
edeltäpuolisten."

* Kajakeissamme oli aina ruokavaroja pienissä säkeissä,
niin että niistä saimme aina, minkä päiväkseen tarvitsimme,
ottamatta suurista säkeistä, jotka olivat hyvin ommeltu kiinni
ja köytetty rekiin.
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Muutaman puristusselän takana olimme löytä-
neet suojapaikan. Makuusäkki levitettiin, ja me ryö-
mimme sinne eväinemme: vaan olin niin väsynyt,
että nukahdin ruokapala käteen, ja sitten uneksin
olevani Norjassa, vieraina — Fredrikshallissa saakka,
muutaman perheen luona, jota olin yhden kerran
eläissäni tavannut, monta vuotta sitten Venetsiassa;
ja he olivat hyvin ystävällisiä. Oli joulupäivä, ja
minut vietiin suureen saliin, joka oli tyhjä; vaan
muutamia ruokia jo höyrysi lämpiminä pöydällä,
suuri lihava hanhi — miten iloinen olin nähdessäni
tuon harvinaisen paistin. Alkoi tulla vieraita, suu-
resta akkunasta näin heidän tulevan pihalle, joka
oli lumen peitossa, ja minä ajattelin mennä vieraita
vastaan, vaan yhtäkkiä olinkin kalliomassa syvässä
lumessa. Miten tämä oli mahdollista täällä keskellä
salin lattiaa? Isäntä hymyili minulle ystävällisesti
— ja samassa heräsin ja huomasin makaavani ja
väriseväni säkissä ajojäällä kaukana pohjoisessa.
Huu, miten onnettomalta minusta tuntui. Me nou-
simme ylös, äänettöminä laitoimme reet kuntoon ja
lähdimme jatkamaan taivalta. Yhtämittaa taival-
simme kello 4 jälkeenpuolisten. Vaan minusta tuntui
kaikki niin ikävältä ja synkältä, ja kauan aikaa kului
ennenkuin unhotin tuon ikävän tapauksen, etten saa-
nut tuota kelpo päivällistä — mitä olisinkaan antanut,
jos olisin yhdenkään tunnin saanut olla tuossa sa-
lissa, niin kylmä kuin se olikin. — Huu, tuuli pu-
halsi läpi ruumiin."

«Vaan puristusselät ja jäätyneet railot puristu-
neine jaineen pahenivat pahenemistaan molemmin
puolin meitä. On tämä mokomaa työtä kulkea soik-
kuroida näillä vasta muodostuneilla puristusselillä
hakemassa sellaista kohtaa, josta pääsisi yli. Suksia
ei voi käyttää; on liian vähä lunta näiden pinoutu-
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neiden jäätelien välissä, ja niin pitää siis Jalkasin
rämpiä. Tässä sumuisessa ilmassa ei näe mitään,
kaikki on valkeana; epätasaisuudet, kolot ja jää-
möhkäleitten välit peittää pettävä lumikerros, ja
kulkeissa putoaa yhtämittaa halkeamiin ja kuoppiin,
niin että saa olla varsin hyvillään, kun ei katko
jalkojaan. Pitkät matkat saa kulkea edellä hake-
massa tietä, milloin toisaalle, milloin toisaalle; kun
sitten vihdoin on löytänyt senlaisen paikan, josta
pääsee, niin täytyy lähteä takaisin hakemaan rekiä.
Sillä tavoin saamme usein kulkea saman matkan
moneen kertaan. Pahin tapaus eilettäin oli, että
rimpuilessamme Johansenin kello oli vedon puut-
teessa pysähtynyt siihen kun rupesimme; teltalle;
minun kelloni vielä nakutti, kun vedin sitä, niin että
luulen sen olevan oikeassa. Kello 12 päivällä oli
— 31,5°. Kirkas ilma, kaakkotuuli (4 m)."

«Jää näyttää yhä huononevan, ja minua jo alkaa
arveluttaa pohjoisemmaksi meno."

«Keskiviikkona, huhtikuun 3 päivänä. Eilen läh-
dimme taipaleelle 3 aikaan jälkeenpuolisten. Kaakko-
tuulen jälkeen, jota kesti myöhäiseen päivällä, oli
erin-omainen keli. Jää oli jotensakin kulettavaa, ja
kaikki näytti lupaavammalta, ilma oli kaunis ja aika
vauhtia edistyi matka. Vaan kulettuamme useita
kauniita tasankoja, joilla oli vanhaa jäätä, alkoi taas
epätasaisempia aloja ja sitten tuli railoja ja puristus-
selkiä niin kuin tavallisesti."

„Puoliyön aikaan tuli eteemme pahaa jäätä ja
vasta jäätynyt railo, jossa jää oli niin hienoa, että
me emme siitä päässeet yli; olisimme saaneet tehdä
suuria kierroksia päästäksemme eteenpäin. Me sen-
vuoksi rupesimme leirille ja „Russen" teurastettiin
(se oli toinen koira). Siitä tuli 26 annosta, vaan
kahdeksalle koiralle ei tämä ruoka kelvannut ja sen
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vuoksi täytyi niille antaa pemmikania. Jää edes-
sämme ei näytä hyvältä. Nämä puristusselät saavat
meidät ihan epätoivoon, eikä jää näytä paranevan.
Puolenpäivän aikaan menin ulos ja otin meridiani-
havainnon, jonka mukaan olimme 85° 59'. Tämä on
ihan ihmeellistä, ettemme ole sen edempänä: mieles-
tämme me ponnistelemme, minkä suinkin jaksamme,
vaan se ei sen enempää vaikuta, Minua jo toden
perään alkaa arveluttaa matkan jatkaminen pohjoi-
seen. Frans Josefin maahan on kolme vertaa pitempi
matka kuin tämä taival, jonka nyt olemme Framista
kulkeneet. Minkälaista jää on Frans Josefin maahan
päin? Tuskinpa voi ajatella, että se olisi parempaa,
ja kulku ei käy sen nopeammin. Sen lisäksi maan
muoto ja laajuus ovat meille tuntemattomat ja voivat
meille saattaa paljon viivykkiä, emmekä! ehkä heti
tapaa riistaa. Jo aikoja sitten olen huomannut,
että itse navalle] — tai sen lähimmille seuduille —

ei voi päästä tällaista jäätä ja näin vähillä koirilla.
Kunpa meillä olisikin niitä enemmän! Mitä olisin-
kaan nyt maksanut, jos olisin saanut Olenek-koirat!
Meidän täytyy kääntyä takaisin. Ennemmin tai myö-
hemmin. Vaan kun se siis on vain ajan kysymys,
niin emmekö voi tehdä yhtä suurta hyötyä Frans
Josefin maassa kuin kiertelemällä täällä ympäriinsä
ajojäässä? Meillä on nyt ollut hyvä tilaisuus oppia
tuntemaan ajojäätä, ja navalla tuskin on muuta1 löy-
dettävissä. Me emme voi toivoa pääsevämme paljoa
pohjoisemmaksi ennen kuin aika pakoittaa meidät
kääntymään takaisin. Emme voi enään kauan odottaa.
Kello 12 päivällä oli — 29,4°. Selkeä ilma, 1 metrin
tuuli idästä. Kello 12 yöllä — 34°. Selkeinen ja tyyni
ilma."

Minua alkoi yhä enemmän kummastuttaa, että
emme olleet päässeet tätä pohjoisemmaksi. Minä
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kulkiessani laskin ja laskin, suunnittelin päivämat-
kamme ja laskin, vaan aina oli sama tulos: meidän
pitäisi olla paljo sivu 86°, jos vain jää on ollut yh-
dessä kohden. Minulle kävi selville pian, että jää
ajautui etelään ja että meillä tässä oikullisessa ajau-
tumisessa, joka riippui tuulista ja meren virroista,
oli pahin vihollisemme.

«Perjantaina, huhtikuun 5 päivänä. Lähdimme
taipaleelle kello 3 eilen aamulla; vaan jää oli huonoa,
puristusselkiä ja railoja, niin että matka edistyi varsin
hitaasti. Nämät railot, joissa on puristunutta jäätä,
ovat kaiken kauheita kulkea. On aivan kuin kul-
kisi pitkin suuria kiviraunioita. Kuluu paljo aikaa
siihen kun on päässyt tällaisen railon yli, kun ensin
on haettava ylimenopaikka ja sitten kiskottava yli
kuormat, ja kaiken hyvän lisäksi ehkä saa kylmän
kasteen — eilen putosin kaksi kertaa. Jos on
minulla kova työ hakiessani tietä ja kulettaessani
rekeäni, niin on Johansenillakin, jolla on kaksi rekeä
hoidettavana; on jo rasittavaa nostaa yhtäkin jäänys-
tyrän yli, mitä sitten kahta puristusselistä. Vaan se
mies ei ensi pahaa pahastu. Muutamaan railoon
toissa päivänä hän taas putosi yli polviensa. Minä
olin hiihtänyt railon poikki huomaamatta, että jää
oli heikkoa. Hän tuli jälestä suksitta ja kulki muu-
taman reen vierellä, kun jää yhtäkkiä puhkesi hänen
allaan ja hän putosi. Onneksi hän sai reestä kiinni,
ja koirat, jotka menivät menoaan, vetivät hänet sa-
malla ylös. Sellaiset kylvyt eivät ole juuri mieluisia,
kun ei voi kuivata vaatteitaan eikä saa kuivia muu-
tetuksi päälleen, vaan täytyy kulkea jäätyneessä
panssarissa, kunnes vaatteet kuivuvat ruumiilla —

mikä käy hyvin hitaasti tällaisessa pakkasessa. Eilen
tein pituus- ja poikkeus-havainnot, ja nyt olen koko
edeltäpuolisten ollut säkissä niitä laskemassa, saa-
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daksemme tarkan tiedon missä olemme. Leveys-
asteeksemme eilein sain 86° 2,s' p. 1. Se on varsin
vähän tällaisen ryöjäyksen tulokseksi; vaan minkä
sille voi, kun jää on mokomanlaista? Eivätkähän
koiratkaan voi enempäänsä, raukat. Nyt joka päivä
ajattelen Olenekin koiria. Pituus-asteemme eilen oli
98° 47' 15"; poikkeus 44,4°."

«Yhä enemmän vakaannun siitä, että meidän
pitää kääntyä takaisin ennen sitä aikaa, jonka alku-
jaan olimme määränneet. * Petermannin maahan on
joku 280 meripenikulmaa (410 kilometriä) tai niille
vaiheille. ** Vaan sen matkan pää on vaivain takana.
Kysymys vain: eikö meidän kaikissa tapauksissa
pitäisi koettaa päästä 87:lle leveys-asteelle? Vaan
minua epäilyttää, voimmeko niin kauvan jatkaa
matkaa, jos kulku ei parane tästään."

»Lauantaina, huhtikuun 6 päivänä. Kello 2 ai-
kaan aamulla oli — 24,2n. Jää huononee huonone-
mistaan. Eilen olin joutua ihan epätoivoon, ja kun
tänä aamuna pysähdyimme, niin olin jo melkein
päättää, että käännymme takaisin. Vaan vielä tahdon
kuitenkin koettaa yhden päivän nähdäkseni onko jää
todellakin samallaista koko matkan pohjoiseen päin
— niinkuin se tältä 10 jalkaa korkealta puristus-
selältä katsoessa näyttää, jonka juurella nyt on lei-
rimme. Eilen emme päässeet kuin muutamia kilo-
metriä. Railoja, puristusselkiä ja ääretöntä koleikkoa
— koko jääpinta näyttää yhtenäiseltä kivirauniolta
— ja tällainen ijankaikkinen rekien nosteleminen
joka jäänyppylän yli voisi uuvuttaa jättiläisenkin; ja
me uuvumme. Kummallista on tämä puristusjää.

* Framista lähtiessämme olin ajatellut, että kulemme poh-
joista kohden 30 päivää, jonka ajan koirain ruoka oli laskettu
kestävän.

** Matka Kap Fligelyyn oli itse asiassa yli 350 kilometriä.



Ei muuta kuin samaa jäätä.





POHJOISTA KOHDEN. 53

Se ei ole kovin vahvaa, ainakaan suurimmaksi osaksi,
eikä näytä olevan kauan aikaa siitä, kun se on pu-
ristunut, sillä se ei ole kuin osaksi peittynyt irtonai-
sella lumella, joka kulkiessa upottaa niin, että vähän
väliä pudota humahtaa vyötäisiään myöten halkeamiin.
Vaan tällaista on penikulma penikulmalta pohjoiseen
päin. Sitten vähän väliä tapaa vanhoja jäätelejä,
joiden harjanteet kesän aurinko on sulattanut pyö-
reiksi -*- ja ne ovat usein hyvinkin vahvaa jäätä."

«Yhä enemmän tulen vakuutetuksi, että me
täällä teemme varsin vähä hyötyä. Kovin paljoa poh-
joisemmaksi me emme voine päästä ja hidasta lienee
kulku Frans Josefin maahankin. Sen sijaan me
siellä voisimme käyttää hyödyksi aikaamme, jos
meille sitä jää. Kello 9 aikaan illalla — 34°."

«Maanantaina, huhtikuun 8 päivänä. Ei, jää
huononee vain eikä parane, emmekä pääse minkään
vertaa eteenpäin. Puristusselkä puristusselän takana
ja jääröykkiöitä vain, joiden yli pitää kiivetä. Me
lähdimme taipaleelle eilen 2 aikaan aamulla ja ku-
limme niin kauan kuin jaksoimme, nostellen yhtämit-
taa; vaan lopuksi nousi tie pystöön. Suksilla koetin
hyvän matkaa pohjoiseen päin nähdäkseni tulisiko
parempaa, vaan kulkupaikkaa ei löytynyt, katselles-
sani korkeimmalta jääröykkiöitä en nähnyt muuta
kuin samallaista jäätä niin kauas kuin silmä kantoi.
Oli aivan kuin lumen peittämää louhikkoa äärettö-
miin. Olisi ollut järjetöntä yrittääkään enään jatka-
maan matkaa; liian vähä hyödymme ja kulutamme
kallista aikaamme. Jos on pitkältä tuollaista jäätä
Frans-Josefin maahan mennessä, niin totisesti kysy-
tään kuntoamme. Ja niin lopullisesti päätin pysähtyä
ja kääntää suuntamme Kap Fligelyä kohti."

«Tällä pohjoisimmalla telttapaikallamme pidimme
suuren juhlapäivällisen, joksi oli jankkia, voita ja
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leipää, kuivaa suklaata, puolukkahilloa ja lämmintä
juustojuomaa. Vatsat pullollaan kömmimme makuu-
säkkiin, joka oli meidän rakas ystävämme ja pako-
paikkamme. Eilen tein puolipäivähavainnon, jonka
mukaan olemme noin 86° 10'.:;: Tänä aamuna mää-
rittelin pituus-asteen. Tänä aamuna puoli 9 —36"."

* Se oli pohjoisin leveys-asteemme pikaisen yleislaskun
mukaan. Tarkemmin laskettuani sain: 86° 13,6' p. 1. ja noin
95° k p. Me olimme pohjoisempana kuin viime päivinä tehtyjen
havaintojen mukaan olimme osanneet otaksuakaan; jää luulta-
vastikin oli ajautumassa pohjoiseen — minkä muutamia päiviä
iälemmin saimmekin huomata.



Pohjoisin
telttapaikkamme

86° 14'huhtikuun
8

päivänä
18,95.





111.

Kotimatkalle.

„Tiistaina, huhtikuun 9 päivänä. Eilen siis oli
ensimmäinen matkapäivä kotia kohden. Me odo-
timme tulevan samaa huonoa jäätä, vaan emme olleet
pitkältä kulkeneet, kun hämmästykseksemme tulikin
melko hyvää tietä, joka parantui parantumistaan, ja
vähin estein jatkoimme katkeamatta matkaamme.
Tosin tapasimme puristusselkiä, vaan ne saimme
jotenkin helposti kierretyksi ja me pääsimme kulke-
maan hyvää vauhtia. Noin 2 aikaan eilen jälkeen-
puolisten lähdimme ja teimme taivalta kello r.een
tänä aamuna."

„Torstaina, huhtikuun 11 päivänä. Yhä parem-
paa ja parempaa. Eilen oli vain kauniita tasangoita,
muutamine puristusselkineen, jotka oli helppo kiertää,
ja sitten muutamia railoja, joissa oli ohut jää, ja
joista meille oli enemmän vastusta. Ne kuitenkin
kulkivat melkein meidän matkamme suuntaan (joka
nyt on harhaannäyttävään S 22° V eli oikeinnäyttävään
VSV) ja me seurasimme niiden vartta. Vaan lopul-
takin meidän täytyi päästä niiden yli, ja hyvin kä-
vikin, vaikka jää aaltoili allamme enemmän kuin
halusimme. Eilen jälkeenpuolisten tapasimme lopuksi
railon, josta aijoimme samalla tavalla mennä yli. En-
simmäisen reen kanssa tulimmekin yli ehyin nahoin.
Vaan toisen reen kanssa kävi huonommin. Kun
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ensimmäiset koirat olivat päässeet parahiksi pahim-
malle kohtaa, jossa jää oli heikoin ja jossa vettä oli
noussut jäälle, niin ne pysähtyivät ja varovasti ja
arkaillen kastelivat käpäliään; silloin yksi putosi —

se porskutti ja särki jäätä edestään pyrkiessään ylös,
jää alkoi vaipua koirain ja rekien painosta ja vesi
syöksyi jäälle. Kiireimmän kautta piti minun vetää
reki ja koirat takaisin ja ajaa ne lujalle jäälle, ja
onnistuinkin kaikki saamaan hyvään korjuuseen. Yri-
timme vielä toisestakin kohdin — minä hiihdin suk-
silla edellä ja kutsuin koiria ja Johansen ajoi niitä
takaa. Vaan ei sen paremmin onnistanut, „Suggen"
putosi ja meidän piti kääntyä takaisin. — Tehtyämme
pitkän kierroksen ja paljo vaivaa nähtyämme saimme
vihdoinkin toiset kaksi rekeä vii ja lövsimme hvvän
telttapaikan, jossa meillä on tähän astisella matkal-
lamme ollut lämpimin yö ja hupaisin aamu (käytet-
tiin kaikenlaiseen korjaustyöhön). Me lähdimme tai-
paleelle 5 aikaan eilen aamulla ja pysähdyimme tähän
noin 6 aikaan jälkeenpuolisten. Luulen, että tänään
olemme kulkeneet pisimmän taipaleen koko matkal-
lamme, varmaankin yli 20 kilometrin. Kello 2 aikaan
jälkeenpuolisten oli — 27,e°."

«Lauantaina, huhtikuun 13 päivänä. Nyt olemme
kulkeneet kolme päivää ja loppumatonta hyvää jäätä.
En ymmärrä tätä äkki muutosta jään laadussa.
Olisikohan siihen syynä se, että me nyt kulemme
enemmän siihen suuntaan kuin puristusselätkin kul-
kevat, niin että meidän ei tarvitse niin usein niistä
yli mennä, jota vastoin tätä ennen kulimme poikit-
tain niiden suuntaan, joten ne lakkaamatta olivat
edessämme. Sitä näyttivät osoittavan railotkin, joita
olemme kohdanneet; ne ovat kulkeneet hyvin meidän
matkamme mukaan. Eilen sattui meille sellainen
onnettomuus, että kellomme pysähtyivät vedon puut-
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teessä, kun oli kulunut liian pitkä aika makuusäk-
kiin menosta toissa yönä siihen kun teimme leirin
eilen. Me tietysti heti vedimme ne. Vaan saadak-
seni Greenwichin ajan ei minulla ole muuta neuvoa
kuin tänään tehdä aikahavainto ja määrätä leveys ja
sitten arviolta laskea välimatka, jonka olemme kul-
keneet siitä paikasta, josta käännyimme takaisin
huhtikuun 8 päivänä, jolloin viimeksi määräsin
pituus-asteemme. Tällä tavoin ei tullene suurtakaan
eroa. *"

«Otaksun, että emme ole kulkeneet enemmän
kuin keskimäärin 22 kilometriä päivässä näinä kol-
mena päivänä, ja siis olemme tulleet 66 kilometriä
S 22° V suuntaan (harhaann). Kun pysähdyimme
tähän eilen, niin teurastimme «Barbaran". Nämä teu-
rastukset ovat aikaa viepiä ja varsin ikäviä tehtäviä.
Kirkas ilma, kello puoli 7 aamulla oli — 30°, etelä
tuuli (2—3 m.)."

«Sunnuntaina, huhtikuun 1-1 päivänä, pääsiäis-
päivänä. Eilen oli meillä vastusta railoista, ja ne
pakoittivat meitä poikkeamaan suunnastamme melko
paljon. Lopuksi pysähdytti meidät muuan railo,
joka näytti hyvin pahalta, ja kulettuani hyvän
matkaa katselemassa, mistä pääsisi yli, ja löytä-
mättä sellaista kohtaa tuntui minusta tässä tapauk-
sessa olevan parasta ruveta leirille ja viettää hauskaa
pääsiäisiltaa. Sitä paitse minun oli laskettava leveys-
ja pituus- asteemme, aikamme ja komppassin poik-
keus. Oli kelloistamme saatava selvä niin pian
kuin mahdollista, kun ne eilen pysähtyivät. Teltta
pantiin pystöön ja sillä aikaa kun Johansen ruokki

*) Muuten olin luottanut siihen, että voimme verrata kel-
lojamme ja saada Greenwichin ajan kuun välimatkoista. Kun
minun oli tehtävä nämä havainnot, niin huomattiinkin, että las-
kujen tekoon tarpeelliset taulut olivat unehtuneet Framiin.
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koiria, menin minä makuusäkkiin; vaan ei ole aivan
hauskaa maata ja sulatella jäätynyttä makuusäkkiä,
jäätyneitä vaatteita ja jäätyneitä jalkineita, ja sa-
malla laskea havaintoja ja hakea logaritmeja palel-
tuneilla sormilla, vaikka ei olekaan sen kylmempi
kuin — 30°. Hitaasti käy ja minun onkin pitänyt
laskemiseen käyttää pääsiäispäivä, niin että pää-

Jotakuinkin kulettavaa jäätä.
A. Eiebakke, valokuvan mukaan.

semme taipaleelle nyt vasta illalla. Muuten meillä
oli hyvin hauska pääsiäis-ilta ja seuraavat herkut:
1. juustojuomaa, 2. kalakeittoa, 3. puolukkahilloa,
4. sitronamehu-totia (sitronamehu-laakoja ja sokeria
veteen liuotettuna). Kerrassaan suuremmoinen päi-
vällinen. Tyytyväisin mielin ja täysin vatsoin ryö-
mimme vihdoin kello 2 makuusäkin kannen alle.
Olen uudelleen laskenut leveys- ja pituus-asteemme
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nähdäkseni, olisiko jotakin virhettä edellisissä las-
kuissa : en ymmärrä sitä, että emme olisi tulleet ete-
lämmäksi kuin 86° 5,3', jota vastoin meidän paikan-
määrittelymme mukaan, kun otaksun, että olemme
näinä kolmena päivänä kulkeneet 66 kilometriä, pi-
täisi olla 85° ja joku 50 minuttia. En voi sitä muuten
selittää kuin että tämä etelä tuuli näinä viime päi-
vinä on meitä ajanut pohjoiseen aika vauhtia, mikä
tosin on hyvä Framille, vaan ei mieluista meille —

nyt. Minä otaksun että olemme 86° i. p. ja olen
laskenut kellojen nykyisen ajan sen mukaan.:;: Poik-
keuksen huomaan täällä olevan 42,5°. Eilen oli suun-
tamme hairaannäyttävä S 10° X: tänään otamme
suunnan S 5° Vja huomenna suoraan S. ** Taivas
on tänään vaihtelun vuoksi ollut pilvessä, vaan nyt
illalla, kun olemme syömässä toista ateriaamme,
selkesi ja aurinko paistaa taas ystävällisesti teltan
seinän läpi. Johansen on tänään paikannut vaat-
teita, minä olen laskenut ja merkinnyt suunnat.
Näin lauhaa ja mieluista ilmaa ei meillä vielä

* Olin vakuutettu, että emme olleet niin lännessä, vaan
otaksuin niin varmuuden vuoksi, koska minusta oli parempi, että
varmaan tiesimme joutuvamme Frans-Josefin maan itärannalle,
kuin että mahdollisesti tulisimme länsirannalle. Jos joutuisimme
Petermannin maan tai Kruununprinssi Rudolfin maan leveys-
asteelle näkemättä maata, niin ensimmäisessä tapauksessa olisin
varma, että ne ovat meidän länsipuolella ja olisi siis haettava
niitä siitä suunnasta, jota vastoin toisessa tapauksessa ei voisi
tietää, niiltä suunnalta oli maata etsittävä.

** Syynä siihen, että suuntaamme näin joka päivä lakkaa-
matta piti muuttaa, on tietysti se, että länteen päin kulkies-
samme me joka päivä kulimme useampain pituus-asteitten yli;
niiden välithän ovat näillä pohjoisilla leveys-asteilla hyvin pienet,
86:11a leveysasteella on pituusasteen väliä ainoastaan noin 7
kilometriä. Jos aijomme päästä jotakuinkin suoraan, niin oli
siis meidän oikeinnäyttävä niin kuin magnetillinenkin suunta
muutettava, aina sen mukaan kuin meridiani muuttui.
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tähän asti ole ollut. Kello 10 aikaan illalla oli
— 25,6°."

«Tiistaina, huhtikuun 16 päivänä. Kun olimme
taipaleelle lähdössä eilen aamulla kello 1 aikana,
niin «Baro" luikki karkuun ennen kuin saatiin val-
jaisiin: se kun näki, että kahta muuta koiraa valjas-
tettiin, niin ymmärsi mitä se merkitsee. Kun minua
pelotti, että joutuu hukkaan paras koira valjaikostani,
niin kului meillä paljo aikaa sen kanssa. Minä huu-
telin ja kutsuin, kuleksin jääröykkiöillä ja tähystelin,
vaan ei mitään näkynyt, ei muuta kuin puristus-
selkiä, toinen toisensa takana horisonttiin saakka ja
etäimpänä keskiyön auringon välke — jäämaailma
uinaili kirkkaassa, kylmässä aamu-unelmassaan. Mei-
dän piti lähteä koiratta. Vaan sitten ilokseni näin
sen ilmestyvän jälkeemme; olin luullut nähneeni sen
kelpo kasvot viime kerran. Nyt sitä varmaankin
hävetti, se tuli, seisahti aivan yhteen kohtaan ja katsoi
rukoilevasti minuun, kun minä otin sen kiinni ja
valjastin. Olin ajatellut lyödä sitä, vaan tuo katse
sai minut siitä aikeesta luopumaan."

„Me tapasimme hyvää, kulettavaa jäätä, joka
kuitenkaan ei aina ollut niin tasaista, ja kulimme
hyvää vauhtia. Monet puristusselät pakoittivat kui-
tenkin meidät lännemmäksi kuin suuntamme oikeas-
taan olisi ollut. Aamupuoleen huomasin, että olin
unehuttanut komppassini johonkin, jossa olin suun-
taillut matkaamme. Ilman sitä emme tulleet toimeen,
ja minun piti lähteä sitä hakemaan. Minä löysinkin
sen, vaan se oli rasittava ylimääräinen matka ja
ensi kerran vaivasi minua nyt lämmin; aurinko
paahtoi melkein sietämättömästi. Kun vihdoinkin
tulin takaisin rekien luo, niin olin jotensakin väsyk-
sissä; ja Johansen makasi siellä kajakillaan ja läm-
mittelihe auringon paisteessa, ja hänestäkin nyt ensi-



"Baro",
karkulainen. Valokuvan

mukaan.
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kerran tuntui lempöiselle ja mukavalle. Sitten taas
taipaleelle. Vaan auringon kilo ja paahde teki meidät
unteloisiksi ja veltoiksi, niin matka sujui varsin
hitaasti. Aikalailla hämmästyin kun tehdessäni me-
teorologisen havainnon huomasin pyöritystermometrin
osoittavan — 26,2". Me asetimme teltan tietysti kes-
kelle auringon paistetta, ja siellä oli sitten lämmin
ja hyvä 010, ja meillä oli hyvin hauskat pääsiäispäi-
välliset, — yhteiset päivälliset ensimmäiselle ja toi-
selle pääsiäispäivälle. Pääsiäis-iltana ja eilen kulke-
mamme] matkan otaksun yhteensä 22 kilometriksi,
niin että me nyt olemme kotia päin tehneet taivalta
kaikkiaan 96 kilometriä."

«Keskiviikkona, huhtikuun 17 päivänä. —28°.
Eilen teimme varmaankin pisimmän taipaleen, mitä
tähän saakka päivässä olemme kulkeneet. Me läh-
dimme liikkeelle puoli 8 aamulla ja pysähdyimme
noin kello 9 illalla, maattuamme noin parin tunnin
ajan makuusäkissä päivällisen aikana. Jää oli sitä
laatua, että olisin ennen sitä sanonut huonoksi;
yleensä se oli hyvin vaikeaa kulkea, puristunutta
uutta jäätä ja vanhoja röykkiöitä, ja siellä täällä pu-
ristusselkiä. Kuitenkin pääsimme kutakuinkin eteen-
päin, kun onneksi ei ollut railoja meitä estämässä.
Keli oli alannepaikoissa upottava; vaan koirat vetivät
nyt kaikkialla, ja hyvällä syyllä voi nyt olla tyyty-
väinen niihin. Tämä jää, jonka keskelle nyt olemme
pysähtyneet, on suunnille samanlaista kuin Framin
ympärillä oleva jää. Me olemme kai tulleet sille
alalle, jossa se ajautuu, Luulen eilen tulleemme 30
kilometriä, ja olemme siis kotia kohden kulkeneet
yhteensä 126 kilometriä."

«Ilma on nyt kaunis, eikä ole niin kylmä, että se
sanottavasti vaivaisi. Ilmat ovat ihmeteltävän tasaiset
täällä pohjoisessa, mikäli näyttää. Me olemme enem-
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män kuin kuukauden ajan kulkeneet täällä jäällä niin,
ettei meitä ole huonot ilmat estäneet. Koko ajan
vain samaa kirkasta auringon paistetta, ainoastaan
parin päivän poikkeuksella, ja silloinkin aurinko pil-
koitti. Elämä käy mieluisammaksi yhtämittaa, pak-
kas-aika on ohi: vaan kova se oli. Nyt kulemme kohti
maata ja kesää. Tuntuu nyt mieluisalle aamulla he-
rätä toivossa pitkä päivän-taival — keittää ja makailla
mukavasti lämpymässä makuusäkissä haaveillen va-
loisia tulevaisuuden kuvia siitä kun tulemme kotia.
Tänään olen perinpohjin paikannut housuni, jotka
olivat ratkeilleet pahasti. Tuntui varsin leudolta istua
ompelemassa — 28° lämpymässä, verraten siihen mitä
se oli kerran 40° pakkasessa: silloin ei ollut hauska
neulaa käy teliä."

«Perjantaina, huhtikuun 19 päivänä. Nyt
meillä on koirain ruokaa kolmeksi tai neljäksi päi-
väksi; vaan aijon säästää sitä ja syöttää ensin huo-
noimmat koirat. Eilen tapettiin «Perpetuum". Muuten
ei ikävämpää tehtävää ole kuin tämä teurastaminen:
vaan minkä sille voi? Vaikein asia on saada ne
hengiltä. Olemme tähän asti pistäneet puukolla,
vaan se ei ole hyvä keino. Eilen koitimme toista
tapaa, kuristamista, vaan se oli vielä huonompi.
Tavallisesti kuletlmme koiran aina jääröykkiön tai
puristusselän taakse, niinkuin nytkin, jotta toiset
koirat eivät näkisi, mitä on tekeillä: panimme sitten
köyden kaulaan ja vedimme toinen toisesta päästä
minkä suinkin jaksoimme. Vaan siitä ei ollut apua,
ja lopuksi emme enään jaksaneet, kädet olivat tur-
rina pakkasesta, eikä ollut muuta neuvoa kuin tarttua
puukkoon. Huu, kun se oli ilkeää. Ampuminen
olisi :tietysti ollut paras keino, vaan patronamme
ovat kalliita — me voimme vielä ne tarvita tar-
koinkin."
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..Eilen tehty havainto osoitti tulleemme 85° 37,5'
p. 1. ja pituus-aste oli 79° 26' i. p.:;: Se hyvin sopii
yhteen määrittelyjemme kanssa, me olemme kulke-
neet jonkun 82 kilometriä sitten huhtikuun 13 päivän,
aivan niin kuin olin otaksunut."

«Yhtämittaa samaa kirkasta auringon paistetta
vuorokaudet ympäriinsä. Eilen pohjoistuuli kiihtyi,
ja on se yhtä navakka tänäänkin, vaan se ei meitä
sanottavasti vaivaa, kun se on selän takaa. Ilma
tuntuu nyt melkeinpä lauhkealta, — 20° ja — 30°.
Se on meille parhaillaan; jos olisi lämpymämpi, niin
railot pysyisivät auki enemmän aikaa. Hartain toi-
voni on nyt päästä maihin ennen kuin railot suuren-
tuvat. Mitä sitten teemme, sen aika näyttää."

«Sunnuntaina, huhtikuun 21 päivänä. Me läh-
dimme taipaleelle toissa päivänä kello 4 jälkeenpuo-
listen. Yöllä pysähdyimme ruokailemaan. Nämä
päivällis-ajat, jolloin eväinemme ryömimme makuu-
säkkiin, ovat nyt oikein mieluisia, kun on lämmin ja
hyvä olla säkissä. Nukuttuamme hyvän ettosen jat-
koimme matkaamme, vaan meidät pysähdytti pian sel-
lainen railo, että mokomampaa ei tiellämme vielä ole
ollut. Kulin pitkän matkaa sen kuvetta hakemassa
ylipääsypaikkaa, vaan jouduin oikein pahaan puris-
tusjäähän. Ja kaikkialla oli railo yhtä leveä ja mah-
doton kulkea, täynnä jäämöhkäleitä ja suppoa, joka
osoitti, että jää tässä on kauan aikaa ollut liikkeessä
ja on murskautunut ja jauhautunut alituisessa puris-
tuksessa: sitä osoitti myöskin uudet puristusselät ja
halkeamat, joita oli poikin ja pitkin. Lopuksi löysin
kuitenkin sellaisen paikan, josta pääsi yli, vaan kun

* Kellojen pysähtymisen takia huhtikuun 12 päivänä ovat
kaikki nämä loppumatkalla merkityt pituus-asteet liian läntisiä.
Niin kuin sivulla 59 olevasta muistutuksesta näkyy, tehtiin näin
tahallisesti. Eroitus huomattiin sitten olevan 6,5°.
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pitkän kierroksen tehtyä vihdoinkin karavaanimme
oli siellä, niin railo oli muuttanut muotoaan sillä
aikaa, niin että en pitänyt viisaana lähteä siitä yli,
vaan lähdin taas hakemaan uutta kohtaa. Minä
kulin pitkältä jos pitkältäkin, vaan aina vain railo
oli yhtä kamala, täynnä jäämöhkäleitä, jotka leveässä
uomassa irvistelivät, ja kahta puolta korkeat puris-
tusselät. Useissa kohdin huomasin näillä jäämöhkä-
leillä leviä. Muutamassa kohdassa kokonaiset jaa-
telit, jotka olivat puristuneet harjanteelle, olivat aivan
tummanruskeita; vaan en päässyt tarpeeksi lähelle
nähdäkseni oliko tämä väri levistä vai vedessä ole-
vista eläimistä. Puristusselät olivat muutamin pai-
koin jotensakin korkeita, jonkun 8 metriä. Täällä
olin myöskin tilaisuudessa näkemään, miten ne voivat
saada kerrassaan jäävuoren muodon, korkeine jyrk-
kine syrjineen, siten että vanhat puristusselät hal-
keavat moneen suuntaan. Olen usein tällä matkalla
nähnyt korkeita jääröykkiöitä, joissa on tällaiset jyrkät
reunat, ja jotka ovat hyvin laajat. Ne voivat olla
kerrassaan kuin suuret lumipeitteiset saaret. Ne ovat
niin hyvää «paleokrystistä jäätä" kuin konsanaan
olla voi." *

«Lopuksi minun täytyi palata takaisin tyhjin
toimin. Kiusallisinta kaikesta oli, että näin jään
leviävän tasaisena ja sievänä etelään päin railon toi-
sella puolen, ja meidän olisi pakko tehdä leiri tänne
ja jäädä odottamaan. Olin jo siihen tyytynyt, kun
takaisin tullessani huomasin verrattain hyvän kulku-
paikan aivan siinä lähellä mihin olimme pysähtyneet.
Me kulimme ylijään puristuessa allamme; vaan kello
oli silloin jo 6 aamusella. Me jatkoimme matkaamme

* Koko matkallamme emme nähneet oikeita jäävuoria
ennenkuin tulimme maan luo — kaikki oli merijäätä. Samoin
oli myöskin Framin ajautumisen aikana.
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vielä jonkun aikaa erittäin kaunista tasankoa myöten.
Vaan koirat olivat väsyneitä; olikin melkein kaksi
vuorokautta siitä, kun olivat viimeksi ruokaa saaneet.
Kulkiessamme hämmästyimme suuresti, kun yhtäkkiä
tapasimme suuren hirren, joka oli viistosti pystyssä
jäässä. Se oli Siperian lehtikuusi, sen mukaan kuin
voin päättää, ja luultavasti se oli tullut tähän asen-

Hirsi. Johansen piirtää nimemme siilien.

H. Egedius, valokuvan mukaan huhtikuun 20 p:ltä 1895

toon jossakin puristuksessa kauan aikaa sitten. Siinä
olisi ollut paljo hyvää puuta, ja monta nuotiota siitä
olisi saatu, vaan se oli raskas mukaan otettavaksi.
Tyydyimme siihen, että piirsimme nimemme puun
kylkeen: «F. N. H. J. 85° 30' p. 1."

«Meillä taas on laajoja ja kauniita tasangoita
edessämme, ja tuntuu hauskalta päästä matkalle.
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On ihan juhlallista suksilla kiitää näitä tasangoita,
aina maata ja kotia lähemmäksi, ja kulkiessa aja-
tukset kiitävät lakkaamatta etelään ja kaikkeen, mikä
on kaunista. — Kello 6 edeltäpuolisten —30°."

«Maanantaina, huhtikuun 22 päivänä. Jos mui-
nakin päivinä olemme tehneet hyviä taipaleita, niin
eilisen päivän taival voittaa kuitenkin kaikki muut.
Luulen voivani otaksua eilen kuletun matkan 37
kilometriksi; vaan ollakseni oikein varma lasken
kahden viime päivän matkan yhteensä 60 kilometriksi.
Koirat alkavat väsyä, ja matka sujuu hitaasti, kun
lähestyy leirinteon aika. Malttamattomina ne odot-
tavat ruokaa ja ne alkavat ahnaasti haluta koiran
lihaa, käyvät siihen käsiksi kuin sudet ja nielevät
lämpöiset hyöryävät palat nahkoineen karvoineen.
Ainoastaan «Kvik" ja «Barnet" eivät syö lämpimänä,
vaan kun lihaa jäätyy, niin käyvät nekin halulla
käsiksi. — Kello 12 yöllä — 33,3"."

«Perjantaina, huhtikuun 26 päivänä. — 31,5° (mi-
nimi — 35,7°). Isosti hämmästyin, kun aamulla yht-
äkkiä näin jälkiä edessäni lumessa; ne olivat ketun
jälkiä, joka oli tullut oikeinnäyttävästä länsiluoteesta
ja oli mennyt koilliseen; jälet olivat ihan tuoreet.
Mitä ihmeessä ketulla on tekemistä täällä keskellä
autiota merta? Ei se aivan ruuattakaan ole ollut,
jälillä oli jätteitä, vaan ei kovin runsaasti. Oliko
täällä maata läheisyydessä? Ehdottomasti katseli
ympärilleen; vaan ilma oli sumuinen koko eilispäi-
vän, niin että sen vuoksi olisimme voineet olla hy-
vinkin lähellä, näkemättä sitä. Vaan yhtä mahdol-
lista oli, että tämä kettu juoksi jonkun jääkarhun
jälessä. Mutta oli miten oli: lämminverinen nisäkäs
aina 85 asteella pohjoista leveyttä. Emmekä olleet
päässeet pitkältä ennen kuin tapasimme uudet jälet.
Ne menivät melkein samaan suuntaan kuin äskei-
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setkin ja kulkivat muutaman railon kuvetta, joka
meidät pidätti ja jonka ääreen meidän piti tehdä lei-
rimme. On ihan käsittämätöntä, miten nämät eläi-
met voivat täällä jäällä saada mitään ruokaa. Ehkä
ne saavat joitakin äyriäisiä ja muuta sellaista avo-

naisista railoista. Vaan minkä vuoksi ne lähtevät
rantamailta tänne vaeltelemaan? Se minusta on suu-

rin ihme. Olisivatkohan ne eksyneet? Se on tuskin
uskottavaa. Olenpa utelias näkemään tapaammeko
tänä päivänä myöskin karhunjälkiä; se kieltämättä
olisi mieluista — tuntisi taas tulleensa lähemmäksi
asutuita seutuja. Minä juuri merkitsin kartalle ase-
mamme merkin-ottojen mukaan, laskien kulkeneemme
11l kilometriä neljänä päivänä viimeisen havainnon-
teon jälkeen, ja luulen että se ei ole liioiteltua. Tä-
män laskun mukaan meillä ei olisi kovin paljo päälle
223 kilometrin maihin, jos vain Petermannin maa on
niillä seuduin kuin Payer on sen merkinnyt. Olisin
eilen tehnyt havainnon, vaan oli sumua. Eilen loppu-
taipaleella kulimme useitten railojen ja puristussel-
kien yli. Muutamassa, joka oli kokonaan uusi, oli
suuria tuorevedenj aateleja puristunut, joissa oli run-
saasti savea ja soraa, niin että jäätelit olivat mustan-
ruskeita ja etäämmältä olisi voinut luulla ihan hy-
västi kiviksi, ja niin minä luulinkin todella. En voi
muuta ajatella kuin että tämä jää on jokijäätä, ja
kaiketikin Siperiasta. Tällaisia suuria tuoreveden
jäitä olen nähnyt pohjoisemmassakin, ja aina 86° oli
savea jäällä."

«Sunnuntaina, huhtikuun 28 päivänä. Eilen pää-
simme myöskin hyvää vauhtia eteenpäin; luulen että
kulimme 30 kilometriä. Me lähdimme taipaleelle noin
puoli 4 jälkeenpuolisten toissa päivänä ja kulimme
9:sään asti eilis-aamuna. Maata kohti kuletaan, ja
lähestyy jännittävä hetki, jolloin alamme odottaa jota-
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kin näkyväksi horisontissa. Miten ikävöinkään maata,
miten kaipaan jalkojenialle jotain muutakin kuin tätä
ikuista jäätä ja lunta, ja silmälle jotakin lepopaikkaa.
Eilen kulimme myöskin ketunjälkien poikki; ne meni-
vät melkein samaan suuntaan kuin edellisetkin. Myö-
hemmin päivällä «Gulen" uupui, niin että se ei voi-
nut kulkea enään; se näytti olevan täydellistä väsy-

Puristusselän yli.
A. Eiebakke, valokuvan mukaan.

mystä, joka sen teki niin kunnottomaksi, että se ei
voinut pysyä pystyssä, kepertyi kumoon, jonka vuoksi
se nostettiin kuormalle, johon jäi maata liikahta-
matta. Juuri sinä päivänä se olikin määrätty teu-
rastettavaksi. Eläin raukka, uskollisesti se kesti ja
veti kuormaa niin kauan, että voimat viimein loppui-
vat, ja sitten kiitokseksi työstään, kun oli kerrassaan
uupunut, joutui koiranruuaksi. Se syntyi Framilla,
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joulukuun 13 päivänä 1893, oikein aito napaseudun
lapsielämän ijässään ei muuta nähnyt kuin jäätä ja
lunta. Se oli hyvä ja siivo koira."

«Maanantaina, huhtikuun 29 päivänä. — 20°.
Emme olleet eilen pitkältä kulkeneet, kun meidät
pidätti avovesi — leveä railo eli uoma, joka kulki
melkein poikittain suuntaamme. Me kulimme sen
vartta hyvän matkaa länteen päin, kunnes se yhtäk-
kiä rupesi rajusti puristumaan kokoon muutamassa
kohdin, missä se oli kapeampi. Muutamissa minu-
teissa jää puristui harjanteelle, ja me kulimme pu-
ristusselän yli, joka jyrisi ja paukkui jalkaimme
alla; piti vikkelästi liikutella jalkojaan ja ajaa nope-
asti koirat ja reet yli, jollei tahtonut joutua satimeen
vyöryväin ja ryskäävien jäätelien väliin. Puristus-
selkä oli vähällä vyöryä Johansenin suksien päälle,
jotka olivat jääneet vähäksi aikaa meidän kuletta-
essamme viimeistä rekeä yli. Kun vihdoin olimme
päässeet puristusselän toiselle puolen, niin oli päivä
pitkälle kulunut, ja tällaisesta työstä ansaitsi saada
kipeneen lihasuklaata."

«On inhottavaa, kun tuollainen railo estää kes-
kellä tasaista, hyvää jäätä ja kun vain odottaa pää-
sevänsä eteenpäin, mutta oli kuitenkin omituinen
tunne, kun näki avovettä edessään, ja näki auringon
leikkivän aallon väreissä. — — Avovettä ja aurin-
gon valossa kimaltelevia aaltoja niin pitkän ajan
perästä ... .ja ajatukset kiitivät kesään ja kotia.
Turhaan tähystelin hylkeen päätä railosta tai karhua
sen laitamilta."

«Koirat alkavat nyt olla kovin väsyneitä; niitä on
vaikea saada kulkemaan. «Barnet" oli ihan uuvuksiin
ajettu ja teurastettiin illalla, ja useat muutkin ovat
velttoja; jopa «Barokin", paras koirani, alkaa väsäy-
tyä innossaan, puhumattakaan «Kvikistä". Minun
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kai pitää antaa niille enemmän mokkaa. Tuuli oli
aamulla SSE, vaan kääntyi sitten enemmän itään;
odotin oikeata «hiiden vihuria" — niin kuin Petter-
sen aina Framilla hyvästä kaakkoistuulesta sanoi ja
ihmettelin vain, että lämpö pysyi niin alhaisena.
Pitkät ajat olin huomannut pilviseinän taivaanran-
nalla etelässä ja lounaassa, ja luulin sitä maaksi.
Nyt se alkoi kohota korkeammaksi ja lähestyä arve-
luttavalla tavalla. Kun päivällistä pidettyämme tu-
limme makuusäkistä, niin näimme, että oli aivan
pilvessä ja että «hiiden vihuri" oli tullut, sen saimme
tuta, kun meidän oli lähdettävä taipaleelle."

«Eilenkin näimme taas ketunjälet; ne olivat
neljännet, ja nekin menivät samaan suuntaan kuin
edelliset. Minusta niitä alkaa jo olla paljo, ja minä
alan todenteolla uskoa, että maa on lähellä. Minä
odotan ihan joka silmänräpäys, milloin se tulee
näkyviin, vaan ehkä siihen kuluu vielä muutamia
päiviä." *

«Tiistaina, huhtikuun 30 päivänä. — 21,4°. Eilis-
päivästä, kaikesta huolimatta, koitui huono päivä.
Aamu oli kaunis, lämmin (— 20") ja kirkas aurin-
gonpaiste ja erin-omaisia tasangoita kulettavinamme,
tasangoita levisi edessämme houkuttelevina ja kirk-
kaina auringonhohteessa — kaikki osoitti sitä, että
me nyt teemme pitkän hyppäyksen; vaan me emme
nähneet salaisia, mustia halkeamia, jotka kulkivat
halki tasankojen ja jotka tekivät sitten elämämme
happamaksi. Tuuli oli koventanut kelin, niin että
se oli erin-omainen, ja me lähdimme aika vauhtia
taipaleelle kello 6 aikaan illalla; vaan emme olleet
pitkältä päässeet, kun meidät pysähdytti railo, jossa
oli avovesi, ja joka oli ihan poikkiteloin suuntaamme.

* Itse asiassa siihen kuluikin melkein kolme kuukautta
ennen kuin tämä ihme tapahtui (heinäkuun 24 päivänä).
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Kulettuamme sen vartta jonku matkaa pääsimme
vihdoinkin siitä yli.* Vähän matkaa siitä tapasimme
taas railon, joka kulki samaa suuntaa. Pitkän kier-
roksen tehtyämme pääsimme onnellisesti siitä yli,
kolme koiraa vain putosi veteen. Kolmannesta rai-
losta pääsimme myöskin vielä yli, vaan sitten tuli
neljäs, joka oli pahempi. Se oli leveä, ja me ku-
limme hyvän matkaa länteen päin tapaamatta yli-
menopaikkaa. Minä kulin vielä yksinäni katsele-
massa jonku 3—4 kilometriä, vaan kun en tavannut
sellaista paikkaa, josta olisi päässyt kunnialla yli,
niin palasin Johansenin luo. Turhaa työtä kuleksia
tuolla tavoin pitkin railon kuvetta, pois suunnas-
tamme, parempi on tehdä leiri ja keittää hyvä pem-
mikaniliemi, joka maistui erin-omaiselta, ja sitten
antautua unen valtoihin hyvässä toivossa, että railot
joko puristuvat kokoon tai jäätyvät, nyt kun vielä
kuitenkin on niin kylmä. Ilma on tyyni, niin että
voi toivoa, ettei uusia railoja synny.** Jos sellaise-
naan sitten pysyy ne päivät, jotka me tarvitsemme
maihin päästäksemme, niin olisi se vallan hyvä.
Kun vain olemme päässeet maihin, niin saa sitten
syntyä niloja vaikka pitkin ja poikin. Mutta jos
sitä ennen railot käyvät mahdottomiksi, niin meillä
ei ole muuta neuvoa kuin laittaa kajakkimme kun-
toon ja paikata ne. Nykyisessä kunnossaan niitä ei
voi käyttää; rekien alituisesti kaatuessa on jää nii-
hin puhkonut ja leikkonut reikiä, niin että ne täyt-

*) Niin kuin edellisenäkin päivänä liikkui railon pohjois-
puolella oleva jää länteen päin verrattuna eteläpuolella olevaan
jäähän. Sama näkyi olevan tai olleen laita niissäkin railoissa,
joita tapasimme myöhemmin päivällä. Me tietysti päätimme
siitä, että pohjoisessa oleva jää ajautui voimakkaasti länteen
päin, jota vastoin etelässä olevaa jäätä pidätti maa.

** Railot syntyvät nimittäin enimmäkseen tuulella, jolloin
jää joutuu liikkeelle.
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tyisivät siinä kun ne vesille lykkäisi.* Viime yönä
koirat ovat käyneet käsiksi muutamaan kallis-arvoi-
seen pemmikanimatressiimme; ne olivat repineet
muutaman nurkan ja syöneet jonku verran pemmi-
kania, vaan onneksi eivät olleet kovin paljo saaneet.
Muuten on hyvä asia, että ne ovat antaneet säkeille
tähän asti rauhan; vaan nyt käy niiden nälkä niin
ankaraksi, luulen, ja luonto on kasvatusta voimak-
kaampi."

* Minä jätin tämän työn viimeisiin saakka, osaksi sen
vuoksi, että siihen kului paljo aikaa, ja aika oli kallista nyt,
kun oli kysymyksessä päästä maihin ennen kuin jää kävi kovin
huonoksi kulkea, osaksi sen vuoksi, että näin kylmässä kuin
meillä vielä oli, oli hyvin vaikea saada työ kunnollisesti teh-
dyksi; ja uusia reikiä niihin olisi tullut pian rekien kaatuessa.
Sen lisäksi en ollut ollenkaan halukas kajakeilla kulkemaan
railojen yli vielä; niissä oli vielä hienompi tai vahvempi uusi
jää, jota olisi ollut vaikea murtaa, vaikka olisikin voinut kajakin
keulan suojella jäältä panemalla uushopeakiskon ja toisen purje-
vaatepäällystän. Ja varsin paha seikka sekin oli, että vesi, joka
kajakkeihin olisi tunkeutunut, olisi jäätynyt heti eikä sitä millään
keinoin olisi saanut pois; joka kerta siis, kun kajakeita olisimme
käyttäneet olisi kuormamme lisääntynyt. Ehdottomasti oli edul-
lisempi kiertää, vaikka pitemmältäkin, kuin ruveta kajakeilla
saikkaamaan ja kuluttamaan siihen aikaa.



IV.

Työtä ja tuskaa.

«Keskiviikkona, toukokuun 1 päivänä. — 24,8°.
Tänään pohjasin purjevaatteella lapikkaani, niin että
toivon niiden kestävän taas jonku aikaa. Nyt olen
taas isäntä kintuilleni, kun minulla on kaksi paria
lapikkaita, niin että toinen pari voi kuivaa auringon-
paahteessa kerrankaan oikein perinpohjin. Ne ovat
olleet märkinä koko matkan ja ovat hyvin kuluneet."

Vaan jää alkoi nyt käydä huonoksi, ja päivän-
taipaleet olivat lyhyviä. Perjantaina, toukokuun 3
päivänä, olen päiväkirjaani kirjoittanut: «Eilispäivä
ei ollut niin hyvä kuin olin odottanut, vaikka pää-
simmekin jo melko taipaleen eteenpäin. Oli hyviä
tasangoita ja olimme yhtä menoa liikkeessä neljän
tunnin ajan, vaan sitten tuli toinen ala toisensa jäl-
keen, joissa oli railoja ja puristusselkiä, joista kui-
tenkin pääsimme jotakuinkin helposti suoriutumaan,
vaikka usein olikin puristusta jalkaimme alla."

«Sitten kaakkotuuli vähitellen kiihtyi, ja kun
söimme päivällistä, niin se jo oli kääntynyt enemmän
itään ja kiihtynyt aika kovaksi; jääkin huononi, syn-
tyi yhä useampia railoja ja puristusselkiä, ja kun
tuuli kiihtyi 9—lo metriin ja tupruava pyry peitti
kaikki, että ei nähnyt eteensä, niin ei ollut enään
hauska rimpuilla. Kun meitä viivytti monet vasta
syntyneet puristusselät, niin ajattelin, että järkevintä
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on tehdä leiri, jos vain löytäisi vähänkään suojaa
tuulelta. Mutta tämä oli helpompi sanoa kuin tehdä,
kun ei nähnyt kerrassaan mitään, vaan lopuksikin
se onnistui, ja varsin tyytyväisinä, kun olimme pääs-
seet katon alle, söimme kalakeittoa ja pistäysimme
säkkiin tuulen puskiessa teltan seiniä ja ajaessa
luminietoksia sen ympärille. Meidän oli pitänyt
tehdä telttamme ihan vastamuodostuneen puristus-
selän viereen. Se ei ollut varsin hyvä, sillä voi syn-
tyä puristus; vaan meillä ei ollut valitsemisen varaa,
sillä muuta suojapaikkaa ei ollut. Ennen kuin pääsin
uneen, rupesi jää allamme ruskumaan, ja pian kuu-
lui puristusselästa takanamme tutut puristuksen nyt-
käykset. Makoilin ja kuuntelin tulisiko siitä tosi-
tekoa, ja oliko meidän lähdettävä säkistämme ja
muutettava paikkaamme ennen kuin jaatelit vyöry-
vät päällemme; vaan kuunnellassani tuota melua,
jonka niin hyvin tunsin, nukahdinkin siihen ja näin
unta kummallisesta maanjäristyksestä. Kun sitten
muutamien tuntien kuluttua heräsin, niin oli ihan
rauhallista, ja kuulin vain tuulen tohisevan teltan
seinää vastaan ja ryskäävän ulkona, ja lumen piek-
sävän teltan seiniä."

«Eilen illalla teurastettiin «Potifar". Meillä nyt
on kuusitoista koiraa vielä; ne vähenevät joutuisasti,
ja vielä on pitkältä maihin. Kunpa olisimme maalla!"

«Lauantaina, toukokuun 4 päivänä. Eilen pää-
simme noin 15 kilometriä; vaan railot pahentuvat
pahentumistaan. Kun jälkeenpuolisten lähdimme tai-
paleelle — ensin uudestaan kuormitettuamme minun
rekeni ja kajakkini sekä parannettuamme Johansenin
kajakin alustan y. m. — oli tuuli tyyntynyt kerras-
saan, hiljaa ja tyyneesti satoi suuria lumia aivan
kuin kotona talvella. Vaan keli ei ollut huonoimpia.
Edessämme oli tasankoja, ja me teimme taivalta
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aikalailla. Oli oikein ihanaa kulkea näin lauhalla
ilmalla (— 11,3°), voi tehdä mitä tahtoi, ei peloittanut
ottaa kinttaita käsistään, ei tarvinnut päivitellä, jos
oli joku nappi aukaistava. Ajatella, että saattoi
käyttää haavoille paleltuneita sormiaan sietämättömiä
tuskia tuntematta niin kuin ennen, kun oli vähän
johonkikaan koskettava. Pian kuitenkin katkeroitti
elämäämme jonkun verran railot. Saikkaamalla pää-
simme kuitenkin niistä yli kaikista, vaikka aikaa
siihen kului paljo. Vihdoin aukeni eteemme aavoja
tasangoita ja me kulimme ihan iloksemme, ja sitten
pilkisti aurinko. — On ihmeellistä, miten mieliala
vaikuttaa. Vähää ennen, kun kulin muutaman ilkeän
railon vartta jääröykkiöiden ja puristusselkäin välitse
huomaten aivan mahdottomaksi ylipääsyn, olin niin
väsynyt ja uuvuksissani, että luulin lysähtäväni joka
askeleelle, ja ettei maailmassa ole suurempaa nau-
tintoa kuin päästä makuusäkkiin —ja nyt, kun taas
onni hymyilee ja kun näkee voivansa päästä eteen-
päin, niin väsymys on ihan kuin puhaltaen mennyt.
Yöllä alkoi taas käydä vaikeaksi taivaltaminen, oli
alituista saikkausta ja yhtämittaista kiertelemistä.
Se oli saattaa ihan epätoivoon, ja kun sitten tuuli
vielä kiihtyi kelpo «myllytuuleksi", niin kävi yhä
hankalammaksi. Tämä on loppumatonta työtä ja
tuskaa — oh, mitä antaisinkaan nyt, jos olisi maa,
varma tie edessä, jota pääsisi kulkemaan oikeita
päivätaipaleita, tämän alituisen huolehtimisen ja epä-
varmuuden sijasta, jonka nuo railot saavat aikaan.
Tiesi kuinka paljo ne meille vielä tuottavat vaivaa,
ja mihin puliin vielä joudumme ennen kuin pää-
semme maalle, ja sillä aikaa koirain luku vähenee.
Nuo eläin raukat tekevät, minkä vain voivat; se on
tosi, vaan mitä se auttaa? Olen niin väsynyt, että
hoipertelen suksilla, ja kun kaadun, niin toivon, että
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saisin jäädä siihen maata tarvitsematta nousta ylös.
Vaan pässi oli oikeassa: aika aikaansa kutakin.
Kyllä mekin kerran perille pääsemme."

«Tänään 5 aikaan aamulla tapasimme leveän
railon, ja kun koiria oli melkein mahdoton saada
kulkemaan, niin teimme teltan. Vaan kun on päässyt
telttaan, pistäytynyt makuusäkkiin ja jankki höyryää
nenän alla, niin silloin taas tuntuu mieluisalle elämä,
jota ei voi pimittää railot eivätkä mitkään muutkaan."

«Jää, jota me nyt kulemme, on yleensä tavat-
toman tasaista, jos vain ei olisi vastamuodostuneita
railoja ja puristusselkiä. Näitä on kuitenkin ainoas-
taan rajoitetuilla aloilla, joiden välillä on laajoja
tasangoita, niin kuin eilenkin. Kaikki railot näyt-
tävät kulkevan samaan suuntaan, noin ENE:stä—

VSV:hen (hairaann.). Tänä aamuna oli ilma taas jäh-
tynyt (— I7,s°, kun se oli jo ollut — 11°), ja minä
sen vuoksi vielä toivon, että railot voivat jäätyä pi-
ankin. On ehkä väärin moittia tätä tuulta; sillä
Framissa he ovat hyvillään, että etelä vihdoinkin on
alkanut puhaltaa. Kärsimättöminä he ovat sitä odot-
taneet, ja kun se nyt on alkanut puhaltaa, niin me
toivomme sitä sinne, missä pippuri kasvaa. No niin,
minä olenkin ollut hyvilläni heidän puolestaan; vaan
eipä se estä minua lupaamasta mitä hyvänsä, jos se
odottaisi siksi, kun me maihin pääsisimme."

«Keskiviikkona, toukokuun 8 päivänä. Yhä
vain railoja muutamilla aloilla, missä jää on joten-
sakin koleikkoa, vanhempia ja uudempia puristus-
selkiä sekaisin. Väliin ovat tasangot ihan sileitä,
melkein kuin sisämaanjäätä. Railojen suunta on,
niin kuin ennenkin, useimmiten poikittain meidän
suuntaamme, tahi vähän enemmän lounaaseen; muu-
tamat näkyvät kulkevan melkein samaa suuntaa kuin
mekin. Tämä jää on kummallista. Se näyttää käyvän
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sitä tasaisemmaksi kuta lähemmäksi maata tulemme,
ja me olemme odottaneet ihan päinvastoin käyvän.
Pysyköönpä vain sellaisena. Minusta se täällä taas
on paljo tasaisempaa kuin Framin ympärillä. Aivan
mahdottomia koleikoita ei ole, ja jos joku onkin, niin
ovat ne hyvin vähäpätöisiä, ainoastaan pieniä kum-
puja, ei ollenkaan suuria jääröykkiöitä eikä harjuja,

Railoja jäässä.
Valokuva, otettu toukokuussa 1895.

joita meillä oli pohjoisempana. Railoista muutamat
ovat kapeita ja niin äskeisiä, että niissä on veden
pinnalla vain jääsuppoa. Tämä suppo on hyvin pe-
tollista. Se näyttää tasaiselta jäältä, vaan kun pistää
sauvalla, niin se suljahtaa läpi."

..Eilen aamulla laskin leveys- ja pituus-asteemme.
Leveys-asteemme oli sunnuntaina (toukokuun 5 päi-
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vänä) 84° 31' p. 1. ja pituus-aste 66" 15' i. p. * Emme
olleet niin etelässä kuin olimme odottaneet, vaan
paljoa lännempänä. Jään ajautuminen on meitä ku-
lettanut takaisin ja länteen päin. Sen vuoksi nyt
pidän paljoa etelämmäksi suuntamme kuin ennen
ja pidän melkein suoraan oikeinnäyttävään etelään,
kun me yhä ajaudumme länteen, ja kun kaikkein
enin pelkään joutumista liian kauas siihen suuntaan.
Toivon, että pian saamme maan näkyviin, niin että
näemme, mihin suuntaan meidän on kulettava. Meidän
pitäisi olla pian maan lähellä. Eilen ei teurastettu
yhtään koiraa; kaksi kolmannesta oli jälellä «Ulen-
kasta" (edelliseltä päivältä) ja siitä tuli hyvä ateria.
Nyt aijon teurastaa vain yhden joka toinen päivä, ja
sitten me kai pian saadaan joku karhukin."

«Torstaina, toukokuun 9 päivänä. — 13,3°. Ei-
linen päivä oli jotakuinkin hyvä. Jää tosin ei ollut
oikein hyvää, jotensakin mykyläistä, ja kelikin ras-
kas; vaan eteenpäin vain mentiin. Väliin oli pitkät
matkat tasaistakin. Ilma oli muuttunut hyvin kau-
niiksi eilen aamulla, kun me lähdimme taipaleelle
vähän yli puoli 3. Aurinko paistoi hienojen valko-
pilvien takaa. Jää oli kuitenkin vaikeaa kulkea, ja
pian tuli sumua tuulen mukana, jokapuhalteli samalta
suunnalta (NNE). Koirille käy sitä raskaammaksi
kuta enemmän niiden luku vähenee. Puujalakset-
kaan (varajalakset) eivät näy luistavan; olen jo kauan
aikaa ajatellut ottaa ne pois, kunnes vihdoin tänä
päivänä päätin koettaa. Mutta koirat kulkevat ta-
saista kulkuaan, pysähtyen ainoastaan silloin tällöin,
ja eilen oli ainoastaan neljä koiraa minun rekeni
edessä. Yksi niistä, «Flint", kiskoutui irti valjaistaan
ja karkasi. Emme saaneet sitä kiinni ennen kuin

* Vaikkemme sitä tienneet, niin olimme samalla asteella ja
noin 210 kilometrin päässä Framista,
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illalla, jolloin sen rangaistukseksi tapoimme. Jää on
epätasaisempaa kuin viime päivinä on ollut. Jälkeen-
puolisten meni pilveen ja tuuli kiihtyi, kunnes 3
aikaan puhkesi oikein lumimyrsky. Oli mahdotonta
nähdä minnekäänpäin, kaikki oli vain valkeana,
ainoastaan siellä täällä siniset jäämöhkäleet puristus-
selistä kuumottivat pyryn seasta. Jonkun ajan ku-
luttua kävi jää huonommaksi: minä kulin pahki
puristusselkiin ja röykkiöihin näkemättä niitä, Toi-
voin että tämä on vain pyrypuuska, joka menee pian
ohi: vaan se ei laantunut, ja pian huomasimme että
ei kannattanut jatkaa matkaa. Onneksi ihan sattu-
malta tapasimme hyvän telttapaikan, missä oli tuulen
suojaa: muuten sitä olisikin ollut vaikea hakea ja
löytää tällaisessa ilmassa, kun ei mitään nähnyt.
Etelään päin vaan kuletaan, ja meitä yhä enemmän
alkaa ihmetyttää, kun ei ala näkyä maata. Me las-
kemme nyt jättäneemme 84:nnen asteen taaksemme."

«Perjantaina, toukokuun 10 päivänä, — B,B°.
Elämässämme on monta vaikeutta; eilisestä päivästä
näytti koituvan hyvä päivä, vaan sitten sakea pyry-
ilma meidät esti kulkemasta. Kun eilen aamulla tu-
limme makuusäkistämme, niin näytti olevan niin
kaunis ilma, aurinko paistoi, keli oli tavattoman
hyvä, ja jää edessämme näytti tasaiselta; tätä huonoa
jäätä, johon pyry-ilmassa edellisenä iltana olimme
tulleet, olikin vain kapea vyöhyke. Ennen kuin läh-
dimme taipaleelle oli meidän koetettava ottaa vara-
jalakset pois. Ensin koettelin kuitenkin vetää omaa
rekeäni entisessä asussa ja kun huomasin, että se
luisti hyvin, niin päätin vielä jonkun aikaa antaa
varajalasten olla; minua pelotti, että reki löyhtyy,
kun varajalakset otetaan pois. Tällä aikaa oli Jo-
hansen ottanut varajalakset keskimmäisestä reestä;
vaan kun huomasimme, että toinen koivujalas oli
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vialla muutaman kaplaan luota, niin ei ollut muuta
neuvoa kuin panna varajalakset takaisin paikoilleen.
Se muuten oli vahinko: sillä se reki olisi paremmin
juossut varajalaksitta, jotka olivat kuluneet hampulle,
jota vastoin oikeat jalakset olivat hyvässä tervassa,

«Me pääsimme kuta kuinkin eteenpäin, vaikka
meillä ei ole kuin kolmetoista koiraa, minun rekeni
edessä neljä, koivureen edessä neljä ja Johansenin
reen edessä viisi. Vaan myöhemmin jälkeenpuolisten
meni äkkiä pilveen, ja alkoi sataa lunta hyvin san-
kasti, niin että me emme voineet eteemme nähdä.
Jää oli vielä jotakuinkin tasaista, niin että me jat-
koimme kulkuamme. Eteemme tuli railo, vaan pää-
simme siitä kiertämällä. Pian kuitenkin jouduimme
puristusselkien sekaan ja kerrassaan joutavan jälille,
jossa menimme pahki korkeisiin töyräisiin ja äkki-
putousten partaille näkemättä niitä — minne vain
kääntyi oli kuiluja ja kuoppia, vaikka kaikki näytti
tasaiselta ja hyvältä, vastasataneen lumen peitossa.
Matkan jatkaminen ei nyt mitään merkinnyt: me
päätimme, että parempi on tehdä leiri, syödä päiväl-
liseksi lämmintä jankkia, laskea pituus-asteemme ja
sitten katsastella alkaisiko seestyä, ja jos ei — niin
parempi on nukkua ja olla valmiina siihen kun ilma
sen verran parantuu, että voi kulkea. Nukuttuani
pari tuntia — kello oli silloin jo 1 yöllä — konttasin
teltasta, vaan huomasin, että ilma oli yhtä sakea,
ainoastaan lounaisella taivaalla alhaalla horisontissa
kapea juova sinistä taivasta. Annoin Johansenin
nukkua ja laskin pituus-asteen, joksi sain 64° 20'.
Me olemme siis ajautuneet kelpolailla länteen päin
sitten viimeisen, jos vain lasku on oikein. Kun olin
parhaallaan laskemassa, niin kuulin ryminää ulkoa
muutaman kajakin luota ja epäiltävää jyrsinnän
ääntä. Minä silmäsin ulos —ja aivan oikein, siellä
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olivatkin koirat Johansenin kajakin päällä! Minä
syöksyin ulos, sain muuatta niskasta kiinni, se oli
..Haron", joka parhaallaan makasi jyrsimässä tuoretta
koiranlihaa, mikä oli käytettävä huomispäivän ruuaksi.
Koiralle annoin hyvän selkäsaunan, ja sitten tukin tar-
koin kajakin reijän kannella, suksilla ja sauvoilla."

..Ilma oli edelleen samallainen, pilvessä ja sakea:
vaan tuuli oli kääntynyt etelämmäksi, ja selkeä,
sininen juova lounaassa oli kohonnut vähän korke-
ammalle jään reunasta. Olisikohan tästä odotetta-
vissa länsituuli? Se olisi tervetullut; vaan siinä
tapauksessa oli parasta mennä sisään ja panna odot-
taessaan nukkumaan. Ikävöivin katsein silmäsin si-
nistä juovaa: siellä kaukana oli auringonpaiste ja
siellä oli mahdollista päästä kulkemaan — ehkä tuo
juova oli juuri maan päällä. Minä näin hienojen
kumuluspilvien kulkevan siellä kirkkaassa ilmassa
— jospa oltaisiin siellä! Niin kunpa päästäisiin maalle,
niin silloin kaikki huolet olisivat mennyttä. Nyt ikä-
vöin maalle sanomattomasti. Monta kertaa aamulla
tähystelin teltasta ulos — aina vain sama pilveen
maatunut taivas, vaan alhaalla lännessä ja etelässä
oli yhä sama kirkas juova, nyt vain vähän alempana.
Kun me vihdoin jälkeenpuolisten lähdimme taipa-
leelle, niin oli ilma yhäkin samallainen, ja tuo kirkas
juova horisontissa oli entisellään lounaassa. Minusta
tuntuu, että se on jotenkin yhteydessä maan kanssa,
ja minussa syntyy toivo, että maa ei olekaan ehkä
kaukana. Hitaammasti kävi maalle pääsy kuin olimme
otaksuneet, vaan monta vihollistapa onkin vastusta-
jinamme, ei ainoastaan epätasainen jää ja huono keli,
vaan vielä tuuli, railot ja sakea ilma — kaikki yhtä
ankaroita vastustajia."

«Sunnuntaina, toukokuun 12 päivänä. — 17,5°.
Eilinen päivä ei ollutkaan niin huono, kuin olimme
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otaksuneet siitä tulevan. Pilvistä ja sakeaa tosin oli
koko ajan; me kulimme matkaamme paremmin tun-
nustelemalla kuin näkemällä. Jääkään ei ollut erit-
täin hyvää, vaan me kuitenkin pääsimme eteenpäin,
ja oli meillä joskus muutamia yksityisiä tasangol-
takin kulettavina. Parista railosta, jotka olivat auven-
neet jonkun verran, oli meille vastusta. Kummal-
linen oli tuo kirkas juova, joka yhä vain pysyi SSV:ssä
(oik.) ja joka kohosi korkeammalle sen mukaan kuin
kulimme. Me odotimme myötään, että se leviäisi yli
koko taivaan, ja että saisimme kirkkaan ilman, jota
me tarvitsimme löytääksemme tiemme; vaan ei se
siitään levinnyt, ja kuitenkin se siinä pysyi yhtä
kirkkaana. Sitten se taas aleni, ja ainoastaan kapea
viiru oli näkyvissä alhaalla horisontissa. Lopuksi
katosi sekin. Eilen aamulla 7 aikaan tulimme vyö-
hykkeeseen, jossa oli niin huonoa jäätä, että harvoin
olen moista nähnyt, ja kun minusta ei ollut viisasta
ryhtyä sen kanssa taisteluun näin sakealla ilmalla,
niin rupesimme teltalle. Toivon tulleemme jonkun
15 kilometriä, ja luulen olevan maihin enään noin
97 kilometriä, jos maa vain on 83:nnella asteella. Jää
täällä on huomattavasti toisenlaista kuin tähän asti
on ollut; se ei ole niin tasaista, ja useimmin on van-
hempia ja uudempia railoja japuristusselkiä ja muita
koleikoita — se merkinnee, että maa on lähellä."

«Mutta aika kuluu ja koirat vähenevät. Nyt
meillä ei ole kuin kaksitoista jälellä; eilen tapettiin
«Katta". Ja ruokavarat myös vähenevät vähenemis-
tään, vaikka meillä vielä, jumalan kiitos, on niitä
hyvä joukko jälellä. Ensimmäinen petroli-astia (10
litraa) loppui kolme päivää sitten ja toinen leipä-
säkki on loppumassa. Yhtämittaa tähystelemme
maata malttamattomin mielin, ja aina turhaan kii-
peilen kiikaroimaan korkeimmilta jääröykkiöiltä."
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«Maanantaina, toukokuun 13 päivänä. —13,0°
(minimi — 142°). Täytyy sanoa, että tämä elämä on
ponnistelemista. Koirien luku ja voimat vähentyvät,
ja ne ovat hyvin hitaita ja haluttomia kulkemaan.
Jää käy sitä pahemmaksi kuta lähemmäksi maata
tulemme, ja sen lisäksi on lunta paksummalta kuin
ennen ja on se pehmeämpää. Siitä on vastusta var-
sinkin koleikko-jäällä, sillä vaikka se tasoittaakin
tien, niin se upottaa syvemmälle jäämöhkäleitten vä-
liin, niin että humahtaa yli polvien heti kun las-
keutuu suksilta auttamaan koiria. Hyvin epävarmaa
ja rasittavaa on hiihtää tällaisella kelillä sitomatta
suksia; vaan ei käy sitominenkaan, kun alinomaa
pitää auttaa koiria ja vetää ja kiskoa kelkkoja. Minä
luulen, että tällaisilla mailla intiani-lumikengät oli-
sivat edullisimmat; ollapa nyt niitä joku pari. Muuten
luulen, että eilenkin saimme kuletuksi jonkun toista-
kymmentä kilometriä, ja kun lasken toisen ja eilisen
päivän osalle yhteensä 30 kilometriä, niin luulen etten
liikoja ole pannut. Silloin meillä olisi siis noin 80
kilometriä 83:nnelle asteelle ja siihen maahan, jonka
Payer on ilmoittanut. Meillä on jotensakin eteläinen
suunta, melkein oikeinnäyttävä etelä, jota pidämme
sen vuoksi kun tämä yhtämittainen itätuuli meitä
varmaankin ajaa länteen, ja minä en ensinkään sitä
toivoisi, että ajautuisimme ohi maasta maan länsipuo-
litse, Nyt alkaa olla jotensakin lämmin makuusä-
kissä öisin, viime yönä hikosin, niin että enpä melkein
voinut nukkua."

«Tiistaina, toukokuun 14 päivänä. — 14,i°. Eilen
saatiin hauska lepopäivä. Kun meidän oli lähdettävä
taipaleelle aamiaisen' jälkeen, niin meni pilveen ja
tuli aivan sakea pyryilma, niin että ei maksanut
vaivaa lähteä liikkeelle tällaisessa koleikkojäässä,
jota meillä nyt on edessämme. Minä sen vuoksi
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päätin, että jäämme tähän paikoillemme ja teemme
kaikenlaisia pieniä, tarpeellisia muutoksia, etupäässä
sen, että jaamme kuorman koivureestä toisiin, niin
että vihdoinkin pääsemme tästä kolmannesta reestä,
johon meillä ei enään ollut koiria. Siihen kului
jonkun verran aikaa ja se oli kaikissa tapauksissa
tehtävä, niin että me itse asiassa emme mitään hä-
vinneet jäädessämme paikoillemme sellaisena päivänä.
Niillä puuvaroilla, joita saimme tästä reestä, ja siihen
lisäksi luettuna, mitä meillä oli entuudestaan — kat-
kenneita suksia, sauvoja ja muuta sellaista — päätin
voivamme keittää kotvasen aikaa ja säästää petrolia.
Me tietysti teimme nuotion illalla. Tyhjä petroliastia
pantiin padaksi ja ripustettiin tulelle. Ensin teimme
nuotion teltan oven suulle, vaan siitä pian luovuimme
— ensinnäkin sen vuoksi, että savu tuprusi telttaan,
niin että pian emme voineet pitää silmiä auki. Vaan
se lämmitti hyvin ja oli niin vietävän hauskan nä-
köistä. Sitten nuotio kuletettiin ulommaksi jäälle,
mistä se ei voinut tarttua telttaan ja mistä savukaan
ei kulkeutunut sisään; vaan nuotion lämmin hohde
ja hauskuuskin meni sen mukana. Kun me olimme
polttaneet melkein koko reen ja saaneet padallisen
kiehuvaa vettä ja samalla sulattaneet melkein puhki
koko jaatelin, jolla asumme, jakaupanpäällisiksi hyvä
joukko aikaa oli mennyt hukkaan, niin luovuimme
koko tuumasta ruveta keittämään kelkoilla ja puilla,
pidimme edullisempana pysyä rakkaassa «priimukses-
samme", joka on ja pysyy uskollisena ystävänä ja
rattoisana toverina, jota voimme pitää vieressämme
täällä teltassa säkissä maatessamme. Petrolia meillä
on, luullakseni, riittävästi siksi aikaa kun sitä tarvi-
taan, ja minkä vuoksi siis sotkea muulla? Petrolin
loputtua saamme tarpeeksi traania karhuista, hyl-
keistä ja mursuista."
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..Nyt olen utelias näkemään, mitä olemme voit-
taneet uudella kuormituksella. Jonkun verran ras-
kaampia kajakkirekemme nyt ovat; vaan nytpä sitä
vastoin kummankin eteen on kuusi koiraa. Kärsi-
vällisyytemme palkaksi olemme saaneet kauniin
auringonpaisteen ja kimaltelevan kirkkaan taivaan.
Teltassa on nyt lämmin, niin että täällä nyt maates-
sani hikoan. Yöllä myöskin oli melkein liian lämmin
nukkua."

Jää oli näinä päivinä jonkunlaista: railoista vain
oli meille paljo vastusta. Sen lisäksi koirain voimat
vähenivät vähenemistään, «ne pysähtyvät heti pie-
nimmänkin esteen eteen", ja hitaasti niillä kävi.

Torstaina, toukokuun 16 päivänä, sanoo päivä-
kirja: «Useimmat koirista alkavat olla hyvin uupu-
neita. «Baro" (minun valjakkoni johtaja) oli eilen
aivan mennyttä: se lopulta pääsi töintuskin kulke-
maan ja tapettiin illalla: «Baro" parka! sekin on
uskollisesti kiskonut viimeiseen hetkeensä asti."

«Eilen oli Johansenin syntymäpäivä, hän täytti
2s vuotta, ja sen johdosta meillä tietysti oli pienet
juhlakekkerit ja juhlaruuaksi jankkia, joka on hänen
mieliruokaansa, ja sitten myöhemmin kelpo sitrona-
totia. Teltassa oli lämmin ja mukava olla puolen-
päivän auringon paisteessa. Kello 6 edeltäpuolisten
oli — 15,5°."

«Olen tänään laskenut leveys-ja pituus-asteemme
eilispäivältä ja saanut tulokseksi 83° 36' p. 1. ja 59°
55' i. p. Leveys sopii täydellisesti arvioimisiin suun-
nittelun mukaan, vaan pituus on huolestuttavan län-
tinen, vaikka suuntamme koko ajan on ollut joten-
sakin eteläinen. Jää täällä näyttää ajautuvan aika
vauhtia, ja me saamme asettaa suuntamme idän puo-
lelle etelää, jotta emme ajautuisi maasta ohi. Var-
muuden vuoksi olen vielä uudestaan laskenut havain-
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tomme huhtikuun 7:nneltä ja B:nnelta päivältä, vaan
en huomaa virhettä enkä voi muuta luulla kuin että
olemme jotensakin oikeilla paikoilla. Kummallista
on, että emme näe mitään merkkejä maasta. Kello
10 illalla — 17°.

«Perjantaina, toukokuun 17 päivänä, — 10,9°
(minimi — 19°). Tänään on siis toukokuun 17. Olin
varmaan luullut, että sinä päivänä olisimme maan
lähellä jossakin paikoin; vaan «ei ollut niin sal-
littu". Makoilen täällä säkissä ja kuvailen iloa,
mikä nyt on siellä kotimaassa, haaveilen olevani
keskellä lasten kulkuetta ja aaltoilevia ihmisjouk-
koja, jotka tällä hetkellä kulkevat kaupungin katuja
— ilo loistaa jokaisesta silmästä. Miten kaikki on
sentään rakasta ja kaunista. Kas lippuja, miten
niiden punainen vaate liehuu sinisessä kevät-ilmassa,
ja aurinko — miten kauniisti se ailahtelee hienossa,
vastapuhjenneessa lehdikössä. Ja täällä me ma-
kaamme ajelehtivalla jäällä, tietämättä varmaan missä
olemme, tai miten kaukana muutamasta tuntematto-
masta maasta, jossa toivomme tapaavamme jotakin
henkemme piteiksi ponnistellaksemme kotia kohden:
olemme kahden koiravaljakon kanssa, jotka joka päivä
pienenevät ja joiden voimat joka päivä vähenee; mei-
dän ja päämaalimme välillä on jää-erämaa, joka voi
asettaa eteemme — tiesi mitä esteitä, ainakin railoja
ja puristusselkiä; ja kuletettavana reet, jotka ainakin
nyt vielä ovat liian raskaat meidän voimillemme. Me
hinaudumme aina vain vaivaloisemmin edelleen, kilo-
metri kilometriltä, ja sillä aikaa ajelehtiva jää ehkä
kulettaa meidät länteen päin merelle, pois siitä
maasta, jota kohden me pyrimme. Vaivaloista ja
työlästä — niin on; vaan kerran siitä loppu tullee,
kerran päästänee perillekin ja kolmivärisen
lippumme nostamme mekin liehumaan toukokuun
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seitsemännentoista päivän kunniaksi. 83V2 leveys-
asteellakin on sitä päivää vietettävä. Ja jos kohtalo
meille sitten suo ensimmäisen vilahduksen maasta,
niin on ilomme kaksinkertainen."

«Eilen oli kova päivä. Ilma oli kaunis, kerras-
saan säteilevän loistava, keli mainio ja jää hyvä, niin
että oli täysi syy odottaa kelpo päiväntaivalta, vaan
nuo koirat! Ne pysähtyivät lakkaamatta, ja tien
katsojan täytyy kulkea matka kolmeen kertaan: en-
siksi hakemassa tie ja latu aukaisemassa, sitten
täytyy palata ajamaan koiria — sillä tavoin käy
hitaasti. Tasaisilla paikoilla ne kyllä joskus kul-
kevat kutakuinkin hyvin; vaan kun vähäinenkään
este tulee, niin seis. Eilen koetin minä itsekin vetää.
Silloin kävi vähän paremmin, vaan se ei käy tietysti
silloin laatuun, kun on haettava tie huonossa jäässä."

«Kaikesta huolimatta me kuitenkin hinaudumme
eteenpäin, ja lopuksi saanemme palkkamme, joka jo
olisi suuri, jos pääsisimme maalle ja maajäälle, jossa
ei ole näitä railopahuuksia. Eilen tuli niitä tiellemme
neljä oikein suurta. Ensimmäinen, johon tulimme
pahki, ei ollut kovin vaikea yli päästä. Sitten ku-
limme vähän matkaa hyvänpuoleista jäätä, vaikka
olikin railo railon vieressä ja puristusselkä toi-
sensa takana. Sitten tuli ilkeä railo, jota meidän
piti pitkältä kiertää. Sen jälkeen taas jotakuinkin
välttävää matkaa ja tällä kertaa melkoista pitem-
mältä: vaan sitten aukesi eteemme niin suuri railo,
tai oikeammin uoma, ettemme sellaista vielä olleet
tavanneet, oikein sellainen, jota venäläiset olisivat
sanoneet «polkijaksi". Se oli jäässä, vaan jää oli
niin heikkoa, että se ei meitä kannattanut. Hyvässä
toivossa kulimme lounaaseen (oik.) sen laitaa, ja luo-
timme siihen, että pian tapaamme sellaisen kohdan,
josta pääsemme yli, vaan tätä «pian" ei tullutkaan.
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Siellä, missä luulimme ylimenopaikan tapaavamme,
aukesi eteemme hämmästyttävä näky: uoma ulottui
näköpiiriin saakka lounaaseen, niin ettemme siitä
päätä nähneet. Siellä kaukana kangasti kaksi yksi-
tyistä jäämöhkälettä vedenpinnan yläpuolelle; näytti
ihan kuin ne olisivat uineet irrallaan vedessä, muut-
tivat yhtämittaa muotoaan, katosivat ja ilmestyivät
uudelleen. Näytti ihan siltä kuin uoma olisi län-
nessä päättynyt mereen. Korkeimmalta läheisyydessä
olevalta jääröykkiöitä näin kuitenkin jäätä niiden
toisella puolellakin, se kangastuksen takia oli kor-
keammalla; vaan ei ollut lainkaan varmaa, että siinä
oli uoman pää, luultavampaa oli, että siinä uoma
vain teki polvekkeen. Mitä on tehtävä? Ylipääsy
näytti tällä hetkellä mahdottomalta; jää oli heikkoa
kulkea ja liian vahvaa soutaa kajakilla, jos laittai-
simmekin ne kuntoon. Miten kauan aikaa tähän
vuoden aikaan jää tarvitsi vahvistuakseen, en tiennyt,
vaan yhdessä päivässä se tuskin ehtisi tapahtua; liian
vaikea oli siis ruveta sitäkin odottamaan. Mahdo-
tonta oli arvata kuinka kauas uoma ulottui, ja kuinka
kauan saisimme kulkea sen vartta, ennen kuin löy-
täisimme ylimenopaikan ja pääsisimme jatkamaan
suuntaamme; siltä vain näytti, että monet päivät
siihen kuluu. Houkuttelevalta ei myöskään tuntunut
palata sinne, mistä olimme tulleet; me sortuisimme
liian kauas päämaalistamme, ja voisi käydä niin, että
saisimme sitäkin suuntaa kulkea kotvan aikaa, ennen
kuin tapaisimme ylimenopaikan. Railon suunta oli
oikeinnäyttävä SSO°V. Tätä tietä joutuisimme joten-
sakin syrjään suunnastamme, jonka nyt pitäisi pa-
remminkin olla idän puolella etelää; vaan se kui-
tenkin vei meitä lähemmäksi, ja me siis jatkoimme
matkaamme. Pian tulimme uudelle railolle, joka oli
ihan poikittain toiseen. Siinä oli jää niin lujaa, että
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kesti kulkea, ja kun minä tarkastelin jäätä itse suu-
ressa railossa poikittaisen railon ulkopuolella, niin
löysin vyöhykkeen, jossa uusi jää oli puristuksessa
työntynyt kokoon useampiin kerroksiin, niin että se
meidät hyvin kesti, ja lopultakin pääsimme onnelli-
sesti tämänkin railon yli, jota olimme luulleet saa-
vamme seurata tiesi kuinka monta päivää. Niin ku-
lettiin taas edelleen työllä ja tuskalla, kunnes puoli
9 illalla olimme taas uuden railon edessä, joka oli
edellisen veroinen, ja se vain eroitusta, että näköala
«merelle" tällä kertaa' oli koilliseen päin, jota vastoin
sen lounaassa rajoitti jää. Railossa oli uusi jää,
reunamilla vain vähän vanhempaa ja vahvempaa,
niin että se kannatti; minä hiihdin edelle tietä
hakemaan, vaan en löytänyt, vaikka kuin kauas
olisin mennyt; joka paikassa oli keskirailolla kape-
ampi tai leveämpi kohta, jossa jää oli niin heikkoa,
että ei olisi uskaltanut lähteä kelkkoja yli yrittämään.
Me päätimme ruveta leirille ja odottaa tähän päivään
saakka, joksi toivoimme jään vahvistuvan tarpeeksi.
Ja tässä me siis makaamme mainittu railo edes-
sämme. Jumala tietää, mitä ihmeitä tänään voi ta-
pahtua meille."

«Sunnuntaina, toukokuun 19 päivänä. Ja touko-
kuun seitsemästoista hämmästytti meitä sillä, että
huomasimme railot täynnä partavalaita. Juuri kun
olimme päässeet taipaleelle ja oli kulettava sen railon
yli, jonka ääreen edellisenä päivänä olimme pysäh-
tyneet, niin kuulin jonkunlaista puuskutusta, aivan
kuin valaan puhallusta. Luulin ensin, että koirat
ääntelivät, vaan sitten kuulin äänen selvään railolta
päin. Minä kuuntelin. Johansen oli kuullut sitä
koko aamun, sanoi hän, vaan oli vain luullut, että
jää puristui kaukana. Ei, tämän äänen olin hyvin
tuntevinani, ja minä tähystelin avantoon, josta olin
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äänen viimeksi kuulevinani. Yhtäkkiä näen jotakin
liikkuvan, mikä ei voinut olla putoavaa jäätä — ja,
elähän mitään, tuolla pistäysikin valaan pää esiin,
sitten ruumis teki tuon hyvin tunnetun kaaren ja
katosi, sitten vielä sama ääni — niitä oli koko parvi.
Minä huusin, että oli valaita, ja olin yhdellä hyppä-
yksellä reen luona, josta kaivoin esiin pyssyni. Sitten
oli vain harppuna saatava kuntoon. Siihenkään ei
mennyt pitkä aika. Ja minä olin valmis jahtiin.
Vaan tällä aikaa olivat otukset kadonneet siitä avan-
nosta, jossa ne ensiksi olin nähnyt; kuulin niiden
puhallusta idempänä olevista aukoista. Kulin railoa
pitkin siihen suuntaan, vaan en päässyt pyssyn kan-
tamalle, vaikka pari kertaa olinkin hyvin lähellä
niitä; ne nousivat aina pienten avantojen kohdalla,
joita oli pitkin railoa. Oli tosin toivoa, että jos tässä
pysähtyisimme ja minä makoilisin vaanimassa päivä-
kauden railojen ääressä, niin voisia saada ammu-
tuksi niitä; vaan meillä ei ollut aikaa kuluttaa, ja
jos saisimmekin yhden, niin emme voisi paljoa ku-
lettaa mukanamme — kuormat ovat raskaat jo entuu-
destaankin."

«Me löysimme ylimenopaikan railosta ja kulimme
eteenpäin, kaksi lippuamme päivän kunniaksi liehu-
massa kuormillamme. Kun nyt kävi niin hitaasti,
että hitaammin tuskin voi käydä, niin päätin vih-
doinkin päivällisen aikana ottaa varajalakset pois
reestäni ja koettaa uushopeakiskoja. Erotus oli niin
tuntuva, että oli ihan kuin toinen reki. Tästä aikain
kulimme hyvää vauhtia, ja vähän ajan kuluttua
otimme varajalakset Johanseninkin reestä. Kun me
sen lisäksi saimme hyvää jäätä päivemmällä, niin
sujui matka tavattoman hyvin; me pysähdyimme
puoli 12 eilen, ja luulen kulkeneemme sinä päivänä
15 kilometriä, niin että nyt meidän pitäisi olla 83°
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20' p. 1., tahi niille main. Vihdoin siis olemme pääs-
seet leveys-asteille, joilla ihmisiä ennenkin on ollut,
ja meillä ei voi olla pitkältä maihin. Vähää ennen
teltalle rupeamistamme eilen kulimme muutaman
railon yli, joka oli kahden edellisen veroinen, vielä
vähän leveämpikin. Sitä myöten kulimme hyvän
matkaa etelään päin. Täälläkin kuulin valaan puhal-
lusta; vaan vaikka en ollut kaukana siitä avannosta,
josta ääni kuului, ja vaikka aukko oli pieni, niin en
mitään nähnyt. Johansen, joka tuli jalempana koi-
rain kanssa, sanoi, että heti railolle tultua koirat
olivat saaneet jostakin vainua ja pyrkivät tuulta
vasten. Kummallista, miten paljo täällä on valaita."

«Tämä jää, jota me nyt kulemme, on hämmäs-
tyttävän tasaista. Tuskinpa yhtään uutta puristus-
selkää, ainoastaan pieniä vanhempia mykylöitä, joissa
on osaksi lunta välissä, ja sitten näitä kummallisia,
leveitä, päättymättömiä railoja, jotka kaikki ovat sa-
manlaisia ja kulkevat aivan yhtäsuuntaisesti. Ja ne
ovat aivan erilaisia kuin ne, joita tähän asti olemme
nähneet. Ja niissä huomasin railon pohjoispuolella
olevan jään ajautuvan länteen päin verraten etelä-
puolella olevaan jäähän, vaan nyt täällä on päinvas-
toin; etelän puoleinen jää täällä kulkee länteen."

«Kun minua pelottaa, että me yhtämittaa ajau-
dumme kovaa vauhtia länteen päin, niin olen pitänyt
suuntamme hyvin itäisenä, SSE, ja vieläkin idem-
mäksi, sen mukaan minkälaista jää on."

«Meillä oli uljas juhlapäivällinen toukokuun seit-
semännentoista kunniaksi — tosin vasta kahdeksan-
tenatoista, — oli jankkia ja puolukkahilloa, ja vatsa
pingollaan tunkeusimme sitten makuusäkkiin."

Vähitellen sitä mukaa kuin tulimme etelämmäksi,
muuttui jää epätasaisemmaksi ja pahemmaksi kulkea.
Väliin oli verraten hyviä tasangoita, vaan usein kulki
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niiden halki leveitä vyöhykkeitä täynnä puristus-
selkiä ja railoja, joista oli meille paljo vastusta.

Toukokuun 19 päivänä olen päiväkirjaani kir-
joittanut, että «kävin korkeimmalla jääröykkiöllä,
mitä tähän asti olen nähnyt. Mittasin sen arvioi-
malla ja sain sen korkeudeksi noin 7,5 metriä jään
rajasta, josta minä nousin, vaan jää oli myöskin
jonkun verran vedenpinnan yläpuolella, niin että
röykkiön korkeus oli kaikkiaan 9,5. Sen selkänä oli
aivan lyhyt ja mutkikas puristusselkä, joka oli ihan
pientä jäätä."

Sinä päivänä näimme myöskin karhun jälkiä ensi
kerran koko matkallamme. Hyvin iloisiksi tulimme,
kun näimme varmasti päässeemme seuduille, missä
oli karhuja; nyt voimme toivoa ennemmin tai myö-
hemmin saavamme paistin.

Toukokuun 20 päivänä oli aika lumimyrsky, niin
että emme nähneet kulkea huonolla jäällä. «Tie-
tysti ei muuta neuvoa kun ryömiä makuusäkkiin
taas ja nukkua niin kauan kuin jaksoi. Lopuksi
kuitenkin käy nälkä ankaraksi, ja minä konttaan
ulos säkistä keittämään kelpo Jankin maksapiirak-
kaista. Sitten kupillinen juustojuomaa, ja taas säk-
kiin kirjoittamaan tai nukkumaan, miten milloinkin
haluttaa. Ja täällä me siis makaamme eikä ole
muuta tehtävänä kuin odottaa myrskyn laantumista,
että taas voimme lähteä taipaleelle."

«Meidän täytyy olla suunnille 83" 10' p. 1., ja
meidän olisi pitänyt jo saavuttaa Petermannin maa,
jos se vain on siinä, missä Payer sen luuli olevan;
mutta me joko olemme hitossa tai on maa hyvin
pieni. Tämä itätuuli kai meitä ajaa vain länteen,
merelle päin Huippuvuoria kohti. Tiesi kuinka suuri
vauhti jäällä on täällä. No, emme hätäile, meillä
on kymmenen koiraa. Ja jos ajautuisimme Kap
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Fligelyn ohi, niin onhan riittämään asti maata län-
nemmässäkin, ja siitä me tuskin sivu pääsemme.
Nälkään me tuskin voimme kuolla, ja jos niinkin
pahasti kävisi, että meidän pitää jäädä talvehtimaan,
niin siitäkin selviämme hyvin, kun vain ei tuolla
kotona olisi odottajaa. Barometri laskeutuu yhtä-
mittaa, niin että tästä tulee pitkällinen juttu, vaan
kyllä me kestämme."

Vastapuristunutta jäätä.

Valokuvan mukaan toukokuulla 1895.

Seuraavana päivänä (toukokuun 21) jälkeenpuo-
listen pääsimme vihdoinkin jatkamaan matkaamme,
vaikka ilma olikin vielä sakea ja pyryytti, niin että
me kulimme melkein kuin sokeat.

«Kun tuuli oli kova ja suoraan perintakainen, ja
kun jää oli jotensakin tasaista, niin laitoin vihdoin
purjeen rekeeni. Reki nyt luikui melkein itsestään,
vaan se ei vaikuttanut ollenkaan koirain kulkuun, ne
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kulkivat hidasta kulkuaan niinkuin ennenkin. Ne
raukat uupuvat yhä enemmän, ja keli on raskas ja
pehmyt."

Sinä päivänä tulimme useitten jäätyneitten rai-
lojen yli; «tässä on mahtanut olla joku aika sitten
valtavat alat avovettä."

«Luulenpa että en kovin paljoa syrjään iske,
kun otaksun, että kulimme 22 kilometriä, ja meillä
siis olisi 83:mas aste takanamme, vaan ei vieläkään
merkkiäkään maasta. Tämä alkaa jo käydä jännit-
täväksi."

«Perjantaina, toukokuun 24 päivänä. — 7,4°
(minimi —11,4"). Eilen oli meillä kova päivä, kovin
mitä tähän asti on ollut. Railo, jonka luo pysäh-
dyimme edellisenä päivänä, näytti pahemmalta kuin
kaikki muut. Eineen syötyä, kello 1 aamusella, ja
sillä aikaa kun Johansen paikkasi telttaamme, lähdin
minä haeskelemaan ylimenopaikkaa, vaan kolme
tuntia kulettuani palasin tyhjin toimin. Meillä! ei
ollut muuta neuvoa kuin taivaltaa railon vartta itään
päin, sillä totta kai lopuksikin yli pääsemme; vaan
siitä tuli pitempi aikainen työ kuin olimme kuulleet-
kaan. Kun tulimme sinne, missä railo näytti lop-
puvan, niin koko jää oli halkeillut poikin ja pitkin
kaikkiin suuntiin, ja jaatelit uiskentelivat sekaisin
aika vauhtia,- niin ettei millään taholla ollut luotet-
tavaa ylipääsykohtaa. Jos tapasinkin sellaisen kohdan,
josta näyttij pääsevän, niin siihen kun kävin sinne
reet hakemassa, olikin railo auvennut. Me kuitenkin
saikkasimme eteenpäin teliltä telille päästäksemme
yli. Allamme ja ympärillämme oli puristusta, ja oli
hyvin vaikea siitä selvitä. Monta kertaa luulimme
vihdoinkin päässeemme yli, vaan silloin ilmestyi
eteemme yhä pahempia railoja ja halkeamia, Väliin
olimme joutua ihan epätoivoon."
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«Niistä ei tahtonut tulla loppua; minne vain
kääntyi, niin ammotti leveitä vesi-uomia vastassa;
tummalla taivaalla näimme mustia, uhkaavia heijas-
tuksia vedestä kaikissa suunnissa, näytti melkein
siltä kuin koko jää olisi halennut pirstaleiksi. Olimme
nälkäisiä ja hengen rajoille väsyneitä, vaan halu-
simme päästä tästä ja saada tämän vastuksen sel-
kämme taakse ennen kuin pysähdymme päivälliselle.
Vaan vihdoin oli melkein toivotonta, ja kello 1 —

yhdeksän tuntia työtä tehtyämme — päätimme syödä.
On se kummallista; olkoon miten paha tahansa, vaan
kun pääsee säkkiin ja saa ruokaa, niin silloin kaikki
surut ovat unehtuneet, ja ihmisestä on tullut onnel-
linen eläin, joka syö itsensä täyteen niin kauan kuin
silmät auki pysyvät, ja nukahtaa ruoka suuhun.
Onnellista kevytmielisyyttä! Vaan kello 4 oli taas
ryhdyttävä tähän samaan toivottomaan saikkaukseen
päästäksemme pujottautumaan tästä sekasorrosta.
Jotta vaivaimme mitta olisi kukkurillaan, oli ilma
niin sakea ja varjoton, että oli mahdoton nähdä jal-
kansa sijaa, niin että ei tiennyt astuiko pahki jää-
toyrääseen vai syöksyikö kuiluun. Oh, tällaista har-
majaa ilmaa meillä on aivan liiaksi. Kuinka monen
railon ja halkeaman yli menimme, ja kuinka monesta
pahasta puristusselästä oli yli kavuttava ja kiskottava
raskaat reet, en tiedä, vaan monta niitä oli. Niitä
kulki poikin jos pitkin kaikkiin suuntiin, vesi ja
suppo ammottivat vastaamme kaikkialta."

«Vaan aika aikaansa kutakin, ja niin oli tässäkin.
Kun olimme puolitoista tuntia saikanneet, niin vii-
meinen railo oli takanamme ja edessämme oli kaunis
tasanko. Kaikkiaan olemme nyt puskeneet tässä
railoverkossa kaksitoista tuntia, niin että yhteensä
tulee 15 tuntia. Me olimme ihan näännyksissä ja
märkinä. Mahdotonta on sanoa, montako kertaa
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meidät pudotti petollinen lumipinta, joka on veden
peittona jäätelien välissä, niin että luulee sen olevan
kiinteää jäätä. Muutaman kerran aamupäivällä oli
minulle käydä huonosti. Minä hiihdin aivan rauhal-
lisesti lujaa jäätä — niinkuin luulin — ja yhtäkkiä
koko perustus alkaa allani vaipua; onneksi oli muu-
tamia jäämöhkäleitä lähellä, joiden päälle heittäysin,
ja takanani silloin oli sininen meri lumen päällä,
missä olin ollut. Siitä olisi tullut pitkä uintiretki
jääsupossa, ja se ei olisi ollut mikään hauska juttu,
semminkin kun olin yksinäni."

«Sitten me jatkoimme matkaamme tasangon yli.
Vaan onni ei ollut pitkällinen; mustasta vyöhykkeestä
taivaalla näimme, että edessämme oli uusi railo. Me
olimme sen luona 8 aikaan illalla. Minä olin jo niin
väsynyt, etten jaksanut lähteä sen vartta kulkemaan
ja hakemaan ylimenopaikkaa, varsinkin kun mer-
keistä päättäen sen takana oli toinen railo, ja tässä
sakeassa ilmassa ei voinut nähdä jäätä ympärillään.
Nyt ei ollut muusta kysymys kuin löytää telttapaikka;
vaan se ei ollut niin helposti löydetty kuin sanottu.
Pohjoinen tuuli kovasti, ja suojapaikkaa ei ollut löy-
dettävissä tasaisella jäällä, jolle juuri olimme tulleet.
Tutkittiin jokainen kolo ja jokainen kunnas, mitä
siinä pyryilmassa tavattiin; vaan kaikki olivat pieniä.
Lopuksi saimme tyytyä pieneen röykkiöön, joka oli
varsin niukka suojapaikaksi; ja sen luona oli niu-
kalta luntakin, niin että ainoastaan suurella työllä
onnistuimme saamaan teltan pystöön. Ja viimeinkin
«priimus" tohisi touhussa siellä sisällä, kalakeitto
levitti lemuaan, ja kaksi onnellista olentoa istui
säkissä ja nautti sydämmen halulla elämästä, tyyty-
väisinä, sillä vaikka päiväntaival ei ollutkaan pitkä,
niin olipa tieto siitä, että olivat voittaneet taas
suuren vastuksen."
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»Eineen aikana tänään olin ulkona ja sain puoli-
päivänkorkeuden, joka iloksemme ilmoitti 82° 52'

P . 1.»
«Sunnuntaina, toukokuun 26 päivänä. — Kun

jää on niin epätasaista kuin nytkin, niin on kulku
sanomattoman raskasta. Lumi on pehmyttä; heti
kun vähänkään astuu suksilta syrjään, niin uppoaa
haarojaan myöten, ja se tapahtuu useinkin. Eikä
käy laatuun sitoa suksiaan kiinni; sillä täytyy ihan
myötään auttaa koiria. Jos sen lisäksi on sakea
ilma, niinkuin eilenkin, niin kulkee pahki pahimpiin
röykkiöihin ja luminietoksiin näkemättä niitä, tuore
lumi kun leviää valkoisena kaikkialla, ja valo tulee
joka suunnalta, niin ei synny mitään varjoja. Yht-
äkkiä tuupsahtaa kumoon lumihankeen, ja silloin saa
ponnistella suksilleen päästäkseen. Sellaista on yhtä-
mittaa, ja kuta kauemmin sitä kestää sen pahem-
maksi se käy. Lopulta on niin väsynyt, että hoiper-
telee suksillaan aivan kuin olisi humalassa. Nilkat
varsinkin vaivautuvat pahasti, kun sukset ehrät ole
kiinni, niin että jaloille on epävarmaa ja alituista
vääntelemistä, monet päivät ovatkin nilkat olleet aje-
tuksissa. Mutta vaikka jalat ovatkin hellät ja haa-
voissa, niin eteenpäin silti kuletaan ja sehän on pää-
asia. Mutta se on pahempi, että koirat uupuvat,"

»Tänään olen laskenut eilisen havainnon, ja huo-
maan iloksemme, että pituus on 61° 27' (leveys oli
82° 52'). Emme siis ole ajautuneet länteen päin,
vaan tulleet jotakuinkin suuntamme mukaisesti ete-
lään päin. Alituinen pelkoni, että ajaudumme maan
ohi näyttää siis turhalta, ja voimme toivoa tapaa-
vamme sen joskus. Olemme ehkä idempänä kuin
kuin luulemmekaan; vaan ei ole syytä otaksua, että
olisimme lännempänä. Jos me sen vuoksi kulemme
jonkun matkaa suoraan etelään, ja sitten lounaaseen,
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niin täytyy meidän tulla maihin, ja siihen ei voi
monta päivää olla. Otaksun eilen tulleemme 22
kilometriä etelään; me siis nyt olisimme 82° 40'.
Vielä pari päiväntaivalta, niin leveytemme on hyvin
tyydyttävä."

»Jää edessämme näyttää kulettavalta, vaan tai-
vaasta päättäen on edessä päin railoja aikalailla. Ei
ole muusta kysymys kuin riidellä niistä yli; minä
en olisi ollenkaan halukas kajakkeja laittelemaan
kuntoon nyt ja kuluttamaan aikaa, ennen kuin
olemme] päässeet maihin ja päässeet maajäälle; sil-
loin meillä on hyvää aikaa. Kumpikin kajakki tar-
vitsee perinpohjaisen korjauksen, niin runkonsa kuin
päällystyksensä puolesta. Nyt haluan vain kulkea
eteenpäin ja käyttää koiria niin kauan kuin meillä
niitä vielä muutamia on."

»Tänään hauska sunnuntai-aamu teltassa. Nuo
havainnot saivat minut hyvälle tuulelle, minusta
elämä tuntuu niin valoisalta. Pian pääsemme hyvää
vauhtia kulkemaan avovettä. On hauskaa, kun pääsee
käyttämään kajakkeja ja pyssyjä, tämän ijankaik-
kisen kelkoilla saikkauksen sijaan! Ja kun pääsee
tuosta ijankaikkisesta karjumisesta koirille, se tuntuu
niin pahalle, että korvia särkee ja rasittaa joka her-
mosäijettä."

»Maanantaina, toukokuun 27 päivänä, Eilis-
aamusta asti olemme nähneet sinisiä vesipilviä tai-
vaalla, samoja, joita näimme edellisenäkin päivänä,
ja minä suuntasin kulkumme suoraan sitä kohti,
missä olisi yhtenäisempää jäätä vesipilvistä päät-
täen, ja missä siis olisi helpoin päästä kulkemaan.
Jälkeenpuolisten tapasimmekin toisen railon toisensa
jälkeen, joista taivas meille oli antanut merkkejä.
Iltapuoleen oli helppo nähdä, että lähestyimme rai-
loja, jotka olivat pahempaa laatua: vesipilvet olivat
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uhkaavan mustia ja pahan näköisiä varsinkin meidän
itä- ja länsipuolellamme. Kello 7 aikaan nousin kor-
keimmalle jääröykkiölle ja näin sieltä suuren railon,
joka ulottui niin kauas kuin silmä kantoi. Se oli
leveä ja näytti pahemmalta kuin yksikään edellisistä
oli näyttänyt. Kun koirat olivat väsyksissä, päivän-
taival hyvä ja meillä erinomainen telttapaikka aivan
vieressämme, niin asetuimme leirille. Varsin tyyty-
väisinä, varmoina siitä, että nyt olimme 82 '/k0, ja
onnellisina siitä, että meillä ei mitenkään voinut
olla enään pitkältä maihin, katosimme säkkiin."

»Eineen aikana olin ulkona ja otin puolenpäivän
korkeuden; se näyttää, ettemme ole pettyneet, me
olemme 82° 30', ehkä vielä minutin tai kaksi ete-
lämpänäkin. Kummallista kummempaa on, ettemme
näe mitään merkkejä maasta. En voi sitä muuten
selittää kuin että olemme muutamia asteita idem-
pänä kuin olemme otaksuneet, * Aivan mahdot-
tomana pidän sitä, että olisimme niin paljon län-
nempänä, kuin meidän pitäisi olla mennäksemme
Petermannin maan ja Kuningas Oskarin maan ohi
näkemättä niitä vilahdukseltakaan. Olen taaskin kat-
sellut edellisiä havainnoltamme, tutkistellut uudes-
taan matkamäärittelymme, tuulisuhteet ja kaikki
ajasumismahdollisuudet sen päivän jälkeen, jolloin
sain viimeksi varman pituushavainnon (huhtikuun 8
päivän) siihen päivään saakka, jolloin määrittelyn
mukaan otaksuin olevamme 86° i. p. (huhtikuun
13 päivänä), vaan en voi huomata mitään suu-

rempaa virhettä; niin suurella vauhdilla ei jää ole
voinut ajautua juuri niinä päivinä, koska määritte-

* Me olimmekin 6 1/i astetta idempänä kuin luulimme.
Niinhän olinkin huhtikuun 14 päivänä (vertaa muistiinpanojani
siltä päivältä) edellyttänyt, että se pituus-aste, (86 n k p.) jonka
silloin otaksuin, oli liian läntinen.
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lymme muuten sopivat hyvin yhteen havaintojemme
kanssa."

»Eilen illalla teurastettiin „Kvik". Raukka, se
oli aivan nääntynyt, eikä kyennyt vetämään sanotta-
vasti, tuskinpa ollenkaan. Minusta tuntui pahalta
erota siitä; vaan minkä sille voi? Jos olisimme saa-
neetkin tuoretta lihaa, niin kaikissa tapauksissa olisi
kulunut aikoja siihen, kun se olisi päässyt entisiin
voimiinsa, ja silloin me sitä emme ehkä olisi enään
tarvinneet; ja sen vuoksi se nyt sai mennä. Vaan
suuri se oli ja kolmeksi päiväksi siitä riitti syödä
kahdeksalle koiralle, jotka vielä olivat jälellä."

»Minua yhtämittaa ihmetyttää tämä jää, jota
kulemme. Se on tasaista ja kaunista, ainoastaan
siellä täällä hajallaan irtanaisia jäämöhkäleitä, ja
väliin suurempia tai pienempiä puristusselkiä; vaan
kaikki tämä jää on tuskin talven vanhaa, ja kaikessa
tapauksessa se on syntynyt vasta viime kesän jälkeen.
On ihan harvinaista, jos sattuu tapaamaan jonkun
pienemmän alan vanhaa jäätä, tai edes vanhan jaa-
telin, joka on kesän yli ollutta niin harvinaista,
että viimeisellä telttapaikallamme oli mahdoton löytää
suolatonta jäätä, joka olisi ollut kesän auringon sula-
tettavana; meidän on täytynyt sulattaa juomavesi
lumesta. * Varmaa on, että siellä, mistä nämä jää-

* Edullisempaa on ottaa jäätä kuin lunta keittokoneeseen
veden sulattamista varten, varsinkin jos lumi ei ole vanhaa ja
kiteistä Uudesta lumesta lähtee vähän vettä ja se tarvitsee
paljo lämpöä sulaakseen Suolaisen veden jäästä, joka on ollut
kesän auringon vaikutuksen alaisena, on siitä osasta, joka on
vedenpinnan yläpuolella, varsinkin korkeissa jaateleissa, kadonnut
suurin osa suolasta siten, että suolakerros vähitellen painuu alas
jään huokoisista, ja sellaisesta jäästä tulee sen vuoksi erinomaista
juomavettä. Muutamilla retkikunnilla on ollut sellaiset ennakko-
luulot, että olisi muka vaarallista käyttää jäätä juomavedeksi,
jos siinä on vähänkään suolaa. Tämä on erehdys, joka tuotti
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joukot tulevat, on viime kesänä tai syksynä ollut
avovettä, ja sitä on ollut laajalta, kun me olemme
tällaista jäätä kulkeneet jo pitkät matkat: koko ei-
lisen päivän ja suuren osan edellisestä päivästä, jota
paitse sitä on ollut suuret alat vanhemman, kesän-
aikuisen jään seassa. Ei voi ajatella, että tämä jää
muodostuisi täällä lähellä. Uskottavampaa on, että
se on tullut idempää tai kaakosta ja on ehkä syn-
tynyt avovedessä Wilczekin maan itäpuolella. Minä
uskon tämän osoittavan, että voi olla paljo avovettä
kesällä tai syksyllä Wilczekin maan itä- tai koillisran-
nalla." *

„Nyt jonkun aikaa railot olivat pahempia kuin
koskaan ennen, ja vaivat alkoivat oikein toden teolla,
railoja ja halkeamia oli poikin ja pitkin kaikkiin
suuntiin. Jää oli osaksi epätasaista, ja keli pehmyt
ja raskas."

»Jos olisi voinut katsella tätä jäätäylhäältäpäin,
niin olisi nähnyt, että railot muodostavat verkon epä-
säännöllisillä silmillä." Onneton se, joka sotkeutuu
tähän verkkoon!

»Keskiviikkona, toukokuun 29 päivänä. Eilen
aloin käyttää komageja. Se oli hyvä muutos. Jalat
pysyvät lämpiminä ja kuivina, ja sitten pääsee kai-

esim. Jeannette-retkikunnan miehille niin paljo turhaa vaivaa, he
keripukkia peläten destilleerasivat veden ennen kuin käyttivät
sitä juomaksi.

* Niin kuin myöhemmistä huomioistamme näkyy, eivät
nämä otaksumiset, joita tässä olen esitellyt, voi olla varsin
oikeita. Me itse asiassa olimme silloin "Wilczekin maan pohjois-
tai koillispuolella, joka muuten näkyy olevan vaan pieni saari
Muuten on täytynyt olla laajalti avovettä edellisenä syksynä
siellä, missä tämä jää muodostui. Mutta kun ottaa huo-
mioon, miten paljo avovettä me näimme sittemmin, talvel-
lakin, Frans Josefin maan pohjoisrannalla, niin on tämä helppo
ymmärtää.
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kesta työstä, jota on lapikkaista* aamuin ja illoin;
ne alkavat olla ihan kuin märkä riepu tässä leudossa
ilmassa, ja sitten ei tarvitse enään maata märät
sotkut rinnallaan ja jaloissa yöllä,"

Tänä päivänä näimme ensimmäisen linnun:
myrskylinnun (Procellaria glacialis).

»Torstaina, toukokuun 30 päivänä. Eilen aamulla
5 aikaan lähdimme taipaleelle iloisina, että nyt meillä
oli koko railoverkko takanamme. Mutta mitäs vielä
— emme olleet pitkältä päässeet, ennen kuin uusia
railoja sinerti edessämme. Heti kun tapasin sopivan
jääröykkiön, kiipesin katsomaan. Ja näky, joka
avautui eteeni oli kaikkea muuta, vaan ei elähyttävä:
railo toisensa vieressä poikin ja pitkin, sellaista
niin pitkältä kuin silmä kantoi, ja tätä railokkoa oli
suoraan edessämme ja kummallakin kupeella; me-
nimmepä mihin suuntaan hyvänsä, niin emme pääse
verkosta. Kulin pitkän matkaa katselemaan eikö
olisi mitään mahdollisuutta päästä yli ja eikö olisi
yhtenäisiä jäätasangoita, joita meillä tätä ennenkin
oli ollut, vaan koko jää näytti olevan repaleina, ja
kaiketi oli sellaista maalle saakka. Me emme enään
olleet tekemisissä yhtenäisen, paksun napaseutujään
kanssa, vaan meillä oli nyt hienoa, rikkinäistä ahto-
jäätä, joka oli kaikkein tuulten oikkujen alaisena —

ja meidän nyt piti tottua siihen ajatukseen, että oli
taivallettava saikkaamalla teliltä telille, miten par-
haiten taisimme. Mitä olisinkaan nyt antanut, jos
olisi ollut maaliskuu kaikkine pakkasineen ja kärsi-
myksineen tämän toukokuun lopun sijasta naine
lämpymineen. Tätä toukokuun loppua olin juuri

* Kun lapikkaat ovat karvallisesta poronnahasta, niin
komagit ovat raaksi parkitusta karvattomasta härän- tai hyl-
keennahasta, ja varret poronnahasta. Tällaiset kengät ovat
lujat ja vedenpitävät.
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pelännyt, — olin pitänyt varsin tärkeänä, että juuri
tätä aikaa ennen pääsemme maihin. Pelkoni ei näyt-
tänyt olevankaan turha. Nyt aloin melkein toivoa,
että olisi ollut kuukautta tai kahta myöhäisempi, sil-
loin ehkä jää täällä olisi väljempää, paljo avonaisia
railoja, niin että pääsisi suurimmaksi osaksi kaja-
keilla kulkemaan. Niin, mene ja tiedä. Tämä ohut
inisijää näytti olevan jos mitä, ja sinisiä vesipilviä
railoista oli taivaalla joka suunnalla, enin kuitenkin
kaukana edessämme. Ollapa siellä, ollapa lähellä
maata! .... ehkä — meidän on lopuksikin pakko
jäädä tänne odottamaan lämpimämpää aikaa, jolloin
alkaa sulattaa oikein toden teolla, — tässä paksussa,
upottavassa lumessa me emme silloin pääse mihin-
kään. Vaan onko meillä tarpeeksi ruokavaroja odot-
taaksemme niin kauan? Se oli epäiltävää, — Sei-
soessani siinä röykkiöllä näissä synkissä mietteissä
ja katsellessani etelään, kuulin yhtäkkiä tutun äänen,

valaan puhallusta muutamasta railosta aivan taka-
nani. Se oli vastaus huoliini — nälkään emme voi
kuolla kuitenkaan, täällähän on eläimiä, ja meillä on
pyssyt ja harppunat, jumalan kiitos, ja osaamme
niitä käyttääkin. Railossa kulki koko parvi parta-
valaita, jotka puuskuttivat ja puhalsivat lakkaamatta.
Jää esti minua näkemästä niistä muuta kuin har-
majan selän, kun ne kohottautuivat mustan veden-
pinnan yli. Minä katselin niitä kauan aikaa; jos
minulla olisi ollut pyssyni ja harppuna, niin olisin
voinut saada jonkun niistä. Niin, itse asiassa ei
tämä näyttänyt niinkään toivottomalta, ja muuten
meillä ei ollut muuta tehtävää kuin olla välittämättä
railoista, ja pitää suuntamme SV tai SVS niiden yli
ja kulkea sen mukaan kuin pääsemme. Ja niineen
palasin kuormain luo. Kumpikaan meistä ei uskonut,
että pääsisimme minkään vertaa eteenpäin; sitä iloi-
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sempia olimme sitten kun näimme, että matka sujui
jotenkin hyvin vaikka koirat olivatkin uuvuksissa."

»Kun me aamulla kulimme kahden railon väliä,
näin yhtäkkiä mustan olennon tulevan meitä kohden,
se oli riskilä, joka lenteli useat kerrat meidän ympä-
rillämme. Pian sen jälkeen kuulin omituisen äänen,
aivan kuin olisi toitotettu paimentorvella tai muulla
sellaisella, se kuului lounaasta päin; minä kuulin sitä
useat kerrat, ja Johansen kuuli myöskin, vaan en
osannut selittää, mikä se oli. Kaikessa tapauksessa
se oli joku eläin, sillä ihmisiä tuskin kulkee näillä
mailla. * Vähän myöhemmin tuli myrskylintu la-
dellen ja lenteli ympärillämme aivan päämme päällä;
minä otin pyssyn; vaan ennenkuin sain siihen pat-
ronan, niin se jo oli tiessään. Täällä näyttää alkavan
olla vilkasta elämää; ja on erinomaisen hauskaa sitä
nähdä, tuntuu että lähenemme maata ja suopeampia
seutuja. Sitten näin hylkeen jäällä; se oli pieni
kiehkuraishyle, joka olisi ollut hauska saada, vaan
ennen kuin oikein ehdin nähdä mikä se oli, niin se
pistäysi mereen. Kello 10 pidimme päivällis-aikaa:
säästääksemme aikaa emme nyt enään syö päivällis-
tämme säkissä, kun olemme koirain vuoksi päättä-
täneet lyhentää päiväntaipaleet kahdeksaksi tunniksi
tai niille main. Kello 11 lähdimme taas jatkamaan
matkaamme ja 3 aikaan rupesimme teltalle. Luu-
lisin tulleemme kymmenkunnan kilometriä eilen, eli
sanokaamme 19—22 kilometriä näinä kahtena päi-
vänä, noin etelää kohden; ainahan sitä kuitenkin
vähän päästään."

Edessämme horisontissa on taivaalla sinelmä,
joka on niin selväpiirteinen ja pysyy samalla pai-
kalla, jotta sen täytyy olla joko avoveden tai maan

* Se oli epäilemättä hyle, joka usein huutelee, mikä on
kuin pitkäveteinen „huuu".
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kajastusta. Suuntamme on juuri sitä kohden. Sinne
on hyvä taival, ja siellä on aika laajalti vettä; en voi
muuta ajatella kuin, että se on maan läheisyydessä.
Ja kunpa olisikin! Vaan tällä välillä, taivaasta päät-
täen, näyttää olevan enemmän kuin tarpeeksi railoja."

»Tämä jää näinä päivinä on yhä sitä samaa,
tuskin talven ikäistä, ja on aivan mahdoton löytää
täällä jäätä, jota voisi käyttää keittokoneeseen. Mi-
nusta nyt tämä jää näyttää olevan vielä ohuempaa,
noin 60 ja 90 cm. Miten tämä on selitettävä, siitä
olen vielä hyvin epäröivällä kannalla,"

»Perjantaina, toukokuun 31 päivänä. Sillä lailla:
toukokuun viimeinen päivä! Tämäkin kuukausi siis
on mennyt niin, ettemme ole päässeet maihin, emme
edes sitä nähneetkään. Meneeköhän kesäkuukin sa-
malla tavalla? Ei tietystikään, nyt ei mitenkään voi
olla pitkältä maalle. Minusta kaikki näyttää jo sitä
osoittavan. Jää käy yhä hienommaksi, elämä vil-
kastuu vilkastumistaan, ja edessämme on tuo sininen
kajastus vedestä tai maasta, kumpaa sitten lienee.
Eilen näin kaksi hylettä (Phoca fcetida) kahdessa pie-
nessä railossa; yksi lintu, luultavasti myrskylintu,
lensi eilen illalla muutaman railon yli: ja puolen-
päivän aikaan eilen tapasimme karhun jälkiä: siitä
oli tuoreeltaan kulkenut emäkarhu kahden poikansa
kanssa pitkin railon vartta. Oli toivoa saada tuo-
retta ruokaa — vaikka, kumma kyllä, ei meistä kum-
pikaan erittäin kaivannut lihaa; meistä ruokamme
on varsin hyvää. Vaan koirien vuoksi olisi ollut
hyvä sitä saada; eilen illalla meidän piti taas teu-
rastaa muuan niistä, ja tällä kertaa pääsi hengestään
»Pan", meidän paras koiramme. Ei ollut mitään
muuta neuvoa, se oli aivan menehtynyt. Nyt siis
taas pääsemme kolme päivää sillä eväällä, jota siitä
saimme jälellä olevalle seitsemälle koiralle."
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»Tämä jää on ihan odottamattoman rikkinäistä
— aivan täydellistä ahtojäätä, jos vain ei olisi yksi-
näisiä suurempia jäätelejä tai kenttiä silloin tällöin.
Jos tämä jää vain saisi tilaa väljentyäkseen, niin
olisi hyvin helppo soutaa telien välissä. Eilen kun
railot meille tuottivat vastusta, minä jo väliin
kiipesin jääröykkiölle katselemaan eteemme, niin
mieli usein raukesi, ja minä melkein uskoin, että ei
ole toivoakaan enään päästä eteenpäin; sillä näkyi
vain hirveä sekasorto jäämöhkäleitä ja suppoa ja
vettä yhtenä sotkuna. On vaikeaa työtä hyppiä jää-
mökkäleeltä toiselle tällaisessa kelissä, koirat ja ras-
kaat reet jälessä; vaan kun katseltiin kulkupaikkaa
ja aina yriteltiin, niin lopuksikin päästiin tälläkin
kertaa, ja jonkun aikaa saikattuamme tässä sotkussa,
pääsimme tavallisesti taas tasangolle. Tällaista se
oli yhtämenoa; aina vain uusia railoja."

»Tämä jää, jota me nyt kulemme, on melkein
yksistään uutta jäätä, ainoastaan siellä täällä joku
vanhempi teli. Ja tämä on entistä ohuempaa, eipä
juuri 90 cm vahvempaa, ja telit ovat osaksi niin
sileitä kuin jäätymisen jäleltä. Eilen illalla tulimme
kuitenkin alalle, jossa oli vanhaa jäätä; siinä me nyt
olemme leirillä: vaan kuinka kauas tätä on, ei ole
helppo sanoa. Me pysähdyimme tähän 7 aikaan jäl-
keenpuolisten ja meillä taas oli suolatonta jäätä
keittokoneessamme, joka oli varsin mieluinen asia
kokille — meillä ei suolatonta jäätä ole ollut sitten
toukokuun 25 päivän.:;: Yöllä puhkesi tuima tuuli
etelästä (oik.), jota vasten on vaikea kulkea. On

* Tämän uuden jään ala oli noin 82° 52' ja 82° 19' p. 1.
välillä; tässä siis on täytynyt olla avovettä noin 60 kilometrin
(33 leveysminutin) alalla. Myöskin etelämpänä tapasimme
samallaista jäätä suurellaisen alan, ja avonainen meri on ollut
vieläkin suurempi.
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hittoa, kun meillä on niin paljo pahoja ilmoja täällä;
melkein joka päivä on pilvessä, ja sitten tuulta, ja
päälle päätteeksi etelästä, jota me kaikkein vähemmin
haluamme nyt. Vaan minkäs teki? Meillä ei ole
aikaa asettumaan säänpitoon; ei muuta neuvoa kuin
puskea eteenpäin."

»Eilen otin puolenpäivänkorkeuden: meidän pi-
täisi nyt olla 82° 21' p. 1., eikä vieläkään vilahdusta-
kaan maasta: tämä käy yhä kummallisemmaksi.
Kunpa viimeinkin saisi astua jalkansa maalle! Vaan
kärsivällisyyttä, aina vain kärsivällisyyttä."



V.

Railoja ja kärsivällisyyttä.

»Lauantaina, kesäkuun 1 päivänä. Nyt siis on
kesäkuu. Mitähän sinä tuot helmassasi? Eiköhän
tämäkään kuukausi kuleta meitä maahan, jonne
odotamme pääsevämme? Toivotaan ja uskotaan.
Vaikka tämä minusta alkaa käydä hyvin pitkävetei-
seksi. Onni on muuten hyvin kummallinen. Eili-
seltä päivältä odotin varsin vähän; ilma oli utuinen
ja satoi lumiräntää, ja kova tuuli puhalsi suoraan
vastaamme. Sitten vielä tapasimme heti railon, josta
näytti mahdottomalta päästä yli; kaikki oli synkän
ja mustan näköistä. Vaan päivä oli parempi kuin
olin odottanut. Tekemällä kierroksen koilliseen (oik.)
löysin ylimenopaikan, ja me tulimme suurille kau-
niille tasangoille, joita myöten kulimme aika vauhtia
aina kello s:teen jälkeenpuolisten, jolloin söimme
päivällisen. Sen jälkeen meillä oli tasangoita vielä
puolentoista tunnin ajan. Vaan sittenpä olikin lo-
pussa; railoja kaikkialla yltä ympäriinsä, samaa
railoa, joka esti kulun. Minä olin jonkun puolitoista
tuntia hakemassa kulkupaikkaa, vaan turhaan; meillä
ei ollut muuta neuvoa kuin ruveta teltalle toivossa,
että huomispäivä on parempi. Nyt on se huomis-
päivä tullut, vaan onko nyt parempi ja onko railo
vetäytynyt kokoon, sitä en vielä tiedä. Me rupe-
simme leirille eilen 9 aikaan. Niinkuin on tavallista



RAILOJA JA KÄRSIVÄLLISYYTTÄ. 109

ollut näinä viime päivinä, nytkin selvisi ilma äkkiä
kun oltiin teltan teossa, ja koko päivän oli satanut
lunta. Tuulikin tyyntyi ja tuli kaunis ilma, sinisellä
taivaalla kulki keveitä valkopilviä, niin että melkein
olisi voinut kuvitella kesää kaukana kotona. Etelän
ja lounaan taivas oli kaunis ja kirkas, vaan sieltä ei
näkynyt muuta kuin tuo sinelmä, jota kohden ku-
lemme — se on toki nyt huomattavasti ylempänä,
niin että me sitä vähitellen lähestymme. Kunpa vain
olisi sinne päästy — siellä varmaan tulee muutos,
siitä ei ole epäilystäkään. Miten kaipaan muu-
tosta!"

»Kummallinen ero: me mielestämme olemme
pelastetut, kun ennen ruokavarojen loppumista pää-
semme maalle — samaan maahan, jossa Payerin va-
kuutuksen mukaan nälkäkuolema heidät olisi saa-
vuttanut, jos olisivat jääneet sinne, eivätkä olisi ta-
vanneet laivaansa Tegetthoffia. Vaan hänpä ei ollut-
kaan kierrellyt puoltakolmatta kuukautta ajojäässä
83 ja 86 leveys-asteen välillä, näkemättä ainoatakaan
elävää olentoa."

»Kun me eilen olimme lähdössä taipaleelle, niin
kuulimme yhtäkkiä valkealokin terävän kirkunan —

ja siinä ihan päämme päällä liitelikin niitä kaksi,
niin valkoisina ja kauniina. Ajattelin ampua ne,
vaan sitten arvelin, että tulos oli liian pieni, kun sai
vain tuollaisen linnun aina yhdellä patronalla; ne
poistuivatkin samassa. Vähä jälemmin kuulimme
vielä niiden äänen muutaman kerran. Nyt päivällä
maatessamme täällä säkissä ja odotellessamme ei-
nettä, kuulemme karkeaa, käheää ääntä, joka muis-
tuttaa vähän variksen raakuntaa; luullakseni se on
harmaa lokki (Larus argentatus?)."

»Tämähän on kummallista: Koko yön, milloin
vain olen herännyt, aurinko on paistanut teltan seinän
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läpi, ja täällä on niin lämmin ja valoisa, että olen
makoillut ja haaveillut kesäisiä unelmia, kaukana rai-
loista, vaivoista ja alituisesta ponnistelusta — ah,
miten tällaisina hetkinä elämä on ihana ja tulevai-
suus valoisa! Vaan kun puoli 10 aikoihin nousin
keittämään, niin aurinko peittyi paksuun pilveen ja
katosi, ja sitten alkoi pyryyttää lunta. Sellaista on
melkein joka päivä ollut tätä nykyä. Tahtooko au-
rinko meitä viipymään siksi kun hän tuo kesän,
aukoo jään ja laittaa meille avoveden? Tahtooko se
meiltä säästää kaikki nämä vaivat ja avata meille
tien näiden onnettomien railojen läpi? Se ei olisi
minusta mieluista, jospa tulisimmekin toimeen ruuan
puolesta teurastamalla koirat ruuaksemme, ja lisäksi
voisimme saada jotakin riistaakin, niin joutuisimme
hyvin myöhään Huippuvuorille, niin että olisi ehkä
pakko jäädä sinne talven pitoon, ja kotona saisivat
odottaa vuotta kauemmin."

»Sunnuntaina, kesäkuun 2 päivänä. Siis tämä
kirja * loppui helluntaina. Kaikista vähimmin olisin
sitä uskonut, että me vielä silloin olisimme ajojäässä
näkemättä maata; vaan kohtalolla ei ole armoa, se
ei helly eikä muutu."

»Railo, joka meidät pidätti toissapäivänä ei
ummistunutkaan, vaan leveni yhä enemmän, niin
että meidän länsipuolellamme oli suuri meri, ja me
asuimme jaatelilla keskellä mustaa ulappaa, josta ei
päässyt yli millekään suunnalle. Myt vihdoinkin siis
oli ryhdyttävä siihen, mitä niin kauan olimme pelän-
neet: meidän oli pantava kajakkimme merikuntoon.
Vaan ensin muutimme telttamme Suojaseen paikkaan
lähellä olevan jääröykkiön luo, niin että saimme
oikein hauskan olopaikan, missä tuuli ei meitä hä-
tyytä, ja voimme kuvitella, että on tyyni, vaikka

* Ensimmäinen päiväkirjani rekiretkeltä.
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onkin hyvä »myllytuuli" lounaasta (oik.). Pian oli
kuori ratkottu kajakistani, jotta sai sen palkata tel-
tassa, ja sitten me vietimme rauhallisen ja hauskan
helluntai-illan täällä. Keittokone oli pian käynnissä
ja me saimme höyryävää jankkia päivälliseksi, ja
olimme varsin tyytyväisiä yhdessä kohdin oloomme;
kieltämättä tuntuu hauskalta, kun saa väliin levä-
täkin. Kajakin kuori oli pian paikattu ja valmis.
Sitten minun piti mennä ulos laittamaan runko kun-
toon. Useimmat saumat olivat niin irtautuneet, että
ne pitää sitoa uudelleen; siitä tulee aika työ, kun
on vähintäänkin neljäkymmentä liitettä, jotka pitää
aukoa ja sitoa uudelleen. Muuten on ainoastaan
kaksi vannasta katkennut, niin että rungosta tulee
vähällä taas luja. Johansen on myöskin jo ratkonut
kajakistaan päällystän, ja paikataan se tänään."

»Kun sitten kumpikin kajakin runko on korjattu
ja päällystä saatu paikoilleen, niin olemme valmiit
lähtemään taas matkalle ja taistelemaan esteitä vas-
taan, tulkoon sitten railoja, uomia tai avomerta. On
tuntuva autuaallisen turvalliselta, kun saadaan ka-
jakit kuntoon päästäksemme kulkemaan noista yli-
pääsemättömistä railoista, ja sitten en tiedä, mikä
meitä voisi estää pääsemästä soutamalla kulkemaan.
Silloin käy vähän vaikeaksi kulettaa koiria, mikä
niitä silloin vielä on jälellä; ne pitänee lopettaa sil-
loin. Koirain annokset vähennettiin eilen puoleen,
niin että meillä on puolet »Panista" vielä jälellä
täksi illaksi; sitten tulee »Klapperslangenin" vuoro
päästä hengestään. Meillä on silloin kuusi koiraa,
joita voimme elättää neljä päivää, ja päästä niiden
avulla kulkemaan hyvän taipaleen."

»Helluntai — tämä sana tuntuu niin omituisen
kesäiseltä ja kauniilta! Siellä kotona on kaunista ja
lämmin, ja me makaamme yhä täällä jäässä ja tuu-
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lessa ja räntäsateessa. Voi kun on ikävä! — vaan
mitä tehdä? Tänään pikku Liv on päivällisellä iso-
äidin luona — tietysti hänet puetaan sieväksi sinne.
Niin, niin, kylläpähän tulee sekin aika, että minäkin
voin olla mukana, vaan milloin? Ulos, kajakin run-
koja laittamaan valmiiksi, niin joutuu se päivä
pian!"

Sitten seuraavat päivät teimme työtä ahkerasti
kajakeitamme korjatessa. Meillä tuskin oli ruuan
rauhaa; aterioiden väliä oli väliin kaksikintoista tun-
tia, ja työpäivä joskus kesti koko vuorokauden um-
peensa. Mutta sittenkin meni pitkä aika siihen kuin
saimme kajakit kuntoon. Pahinta oli, että meidän
piti ylen säästävästi käy teliä tarve-aineita; meillä kun
ei ollut oikein hyvä tilaisuus niitä saamaan uusia.
Kun esim. oli joku sauma sidottava uudelleen, niin
emme voineet leikata entistä sidettä ja panna uutta,
vaan oli suurella vaivalla purettava vanha, jotta
nuora saatiin ehyenä; ja siinä meni aikaa, kun
uudestaan sidottavia kohtia oli kymmeniä. Sitten
olivat pitkinpäin menevät bamburiuvut poikki, var-
sinkin Johansenin kajakissa ne olivat pahoin kolhiu-
tuneet: ne olivat siis otettavat pois joko kokonaan
tai korjattavat osaksi tai lujitettavat tuilla. Kaikki
tämä oli tehtävä huolellisesti, ja oli sellaista työtä,
jota ei voinut tehdä kiireimmittäin. Vaan sittenpä
tulikin kajakeista lujat ja taatut, ja niin hyvät, ettei
hätää vaikka sattuisi myrskykin Huippuvuorille men-
nessä. Kun kajakkein rungot vihdoin monen päivän
työllä saatiin valmiiksi, niin paikatut päällystät pan-
tiin paikoilleen ja pingoitettiin.

Kallis aika kului. Vaan meilläpä olikin toivoa
saada kajakeista arvokasta apua, niin että pääsemme
nopeammin kulkemaan. Tiistaina, kesäkuun 4 päi-
vänä, on päiväkirjassani: »Minusta tuntuu siltä, että
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ei viivy kauan ennen kuin pääsemme avoveteen tai
väljempään jäähän. Jää täällä ympärillämme on niin
ohutta ja rikkinäistä, ja ilma on niin kesäinen —

eilen ainoastaan —1,5° — ja lumi, jota satoi, oli
ihan räntänä; se suli teltan katolle, ja meillä oli
vaikea suojella itseämme siellä kastumasta, kun vesi
valui seiniä pitkin, kun vain tuli niitä lähelle.
Muuten oli ikävä räntäsateinen päivä koko eilisen
päivää; vaan me olemme siihen niin tottuneet, kun
ei juuri muuta ole ollutkaan viime aikoina. Tänään
kuitenkin näyttää kirkkaalta, taivas on sekeinen ja
sininen, aurinko on juuri ruvennut paistamaan jää-
röykkiön yli meille telttaan. Tänään tulee kai ihana
ilma, hauska työtä tehdä ulkona; eilen kastui kyn-
siin kaikki, mitä vain teki. Pahinta on kun siteet
kastuvat, niitä ei saa silloin oikein pitäviksi. On se
kuitenkin tuo aurinko rakas ystävä; — ennen, kun
se aina oli näkyvissä, se minua kyllästytti; vaan
miten tervetullut se nyt on ja miten se elähyttää
mielen! Enpä tahdo saada mielestäni, että nyt on
kotona vuonon rannalla raikas, kaunis kesäkuun-
aamu. No niin, kunpa vain saamme avovettä, jotta
voimme käyttää kajakeitamme, niin ei kestä kauan
ennen kuin olemme siellä!"

»Tänään olemme ensikerran koko matkalla jaka-
neet annoksittain voita (50 gr.) ja aleuronat-leipää
(200 gr.). :;: Tästä lähtien saamme aina punnita ja
niukasti ollaksemme varmat, että eväämme riittävät,
ja minä teen tarkat laskut siitä mitä meillä vielä on
jälellä, ennenkuin lähdemme taipaleelle,"

* Tähän päivään saakka olimme syöneet halumme mukaan,
punnitsematta annoksia. Huomasin nimittäin, että me emme
missään tapauksessa syöneet enempää kuin olin laskenut alku-
jaan päivää kohden (kilo kuivaa ruokaa). Nyt vähensimme
nämät annokset melkolailla.
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»Ei ole onni pitkä-ikäinen. Nyt on aurinko
poissa, taivas pilvessä ja lumihiuteet alkavat tans-
sinsa."

»Keskiviikkona, kesäkuun 5 päivänä. Olemme
yhäti samalla paikalla; vaan toivomme, että pää-
semme pian nyt lähtemään uudelleen. Eilen tuli
kuitenkin kaunis päiväpaisteinen ilma. Oli oikein
kesäisen kaunista ja mieluista istua ulkona työssä,
paistautua auringossa ja katsella veteen ja jäälle,
kun jää helmeili ja aallot kimaltelivat."

»Eilen ammuimme ensimmäisen saaliimme, val-
kealokin, joka lensi yli teltan. Muuten täällä lenteli
lokkeja koko päivän eilen, me näimme kerrassaan
neljä yhdellä kertaa: vaan ne pysyivät kaukana.
Olin retkellä saadakseni ammutuksi niitä, ja ammuin
muutamasta ohi, se patrona meni siis hukkaan, ja
sitä ei saa toista kertaa tapahtua. Jos olisimme ha-
lunneet, niin olisimme saaneet useampia lokkeja
ammutuksi, vaan tämä riista on liian pientä, ja on
liian aikaistakin ruveta vielä käyttämään ampuma-
varoja, Tässä railossa näin hylkeen, Johansen oli
myös nähnyt yhden, ja partavalaita me näimme ja
kuulimme. Täällä on elämää aikalailla, ja jos ka-
jakit olisivat valmiina, että pääsisimme soutamaan.
niin saataisiin kai riistaa jokuverta. Muuten meillä
ei ole vielä mitään hätää, ruokaa meillä on ja pa-
rempi on käyttää aikaa taipaleen tekoon; ainoastaan
koirain vuoksi olisi hyvä saada jotakin suurempaa
riistaa, jotta ei tarvitsisi teurastaa enään useampia,
kunnes jäämatka loppuu ja me pääsemme oikein
todenteolla kajakeillamme soutelemaan. Eilen meidän
piti teurastaa »Klapperslangen", siitä lähti kaksikym-
mentäviisi annosta, mitkä riittävät neljäksi päiväksi
jälellä olevalle kuudelle koiralle. Nämät teurastukset
olivat nvt kokonaan Johansenin tehtävänä: hän oli
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saavuttanut siinä sellaisen taitavuuden, että ei kun
kerran pisti minun pitkällä puukollani, niin koira
heitti henkensä ääntä päästämättä, ja sitten hän puu-
kolla ja pienellä kirveellämme muutamassa minutissa
paloitteli sen pieniin sopiviin osiin; kuten ennen olen
maininnut, annoimme palat nahkoineen, karvoineen

Kajakkien korjaus. Makuusäkki kuivumassa.

H. Egedius, valokuvan mukaan kesäkuun 4 päivältä 1895.

koirille. Koirat eivät arastelleet vähääkään, ei jäänyt
muuta jälelle kuin pieni karvaläjä sinne tänne jäälle,
joku kynsi ja tarkoin jyrsitty pääkallo."

»Koirat alkavat olla hyvin nälkiytyneinä nyt.
Toissapäivänä »Lilleraeven" söi mäystimen japoron-
nahkaisen päläksen ja vähän puutakin Johansenin
suksesta, jonka se oli kaatanut kumoon jäälle.
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..Edesmennyt Kvik" söi purjevaatteesta tehdyt val-
jaansa, ja kyllä näitten toistenkin vatsassa on purje-
vaatepalasia."

»Olen juuri laskenut teodolitihavainnon, jonka
otin eilen, ja olen saanut tulokseksi 61° 16,5'; leveys-
asteemme oli 82° 17,sk Ihmeellistä, että emme vie-
läkään näe maata; muuten ei voi sitä selittää kuin
että olemme ehkä vähän idempänä kuin olemme
luulleet, ja että maa ulottuu etelään päin Rawlisonin
salmesta lähtien;1 vaan missään tapauksessa meillä
ei pitäisi sinne olla nyt enään pitkältä. Nyt juuri
lensi lintu ylitsemme, ja Johansen — joka juuri
seisoo teltan ulkopuolella — arveli sitä kahlaajaksi,"

»Torstaina, kesäkuun 6 päivänä. Yhä olemme
samalla paikalla. Minulla alkaa jo olla kova ikävä
taipaleelle nähdäksemme millä tavalla nyt matka
sujuisi, ja saadakseni sitten selville tämän arvoituk-
sen, joka lakkaamatta vaivaa päätäni. On se oleva
aika ilo, kun taas pääsee lähtemään kajakit eheinä.
Ja sitten kun saa käyttää niitä avovedessä! Se 011

toista! — Ajatella, että pääsee vapaaksi tästä jäästä
ja näistä railoista, tästä saikkailemisesta ja muok-
kaamisesta koirain kanssa, jolloin vain yksinään
istuu kajakissa ja tanssien kulkee leikkivillä aal-
loilla — ihan malttamattomaksi käy sitä ajatellessa.
Meillä ehkä on vielä kovia taisteluita sitä ennen,
ehkä monta kovaa hetkeä; vaan kerran kuitenkin
siihenkin päästänee, ja silloin — niin siiloin on taas
elämä elämää."

»Eilen vihdoinkin saimme molemmat kajakin-
rungot valmiiksi; pohjalle olemme laittaneet bam-
busta alustan, jotta ruokavarat eivät kastu, jos ka-
jakit vuotaisivatkin vähän. Tänään on vielä ne tar-
kastettavat ja katsottava, että kaikki siteet ovat lujat,
ja lujitettava niitä, jotka ovat sen tarpeessa, ja sitten
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on pantava päällystä. Huomen illalla toivomme pää-
sevämme lähtemään. Nuoramme on käynyt hyvin
kuluksi tässä työssä; viidestä kerästä ei ole kuin
yksi jälellä eikä sekään kokonaan, ja sen minä ha-
luan säästää, sillä voimme tarvita sen kalastamiseen
tai johonkin muuhun sellaiseen."

»Ruokavaroistamme alkaa laji ja toinen käydä
vähäksi. Eilen punnitsin voin ja huomasin, että sitä
oli jälellä 2,3 kiloa; jos päivän annokseksi otaksumme
50 gr miestä kohden, niin on sitä vielä 23 päiväksi,
ja siihen me lienemme päässeet jonkun verran eteen-
päin. Tänään ensikerran sain merkitä lämpöpykäliä;
oli nimittäin -f- 0,2 aamulla. Lumi ulkona oli aivan
nuoskeaa ja jääröykkiöstä norui vesi; nyt ei kauan
viipyne ennen kuin jaatelille ilmestyy vettä. Yöllä
myöskin satoi oikein kelpo tavalla. Oli vain lyhyt
puuska, ensin hienoa tihusadetta sitten suuria pisa-
roita, ja me pakenimme telttaan, ettemme kokonaan
kastuisi — mutta se oli sadetta, oikeaa sadetta!
Tuntui oikein kesäiseltä istua teltassa ja kuunnella
vesitippain pieksävän teltan seiniä. Kelin paranta-
miseksi tämä suoja-ilma on varsin hyvä, jos nimit-
täin vielä saamme pakkasta. Vaan jos tällaista
jatkuu, niin silloin totisesti syntyy aika sotkukeli
kaikkien näiden puristusselkäin ja röykkiöiden vä-
lissä; silloin toivoisin suoja-ilmaa, sitä parempi
kuta enemmän sitä olisi, niin että lumi sulaisi ja
jäisi vain jää kulettavaksemme, muussa tapauksessa
käy eteenpäin pääsyn niin ja näin joksikin aikaa.
No niin, tuli mitä tuli, eteenpäin meidän täytyy kui-
tenkin päästä, ja kuten sanottu, siihen ei pitkä aika
kulune, ennen kuin tulee muutos — maata tai vettä,
jompaa kumpaa."

»Lauantaina, kesäkuun 8 päivänä, Eilen saimme
vihdoinkin aivan valmiiksi kajakkimme ja saimme
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niitä koettaa. Me olimmekin työssä toisen päivän
illasta eilen iltaan saakka. On omituista, miten
pitkiä työpäiviä me täällä pidämme. Jos olisimme
kotona, niin me varmaan väsyisimme ja nälkiytyi-
simme näin pitkillä rupeamilla; vaan täällä se
tuntuu luonnolliselta, ihan kuin niin pitäisi ollakin,
vaikka tosin meillä onkin sitten ensiluokan ruoka-
halu, ja samaten on unemmekin; se osoittaa, että
emme ole heikkoja ja että meillä ei ole taipumusta
keripukkiin. Itse asiassa olemmekin nyt juuri minun
ymmärtääkseni, tavattoman lujia, hyvässä kunnossa
ja terveitä."

»Kun me koettelimme kajakeita muutamassa
railossa tässä vieressä, niin kumpikin vuoti vaatteen
saumoista ja muistakin kohden; vaan toivottavasti
se seikka paranee, kun vaate vettyy. Tosin on ikä-
vää, kun meidän pitää lähteä ravistuneilla kajakeilla
railoista poikki — tavaramme kastuvat siinä, vaan
minkä sille tekee."

»Ja niin nyt tänään lähdemme taipaleelle, oltu-
amme tässä samalla paikalla viikon ajan. Eilen
alkoi tuulla kaakosta, ja tänään se on vain kiih-
tynyt, ja on jotensakin kovaa päättäen tohinasta, jota
se pitää jääröykkiössä; on sellaista kohinaa, että
minä koko aamun maatessani olen luullut kuulevani
meren pauhua etäämpää. Eilen kaikki railot pai-
nuivat umpeen ympärillämme, niin että ei avovettä
ollut nähtävissä paljoksi ollenkaan. Sen vaikutti
kai tuuli, luullakseni, ja jos se painaa umpeen railot
edessämme, niin antaa puhaltaa! Jää nyt on pal-
jaalla kaljamikolla, keli niin hyvä kuin olla voi, ja
toivottavasti on jotakuinkin tasaista, niin että taival
nyt sujunee aikalailla."

»Eilen Johansen ampui vielä valkealokin, ja päi-
välliseksi meillä oli eilen siis ensi kerta tuoretta lihaa
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(kaksi lokkia). Hyvältähän se maistui, vaan ei kui-
tenkaan niin hyvältä kuin olisi luullut, kun emme
ole tuoretta saaneet niin moneen kuukauteen. Se
kai todistanee, että ruoka, jota meillä on, on
hvvää."

»Eilen punnitsin leipävarastomme, ja huomasin,
että meillä oli jälellä noin 12 kiloa nisuleipää ja 7,»
kiloa aleuronatleipää, niin että siinä suhteessa me
tulemme toimeen vielä 35 tai 40 päivää. Miten
kauas silloin olemme päässeet, tiesi jumala; vaan
aika taival sitä on siihen kulettu."

„Sunnuntaina, kesäkuun 9 päivänä. Niin sitten
eilen lopultakin päästiin telttapaikaltamme, johon
olimme varsin tyytyväisiä olleet, Vaikka ilma oli
huono — itätuuli ja tupruava lumipyry, ja keli niin
huonoa kuin mahdollista — niin oli kumpikin meistä
hyvillään, kun taas päästiin taipaleelle. Kauan kului
siihen, kun saatiin laitetuksi taas alustat kajakkien
alle säkeistä, makuusäkistä ja villapeitteistä, ja reet
kuormitetuksi; vaan lopulta päästiin kuin päästiinkin
lähtemään. Jääteliltä, jossa niin kauan olimme asu-
neet, pääsimme helposti kulkemaan, emme tarvin-
neet edes kajakeita, joita olimme sitä varten paik-
kailleet koko viikon. Tuuli oli painanut jotensakin
umpeen railot, seutu oli kutakuinkin tasaista, ja
hyvin pääsimme eteenpäin, vaikka keli oli niin huono
kuin olla saattaa, kun oli pyrylunta. joka takaisi kau-
heasti ja johon reet tarttuivat kuin. olisi naulattu
heti kun vähänkään pysähdyttiin — puhumattakaan
suksista. Tässä ilmassa ei nähnyt monta sataa as-
kelta eteensä, ja lumi oli märkää, tarttui vaatteisiin,
niin että tuulen puolelta olimme märkiä ihoa myöten;
vaan hauskaa silti oli nähdä, että päästiin kulkemaan
päämaaliamme kohden. Muutamia railoja tapasimme,
ja pahoja ne olivat monine halkeamineen ja puris-
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tusselkineen, joita oli poikin ja pitkin. Ja jotkut
railot olivat leveitäkin ja täynnä jääsuppoa, jonka
vuoksi oli mahdoton käyttää kajakeita: vaan toisin
paikoin oli suppo kuitenkin niin ahtautunutta, että
se kannatti meidät, Monia mutkia ja kiertoteitä
täytyi melkein aina tehdä, ennen kuin tavattiin sel-
lainen kohta, josta päästiin kulkemaan. Ikäväksi käy
se aika, jonka täytyy istua yksinään koirien kanssa
odottamassa, tuulessa ja sateessa. Sellaisissa tilai-
suuksissa on Johansen varmaankin monta kertaa
luullut että minä olen pudonnut railoon tai joutunut
hukalle, kun tuntui siltä, että minä en koskaan
tule. Kun istuu siinä kajakilla ja odottaa odotta-
mistaan ja tuijottaa eteensä siinä hiljaisuudessa,
niin voi kummallisia ajatuksia tulla mieleen. Ja
hän on kiivennyt korkeimmille jääröykkiöille hätäy-
tyneenä katselemaan jäälle. Kun hän sitten vih-
doin on huomannut pienen mustan pisteen liik-
kuvan hitaasti ylös ja alas valkopinnalla kaukana,
kaukana siellä, niin on mieli tullut hyvää parem-
maksi. Eilen sillä tavalla istuessaan hän huomasi,
että jäätelin laidat railossa hänen edessään liikkuivat
pitkäveteisesti ylös ja alas, aivan kuin keinuen hei-
kossa mainingissa. Olisikohan avomeri lähellä? Tun-
tuisivatkohan aavan meren aallot tänne ? Miten mie-
lellämme olisimme taipuisia uskomaan sitä! Vaan
ehkä sen pikemminkin vaikutti tuuli, joka pani ohuen
jään, jota yhä on kulettavanamme, aaltoilevaan liik-
keeseen aivan kuin merenkin.:;: Vai olisiko meillä
todella avomeri kaakossa? Kummallista on, että
tämä kaakkotuuli ahtaa yhteen jäätä, vaikka etelä-
tuuli joku aika sitten täällä ajoi jäätä erilleen. Ehkäpä

* Itse asiassa lienee jäässä ollut puristusta tai jaatelit ovat
työntyneet toisiaan vastaan, ja siitä tämä liike; sellaista huoma-
simme sitten useita kertoja.
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meillä, kun niikseen tulee, ei olekaan pitkältä enään
avomereen? Joudun taas ajattelemaan sinelmää,
jonka olemme nähneet taivaalla. Johansen meni nyt
juuri ulos teltasta ja sanoo, että sama sinelmä näkyy
kaukana etelässä; se on nyt korkeammalla, ja ilma
on jotensakin selkeä. Mitähän se on? Kunpa pää-
sisimme vain sinne!"

»Eilen näimme taas karhun jälet. Miten vanhat
ne olivat, ei ollut helppo sanoa tässä lumipyryssä,
joka ajoi kaikki umpeen muutamassa minutissa;
vaan luultavasti ne olivat eilisiä; sillä »Haren" sai
heti vainua jostakin ja haisteli tuuleen, niin että
Johansen arveli karhun olevan läheisyydessä. No
niin, olkootpa vanhoja tai tuoreita, kaikessa tapauk-
sessa on siitä karhu kulkenut sillä aikaa, kun me
vähän pohjoisempana istuimme korjailemassa kaja-
keita, ja jonakuna päivänä se varmaan asettuu mei-
dän tiellemmekin. Sekin todistaa täällä karhuja ole-
vaksi, että lokki, jonka Johansen ampui, oksensi
rasvapalasen; sitä se tuskin muuten olisi saanut,
kuin jääkarhun mukana kulkiessa."

»Ilma oli ruma ja märkä ja sitä paitse sumuinen,
ja keli niin huono kuin olla voi, niin että kulku ei
ollut kovin mukavaa. Eikä ollut hauskaa asettua
päivällisellekään tässä sotkussa. Me sen vuoksi jat-
koimme matkaa ja pysähdyimme vasta yöteloillemme
noin 10 seutuvilla. Tuntuipa hyvälle päästä telt-
taansa taas, ja kalakeitto maistui erinomaiselle.
Siitä on mielelle tyydytystä, kun näkee, että kaikesta
huolimatta sittenkin matka edistyy. Muuten alkaa
lämmin rasittaa nyt; lumi on aivan märkää, ja
minun kajakkiini on tullut melko paljo vettä, joka
on sulannut kannelle sataneesta lumesta ja juossut
kajakkiin avonaisesta sivusta, josta vaatteen sauma
ei vielä ole ommeltu kiinni; me päätimme odottaa
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sitä varten kaunista ilmaa, että saamme päällystän
oikein kuivaksi ja sitten hyvin pingoitetuksi."

»Maanantaina, kesäkuun 10 päivänä. Vaikka oli
paksu sumu ja keli hävyttömän huono, lumi ihan
liejuna, jossa reet luistavat niin tavattoman raskaasti,
niin teimme kuitenkin taivalta koko päivän eilettäin.
Oli lukemattomia railoja, ja muutamista oli ylimeno
aika juonikasta irtonaisia jaateleja myöten. Tämä
on samaa ohutta talvijäätä, noin 90 cm vahvuista;
eilen näin ainoastaan pari vanhaa jääteliä telttamme
läheisyydessä, joka myöskin on vanhalla jaatelilla,
— muuten kaikki jää oli uutta ja osaksi hyvinkin
nuorta; matkallamme oli useita suuria tasangoita
aivan hienoa jäätä, noin 30 cm vahvuista ja hienom-
paakin. Viimeinen niistä oli varsin suuri, ja siinä
on mahtanut olla avara uoma; jää oli niin ohutta,
että se pian sulaa: siinä oli vettä, niin että me
kulimme lumisohjussa. Itse asiassa jää täällä on
pelkkää merijäätä, joka on lohkeillut suurempiin tai
pienempiin teleihin, usein hyvinkin pieniin, jotka ovat
hyvin lähekkäin; vaan kun tulee tilaa jään väljentyä,
niin leviää se ympäri merta, ja me saamme vettä
soutaaksemme, mihin suuntaan hyvänsä. Tänään
näyttää olevan samallainen ilma kuin eilenkin, tuuli
kaakossa; se repii ja kiskoo teltan seiniä. Suoja-
ilma ja räntäsade. Tiesi saammeko kylmäjäistä
enään ollenkaan — jos vain kylmäisi, niin saisimme
hyvän kelin. Vaan minua peloittaa, että käy päin-
vastoin, ja että pian olemme pahimmassa kelirikossa.
Railot muuten alkavat olla parempia, ne eivät ole
enään niin täynnä sohjua; se sulaa nyt, ja on pa-
rempi saada siltoja ja muuta sellaista tällaisiin rai-
loihin selvään veteen."

»Maata tähystelemme lakkaamatta, aina kun ilma
selkiää. Vaan ei näy mitään — aina ja yhäti: ei
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mitään. Mutta muuten me näemme sanansaattajia
maalta tai avovedestä. Lokkeja alkaa olla aina
enemmän, ja eilen näimme jääkyyhkysen (Mergulus
alle) muutamassa railossa. Ilma etelässä on myöskin
yhä vain tumma, vaan muutenhan on ollut sellaista,
että ei ole mitään nähnyt. Minusta tuntuu siltä kuin
ratkaisu lähestyisi. Vaan kuinka kauan olenkaan niin
luullut? ! . . . On muuan jalo hyve ja se on kärsi-
vällisyys."

»Miten hyvää olisikaan jää ollut huhtikuussa
ennen kuin nämät railot syntyivät, tasaisia aavikoita
äärettömiin; meidän ymmärtääksemme ovat nämät
kaikki vain vastamuodostuneita railoja, muutamine
puristusselkineen siellä täällä, jotka niin ikään ovat
uusia."

»Tiistaina, kesäkuun 11 päivänä. Tämä elämä
käy pitemmältä yksitoikkoiseksi — yksitoikkoisempaa
elämää tuskin voi ajatella. Ei muuta kuin lähteä aina
taivaltamaan, samaa puskemista päivä päivältä, viikko
viikolta, kuukausi kuukaudelta, samaa jäätä, joka vä-
liin on vähän parempaa, väliin vähän huonompaa —

nyt se näyttää aina vain käyvän huonommaksi — aina
toivossa, että se loppuu, vaan aina toivo pettää, aina
sama yksitoikkoinen näköpiiri, jäätä ja aina vain
jäätä, ei vilahdustakaan maasta millään taholla, ei
avovettä näkyvissäkään — ja nyt meidän kuitenkin
pitäisi olla Kap Fligelyn leveys-asteella, tahi ei aina-
kaan kahta minuttia pohjoisempana. Emme tiedä
missä olemme, emmekä milloin tästä loppu tulee;
ruokavarat vähenevät päivä päivältä ja koirain luku
supistuu huolestuttavasti. Pääsemmekö maihin ennen
kuin meiltä kaikki on lopussa? Vai pääsemmekö
maihin koskaan? Pian on mahdoton päästä kulke-
maan ollenkaan tätä jäätä ja tällaista keliä, lumi
muuttui kokonaan sohjuksi, koiria upottaa joka aske-
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leella, ja me itse saamme kahlata polvia myöten,
kun on autettava koiria ja vedettävä raskaita rekiä
myötäänsä. Ja sitten on railo railon vieressä, puris-
tusselkä toisensa perästä kiivettävä. Vaikea on
elättää toivoaan tällaisissa oloissa, ja kuitenkin niin
teemme, vaikka toisinaan toivo horjuukin, kun nä-
emme edessämme jään yhtenä sekasortona puristus-
selkiä, railoja ja suuria jäämöhkäleitä sikin sokin,
jotta luulisi seutua melkein yhtäkkiä jäätyneeksi
kuohuisaksi mereksi; silloin on hetkiä, jolloin tuntuu
siltä, että on aivan mahdoton päästä minkään muun
kulkemaan kuin siivellisen olennon, ja haikealla mie-
lellä silloin katselee lokkia, joka liitelee ohi, ja ajat-
telee mielessään, miten kauas pääsisikään, jos voisi
lainata sen taidon. Vaan sitten löytyy kuitenkin
kulkukohta ja toivo elpyy uudelleen yhtä tuoreena.
Jos sitten aurinko pilkistää hetkiseksi sumun läpi,
ja jää-aavikko kimaltelee kirkkaan valkoisena, ja
kun näkee auringon leikkivän railon vedessä niin
elämä tuntuu taas kauniilta, jonka edestä kannattaa
taistella. Sinä taivahinen toivo —!"

»On ihmeellistä, miten vähän tarvitsee, ennen
kuin toivo saa viritystä. Eilen tapasin muutamassa
railossa pienen kuolleen napaseututurskan (Gadus
polaris), ja silmistäni varmaan ilo loisti, kun sen
näin; oli aivan kuin olisi lehmän löytänyt. Missä
kerran on kalaa vedessä, niin siellä ei nälkään kuole,
ja ennen kuin tänä aamuna menin telttaan, ripustin
pyydysneuvon railoon tässä vierellä. Vaan kuinka
monta tuollaista pientä kalaa tarvitsimmekaan saa-
daksemme kylliksi ruokaa, paljo enemmän päivässä
kuin voisimme saada niitä viikossa tai ehkä kuu-
kaudessa, —- ja kuitenkin olen hyvilläni ja hyvässä
toivossa, ja makoilen mietiskellen, onkohan täällä
mahdollisesti suurempia kaloja ja miten voisi saada
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oikein runsaasti. Niin, ihminen on onnellinen
lapsi."

»Eilen saimme kuletuksi lyhemmällä kuin muina
päivinä, jää on epätasaisempaa ja vahvempaa, ja
osaksi on vanhempia telejä välissä; tapasimme
myöskin monta pahaa railoa, niin että kulku oli
hidasta; luulen, että tuskin tulimme enempää kuin

Jäätynyt aallokko.

Valokuva.

muutaman pari kilometriä, korkeintaan puolikym-
mentä. Luulen kuitenkin, että me voimme laskea
olevamme 82° 8' tai 9', ellei vain tämä alituinen
etelätuuli ajaa meitä pohjoiseen jonkun verran. Keli
huononee huononemistaan, lumi on läpeensä sohjuna,
eikä enään kannata koiria; se on muuten jonkun
verran rouheista pinnalta, niin että reet luistavat



126 POHJAN PIMEILLÄ PERILLÄ.

hyvin, milloin eivät uppoa; vaan se tapahtuu tuon-
tuostakin ja silloin ne ovat kuin naulatut. Koirille
on tämä rasittavaa, vaikka eivät olisikaan niin uupu-
neita kuin ovat; ne pysähtyvät aivan yhtäkkiä, ja on
niitä autettava tai ruoskittava. Eläin raukat, niillä
on kurjaa! »LiHeraeven", viimeinen alkuperäisestä
valjakostani, ei enään jaksa pitkältä kulkea — ja
niin hyvä vetokoira kun se oli. Nyt meillä on viisi
koiraa (»Lilleraeven", »Storraeven" ja »Kailas" minun
rekeni edessä — »Suggen" ja »Haren" Johansenin
valjakkona). Niille meillä on ruokaa vielä kolmeksi
päiväksi »Isbjörnistä", joka eilen teurastettiin, ja
ennen kolmea päivää, arvelee Johansen, pitää meillä
olla arvoitus ratkaistuna — turha toivo, siitä olen
varma, vaikka sinelmä taivaalla SE ja SSE (hair.)
yhä pysyy siellä ja näyttää ylenevän."

»Me lähdimme taipaleelle eilen jälkeenpuolisten
puoli 7 ja pysähdyimme nyt aamulla vähän yli kello
3 muutaman railon eteen. Eilen näin ensi kerran
tuorevesilammen jäällä muutaman röykkiön luona.
Täällä, missä me pysähdyimme, ei ole vettä, niin
että meidän pitää yhä sulattaa; vaan tämän jälkeen
ei tarvinne enään monta kertaa siihen tulta tuhlata,
ja siten saamme säästetyksi öljyämme, joka alkaa
käydä hyvin kuluksi. Ilma ja keli on samallaista kuin
on ollut tähän asti — ei ole mikään nautinto lähteä
raskaaseen päiväntyöhön. Makoilen ja kuvailen miten
kaunista on kaikki Norjassa nyt kesäkuussa, kun
aurinko paistaa vuonolle, harjuille ja metsiin — ja
siellä on ... . Vaan kerran kuitenkin pääsemme
mekin elämään, ja silloin se on tuntuva äärettömän
kauniilta.

, »Keskiviikkona, kesäkuun 12 päivänä. Pahem-
maksi vain käy, eilen emme päässeet edistymään
juuri nimeksikään, tuskin kahta kilometriä, kurja
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keli, epätasainen jää, railot ja suden-ilma estivät
meitä. Oli tosin hankiainen, niin että reet luistivat
helposti, kun ne pysyivät pinnalla, vaan kun uppo-
sivat — joka tapahtui aina vähänväliä — niin seis.
Ja koirain jaloille tämä hankiainen oli pahaa, se
upotti niitä yhtämittaa syvälle; oli aivan kuin ali-
tuista uintia sohjussa. Kuitenkin päästiin eteenpäin;
railot pysähdyttivät, vaan niistäkin pääsimme yli.
Muutamasta — se oli viimeinen niinkuin näytti —

pääsimme yli laittamalla sillan pienistä jaateleista,
joita uitimme railon kapeimmalle kohdalle. Vaan
sitten alkoi sataa lunta tai oikeastaan räntää, joka
putoili suurina märkinä höytäleinä; tuuli myöskin
kiihtyi: niin että emme nähneet kulkea tässä railojen
ja röykkiöiden sekasorrossa; me olimme märkiä aivan
kuin olisi meitä railossa pistetty: ja keli kävi mah-
dottomaksi, reet tarttuivat kiinni tuoreeseen lumeen,
jota pian satoi siksi vahva kerros, että se paksuina
kokoina takaisi suksissamme. Ei ollut muuta neuvoa
kuin ruveta teltalle heti kun tuli sopiva paikka:
turhaa oli uuvuttaa itsensä ja koirat tällaisessa ke-
lissä ja ilmassa, kun ei kumminkaan mihinkään
päässyt,"

»Tässä me nyt olemme, emmekä tiedä mitä on
tehtävä. Millainen keli nyt on ulkona en osaa vielä
sanoa; vaan se ei liene isosti parempi eilistä, ja
vaikea on minun ratkaista onko parempi lähteä tai-
paleelle ja kulkea vähä, minkä pääsee, vai mennä
katselemaan, sattuisiko saamaan jonkun hylkeen.
Pahaksi onneksi ei näytä olevan runsaasti hylkeitä
tällä jäällä, jolle nyt olemme tulleet; me emme ole
niitä nähneet yhtään näinä viime päivinä; tämä jää
taitaa olla liian vahvaa ja avaraa niille? Jää täällä
on aivan huomattavasti toisellaista kuin se jää, jota
olemme kulkeneet viime aikoina, tämä on epätasai-



128 POHJAN PIMEILLÄ PERILLÄ.

sempaa, röykkiöitä enemmän ja puristusselät van-
hempia, ja sen lisäksi tämä näyttää vahvemmalta,
vaikka ei näytäkään olevan niin kovin vanhaa, tuskin
yhtä talvea vanhempaa; vaan joukossa on aina van-
hempiakin telejä. Ne näyttävät olleen lähellä maata.
Tämä jää näyttää olleen lähellä maata — savea ja
soraa näkee myötäänsä, varsinkin vastamuodostu-
neilla puristusselillä,"

»Johansen, joka on käynyt ulkona, sanoo sinelmän
taivaalla yhä olevan samalla paikalla etelässä; —

oh, ettemme pääse sinne asti! Vaan se on kuitenkin
houkuttelevana päämaalina, vaikka emme saavuta-
kaan sitä niin pian. Me näemme sen aina edes-
sämme, kauniina ja sinisenä; meille se on toivon ja
ilon väri."

»Perjantaina, kesäkuun 14 päivänä. Tänä päi-
vänä siis on kolme kuukautta siitä, kun lähdimme
Framista; vuosineljänneksen olemme kulkeneet tässä
jääkorvessa, ja täällä me makaamme yhäkin. Mil-
loin tästä on loppu tuleva, sitä en enään voi aavis-
taakaan; voin ainoastaan toivoa, että ei enään ole
kaukana — avovesi tai maa, olkoon sitten Wilczekin
maa, Zichyn maa, Huippuvuoret tai joku muu maa."

»Eilinen päivä ei ollutkaan varsin niin huono
kuin olin odottanut, me todellakin päästiin jonkun
matkaa eteenpäin; vaikka taival ei niin kovin pitkä
ollutkaan — muutamia kilometriä - niin saamme
siihen olla varsin tyytyväisiä tähän aikaan. Koirat
eivät jaksaneet vetää rekiä yksinään; ellei toinen
meistä olisi aina ollut niiden sivulla, niin ne olisivat
pysähtyneet joka toiselle askeleelle. Ainoa keino
päästä eteenpäin oli kulettaa kaikki kahdessa osassa
ja tehdä siten matka kolmeen kertaan. Ensiksi kulen
minä edellä hakemassa tietä jonku matkaa; sillä
aikaa Johansen kulettaa kelkkoja niin pitkältä kuin
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ennättää — ensin minun kelkkani, sitten takaisin ha-
kemaan omansa — kunnes minä tulen ja otan omani
ja kuletan sen niin kauas kuin olen tietä löytänyt;
sitten taas edelleen, samalla tavalla. Hitaastihan se
käy; vaan käy kuitenkin, ja se on aina jotakin. Jää,
jota kulemme, on kaikkea muuta vaan ei hyvää; se
yhä on vahvaa ja vähän vanhempaa, röykkiöitä ja
koleikkoja joka suunnalla, eikä lainkaan oikeaa ta-
sankoa. Kun tähän lisäksi me jonkun matkaa kulet-
tuamme tulimme alueelle, jossa jää oli särkynyt pie-
niksi teleiksi, joilla oli korkeita puristusselkiä ja
railoja välissä, jotka olivat täynnä jääsohjua ja pieniä
jäitä, niin että kaikki oli vain yhtenä sekasortona,
jossa hädin tuskin oli jalan sijaa seistä saati sitten
kulkea, niin eihän ollut kumma, jos mieli olisikin
masentunut ja luopui kaikesta yrityksestä koettaa
eteenpäin. Minne vain katsoinkin, niin oli tie tu-
kossa ja näytti siltä, että tästä ei tosiaankaan enään
pääse mihinkään. Ei auttanut sekään, että työn-
simme kajakit vesille; me emme saaneet niitä kulke-
maan tässä sohjussa, ja minä olin vähällä päättää
pysähtyä tähän ja koettaa kala-onneamme haaveilla
ja siimalla, ja jahti-onneamme, olisiko railossa joku
hyle tavattavissa. Huu, nuo ovat huolenhetkiä, kun
seison epätoivoissani jollakin röykkiöllä ja katselen
ympärilleni; sama kysymys valtaa enemmän ja
enemmän ajatukset: onko meillä tarpeeksi ruokaa
odottaa niin kauan kuin lumi sulaa tai jää väljentyy
railoihin, niin että voimme soutaa? Vai voimmeko
hankkia itsellemme ruokaa, jos omat eväämme eivät
riitä? Nämät ovat suuria kysymyksiä, joihin en voi
vielä varmaa vastausta saada. Varmaa on, että
siihen kuluu pitkä aika ennen kuin tämä lumi sulaa
ja keli taas on jonkunlainen; vaan se taas on epä-
tietoista, milloin jää väljenee ja antaa tilaa railoille,
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ja tähän asti emme vielä ole saaneet pyydystetyksi
mitään — puhumatta kahdesta lokista ja yhdestä
pienestä kalasta; sen lisäksi näimme eilen toisen
kalan uivan veden kalvossa, vaan sekin oli pieni.
Tällä alueella, jossa nyt olemme, näyttää kaikessa
tapauksessa olevan hyvin vähän toivoa pyynnistä,
viime päivinä en ole nähnyt ainoatakaan hylettä,
Eilen tosin näin vanhat umpeen ajautuneet karhun
jalot, ja valkealokkeja näemme myötään: vaan ne
ovat vielä liian pieniä tuhlata niihin ampumava-
roja."

»Vielä tahdoin yrittää viimeisen kerran eteen-
päin, (vähän idempää). Siellä pääsimmekin pieniä
jaateleja myöten kulkemaan edelleen ja tulimme
vanhemmalle yhtenäiselle, osaksi kesän vanhalle
jäälle, joka näyttää olleen lähellä maata, sillä se on
niin epätasaista ja täynnä mutaa, Tätä jäätä olemme
sitten kulkeneet tapaamatta uusia railoja. Mutta
koleikkoa se paikoin oli, niin että vältti kerrakseen.
Toisin paikoin se oli kutakuinkin hyvää."

»Me lähdimme taipaleelle keskiviikkona 8 ai-
kana jälkeenpuolisten ja pysähdyimme tähän eilen
aamulla 5 aikana, * Aamupuoleen tuuli oli kään-
tynyt enemmän koilliseen ja samalla kylmennyt.
Lumi nyt jäätyi kovemmaksi, ja lopulta keli ei ollut
huonoimpia. Hanki kantoi koiria ja osaksi kelkko-
jakin: me sen vuoksi olimme hyvillämme, että seu-
raavaksi päiväksi saamme hyvän kelin. Vaan tässä
taas toivo meidät petti. Kun parahiksi pääsimme
telttaan, niin alkoi sataa lunta, ja sitä tuli runsaasti
koko eilisen päivän, sillä aikaa kun me nukuimme,
ja kun me eilen illalla nousimme laittamaan einettä

* Ensi kerran me nyt saimme vettä jäältä keittokonee-
seemme; vaan se oli jotensakin suolaista, niin että kalakeitosta
tuli suolaisen puoleista.
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ia puuhailtuinaan taipaleelle, niin tuiskutti lunta yhä.
Lunta oli paksulta kaikkialla, ja keli niin huono,
että huonompaa ei voi olla. Ei ollut viisasta lähteä
nvt taipaleelle, parempi oli odottaa ja katsella. Meillä
oli nälkä, vaan ei ollut varaa syödä koko einettä.
Minä keitin vähän kalavelliä."

„Sitten me taas pistäysimme makuusäkkiin, Jo-
hansen nukkumaan, minä rupesin tarkastelemaan ja
laskemaan vielä kerran kaikki havainnot siitä saakka,
kun lähdimme Framista, nähdäkseni olisiko kuitenkin
joku virhe, joka selittäisi tämän arvoituksen, minkä
vuoksi emme vieläkään ole nähneet maata. Aurin-
kokin paistoi vähän, ja tein turhan yrityksen saadak-
seni havainnon. Minä seisoin ja odotin yli tunnin ajan
teodoliti valmiina: vaan nyt aurinko olija pysyi poissa.
Olen laskenut laskemastakin päästyäni, miettinyt ja
tuumiskellut, vaan en löydä mitään virhettä, ja tämä
arvoitus pysyy arvoituksena. Minua alkaa yhä enem-
män epäilyttää, että me ehkä sittenkin olemme tul-
leet liian länteen. Minä en ala kyetä ymmärtämään,
että me olisimme itäpuolella; sillä siinä tapauksessa
me emme mitenkään voisi olla enemmän kuin 5
pituus-astetta idempänä kuin havaintomme :;c mukaan
olemme. Jos nimittäin otaksumme, että kellomme
ovat jouduttaneet, niin ei »Johannsen" '::::: missään ta-
pauksessa ole voinut jouduttaa enemmän kuin kaksi
sen vertaa kuin ennen. Minä olen otaksunut aika-
eron 5 sekunniksi, vaan otaksutaan 10 sekunniksi.
niin se ei kuitenkaan tee sen suurempaa eroa kuin G
m. 40 s. 80:ssä päivässä (siitä aikain kuin me lähdimme
Framista ja viimeiseen havaintoon saakka): in e siis oli-

* Niin kuin ennen on mainittu olimme 6 1/2 pituus-astetta
idempänä kuin luulimme.

** Tätä nimitystä käytin kellolleni, jonka minulle oli toi-
mittanut kelloseppä Johannsen Lontoosta.
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simme 1° 40' idempänä. Otaksutaan myöskin, että
minä olen laskenut päivän taipaleet liian pitkiksi
kolmena päivänä huhtikuun B:nnen ja l3:nnen päivän
välillä, ja että me siis 67 kilometrin asemesta olemme
kulkeneet ainoastaan 44 •/, kilometriä, sen vähem-
pää emme ole voineet kulkea, silloin olisimme 13
päivänä olleet 89° emmekä, niin kuin otaksuimme 86°.
Se on 3° idempänä, tai edellinen laskettuna yhteen,
sanokaamme 5° idempänä; se on, että me nyt 61°
asemesta olisimme 66° i. p. * eli noin 111 kilometriä
Kap Fligelystä. Vaan kuitenkin minusta tuntuu,
että meidän pitäisi nähdä jotakin maata eteläpuolel-
lamme. Wilczekin maa ei voi olla niin matalaa
eikä sen suunta voi muuttua niin itäisestä eteläi-
seksi, kun Kap Buda-Pestin noin 61° i. p. pitäisi olla
pohjoispuolella 82°, jolloin se ei olisi meistä kuin
noin 75 kilometriä. Ei, tätä ei voi ymmärtää!
— eikä ole helpompi ymmärtää, että me olisimme
lännempänä; me olemme kai ajautuneet hyvin run-
saasti huhtikuun B:nnen ja 13:nnen päiväin välillä,
tai on minun kelloni sittenkin seisonut pitemmän
aikaa ennen huhtikuun 2:sta päivää. Että me olemme
voineetkin ajautua melkolailla länteen päin, sitä
näyttää osoittavan havainnot huhtikuun 2:lta, 4:ltä
ja 8:lta päiviltä. Huhtikuun 2 päivänä piti meidän
olla 103° 6' i. p., 4 päivänä 99° 59' ja 8 päivänä
95° 7' i. p., ja näiden päiväin välillä me emme teh-
neet sanottavan pitkiä taipaleita; 2:sen ja 4:nnen
päivän havaintojen välillä on ainoastaan lyhyt puo-
len päivän taival, ja 4:nnen ja 7:nnen välillä parin
päivän taival, jotka eivät pitkiä olleet ja jotka eivät

* Itse asiassa me olimmekin varsin lähellä sitä paikkaa,
jonka tässä olen otaksunut. Syynä siihen, ettemme nähneet
sitä maata, jota olimme odottaneet, oli se, että sitä ei ole ole-
massakaan, niin kuin sittemmin näkvi.
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meitä ole voineet viedä kauas länteen päin. Se on:
meidän on pitänyt ajautua lähes B°, tai otaksu-
kaamme kaikessa tapauksessa 7°, länteen päin näinä
kuutena vuorokautena. Jos laskemme, että ajautu-
minen on ollut sama viitenä vuorokautena B:nnenja
13:nnen päivän välillä, niin joudumme 7° lännem-
mäksi kuin olemme luulleet. Me siis nyt olisimme
54° i. p. emmekä 61°. Me sen mukaan emme olisi
kuin 59 kilometriä Kap Fligelystä ja aivan lähellä
Kuningas Oskarin maata. Mutta pitäisihän meidän
niitä vähänkään nähdä, arvelen minä. Mutta jos
otaksumme, että ajautuminen länteen päin oli kovaa
myöskin ennen huhtikuun 2 päivää, niin silloin on
lähellä mahdollisuus, että minun kelloni on kuitenkin
pysähtynyt sillä kertaa kuin pelkäsin, ja silloin
voimme olla tiesi kuinka kaukana lännessä. Tätä
mahdollisuutta alan yhä enemmän ajatella. Muuten
meillä ei ole muuta tehtävää kuin kulkea entistä
suuntaamme, ehkä vähän etelämmäksi, niin tottakai,
jotakin lopulta tulee."

»Kun minä laskuni lopetettua olin vähän nukah-
tanut ja tulin sitten ulos puolenpäivän aikana, niin
keli ei näyttänyt parantuneen, vaan ennemminkin
pahentuneen. Uusi lumi oli nuoskeaa ja keli niin
raskas kuin olla voi. Mutta meidän on koetettava
päästä eteenpäin — makailemalla täällä vähän voi-
tamme, kulettu taival on aina kulettu, vaikka olisi
lyhytkin."

»Puolenpäivän aikana sain otetuksi yksinkertaisen
puolenpäivänkorkeuden, vaan se ei ollut tarkka."

»Lauantaina, kesäkuun 15 päivänä. Kesäkuu
puolivälissä, eikä vieläkään mitään toivoa tämän
loppumisesta! Myötäänsä vain huononee. Niin kurjaa
kuin eilen ei kuitenkaan vielä ennen ole ollut, ja
siitä se tuskin enään voi paheta. Reet luistivat
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niin sanomattoman raskaasti paksussa, pehmeässä
lumessa, ja aina kun ne pysähtyivät — mikä tapahtui
vähän väliä ja taas — olivat ne lujassa kuin olisi
naulattu. Vaivoin sai ne liikkeelle, kun kiskoi kalkin
voimin. Tämän lisäksi suksikeli oli yhtä huono, kun
vähänkään pysähtyi, niin lumi tarttui suksiin suurina
kinoksina, ne upposivat yhtämittaa pehmeässä lu-
messa, ja jalan alle jääti, niin että jalka luisti ja
kun suksilta putosi, niin humahti nivusiaan myöten
lumeen. Vaan eihän ollut muuta tekemistä kuin
hinautua uudelleen suksilleen, suksitta tällaisessa
lumessa on ihan mahdoton kulkea: siitä olisi ollut
apu, jos olisi ne sitonut jalkaansa, vaan sekään ei
käynyt laatuun, kun piti alinomaa laskeutua suksilta
vetämään rekiä puristusselkien ja railojen yli —

tämän lisäksi nimittäin jää on koleikkoa ja täynnä
röykkiöitä ja vanhempia puristusselkiä joka taholla.
— täytyy luikerrella kuin airokas päästäkseen kulke-
maan. Railoja kohtasimme myöskin, ja niitä piti
kiertää tai kulkea pitkät matkat pieniä telejä, puris-
tusselkiä ja muita lemmonlaitoksia myöten. Me
kuletimme kuormamme kahdessa osassa niin kuin
ennenkin; ja hidasta se oli. Koirat vaan uupuvat
uupumistaan. »Lilleraeven" viimeinen varsinaisesta
valjakostani, kykenee vielä kulkemaan omin voi-
minsa, vaan vetäjäksi siitä ei ole: se horjuu kuin
juopunut, ja kun se kaatuu, niin vaivoin pääsee
jaloilleen. Tänään se teurastetaan, niin että pää-
semme sen kurjuutta näkemästä. „Storra?ven" myös-
kin pitää hyvin höllällä vetohihnaa: ainoa minun
koiristani, joka vielä jonkun verran vetää, on
»Kailas": vaan sekin vetää ainoastaan silloin, kun
joku meistä on auttamassa. Näin ollen kulku oli
vain miesten ja koirain kiusaksi ja nimittämiseksi
sekä ruuan suuremmaksi menekiksi, ilman vastaavaa
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hyötyä. Me sen vuoksi säästimme päivällis-ateri-
amme ja pysähdyimme noin kello 10 aikaan eilen
illalla oltuamme taipaleella kello puoli s:stä jälkeen-
puolisten. Matkalla olimme pysähtyneet myöskin,
kun minä otin havainnon. Aurinkoa ei nyt ole helppo
tavata, niin että pitää käyttää hyväkseen jokaista
silmänräpäystä, kun näkee sen pilkistävän pilvien
läpi, vaan kirkkaasti se ei koskaan paista. Eilen
jälkeenpuolisten, kun uutterasti odottelin ja pari
kertaa olin turhaan asettanut koneen, niin sain vih-
doin korkeuden."

»Eilen illalla laskin nämät havainnot, ja huo-
maan, että olemme ajautuneet odottamattoman kauas
länteen, niin että olemme tulleet, kun pituus-asteemme
kesäkuun 4 päivänä oli 61° 16' i. p. on se nyt 57°
40', vaan samalla olemme tulleet hyvän matkaa poh-
joiseenkin, niin että kun kesäkuun 4 päivänä olimme
82" 17,*' olemme nyt 82° 26' p. 1., vaikka olemme
tunkeneet etelään, minkä suinkin olemme jaksaneet.
muuten on lohduttavaa nähdä, että jää täällä on tällä
tavoin liikkeellä, sillä silloin meillä on toivoa, että
lopuksi pääsemme ajautumaan avonaisempaan ve-
teen: minua alkaa, epäilyttää ettemme pääse omin
voimin tästä sekasotkusta —■ tämä seutu ja tämä
keli on liian huono, ja minun toivoni on nyt railoissa
ja väljentyneemmässä jäässä. Onneksi onkin alkanut
tuulla koillisesta, eilen NNV (hair.) puhalteli oikein
terhakasti, tänään on sama tuuli — kunpa se vain
puskisi lujasti! Kun tuuli on meitä kuletellut luo-
teeseen, niin tottakai se voi meitä ajaa lounaaseenkin
ja lopuksi päämaaliimme tai Frans Josefin maan ja
Huippuvuorten välille. Tämän havainnon jälkeen
minusta yhä enemmän alkaa tuntua epäilyttävälle,
että olisimme itäpuolella Kap Fligelyä ja yhä enem-
män alan uskoa, että ensimmäinen maa, jonka nä-
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emme, jos koskaan maata näemme — vaan toivotaan
toki — on Huippuvuoret. Siinä tapauksessa emme
vilahdukseltakaan saisi nähdä Frans Josefin maata
— tätä maata, josta minä yöt ja päivät olen unek-
sinut kultaisia unia. Vaan jos me olemme niin
lännessä kuin meidän sen mukaan pitäisi olla, niin
on suurempi syy toivoa, että pääsemme pikemmin
väljempään jäähän tai avoveteen; — antaa siis mennä
sitä tietä! Kunhan vain saamme ruokaa, niin ei
hätää, vaan siinäpä se onkin suuri kysymys."

»Olen tahallani nukkunut pitkään tällä leiri-
paikalla ensin hyvän aikaa laskettuani ja mietiskel-
tyäni ajautumistamme ja tulevaisuuttamme. Meillä
ei ole vähintäkään kiirettä tällä kelillä, joka on sa-
mallainen tänään kuin oli eilenkin ja sitä paitse on
lämpymän vuoksi parempi kulkea yöllä kuin päivällä.
Parasta on kuluttaa aikaa niin paljo kuin mahdol-
lista niin vähällä ruualla kuin suinkin; kesä ei voi
muuta kuin parantaa asiamme, ja meillä on vielä
kolme kuukautta edessämme, kunhan vain saamme
ruokaa siksi aikaa, ja olisipa varsin outoa, ellei
voisi saada. Kaikissa tapauksissa on lintuja aina
saatavissa, eilen näin taas suurenlokin, vaan meillä
ei ole patronia tarpeeksi elättääksemme itseämme
lokeilla pitemmän aikaa. Minä toivon hylkeitä ja kar-
huja — kunhan saamme yhdenkään tuollaisen ukon
evääksemme, niin hätä hukassa pitkiksi ajoiksi."

»Sunnuntaina, kesäkuun 16 päivänä. Eilen oli
niin huonoa kuin mahdollista, keli ihan epätoivoon
saattavaa ja jää kamalan huonoa; vaan siitä on toki
hyvä, että pahemmaksi ei enään voi tulla. Minä
eilen mietiskelin lujasti eikö olisi parasta teurastaa
kaikki koirat yhdellä kertaa ruuaksi itsellemme, ja
sitten kulkea omin neuvoinemme parhaamme mu-
kaan; sillä tavoin saisimme ruokavaroja viideksi-
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toista tai kahdeksikymmeneksi päiväksi ja voisimme
rimpuilla eteenpäin vähin erin. Missään tapauksessa
ei näy pääsevän tekemään pitempiä taipaleita, ja
silloin on ehkä parasta odottaa aikaa. Vaan toisak-
seen ei ole ehkä kovin pitkältä maihin tai avoveteen
tai kaikessa tapauksessa väljempään jäähän, ja sil-
loin on jokainen kilometri etelään tärkeä. Meidän
on sen vuoksi käytettävä koiria hyväksemme pääs-
täksemme kulkemaan, ehkä pian tulee jo muutos,
jollei muuta, niin vähä parempaa ja tasaisempaa
jäätä, niinkuin meillä oli vähän aikaa sitten. Eilen
meidän oli kuitenkin pakko teurastaa kaksi koiraa.
Kun lähdimme taipaleelle, niin »Lilleraeven" ei jak-
sanut seurata, se oli aivan kuin hermoton jaloistaan,
kaatuili eikä päässyt sitten enään pystöön. Vedet-
tyäni sitä ja rekeä jonkun matkaa ja koetettuani
saada sitä kulkemaan, täytyi minun vihdoin nostaa
se kuormalle, ja kun me pääsimme muutaman röyk-
kiön luo, missä oli tuulen suojaa, niin Johansen teu-
rasti sen sillä aikaa kun minä kävin katselemassa
tietä. Paljo paremmassa tilassa ei ollut toinenkaan
koirani, »Storraeven". Vetämään siitä ei ollut ensin-
kään, ja oli vaikea sitä saada kulkemaankin niin,
että se ei jäänyt venymään jälessä. Jonkun aikaa se
kulki, vaikka kaatuilikin, ja täytyi sitä autella pystöön
aina vähän väliä; vaan sitten se kävi yhtä kunnotto-
maksi kuin »Lilleraeven", jäi jälemmäksi, vetohihna
joutui reenjalasten alle ja koira joutui venymään jä-
lessä. Kun minulla oli vetämistä reestäkin, niin koetin
päästää koiran irti siinä toivossa, että se kykenee tule-
maan jälessä. Vähän aikaa se kulkikin, vaan sitten se
jäi ja Johansenin oli pakko ottaa se kuormalleen, ja
kun rupesimme leirille, niin teurastimme senkin."

»Nyt minulla enään on vain »Kailas", Johan-
senilla »Haren" ja »Suggen". Näille kolmelle koi-
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ralle saimme kahdesta teurastetusta koirasta ruokaa
kymmeneksi päiväksi; vaan mihin asti pääsemme
tällä aikaa, tiesi jumalat, kauas emme missään ta-
pauksessa ehtine. Meidän pitää nyt valjastaa itsemme
kuorman eteen, ja kaksista koiran valjaista laitoimme
sen vuoksi hyvät veto-viilekkeet *. Nyt ei enään
kannattanut hiihtää sitomattomin suksin, jalka luis-
kahti myötäänsä sukselta ja silloin sitä upposi poh-
jattomaan lumeen. Lumi jäätyi sileisiin kengänpoh-
jiin, niin että seisoi kuin liukkaalla airokkaan na-
halla. Me sidoimme sukset, ja nyt kävi vetäminen,
missä jää oli tasaista, varsin hyvin, vaikka ei ollut-
kaan kuin yksi koira apuna, ja minä huomasin, että
kohtuullisella kelillä ja jäällä me saisimme tehdyksi
taivalta aikalailla ilman koiriakin; vaan heti kun tuli
vähänkään epätasaista, niin reki tarttui kiinni. Sai
kiskoa niin paljo kuin jaksoi eikä reki mahta-
nutkaan: piti mennä nostamaan sitä, ja vihdoin
kaikin voimin ponnisteltua sai reen siitä edelleen
toiselle mykkylälle, missä sama juttu uusiintui. Yhtä
vaikeaa oli kelkan kääntäminen paksussa lumessa,
johon se oli kuin naulattu, eikä sitä muuten saanut
käännetyksi kuin nostamalla. Sellaista oli askel
askeleelta, kunnes taas päästiin pienelle tasangolle,
jolloin pääsi vähän eteenpäin; vaan sitten tuli puris-

* Hyvät vetoviilekkeet ovat varsin tärkeä seikka, ja niistä
on paljo helpotusta pitemmällä matkalla verraten tavalliseen
vetojutkoon, joka menee toisen olkapään ja sitten rinnan yli.
Vetoviilekkeissä, joita minä käytän, on hihna kummankin olka-
pään yli niin kuin kontissa tai laukussa ja ne kiinnitetään
vyöhön, jossa kelkan jutkokin on kiinni. Tällä tavoin saa
painon jaetuksi tasaisesti molemmille hartioille ja vyön avulla
lanteille ja vatsalle. Vetäessä näin saadaan voimapiste alem-
maksi ruumiiseen, heti jalkojen yläpuolelle, jotka työn tekevät,
ja jutko ei tässä tapauksessa niin kuin tavallisesti paina ainoas-
taan yläruumista.
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tusselkiä ja railoja ja silloin oli pahaa pahempi; nyt
ei enään tullut toimeen yksin, vaan täytyi kummankin

Koleikkoj äällä.

A. Eiebakke, valokuvan mukaan.

olla samaa kelkkaa kulettamassa. Kun niin oli päästy
se taival, jonka minä olin käynyt edeltäpäin tarkas-
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tamassa, niin piti minun taas lähteä hakemaan tietä
röykkiöiden välitse. Itsestään on selvää, että kulku
kuorman kanssa taivalta edeltäpäin katsomatta on
mahdotonta, sillä siten joutuu teille tulemattomille
ja täytyy tehdä turhia mutkia. Tällä tavoin me rim-
puilimme eteenpäin. Ja itsestään selvää oli, että
kulku kävi hitaasti ja että päiväntaipaleet olivat
lyhyviä; vaan aina joku vähä siirrytään, ja muutahan
meillä ei ole tehtävää, sillä eihän voi nukkua kuu-
kautta umpeensa, kunnes jää ja keli parantuu."

»Taivaasta päättäen näyttää etelässä ja kaakossa
olevan koko joukko railoja: ehkä me tällä tavoin
pääsemme tunkeutumaan paremmille kulkupaikoille.
Me lähdimme taipaleelle eilen illalla 10 aikaan ja
pysähdyimme tänä aamuna 6 aikana. Viime päivinä
emme ole syöneet päivällistä, niin että sillä sääs-
tämme ainakin yhden aterian: meistä tuntuu, että
tässä kelissä ja tällaisesssa jäässä ei kannata syödä.
Käyttääksemme kaikki hyväksi, otin tänä aamuna
»Storraevenistä" veren ja keitin »veripuuroa" kala-
keiton sijasta. Se maistui hyvälle, vaikka se olikin
koiran verestä, ja meillä on siten yhtä ateriaa enem-
män kalajauhoja. Ennen makuusäkkiin menoamme
tarkastimme ampumavaramme ja huomasimme ilok-
semme, että meillä on 148 haulipatronaa, 181 luoti-
patronaa ja sen lisäksi 14 pyöreäluotipatronaa. Näin
paljoilla ampuma varoilla me voimme hankkia ruoka-
varustuksiimme lisiä pitkiksi ajoiksi; sillä jos ei
olekaan suurempia eläimiä, niin voimme ampua lin-
tuja, ja 148 lintua riittää pitkäksi aikaa. Ja jos käy-
tämme vain puoli panosta, niin saamme useampia
patronia; sitä paitse meillä on puoli naulaa ruutia
ja joukko luoteja sekä nallihattuja patronain lataa-
miseen. Tämä keksintö on minut saanut kerrassaan
hyvälle tuulelle taas: yhteen aikaan jo olikin hyvin
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harmajaa: totuuden sanoakseni toiveet näyttivät mus-
tilta. Kolme kuukautta me siis voimme ehkä tulla
toimeen ruuan puolesta, ja sillä aikaa meidän täytyy
päästä johonkin: paitse ampumalla, voimme pyytää
lokkeja koukuilla, ja sitä paitse, pahimmassa tapa-
uksessa voimme vielä pyytää pieniä eläimiä haavilla,
kun kerran oikein asiaan tulee ryhdytyksi. Voi
ehkä käydä niin, että me tulemme niin myöhään
Huippuvuorille, ettemme tapaa enään laivoja siellä.
Vaan silloin saamme jäädä talveksi: se käy hyvin
päinsä, siitä tulee herras-elämä verraten oloomme
täällä ajojäässä. kun emme tiedä, missä olemme tai
minne ajaudumme ja jossa emme pääse päämaa-
liimme, vaikka miten ankarasti työtä tekisimme.
Tätä aikaa en tahtoisi uudelleen elää; — ankaran
rangaistuksen olemme saaneet siitä, että silloin
jätimme kellomme vetämättä. Niin, jos ei kotona
olisi ketään odottamassa, niin talveksi jääminen
Huippuvuorille olisi kerrassaan houkuttelevaa: minä
kuvittelen, miten mukavasti ja hauskasti siellä voi-
simme laittaa. Kalkki maailmassa, mikä on tämän
jään ulkopuolella, on ruusunväristä. Vaan tulee
vielä sekin aika, että pääsemme tästä. Saamme
lohduttaa itseämme sananlaskulla: ennen aamua yö
pimein on. Mutta kuinka pimeä se pimeimmillään
on? Vielä voi pimetä ehkä paljokin. Vaan toivo
lentää kesään: paremmaksi täytyy tulla, kun kesä
pääsee täyteen valtaansa."

Ja niin kului hitaasti päivä päivältä, samallaista
ryöjäystä huonossa kelissä, jossa reet tarttuivat yhtä-
mittaa kiinni. Koirat ja miehet tekivät parastaan:
vaan siitä ei ollut paljo apua; sen lisäksi elatus-
huolet karttuivat, ja meidän sekä koirain annokset
vähennettiin pienimpään määräänsä, jotta voisimme
säilvttää henkemme niin kauan kuin mahdollista.
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Kaikki me viisi olimme nälissämme ja näännyksis-
sämme aamusta iltaan ja illasta aamuun. Me nyt
päätimme ampua, mitä vain ammuttavaksi tulisi,
lokkeja tai myrskylintuja; vaan nyt ei tietysti edes
tällaistakaan riistaa saanut pyssynkantamalle. Railot
kävivät entistä huonommiksi, olivat täynnä jääsohjua
ja jääkappaleita. Usein meidän piti kulkea pitkät
matkat »pieniä jäätelejä myöten, jotka upottivat joka
askeleelle". Kesäkuun 18 päivänä puhkesi »kova
tuuli lännestä (oik.), joka kiskoo ja repii telttaa; me
kai taas ajaudumme jään mukana itään, josta tu-
limme, ehkä vielä pohjoisemmaksi — sillä tavoin
meitä tuuli ja virta kulettelee, ja sellaista kai on
oleva koko kesän, emmekä me voi sille mitään".
Sinä päivänä otetun meridianikorkeuden mukaan
olimme 82° 19', niin että olimme taas tulleet vähän
etelämmäksi. Minä sain ammutuksi yhden Pohjan
kiislan ja pari myrskylintua, ja niistä oli vähän
ruuan jatkoa; vaan surukseni ammuin muutamassa
railossa kahta hylettä osaamatta; — tuollaista saa-
lista nyt meillä halutti kovasti. »Muuten täällä nyt
on vilkas elämä", on merkittynä päiväkirjaani kesä-
kuun 20 päivänä; »jääkyyhkysiä lentää yhtämittaa
edestakaisin, ja ne makoilevat, rääkkyvät ja näyt-
täytyvät ihan telttamme oven edessä; on oikein ilo
katsella niitä. Vahinko vain, että ne ovat niin pie-
niä, ettei niitä kannata ampua, emmekä ole vielä
niitä nähneet parvissa, ainoastaan kaksittain. Kum-
mallista, miten linnut ovat lisääntyneet viime päi-
vinä, länsituulen jälkeen, jota on kestänyt sitten
toisen päivän. Ja kummallisinta on, että jääkyyh-
kysiä on ilmestynyt yhtäkkiä joukottain, lakkaamatta
niitä lentää suhisee teltan ohi iloisesti äännellen;
tuntuu kerrassaan huojentavalle, että on päässyt
asutuimmille seuduille. Merkillistä myöskin on Poh-
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jan kiislain äkillinen ilmestyminen. Vaan mitä siitä
on hyötyä, kun emme näe — maata, ja keli on niin
kurja kuin koskaan olla voi. Kun ei tule oikeaa
suoja-ilmaakaan, että lumi vähän nopeammin su-
laisi." »Eilen aamulla ennen einettä olin jonkun
matkaa etelässä päin katselemassa tietä, Kappaleen
matkaa oli hyvää, vähän tasankoa; vaan sitten tuli
railoja, toinen toistaan pahempia. Meillä ei nyt
ole muuta neuvoa kuin kulkea suoraan poikki ja
työntää kajakit vesille, niin vuotavia kuin ovatkin,
ja sitten kulkea mikäli mahdollista railoja pitkin,
ja sillä päätöksellä palasin takaisin. Keli oli yhtä
huono — lumi märkää, johon upposi hyvin syvälle
röykkiöiden välissä, ja näitä oli myöskin run-
saasti. Meillä nyt ei ollut varoja syödä kunnol-
lista einettä; otimme ainoastaan 50 gr leipää ja
50 gr pemmikania mieheen, ja sitten me rupe-
simme laittamaan pumppuja kuntoon ja kajakkeja
reilaan, niin että niihin tunkeutuva vesi ei tur-
melisi kokonaan varustuksiamme. Meidän täytyi
myöskin paikata minun kajakissani muuan reikä,
jota en ollut ennen huomannut. Söimme sitten
illalliseksi 60 gr aleuronat-leipää ja 30 gr voita
mieheen ja menimme makuusäkkiin nukkuaksemme
niin kauan kuin suinkin, siten kuluttaaksemme
aikaa tarvitsematta syödä. Nyt ei ole muusta kysy-
mystä kuin odotella aikaa, että lumi sulaa ja keli
vähän parantuu. Tänään f* aikana päivällä söimme
vähän rennomman eineen, kalakeittoa; vaan vat-
saamme täyteen emme enään uskalla syödä. Me
olemme hyvin kiireissämme päästäksemme mat-
kaan koettamaan uutta kulkutapaa: sen sijaan kuin
olemme väitelleet ja kiertäneet railoja, nyt koe-
tamme niitä hakea ja käyttää hyväksemme kajakki-
kulkuun. Jotakin hyötyä siitä kaikessa tapauksessa
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on, ja kuta etelämmäksi pääsemme, sitä enemmän
on railoja ja sitä suurempi toivo saada riistaa."

„Muuten on sangen surullista nyt. Ei ole min-
käänlaista toivoa päästä nyt heti eteenpäin, joka
taholla sankka jää, ja ruokavarat vähenevät isosti.
Ja riittämättömästi riistaa; — kalastamis-yritykseni
haavilla meni kerrassaan myttyyn; soudeltuani ja
muokattuani haavilla pitkän ajan muutamassa rai-
lossa, oli koko saaliina yksi siipijaikainen (Clio bore-
alis) ja pari pientä äyriäis-eläintä. Yöt makaan tun-
tikausia nukkumatta ja mietiskelen mikä olisi paras
neuvo ."



VI.

Kaipauksen leiri.

..Lauantaina, kesäkuun 22 päivänä. Kello puoli
u aamulla, syötyämme oikein vankan aamiaisen hyl-
keenlihaa, hylkeenmaksaa, rasvaa ja velliä."

»Minä makoilen tässä vatsa täynnä, mieli iloi-
sena ja haaveilen; koko elämä taas on paljasta päi-
vänpaistetta. Ei tarvitse kuin pieni sattuma, niin se
muuttaa kaikki. Viime päivinä ja vielä eilenkin oli
kaikki niin harmajaa, keli mahdoton, jää vielä mah-
dottomampaa, ei riistaa, ja kaikki aivan toivotonta:
-- ja sitten ei muuta kuin sattuu hyle sukeltamaan
kajakkiemme vieressä ja uiskentelee ympärillämme,
ja Johansen saa sille lähetetyksi luodin päähän juuri
kun se on katoamassa, ja hyle jää vedenpinnalle, ja
minä sain isketyksi siihen harppunan — se on en-
simmäinen ja ainoa partahyle, minkä olemme näh-
neet matkallamme —, ja meillä on ylenmäärin ruokaa
ja poltto-ainetta kuukauden ajaksi. Nyt ei ole kii-
rettä enään: me voimme pysähtyä laittamaan reet ja
kajakit parempaan kuntoon matkaa varten, kulkea
pyydystelemässä, ja odotella parempaa keliä. Me
olemme saaneet syödä kylliksemme illoin ja aamuin,
oltuamme nälissämme monet päivät. Nyt tulevaisuus
näyttää valoisalta ja varmalta, nvt ei ole enään
myrskyn uhkaavia pilviä näkyvissä."

»Vähillä toiveilla lähdimme torstai-iltana liik-
keelle. Keli oli kurja, ja hieno hankiainen sitä pa-
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hensi vain. Kun reki upposi sen läpi, niin sitä ei
saanut liikkeelle muuten kuin nostamalla, ja aina,
kun oli vähänkään käännyttävä koleikossa, niin reet
tarttuivat kiinni hankeen. Jää oli koleikkoa ja oikein
pahaa, ja lumi pehmyttä ja märkää, niin että suk-
siakin upotti hyvin syvälle. Se oli rääkkiä. Sen li-
säksi sitten railoja loppumatta. Ne usein olivat tosin
umpeen puristuneita, vaan meidän piti tehdä yhtä-
mittaa kierroksia ja mutkia. Me helposti huoma-
simme, että tällä tavoin emme mihinkään pääse.
Ainoa keino oli vähentää kuormia ottamalla ainoas-
taan välttämättömimmät tarpeet, ja sitten kulkea
niin nopeasti kuin suinkin, muuta ei mukana kuin
eväät, kajakit ja pyssyt, ja kaikkein välttämättö-
mimmät vaatteet, jotta kaikissa tapauksissa pää-
semme maihin viimeisen ruokapalan syötyämme.
Me laskimme, mitä voisimme jättää pois: aptekin,
suojalaudat rekien alta, varasukset, lumisukat, likai-
set paidat. Entä teltan? Sen myöskin. Kun tuli
makuusäkin vuoro, niin pääsi meiltä syvä huokaus;
vaan se myös sai jäädä, märkä ja raskas kun oli.
Sitä paitse meidän oli laitettava kelkkoihin puu-
alustat kajakeille, niin että voimme koko hoidon sel-
laisenaan työntää vesille, kun meidän on mentävä
yli railoista. Jos emme voi kajakeita ajaa veteen
kelkat alla, kun kelkoissa on makuusäkki, vaatteita,
ja ruokavarustukset kajakkien alustoina, niin käy
kulkumme hitaasti, kun on joka railon luona puret-
tava kuormat, nostettava kajakit kelkoilta ja sitten
vasta laskettava ne vesille, siinä sidottava ne yhteen,
sitten pantava reet poikittain kajakeille, ja sitten
taas päinvastoin toiselle rannalle tultuamme. Sillä
tavoin emme pääse pitkältä päivässä,"

»Päätettyämme tehdä nämät muutokset jo seu-
raavana päivänä, kulimme nyt edelleen. Jonkun
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matkaa kulettuamme tuli pitkä suvanto, josta meidän
piti toimittautua yli. Pian molemmat kajakit olivat
vieretysten vesillä, sidottuina tukevasti suksilla, se
oli oikein jyhkeä lautta. Sitten kelkat kuormineen
nostettiin päälle, toinen keulalle, toinen perälle. Koi-
rain kulettaminen meitä oli pelottanut — miten
saamme ne lähtemään mukaan? Vaan ne menivät
omin ehtoinsa kelkkain mukana lautalle, ja aset-
tuivat rauhallisesti istumaan aivan kuin eivät elämän
ikänään olisi muulla tavoin kulkeneetkaan. »Kaifas"
ensimmäisenä hyppäsi minun kelkalleni ja toiset
kaksi menivät perälle. Sillä aikaa kun me tässä
puuhassa olimme, oli hyle sukellellut kajakkimme
luona; vaan en tahtonut sitä ampua ennen kuin
kajakkimme olivat valmiina, että voimme olla varmat
sen saamisesta ennen kuin se uppoaa. Nyt se tie-
tysti ei enään näyttäytynyt. Nämä hylkeet ovat ihan
kuin noidutulta; ne ovat kuin meille kiusaksi lähe-
tettyjä. Olin pari kertaa aamulla nähnyt niitä ja
vaaniskellut, vaan turhaan. Olin kuitenkin ampunut
muuatta, vaan osaamatta; se on kolmas turhaan
ammuttu laukaus hylkeeseen. On surullista, jos ara-
pumavaramme alkavat näin mennä; vaan minä huo-
masin, että tähtäin oli ollut liian korkea näin lyhyille
välimatkoille ja että olin siis ampunut yli. Ja niin
me sitten lähdimme soutelemaan sinisiä aaltoja ensim-
mäiselle pitemmälle merimatkalle. Lauttamme näytti
varsin kummalliselta kelkkoineen säkkineen, pyssyi-
neen, koirineen ja miehineen. »Oikea mustalais-
kuorona", arveli Johansen. Jos joku olisi meidät
silloin tavannut äkkiä, niin varmaan ei olisi osannut
päättää, mitä me oikeastaan olemme; kaikkein vä-
himmin hän meitä olisi voinut arvata napaseuturet-
keilijöiksi. Helpointa työtä ei ollut soutaa kajakeita
kelkkojen ja suksien välissä, jotka pistivät pitkälle
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molemmin puolin; vaan hiljalleenhan se kävi ja niin
hyvin, että me pian ihastuimme ja toivoimme, että
saisimme tällä tavoin jatkaa matkaamme koko päi-
vän, tarvitsematta kiskoa raskaita kelkkoja kiusal-
lista jäätä. Kajakit tosin vuotivat, ja meidän piti
ahkerasti käyttää pumppuja; vaan ne olisivat pian
turpuneet, kun vain olisi ollut avovettä tarpeeksi.
Vihdoin olimme toisessa päässä. Minä hyppäsin

Kulku kajakeilla railossa.
Piirustettu valokuvan avulla.

jäälle vetämään kelkkoja ylös — silloin kuulin lois-
kauksen viereltämme; hyle oli ollut jäällä. Sitten
kuulin toisen loiskauksen toiselta puolen ja vielä
kolmannen kerran tuli näkyviin musta pää, puhal-
teli ja uiskenteli edestakaisin, ja sitten katosi jään
alle kun me saimme pyssyt esiin. Se oli aika kaunis
partahylkeen rötkäle, joka olisi kelvannut meille.
Nyt olimme varmoja, että se oli mennyt tiehensä
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ikuisisiksi ajoiksi; vaan kun parahiksi olin saanut
toisen kelkan puolitiehen jäälle, niin suuri pää il-
mestyi uudelleen kajakkein viereen, puhalteli ja uis-
kenteli niin kuin ennenkin. Minä katselin pyssyäni,
vaan en yltänyt sitä saamaan kajakista. »Johansen,
ottakaa pyssy, joutuun, ja ampukaa; mutta joutuin!"
Johansen ei viivytellytkään, silpasi pyssyn poskel-
leen, ja kun hyle oli katoamassa, niin paukahti.
Hyle teki pienen loikkauksen, ja siinä sitten selkä
kellui veden pinnalla, ja veri pulppusi päästä. Minä
heitin kelkan irti, sieppasin harppunan ja salaman
nopeudella lensi se syvälle hylkeen lihavaan, värise-
vään selkään. Hyle alkoi sitten liikkua, siinä oli
vielä vähän henkeä, ja peläten että harppuna ja hieno
köysi eivät ehkä kestä suurta otusta, jos se alkaa
virota, niin sieppasin puukkoni tupesta ja pistin
kurkkuun, niin että veri tulvasi purskuen. Oikein
pahaa teki, kun kaikki tuo kaunis veri tuolla tavoin
meni meren hyväksi, joka laajalta ruskotti punai-
sena; — vaan antaa mennä; millään ehdolla en nyt
tahtonut menettää tätä otusta. Varmuuden vuoksi
iskin siihen vielä toisen harppunan. Tällä aikaa
kelkka, joka jo puolittain oli jäällä, lukui takaisin,
ja kajakit Johansenin ja koirain kanssa joutuivat
ajolle. Johansen koetti vetää kelkkaa kajakkiin,
vaan ei jaksanut, ja niin se jäi puolitiestä veteen.
Se kallisti koko lautan, niin että Johansenin kajakki
oli parrasta myöten vedessä, kajakki vuoti kuin
seula, ja vesi nousi siinä arveluttavasti. Keittokone
kannelta vyöryi mereen ja lähti iloisesti purjehti-
maan tuulen mukana kalliine sisältöineen, kelluen
korkealla aluminihatun kannattamana, joka onneksi
oli tiivi. Sukset myöskin joutuivat, vesi-ajolle, ja
lautta vaipui vaipumistaan. Sillä aikaa minä seisoin
ja pitelin kallis-arvoista saalistamme, jota en uskal-
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tanut laskea irti. Kaikki oli täydessä hajoamistilas-
saan. Vaan nyt oli Johansenin kajakki niin syvälle
kallistunut, että vesi ylti avonaiseen kansisaumaan,
ja samassa se oli vettä hulveisillaan. Nyt minulla
ei ollut valinnan sijaa, vaan täytyi päästää hyle, ja
vetää kajakki jäälle ennen kuin se ehti upota. Se
oli pian tehty, vaikka olikin raskas vesilastissaan.
Sitten tuli hylkeen vuoro. Vaan se oli vaikeampi
tehtävä. Kovasti saimme kiskoa kerta kerralta ennen
kuin saimme suuren otuksen jäälle. Vaan sittenpä
olikin riemumme suuri, ja me tanssimme hylkeen
ympärillä ylen onnellisina. Kajakki vettä täynnä,
tavarat likomärkinä — meistä se ei sillä kertaa ollut
mitään: tässähän meillä oli ruokaa ja poltto-ainetta
pitkiksi ajoiksi, ja kaikki surut olivat kuin pyyhkien
poissa. Sitten oli tavarat pelastettavat ja kuivat-
tavat; kaikista ensin ampumavarat — siitähän riippui
koko elämämme. Vaan onneksi patronat olivat kuta-
kuinkin vedenpitäviä, eikä niille sanottavaa vahinkoa
tullut, eipä edes pahviset haulipatronatkaan olleet
ehtineet liota. Pahemmin oli käynyt muutaman ruuti-
varaston pienessä läkkipelti-astiassa, joka oli täynnä
vettä. Muista tavaroista ei niin hätää ollut. Ei olisi
kuitenkaan hauskaa ollut, jos leipä olisi joutunut
meriveteen."

»Siitä läheltä tapasimme sopivan leiripaikan.
Pian oli teltta pystössä, saalis paloiteltu ja pantu
korjuuseen, ja harvoin lienee ajojää kuletellut niin
tyytyväisiä ihmisiä kuin oli ne kaksi miestä, jotka
sinä aamuna istuivat makuusäkissä ja söivät hylkeen-
lihaa ja rasvaa ja joivat lihalientä niin paljo kuin
vatsa suinkin veti. Kumpikin oli yksimielisiä siitä,
että koko maailmassa ei ruokaa makeampaa. Ja
sitten me painuimme syvälle rakkaaseen säkkiimme,
jota nyt emme sittenkään ensi kummassa heittäisi
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pois, ja me nukuimme vanhurskaan unta, siinä tie-
dossa, että meidän ei tarvitse olla suruissamme tule-
vaisuudesta."

»Mielestäni tätä nykyä on parasta, että ma-
kaamme siinä missä olemme; elelemme saaliistamme
koskematta eväisiimme, ja odottelemme, kunnes jää
väljentyy tai keli parantuu. Sillä välin laittelemme
puiset alustat kajakeille kelkkoihin, tiivistämme ka-
jakit, ja kevennämme kuormaamme mikäli mahdol-
lista. Jos me nyt lähtisimme taipaleelle, niin meidän
pitäisi jättää suuri osa hylkeenlihasta ja rasvasta, ja
se tällaisissa oloissa olisi hulluutta."

»Sunnuntaina, kesäkuun 23 päivänä. Niin on
nyt juhannus-aatto, ja on sunnuntai. Nyt kaikki
koulupojat iloitsevat tänään, ihmisiä menee joukot-
tain, iloiten ja riemuiten maalle, Norjan metsiin ja
laaksoihin — ja me täällä makaamme pohjoisessa
ajojäällä, keitämme ja tuhrimme rasvalla, syömme
hylkeenlihaa, niin että traani meistä tippuu, emmekä
tiedä milloin tällaisesta elämästä loppu tulee; —

tätä kestää vielä ehkä yhden talven. Kaikista vä-
himmän olisin uskonut, että me vielä olisimme
täällä."

»Mutta kaikessa tapauksessa on tämä hauska
muutos, kun meidän on pitänyt ihan äärettömyyk-
siin säästää ruokavaroja ja poltto-ainetta, ja nyt kun
voimme tuhlata halumme mukaan, ja voimme syödä
niin usein ja niin paljo kuin mieli tekee, niin eipä
tahdo melkein osata käsittää vielä. Vaan hyvältä mais-
tuu, ja me mielistymme yhä enemmän tähän ruokaan.
Rasva minusta on erinomaista paistettuna ja raakana,
ja korvaa hyvin hyvästi voin. Liha nyt mielestämme
on niin hyvää kuin liha konsanaan voi olla. Eineeksi
oli meillä eilen keitettyä lihaa, velliä ja raakaa rasvaa.
Päivälliseksi paistoin onnistuneen pihvin, joka maistui
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meistä niin mainiolta, ettei „Grand"issa mielestämme
pihvi parempaa, vaikka meistä tosin seiteli hyvää
olutta ei olisi hulluinta ollut. Illalliseksi paistoin
veripannukakkua traanissa, ja siitä tuli ensiluokan
pannukakku, Johansenin arvostelun mukaan — minun
mielipiteestäni puhumattakaan. Mutta tämä paista-
minen traanitulella täällä teltassa on kaikkea muuta,
vaan ei hauskaa huvittelua: vaikka ei lamppu savu-
aisikaan, niin jo rasvankärty tepsii kokki raukan
silmiin, joita vihavoi niin, että hän ei voi pitkiin
aikoihin pitää silmiään auki, ja niistä juoksee vesi
virtanaan niin kuin nenästäkin. Vaan olisipa voinut
olla pahempiakin seurauksia. Traanilamppu, jonka
olin laittanut uushopealevystä, kuumui kuuman pais-
tinpannun alla, ja sitten lopuksi leimahti tuleen koko
hoito, rasvapalat ja traanikin. Liekit leimusivat kor-
kealle ilmaan. Minä koetin kaikkia sammutusneu-
voja, vaan tuli vain yltyi. Jos olisin saanut koko
lampun kannetuksi ulos, niin sillä olisi siitä parhaiten
päässyt, vaan siihen ei ollut aikaa. Teltta alkoi
täyttyä savulla, ja viimeisenä keinona otin koural-
lisen lunta, viskasin sen kiehuvan kuumaan traaniin.
Vaan se olisi kuitenkin pitänyt jättää tekemättä.
Siitä syntyi raju räjähdys, palavaa traania pärskyi
joka taholle, ja lampusta nousi liekkimeri, joka täytti
koko teltan ja kärvensi kaikki mitä lähelle sattui.
Puoleksi tupehtuneina syöksyimme molemmat teltan
ovelle, repäsimme sen auki ja päistikkaa syöksyimme
raittiiseen ilmaan, iloisina siitä, että olimme pelasta-
neet henkemme. Räjähdyksestä sammui lamppu.
Vaan kun sitten katselimme palon jälkiä, niin oli
palanut suuri reikä telttaan paistinpannun kohdalle.
Rangaistukseksi saimme luovuttaa teltan paikaksi
muutaman kelkkapurjeen. Paljolla vaivalla saimme
taas tulen tehdyksi, niin että minä sain paistetuksi
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viimeisen pannukakun, jonka söimme sokerin kanssa,
iloisella mielellä; se oli mainiointa herkkua, mitä
milloinkaan olimme maistaneet. Meillä oli muitakin
syitä iloomme: tänä päivänä tehdyn havainnon mu-
kaan olimme 82° 4,k p. 1. ja 57° 48' i. p. Vaikka
tuuli on ollut lännessä ja osaksi lounaassa niin me
kuitenkin viidessä päivässä olemme tulleet noin 14'
etelään emmekä juuri nimeksikään itään, varsin häm-
mästyttävä ja ilahduttava huomio, — ja nyt puhalteli
pohjoistuuli, niin että me ajaudumme etelään, leppoi-
sempiin seutuihin."

»Keskiviikkona, kesäkuun 26 päivänä. Kesäkuun
24 päivää tietysti vietettiin juhlallisesti: ensinnäkin
se oli kotoa lähtöpäivä kaksi vuotta sitten, toiseksi
oli sadaspäivä Framista lähdöstämme (oikeastaan se
oli ollut kaksi päivää ennen), ja kolmanneksi oli nyt
juhannus. Tietysti yleinen lepopäivä: me kulutimme
aikaa haaveillen ihanimpia aikoja, tutkien kartto-
jamme ja tulevaisuutemme toiveita ja mahdolli-
suuksia, lukien mitä luettavaa oli: almanakkaa ja
purjehdustauluja. Johansen teki myöskin retken rai-
loille ja ampui kiehkuraishylettä vaan osaamatta.
Sitten tuli illallinen, jotensakin myöhään yöllä: veri-
pannukakkua sokerin kanssa. Vaan paistaminen
traanilampulla kävi hitaasti, ja saadaksemme ne
lämpiminä täytyi syödä sen mukaan kuin sai paiste-
tuksi; oli sen vuoksi runsaasti aikaa ruokahalun
lisäytymiselle jokaisen palan välillä. Sitten keitimme
puolukkapuuroa, joka maistui mainiolta, vaikka puo-
lukat olivatkin lionneet suolavedessä Johansenin kaja-
kissa taannoisessa tapauksessa. Vasta kello 8 jäl-
keen eilen aamulla menimme makuusäkkiin iloisin
mielin ja vatsa täynnä."

»Eilen puolenpäivän aikaan menin ulos ja otin
korkeushavainnon kirkkaalla ilmalla, jota meillä ei ole
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ollut pitkiin aikoihin. Minä istuin jääröykkiöllä ja odot-
telin, että aurinko tulisi meridianiin, ja annoin sen
oikein paahtaa, tirkistelin jääaavikolle, jossa lumi
kimalteli huikaisevan valkoisena joka taholla, ja
sitten lammelle edessämme, joka lepäsi kirkkaana
ja tyynnä kuin tunturijärvi ja kuvasti jäänreunat
ympäriltään. Ei tuulen henkäystäkään, niin tyynen
tyyntä; ja aurinko paahtoi ja minä kuvittelin olevani
kotona. Ihmisparka — haaveile vain, sehän on ainoa
huvisi tätä nykyä; vaan edessäsi on koleikko ja ka-
mala jää röykkiöineen ja niiden välissä paksut lumi-
kinokset, — ja kuinka kauas etelään sitä kestää,
siitä ei tietoa."

»Ennen telttaan menoani lähdin kupilla hake-
maan suolavettä velliin, jota aijoin keittää eineeksi.
Silloin sukelsi hyle jään reunan luona ja minä hake-
maan pyssyä ja kajakkia; vaan heti kun pääsin ka-
jakilla vesille, niin se alkoi vuotaa kuin seula; se
oli auringon paisteessa ravistunut, ja minun piti
joutua jäälle takaisin nopeammin kuin olin lähtenyt,
jollen tahtonut upota. Kun olin tyhjentämässä ka-
jakkia, niin hyle taas sukelsi esiin edessäni, ja tällä
kertaa osasin minäkin: siinä se kellui veden pin-
nalla kuin korkkipullo. Työnsin vuotavan aluksen
taas vesille; pian oli harppuna hylkeen selässä, ja
minä hinasin sen jään reunaan kajakin täyttyessä
vähitellen — peräpuoleni kastui, ja kengät tulivat
vettä täyteen. Vedettyäni hylkeen teltalle, nylettyäni
sen, koottuani siitä veren ja paloiteltuani lihat, kont-
tasin telttaan, riisuin vaatteet yltäni, sain päälleni
kuivan paidan ja alushousut, pistäysin pussiin, siksi
aikaa kun märät vaatteet olivat kuivamassa ulkona
auringossa. Nyt muuten tarkenee hyvästi teltassa;
kun aurinko paistoi, niin oli täällä niin lämmin, että
oli vaikea nukkua, vaikka makasimmekin säkkien
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päällä; — niin, kun minä tulin hylkeen kanssa, niin
näin Johansenin paljaat jalat pistävän ulos teltasta
seinän alatse muutamassa kohdin, mistä vaarnat olivat
päässeet irti; hän nukkui sikeään eikä tiennyt tästä
maailmasta. Sitten me saimme vähän suklaata raan
rasvan kanssa tämän saaliin kunniaksi, ja tarkastel-
tuani vähän havaintojani panimme taas levolle."

~Kummallista kyllä näyttää leveys-asteesta, että
me pysymme samalla paikalla, kulkeutumatta isosti
etelään, vaikka on pohjoistuuli. Olisikohan jää py-
sähtynyt maata vasten? Se ei mahdotonta olisi-
kaan; missään tapauksessa ei voi enään olla pitkältä
maihin."

»Torstaina, kesäkuun 27 päivänä. Samaa yksi-
toikkoista elämää, sama pohjoistuuli, samaa har-
majaa ilmaa, ja samoja mietteitä tulevaisuudesta.
Yöllä puhalsi pohjois-myrsky, tuiskutti lunta, enim-
mäksi rakeita, jotka pieksivät teltan seiniä vasten
niin että olisi luullut oikein rankkasateeksi; ne su-
lasivatkin pian että vesi juoksi teltan seiniä pitkin.
Meillä kuitenkin on suojaisa täällä sisällä eikä tuuli
meihin pysty; me makoilemme lämpöisessä säkis-
sämme ja kuuntelemme, kun ilma seiniä pieksää ja
kuvittelemme ajautuvamme etelään hyvää vauhtia,
vaikka emme ehkä paikalta liiku. Vaan jos emme
tälläkään tuulella mihinkään pääse, niin siihen ei
voi muuta syyksi ajatella kuin että jää on ahtautu-
neena maata vasten, joka silloin ei voi kaukana olla.
Siinä tapauksessa odotamme itätuulta, että pääsemme
lännemmäksi, ihan länsi puolelle maata, ja sitten
etelään: minä toivon, että ajaudumme Frans Josefin
maan ja Huippuvuorten väliseen salmeen maates-
samme tässä leirillä. Ilma oli tuima eilen, tuuli ja
satoi lunta, niin että ei voinut työtä tehdä ulkona,
eikähän meillä oikeastaan mitään kiirettä olekaan.
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Railoissa on tapahtunut suuria muutoksia: siitä
suvannosta, joka oli edessämme ja jonka yli me
tulimme kajakeillamme, ei ole paljoa jälellä, ja
puristusta on ollut joka puolella ympärillämme.
Minä toivon, että jää jakautuu oikein pieniksi, niin
sen on sitten helpompi väljentyä, kun aika tulee;
vaan se ei tapahtune ennen kuin myöhään heinä-
kuussa, ja me saanemme kärsivällisesti odottaa siihen
saakka,"

»Eilen viiltelimme lihaa hienoiksi viipaleiksi ja
ripustimme kuivamaan; meidän pitää vähän lisäillä
eväitämme ja laittaa pemmikania eli kuivattua lihaa:
siinä muodossa on parasta kulettaa hylkeenlihaa
mukanaan. Johansen löysi tuorevesilammen aivan
tästä läheltä, mikä on varsin mukavaa meille, kun
ei tarvitse enään sulattaa jäätä; ensikerran nyt
saimme oikeaa vettä keittoomme. Jos hylkeitten
väliä onkin pitkänlainen aika, niin on täällä, jumalan
kiitos, lintuja. Viime yönä pari valkealokkia oli niin
rohkeaa, että laskeusivat hylkeennahalle teltan vie-
reen nokkimaan rasvaa; ne ajettiin pari kertaa pois,
vaan tulivat uudelleen. Jos lihasta tulee puute, niin
lohdutamme sillä itseämme, että rupeamme pyytä-
mään lintuja, se alkaa jo kannattaa."

Ja niin päivä meni, toinen tuli, ja samallaisia
kaikki, ja me odotimme jään sulaamista ja laittau-
simme sillä aikaa vähitellen kuntoon jatkaaksemme
sitten matkaamme. Tämä elämä muistutti minua
eskimolaisista, jotka menivät muutamaan vuonoon
heinän tekoon: vaan kun he huomasivat, että heinä
oli hyvin lyhyttä, niin he asettuivat odottamaan,
kunnes se kasvaisi niin pitkäksi, että he voisivat
tehdä sitä. Yhtä hidasta oli meilläkin kelin paran-
tuminen. Kesäkuun 29 päivänä olen päiväkirjaani
merkinnyt: »Ilma ei lämpene senkään vertaa, että
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lumi sulaisi oikein. Me koetamme kuluttaa aikaa
parhaamme mukaan puhelemalla, miten hauskaa on
tulla kotiin ja miten nautimme elämää ja kaikkia
sen sulouksia, ja me laskemme milloin pääsemme
kotia: vaan väliin puhelemme siitä -- jos emme
pääse kotia tänä vuonna — miten mukavan talvi-
asunnon laitamme Huippuvuorille. Mutta jos emme
pääse sinnekään asti, vaan täytyy meidän olla
talvea jossakin näillä main - — ei, niin ei voi
kävdä!"

»Sunnuntaina, kesäkuun 30 päivänä. Niin on
kesäkuukin lopussa, ja me olemme melkein samalla
paikalla kuin kuukauden alussakin. Ja keli? Niin,
se ei myöskään ole ainakaan parantunut. Vaan ilma
on kaunis; on niin lämmin, että täällä teltassakin
hikoilemme maatessamme. Teltan ovesta näemme
jäälle, joka kimaltelee kirkkaan valkoisena auringon
paisteessa ja taivaalla kulkee valkoisia sirruspilviä.
On sunnuntai; — vieno tuulenhenki kaakosta. Tä-
nään on varmaan kaunista siellä kotona, kaikki ku-
kassa ja vuono auertaa auringon hohteessa. Nyt
sinä istut ehkä niemellä Livin kanssa, tai olet ve-
neellä vesillä . . . Vaan sitten katse kulkee avonai-
sesta teltan ovesta jäälle ja minä muistan että välil-
lämme on meri ja jää."

»Täällä kaukana pohjoisessa me makaamme
kuin kaksi mustaa, nokista ja inhottavan näköistä
ryöväriä haroen vellipataa — jään saartamina joka
taholta, ei muuta nähtävänä kuin jäätä, huikaisevan
valkoista jäätä, joka on niin puhdasta kuin me likaisia;
oh, se on liian puhdasta, näköpiiriä myöten silmä
turhaan etsii mustaa kohtaa levähdyksekseen. Mil-
loinkahan se viimeinkin näkyy? Me olemme sitä
odottaneet kaksi kuukautta. — Kaikki linnutkin
näkyvät kadonneen, tänään ei kuulu edes jääkyyh-
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kysen iloista ääntä: vielä eilettäin niitä oli täällä ja
me näimme niiden lentävän pohjoiseen ja etelään,
luultavasti maalta ja maalle. Nyt ne luultavasti
ovat menneet sinne, kun täällä vesi väheni. »Kunpa
olisi siivet niin kuin linnuilla"!

»Keskiviikkona, heinäkuun 3 päivänä. Minkä
vuoksi taaskin kirjoitan? Mitä minulla on uskottavaa
näille lehdille? Ei mitään muuta kuin samaa hiili;
töntä koti-ikävää, halua pois tästä yksitoikkoisuu-
desta. Toinen päivä on toisensa kaltainen, se kui-
tenkin eroa, että ennen oli tyyni ja lämmin, vaan
nyt kahtena viime päivänä on tuullut etelästä ja me
ajaudumme pohjoiseen. Eilen ottamani puolipäivä-
korkeuden mukaan olimme 82° 8,4' p. 1., ja pituus-
aste on melkein entinen. Eilen ja toissapäivänä oli
osaksi oikein kaunis päiväpaiste, ja sehän on meille
harvinaista. Eteläinen horisontti oli eilen niin se-
keinen, että harvoin; vaan turhaan tähystelimme
maata — minä en ymmärrä tätä."

»Viime yönnä oli lumisade, ja telttaan tippui
vettä niin että me kastuimme ihan märiksi makuu-
säkissämme. Ikävää tämä alituinen lumen tulo, joka
ei vain sateeksi muutu, vaan syytää paksut kerrokset
uutta lunta vanhalle lumelle ja hidastuttaa sulaa-
misen."

»Näyttää siltä, että tämä tuuli on alkanut taas
muodostaa railoja jäähän, ja lintuja on vähän enem-
män. Eilen näimme taas jääkyyhkysiä; ne tulivat
etelästä, luultavasti maalta."

»Lauantaina, heinäkuun 6 päivänä, -h l,o°, sa-
detta. Vihdoinkin näymme saavan sellaisen ilman,
jota pari viikkoa olemme makoilieet odottamassa.
On satanut koko yön ja edeltäpuolisten, ja yhäkin
sataa oikein kelpo tavalla ja kauniisti; niin että nyt
vihdoinkin tuo ijankaikkinen lumi saanee lähtönsä;
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se on nyt pehmyttä ja märkää kuin vaahto. Kunpa
vain tuota kestäisi monet päivät! Vaan aavistamat-
tamme voi tulla kylmä, lumisade ja hankiainen, ja
me taas saamme odottaa. Minä olen jo niin monesti
pettynyt, että en usko enään mitään. Tämä on oikea
kärsivällisyyden koulu; vaan hyvälle tuulelle kui-
tenkin tulen, kun sataa."

»Muuten päivät menevät menojaan. Me tehdä
nyherrämme työtä lalttaessamme kelkkoihin puu-
alustat ja kittaillessamme ja maalaillessamme kaja-
keita saadaksemme ne pitäviksi. Maalaamisesta mi-
nulla on varsin paljo työtä. Minä poltin luita monta
päivää, niin että tämä paikka haisi kuin Lysakerin
luujauhotehdas pitkän matkan päähän. Sitten oli
luutuhka survottava ja jauhettava oikein hienoksi.
Luujauho seotettiin traanilla ja sitten vihdoin pääsin
koettamaan maalia se oli kerrassaan kelvotonta.
Sitten minun piti ruveta seottamaan nokia traaniin,
niin kuin alkujaan olin ajatellut; ja nyt minä pidän
tulta ja savuutan kaiken kauheasti; vaan muokan-
nenpa kuinka paljo tahansa, niin koottuani noen
minulla sitä ei ole kuin hyppysellinen; vaikka pidän
sellaista nuotiota, että savu varmaan on näkynyt
Huippuvuorille asti. Niin, niin, monta vaivaa on,
kun ei ole täällä kauppapuoteja, mistä ostaa tar-
peensa. Maksaisinpa nyt hyvän hinnan pienestä
pussillisesta öljymaalia, tahi kun saisin pienen pussin
vaikkapa vain kimröökiä! Joku neuvo kai lopuk-
sikin tulee; vaan me molemmat nyt olemme kuin
nokikolareita."

»Keskiviikko-iltana teurastettiin »Haren". Koira
raukka oli jo kovin kurjassa tilassa; vaan hyvä koira
se oli, ja Johansenin varmaan oli vaikea erota siitä:
hän katsoi hyvin surullisesti sitä ennen kuin se lähti
ikuisille metsästysmaille — vai minne joutunevat
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tällaiset vetokoirat, ehkä paremminkin suurille aavi-
koille, joilla on vain tasaista jäätä, ei yhtään puris-
tusselkää eikä yhtään railoa. Niin on meillä enään
ainoastaan kaksi koiraa jälellä, »Suggen" ja »Kailas",
ja niitä meidän on koetettava pitää hengissä niin
kauan kuin vain voimme niitä käyttää."

»Toissa iltana vihdoinkin huomasimme yhtäkkiä
idässä päin mustan kukkulan. Me katselimme sitä
kiikarilla, ja se näytti ehdottomasti mustalta vuorelta,
joka pistihe esiin lumesta; se kohosi myöskin paljo
korkeammalle kaikkia lähellä olevia röykkiöitä. Minä
tarkastelin sitä kaikkein korkeimmalta röykkiöltä,
joita täällä läheisyydessä on, vaan en voinut saada
siitä oikeaa selvää. Se mielestäni ei voinut olla
mustaa jäätä tai mudan peittämä puristusröykkiö;
siksi se oli liian suuri, tuollaista en ollut ennen
nähnyt. Vaan ei myöskään ole luultavaa, että se
olisi saari. Me ajaudumme ja tämä kukkula pysyy
samalla paikalla meihin verraten — me sen näimme
eilen, ja samaten näemme sen tänäkin päivänä sa-
massa suunnassa; sen ympärillä ei myöskään voi
huomata jäässä mitään puristusta tai liikettä. Minä
luulen, että se ehkä on jäävuori. — Heti kun taivaan-
ranta etelässä selkenee niin jompikumpi meistä on
heti vakavin askelin kulkemassa »tähystystornille"
(teltan vieressä olevalle röykkiölle), tähystelemään
maata, milloin kiikarilla, milloin paljain silmin: vaan
aina vain sama alaston horisontti. * Joka päivä ku-
leskelen jäällä ympäriinsä katselemassa vähentyykö
lumi: vaan aina sitä näyttää olevan saman verran,
ja väliin minua alkaa epäilyttää, että tuskin lumi
sulaa koko kesänä. Korkeimpana toivonani silloin
on, että pääsemme talvehtimaan johonkin paikkaan

* Vertaa kuitenkin mitä siitä sanon myöhemmin, heinäkuun
24 päivänä.
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Frans Josefin maalla. Vaan nyt on sade tullut, ja
kaikki näyttää taas niin toivorikkaalta, ja me jo ku-
vailemme, miten hauska on syksyllä ja talvella olla
kotona — ja sillä aikaa valuu siunattu sade teltan
seinille ja jäälle."

»Keskiviikkona, heinäkuun 10 päivänä. Tämä
on kummallista: nyt kun olisi vähän tavallista huo-
mattavampaa ilmoitettavana, niin minulla on vähem-
män halua kirjoittamaan kuin koskaan ennen. Minä
käyn yhä välittämättömämmäksi — ei ole muuta
kuin yksi ainoa kaipuu ja kuitenkin on vielä
tuolla jäällä lumi, joka tekee kulun mahdottomaksi!"

»Vaan mitä olikaan sitten kerrottavana? Niin,
että toissa päivänä saimme makuusäkkimme alustaksi
kolme karhuntaljaa, joten meille tuli niin mukava
010, että nukuimme vuorokauden umpeensa tietä-
mättä siitä, ja minä luulin että oli aamu 6 aika, kun
heräsin. Kun minä kömmin ulos teltasta, niin aurinko
näytti olevan niin kummallisesti taivaalla; minä tätä
mietin kotvasen aikaa, vaan päätin sitten, että nyt
todella oli ilta 6 aika, ja että me olimme nukkuneet
22 tuntia. Sitä ennen unemme ei ollut erinomaista,
kun maatessamme ruumis turtui suksen painaessa,
jonka piti olla makuusäkin alla, jotta säkki ei olisi
ihan veden varassa. Vähäiset karvanhaituvat, joita
on vielä jälellä siellä täällä säkin pohjassa, eivät
isosti pehmittäneet teräviä suksen syrjiä."

»Koko lauvantaipäivän meillä oli siunattua sa-
detta, joka söi tuimasti lunta, ja meistä oli hauskaa
kuulla sateen ropsetta. Juuliaksemme tämän ilman
kunniaksi johtui mieleemme illalla keittää kuppi suk-
laata; muutenhan elelemmekin tätä nykyä yksistään
saaliistamme. Suklaa keitettiinkin ja raan rasvan
kanssa se maistui erinomaiselle. Vaan pitipä sattua
nytkin minulle kolttonen: minä olin niin ollut ilois-
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sani tästä harvinaisesta herkusta, vaan elähän mitään,
niin jotenkin kömpelösti liikkuessani kumasin kup-
pini ja koko herkullinen sisältö kaatui jäälle ja sinne
meni! Kun me siinä sitten makasimme ja jyrsien
luuta odottelimme toista kuppia, joka kiehua porisi
traanilampulla, niin »Kaifas" alkoi yhtäkkiä ulvoa
ulkona. Varmaan oli joku otus nyt lähellä — minä
viskasin luun nurkkaan ja syöksyin ulos mennäkseni
»tähystystornista" katsomaan. Vaan kun sain nenäni
ulos teltan ovesta, niin näin karhun tulla tallustelevan
koirain luo ja alkavan haistella »Kaitasta". Minä
sieppasin pyssyni, joka oli valmiina pystyssä lumi-
hangessa teltan vierellä, kiskasin kotelon pois. Sillä
aikaa karhu seisoi hämillään ja katseli minua, Minä
sitä pikaa lähetin sille luodin rintaan, ja olin varma,
että se kaatuu sille paikalle. Se tuupsahtikin ku-
moon, vaan pyörähti ympäri ja lähti matkaansa.
Ennen kuin sain kaivetuksi uuden patronan taskus-
tani, joka oli täynnä kaikkea muuta, oli karhu ehti-
nyt röykkiön väliin, enkä voinut sitä sinne ampua.
Me lähdimme juoksemaan jälestä. Montakaan askelta
emme olleet juosseet, kun jäänyppyläin takaa näemme
vielä kaksi karhunpäätä, Siellä oli kaksi poikakarhua
odottamassa emäänsä, joka tuli horjuen heidän luo
jättäen vcrijuovan jälkeensä. Sitten ne kaikki kolme
lähtivät muutaman railon yli, ja alkoi hurja jahti
yli railojen ja tasankojen, poikki puristusselkien ja
kaikkien muitten esteitten. Tuo jahti-into on kum-
mallista, se syttyy kuin ruuti palamaan. Missä taval-
lisissa oloissa olisi raskasta ja hidasta kulkea, missä
uppoaa lumeen polviaan myöten ja missä saisi mie-
tiskellä kotvan aikaa ennenkuin löytäisi kulkupaikan
railosta — annahan jahti-innon syttyä, niin kaiken
tuon yli menee aivan kuin se olisi vain tasaista
jäätä, Emä oli pahoin haavoittunut ja veti vasempaa
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etukäpäläänsä. Se ei päässyt joutuisasti pakoon,
vaan kuitenkin sitä vauhtia että minulla oli työ seu-
ratessa, Pojat juoksentelivat huolestuneina emän
ympärillä ja vähän edellä, aivan kuin saadakseen
sitä mukaansa; ne eivät ymmärtäneet, mikä sitä vai-
vasi. Aina vähän väliä kaikki kolme katsoivat minua,
joka rimpuilin jälessä kaikin voimin. Monta kertaa
olin pyssyn kantamalla; vaan emä pysyi aina selin
minuun, ja tällä kertaa tahdoin saada sen varmasti
hengiltä, sillä minulla oli ainoastaan kolme patronaa,
yksi kutakin varten. Vihdoin muutaman suuren
röykkiön luona se joutui kylittäin minuun ja silloin
se kaatuikin. Pojat riensivät sen luo hätäisinä —

teki pahaa nähdä niitä; ne nuuskivat emäänsä, ny-
kivät sitä ja juoksentelivat neuvottomina sen ympä-
rillä. Sillä aikaa olin saanut uuden patronan pys-
syyni, ja kaadoin toisen pojista, kun se juoksi muu-
tamalle kukkulalle. Möristen se vyöryi rinnettä pitkin
emänsä viereen. Toinen poika yhä enemmän säi-
kähtyneenä juoksi niiden luo; vaan eihän hän raukka
voinut auttaa. Kun veljensä vyöryi siinä kiljuen,
niin se seisoi surullisena ja katseli vuoroon sitä, vuo-
roon emäänsä, joka makasi kuolleena ja verissä.
Kun minä tulin lähemmäksi, niin se aivan vilpittö-
mästi käänsi päänsä minuun päin — mikähän minä
sen mielestä nyt olin! Kaikki mitä sillä oli kotia
ja rakasta maailmassa oli tuossa silvottuna ja hävi-
tettynä. Se ei enään tiennyt minne mennä, eikä lii-
kahtanut palkalta. Minä tähtäsin ja laskin luodin
rintaan, ja se kaatui kuolleena emänsä viereen."

»Pian oli Johansenkin saapuvilla; muuan railo
oli häntä estänyt, niin että hän oli jäänyt vähän jäl-
keen. Me avasimme karhut, otimme sisälmykset
pois, ja menimme sitten takaisin teltalle hakemaan
kelkat, koirat ja puukot. Tämän keskeyttämisen
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jälkeen maistui toinen kuppi suklaata erinomaiselle.
Saatuamme nyletyksi ja paloitelluksi kaksi karhua
panimme ne yhteen kasaan ja peitimme taljoilla,
että lokit eivät pääse lihoja nokkimaan; kolmannen
karhun otimme mukaamme. Seuraavana päivänä
toimme toisetkin karhut, ja meillä nyt on niin paljo
liharuokaa, että emme toivoakseni saa sitä syödyksi
kaikkea. Vaan hyvä on, että nyt voimme koirille
antaa niin paljo lihaa kuin ne vain haluavat; ja ne
tarvitsevatkin. »Suggen" raukka on hyvin huonossa
kunnossa, ja on hyvin epätietoista voimmeko sitä
käyttää enään. Kun ensi kerralla otimme sen kar-
hujen luo, niin se ei jaksanut kävellä, ja meidän
piti se panna rekeen; vaan se ulvoi ja valitti niin
kamalasti; varmaan siitä oli ala-arvoista joutua tällä
tavalla kuletettavaksi. Johansenin piti viedä se ta-
kaisin kotia. Omituista on, kun koirat aivan kuin
halvautuvat jaloistaan, kaatuilevat, ja on niiden sitten
hyvin vaikea päästä pystöön. Sillä tavoin on niiden
käynyt jokaisen järestään, »Gulenista" alkaen. »Kai-
las" vain on yhtä reima ja terhakka kuin jalopeura."

»Kummallista miten suuria nämä karhunpojat
olivat. En olisi voinut uskoa, että ne ovat tämän
talvisia, ja arvelematta olisin sanonut, että ne ovat
vuoden vanhoja, jos vain emällä ei olisi ollut maitoa
nisissä; vaan siitä päättäen ne lienevät kuitenkin
tämän vuotisia — sillä tuskin on luultavaa, että ne
imisivät puoltatoista vuotta. Framin luona viime
vuonna marraskuun 4 väivänä ammutut karhunpojat
olivat" tuskin puolen kokoisia. Näyttää siltä kuin
jääkarhu tekisi poikia eri aikoina. Karhun poikain
mahasta löysimme hylkeennahkapalasia."

»Maanantaina, heinäkuun 15 päivänä. Kun me
eilen olimme kajakkityössä, niin tulla lenteli ruusu-
lokki. Se oli täysikasvuinen lintu; se teki mutkan
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Johansen istuu makuusäkissä ja tekee luetteloa ruokavaroista.

Valokuva, otettu heinäkuussa, 1895.

ylitsemme ja näytti meille kauniin karminipunaisen
rintansa, ja katosi sitten sumuun länteen päin. Tors-
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taina näin myöskin aikaisen ruusulokin, jolla oli
musta seppele kaulan ympäri; se tuli koillisesta ja
lensi kaakkoon. Muuten on kaikki lintu-elämä kuol-
lutta täällä. Jääkyyhkystä ei kuule eikä näe, aino-
astaan jonkun valkealokin ja aivan harvoin jonkun
myrskylinnun näkee. Luultavasti on lintuja näin
vähän, kun jää on niin ahtautunutta."

»Keskiviikkona, heinäkuun 17 päivänä. Vih-
doinkin alkaa aika tulla, jolloin voimme lähteä kotia
kohden taivaltamaan ja oikein todenteolla. Lumi on
niin vähentynyt, että matka nyt luullakseni sujuu
hyvin. Me teemme työtä repimällä saadaksemme
kaikki kuntoon. Alustat kelkkoihin on laitettu hyvin
ja varustettu patjoilla — Johansenin kelkkaan kar-
hunnahasta, ja minun kelkkaani kankaasta; alustat
ovat tällä tavoin päällystetyt, jotta kajakit eivät han-
kautuisi. Kajakit ovat maalatut noella ja traanilla,
ja — niin pitkältä kuin riitti — kitatut väriliidulla,
joka hienonnettiin jauhoiksi ja seotettiin traanilla.
Nyt loput kittaamme stearini-, piki- ja hartsiseok-
sella, * ja sitten tarkastetaan oikein perusteellisesti
varustuksemme; kaikki, mikä ei ole ihan välttämä-
töntä, jätetään kuormasta. Makuusäkille ja teltalle **

täytyy meidän sanoa jäähyväiset täällä; nyt muka-
vuuden päivät ovat ohitse ja nyt tästä lähtien me
elämme paljaan taivaan alla siihen saakka kun is-
tumme laivassa." ***

»Täällä »Kaipauksen leirissä", joksi sitä sa-
noimme, olemme istuneet ja antaneet ajan kulkea
ohitsemme; olemme syöneet karhun lihaa aamiai-
seksi, päivälliseksi ja illalliseksi, emmekä vielä ole

* Hartsia otettiin mukaan siltä varalta, että sattuisi tule-
maan tarvis juottaa keittokonetta tai rekien uushopeakiskoja.

** Lopuksi päätimme kuitenkin ottaa tämänkin.
*** Me toivoimme tapaavamme jonkun laivan Huippuvuorilla.
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siihen kyllästyneet, päinvastoin olemme tehneet sen
huomion, että nuoren karhun rinnuke on erinomaista
herkkua. Omituista on, että tämä yhtämittainen
lihan ja rasvan syönti ei meihin vaikuta pahasti mis-
sään suhteessa, emmepä edes kaipaakaan jauhoruokia,
vaikka tosin meistä olisikin onni ylimmillään, jos
olisi suuri lautasellinen leivoksia. Silloin tällöin vir-
kistämme itseämme sitronamehutotilla, veripannu-
kakulla tai puolukkapuurolla ja kuvittelemme, miten
suloista on päästä vähän ajan kuluttua kotia, ja miten
me silloin nautimme sydämmen halulla sivistyksen
hyvyyksiä. On toki onni, että ihminen ei tiedä
eteensä! Ehkä on siihen vielä monet ajat, monet
kovat koetukset vielä kestettävät. Vaan minä uskon
parhain päin — vielä on kaksi kuukautta kesää, ja
sillä aikaa voi jotakin toimittaa."

»Perjantaina, heinäkuun 19 päivänä. Kaksi ai-
kaista ruusulokkia lensi tästä yli edeltäpuolisten, ne
tulivat koillisesta ja lensivät länteen; kaukana ne
päästivät äänen, joka muistutti käenpiian ääntä, ja
jota ensin luulin jääkyyhkysen ääneksi. Ne lensivät
hyvin matalalta, jotta ruusunpunaisen värin vatsan
alla hyvin erotti. Toissa päivänä lensi myöskin yksi
ruusulokki ohi. Omituista, että niitä on niin paljo.
Missä me olemme?"

»Tiistaina, heinäkuun 23 päivänä. Eilen edeltä-
puolisten vihdoinkin pääsimme lähtemään »Kaipa-
uksen leiristä", ja nyt me taaskin, jumalan kiitos,
olemme taipaleella. Me olemme tehneet työtä vuoro-
kaudet umpeensa päästäksemme lähtemään. Ensin
luulimme pääsevämme 19 päivänä, sitten 20 ja taas
21 päivänä — vaan aina näytti olevan vielä niin
paljo tehtävää lopuksi. Leipämme, joka oli kastunut
merivedessä, oli huolellisesti kuivattava paistinpan-
nussa traanilampulla, ja siihen meni monta päivää,
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sukat oli parsittava, kajakit tarkoin tutkittava j. n. e.
Me olimme päättäneet laittaa kaikki hyvään kuntoon
tälle viimeiselle matkallemme kotia päin, ja hyvässä
kunnossa me lähdimmekin taipaleelle. Nyt kaikki
käy kuin tanssi. Matka sujuu paremmin kuin olimme
uskoneetkaan, vaikka jää on kaikkea muuta vaan ei
tasainen; reet ovat nyt keveät vetää, kun kaikki,
mikä ei ollut välttämätöntä, on jätetty pois; ja lumi
on vähentynyt melkolailla, niin että me eilen matkan
lopulla voimme kulkea suksitta, jolloin kulku on
tietysti joutusampaa epätasaisella jäällä ja puristus-
selillä, joissa suksia on vaikea käyttää. Muutamasta
railosta meidän piti kulkea yli, ja silloin Johansen
teki sen uhkarohkean työn, että meni yksinään kaja-
killaan, »Suggen" kajakin keulakannella ja itse hän
makasi polvillaan peräkannella ja piti tasapainoa sou-
taessaan. Minä myöskin koetin samaten omalla kaja-
killani, vaan se oli liian vaappera, niin että en uskal-
tanut lähteä; minä sen vuoksi hinasin sen railon yli
»Kaitaan" istuessa kannella; minä kulin jäänreunaa
myöten ja hyppelin teliltä telille."

»Nyt on meillä sekin hyvä, että saamme juoma-
vettä kaikkialta. Ja me taas syömme vanhoja eväi-
tämme. Vaan kummallista kyllä, ei Johansenista
eikä minusta jauhoruoka ollut niin erinomaista kuin
olisi luullut oltuamme kuukauden ajan yksin-omaan
liharuualla. Tuntuu hauskalta matkalla 010 taas, ja
hauskinta on se, kun meillä nyt on niin keveät
kuormat, vaan hyvät mytyt jätimmekin »Kaipauksen
leiriin", ja sen lisäksi suuret liha- ja rasvakasat ja
kolmen karhun maalliset jäännökset. Siellä myöskin
meidän ystävämme makuusäkki lepää karhujen päällä,
joukko puutavaraa, kelkkain alta laudat ja suksia
ja paljo muuta, puolet Blessingin aptekitavaroista,
kipsisiteet, märät, höyryssä steriliseratut harsositeet,
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haavapumpulit; sitä paitse kaunis alumiininen lasi-
horisontti, köysiä, paistinpannumme ja sulatus-asti-
amme, keittokoneen hatun puolisko, uushopealevyjä,
uushopeainen traanilamppu, pieniä pusseja, vaatetta,
purjevaatetta, lapikkaat, sudennahkakinttaat, vuori-
vasara, paidan puolikas, jalkariepuja, ja paljo muuta
— ne kaikki ovat ympäriinsä hurjassa sekasorrossa.
Näitten sijaan olemme saaneet säkillisen kuivattua
hylkeen ja karhun lihaa ja keittokoneenhatun toisen
puoliskon täyteen rasvaa. Me olemme kaiken tar-
peettoman niin tarkoin jättäneet, että tuskin olisi sen
vertaa puuta että voisi, jos tarve tulisi, vetohihnansa
päähän laittaa puunappulan."



VII.

Maa!

»Keskiviikkona, heinäkuun 24 päivänä. Vih-
doinkin on suuri ihme tapahtunut: näkyvissämme on
maa. Sitä tuskin olimme enään uskoneet näke-
vämme. Ensi kerran nyt kahteen vuoteen näemme
tämän valkoisen viivan yli jotakin mustaa näköpii-
rissä. Tämä valkoinen piiri on vuosituhansia vuosi-
tuhansien perästä levinnyt tällä merellä ja on yhä
vuosituhansia leviävä samalla tavalla — ja sen me
nyt jätämme, eikä ole muuta tapahtunut kuin että
pienen karavanin heikko jälki on kulkenut tämän
äärettömän aavikon läpi, ja aikoja sitten jo kadonnut.
Nyt alkaa meille taas uusi elämä — jää on ja pysyy
ijankaikkisesti samana."

»Jos tämä maa onkin kauan kummitellut mie-
lessämme, niin tulee se kuin unien maa, kuin satujen
maa. Välkkyvän valkoisena kohoaa se yli näkö-
piirin tuolla kaukana, aivan kuin kaukainen pilvi,
jonka pelkää katoavan seuraavassa silmänräpäyk-
sessä. Kummallisinta on, että me kauan aikaa
olemme nähneet tämän maan tietämättämme siitä.
Olemme pitäneet sitä pilvenä, ja monta kertaa olen
sitä tarkastellut tuolta »Kaipauksen leiriltä" siinä
luulossa, että se on lumitasanko; vaan aina tulin
siihen loppupäätökseen, että se on pilvi, kun en
mitään mustaa kohtaa huomannut, ja sitä paitse se
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aina muutti muotoaan — jonka vaikutti usva, mikä
oli alinomaa sen päällä. Vaan aina se vain ilmes-
tyi samalle paikalle niin ihmeteltävän säännöllisen
kaarevana. Nyt muistan myöskin mustan huipun,
jonka näimme idän puolella meistä ja jota pidin
jäävuorena. Se varmaan lienee ollut pieni saari tai
luoto." *

»Jää oli eilen niin pahaa ja rikkonaista, että
tuskin koskaan ennen, niin että oli ankara työ pääs-
tessä eteenpäin — yhtämittaa puristusselkiä, joitten
välissä oli syvät laaksot ja kuiluja; vaan reippain
mielin me teimme taivalta ja eteenpäin pääsimmekin
jotakuinkin. Kun tuli railoja, joista ei niin helposti
päässyt yli, niin me viivyttelemättä työnsimme kelkat
veteen, ja sillä tavoin pääsimme joutuisasti yli.
Joskus oikein huonojen ja pahojen kulkupaikkain
perästä tuli vähän tasankoa ja silloin kävi kulku
kuin tanssi halki vesilampien ja sohjun. Kun minä
eilen muutaman kerran olin katselemassa tietä, niin
Johansen sillä aikaa kapusi muutamalle röykkiölle
katselemaan jäälle. Hän sanoi nähneensä kummal-
lisen, mustan juovan horisontissa; vaan se oli ehkä
vain pilvi, arveli hän ja minä en siihen sen suu-
rempaa huomiota pannut. Kun minä sitten vähän
myöhemmin nousin muutamalle röykkiölle katsele-
maan jäätä edessämme, niin huomasin saman mustan
juovan; se nousi viistoon horisontista valkoisen pilven
reunassa, joksi sitä luulin. Kuta kauemmin katselin
tuota juovaa ja pilviseinää, sitä enemmän minua
alkoi epäilyttää ja lopulta minun piti lähteä hake-
maan kiikari. Vaan heti kun olin saanut kiikarin
ojennetuksi sitä kohden, niin iski kuin salama mie-
leeni ajatus, että se on maa, ja että se ei ole kau-
kanakaan ! Suuri jäätikkö, josta musta vuori pistihe

* Tämä otaksuminen on kuitenkin hyvin epäilyttävä.
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esiin! Pian oli Johansenillakin kiikari silmällä, ja
sai nyt itsensä vakuutetuksi, että meillä todellakin
oli maa edessämme. Me kumpikin nyt hurjasti rie-
mastuimme. Nyt näin vähän idempänäkin samal-
laisen valkoisen kaaren; vaan se oli suuremmaksi
osaksi valkoisen sumun peitossa, joka yhtämittaa
muutti muotoaan ja jota ei voinut erottaa siitä.
Mutta pian se sitten tuli kokonaan näkyviin; tämä
oli paljoa suurempi ja korkeampi kuin edellinen;
vaan siinä ei näkynyt mustaa kohtaa. Sellaiselta
siis näytti maa, johon oli matkamme. Olen sitä kuvi-
tellut monenkin muotoiseksi, osaksi sellaiseksi, jossa
on korkeita kukkuloita ja jäätiköitä; vaan en koskaan
tällaiseksi. Tämä ei ollut hymyilevää maata, vaan
rakasta kuitenkin — ja itse asiassa emme voineet-
kaan odottaa muuta kuin tällaista lumipeittoista
maata."

»Me pystytimme teltan ja pidimme suuren ilo-
juhlan; jankkia pemmikanista, kuivattua karhun- ja
hylkeenlihaa, karhunkieltä ja potateja (meillä oli vii-
meisiä kertoja potateja, olimme kauan säästäneet
niitä tätä juhlaa varten). Jälkiruoka oli laitettu vril-
foodista, voissa ja karhunrasvassa paistetuista leipä-
palasista, ja sitten lopuksi vähän suklaata."

Meistä maa oli niin lähellä, että meidän ei tar-
vitse kulkea kauan ennen kuin olemme siellä, aina-
kaan ei sen kauemmin kuin huomiseen iltaan, ja
Johansen oli varma, että jo ennemmin olemme siellä.
Vaan kuitenkin saimme kulkea kolmetoista päivää,
kolmetoista päivää samaa yksitoikkoista puskemista
ajojäässä. Heinäkuun 25 päivänä olen päiväkirjaani
kirjoittanut: »Kun me eilen illalla pysähdyimme su-
mussa, niin ajattelimme, että me lienemme melko
likellä maata. Kun heräsimme tänään, niin oli kirkas
auringon paiste, ja ensi töikseen Johansen, kun hän
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meni hakemaan minulle vettä keittoon, kiipesi lähim-
mälle röykkiölle katselemaan maata. Siellä se oli
edessäpäin, ja hän arveli, että pääsemme sinne tänä
iltana." Sinä päivänä huomasin uuden maan länsi-
puolellamme (S 60° V hair.). Se oli säännöllinen,
kilven muotoinen kaari, toisen maan kaltainen; se
oli matalalla horisontissa ja näytti olevan kau-
kana." *

Me ehätimme railojen ja huonon jäänyli, minkä
vain jaksoimme; vaan emme päässeet pitkältä päi-
vässä, emmekä isosti päässeet maata lähemmäksi.
Itse asiassa ei ollut mitään eroa siinä, vaikka :ne
koetimme kuvitella, että se yhtämittaa kohosi kor-
keammalle. Lauantaina, heinäkuun 27 päivänä, minä
näyn alkaneen epäillä, että me todellisuudessa ajau-
simme siitä poispäin. Päiväkirjassani sanotaan:
»Alkoi tuulla SSVistä (hair.) juuri kun me lähdimme
taipaleelle eilen, ja kiihtyi päivemmällä. Ilmasta oli
helppo nähdä, että se ajoi jäätä maasta ja muodosti
railoja, varsinkin sen itäpuolelle. Kun olin eilen
illalla muutamalla röykkiöllä, niin näin suuren juovan
horisontissa maan luona; kiikari taas esiin, ja aivan
oikein: siellä oli jäänreuna, joka kulki koko matkan
länteen päin ja sen edessä oli silminnähtävästi leveä
railo päättäen mustasta sumuseinästä, joka oli sen
yläpuolella. Se ei näyttänyt olevan kovin kaukana,
ja jos jää on jonkunlaista, niin luullakseni pääsemme
sinne tänään. Yöllä yhä tuuli; vaan nyt on tyynty-
nyt, ja on auringon paiste. — Koetamme kaikin ta-
voin laittaa hyvän vuoteen uuteen makuusäkkiimme,
jonka olemme tehneet villapeitteistä; me olemme
koettaneet maata paljaalla jäällä, suksilla, ja viime
yönä taas paljaalla jäällä; vaan kovalta tuntuu, ja

* Tämä, kuten sitten myöhemmin näytti, mahtoi olla Kruu-
nunprinssi Rudolfin maa.
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oikein hyvää vuodetta ei saane koskaan. Tuntuu
myöskin vähän kylmältä, kun olemme märkinä; vaan
sitä paremmin osaamme pitää arvossa hyvää läm-
mintä sänkyä, kun siihen pääsemme."

»Tiistaina, heinäkuun 30 päivänä. Äärettömän
hitaasti pääsemme eteenpäin; vaan maalle päin me
kuitenkin vetäydymme. * Kaikellaisia esteitä niitä
meille pitääkin sattua: nyt on selkäni ristiluista niin
kipeä, että eilen liikkeelle päästäkseni minun täytyi
pinnistää koko tahdon voimani; pahemmissa paikoin
Johansenin täytyi minua auttaa, Kipu alkoi toissa
päivänä; ja loppumatkalla hänen täytyi mennä minun
sijastani katselemaan matkaa edelle päin. Eilen oli
selkä paljo kipeämpi. Miten se tänä päivänä on, en
tiedä vielä, ennen kuin lähden liikkeelle. Vaan hy-
villäni olen niin kauan kuin pääsen kulkemaan,
vaikka siitä onkin sanomaton tuska. Meidän piti
eilen pysähtyä sateen vuoksi 3 aikana, kulettuamme
ainoastaan yhdeksän tuntia; se ehti meidät kastella
ennen kuin löysimme telttapaikan ja pääsimme telt-
taan. Tässä me nyt olemme maanneet koko vuoro-
kauden sataessa taivaan täydeltä, josta me emme
ole suinkaan kuivemmiksi tulleet. Allamme on vesi-
lammikko ja makuusäkki on alta likomärkä, Nyt
tuuli on kääntynyt länteen, ja on heittänyt satamasta,
niin että me olemme voineet keittää puuroa, syödä
aamiaisen ja aijomme taas lähteä taipaleelle. Mutta
jos taas alkaa sataa, niin täytyy meidän pysähtyä
uudelleen; meidän pitää suojella itseämme kastu-
masta, kun meillä ei ole muuttaa kuivia, Varsin
ilkeää on tällainen: maata sääriä myöten märkänä
ja jalat kuin jääpuikot eikä ole langankaan vertaa
kuivaa niihin. — Aikaisia ruusulokkeja nähtiin
neljä eri kertaa eilen yksittäin, ja kun Johansen

* Todellisuudessa olimme siitä kauempana nyt kuin ennen.
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oli tänä aamuna hakemassa vettä, niin hän näki
kaksi." *

»Lauantaina, heinäkuun 31 päivänä. Jää on niin
mylleröittynyttä ja pahaa kulkea kuin koskaan voi
olla, railoja ja koleikoita. Alituisessa hierautumi-
sessa ja puristuksessa jäiden syrjät jauhautuvat toi-
siaan vasten, ja vesi on täynnä pieniä jäitä ja sohjua;
kajakeilla ei pääse yli kulkemaan, ja sen vuoksi
kuluu aina pitkä aika hakiessa ylimenopaikkaa. Jos
sitten löytää jonkunlaisen kulkupaikan tai on se lai-
tettava pienistä teleistä sysäämällä niitä päällekkäin
tai on kelkat kulotettavat yli pienellä jaatelilla, niin
menee siihen aina aikaa jokaisen railon kohdalla ja
työtä, ja matka käy hitaasti. — Selkä vieläkin kipeä.
Johansenin täytyi eilenkin kulkea edellä, ja aamuisin
ja iltaisin panna ja riisua jalkaneuvoni, sillä minusta
itsestäni ei nyt ole sen vertaa miestä. Hän on liikut-
tavan avulias, hoitaa ja vaalii minua aivan kuin pientä
lasta, ja minkä vain hän suinkin luulee huojentavan
vaivojani, tekee hän kaikessa hiljaisuudessa minun
tietämättäni. Poika raukalla on kaksinkertaiset vaivat
nyt, ja kuitenkaan ei hänellä ole tietoa, mikä tästä
lopuksi tulee. Tänään tunnen itseni jo melkoista
paremmaksi, ja toivon, että pian olen entiselläni."

»Torstaina, elokuun 1 päivänä. Tuskin on jäätä,
jossa olisi suurempia esteitä? Vaan eteenpäin kui-
tenkin kuletaan, vaikka hitaasti, ja niin kauan tulee
olla tyytyväinen. Muuten meillä vaihteen vuoksi oli
eilen kaunis ilma, kirkas päivän paiste; vaan mi-
nusta näyttää, että etelätuuli, jota meillä on ollut,
ja joka on avannut railot, on meitä ajanut taas
hyvän matkaa maasta. Kauas itään päin olemme
myöskin tulleet, niin että me emme näe läntistä,

* Näitä merkillisiä lintuja näimme nyt joka päivä sitä
enemmän kuta myöhemmälle aika kului.
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mustavuorista maata, jonka ensiksi huomasimme.
Näyttää siltä kuin ruusulokit asuskelisivat maalla
täällä; me näemme niitä joka päivä."

»Muuan seikka minua pelottaa: selkäni on joten-
sakin terve, niin, että se ei hidastuta meitä enään:
vaan olen alkanut ajatella, mitä se merkitsisi, jos
meistä toinen tulisi oikein kipeäksi; pelkään hyvin,
että meidän kohtalomme silloin olisi päätetty."

»Perjantaina, elokuun 2 päivänä. On aivan kuin
kaikki asettuisi meitä vastaan, niin että me emme
pääse koskaan tästä ajojäästä. Nyt minulla on selkä
terve, jääkin eilen oli parempaa, niin että me teimme
hyvää taivalta. Mutta tuuli ja virta ovat meitä aja-
neet maasta, niin että me taas olemme kauempana.
Ja minua pelottaa, että näitä kahta vihollista vas-
taan taistalu on turhaa. Me olemme ajautuneet kauas
kaakkoon, maan pohjoinen niemi on nyt meistä
oikeinnäyttävään länteen, ja me olemme noin 81°
36'. Ainoa toivoni nyt on, että tämä itään päin,
maasta pois ajautuminen loppuu tai että se muut-
taisi suuntaansa, niin että se kulettaisi taas lähem-
mäs. Paha on myöskin se, että railoihin on syn-
tynyt uutta jäätä, niin että ei päästä kulkemaan
kajakeilla. Jos vain tämä pahenee, niin käy huo-
nosti. Meillä ei ole muuta neuvoa kuin pyrkiä minkä
jaksamme. Jos sittenkin poistumme maasta ja kul-
keumme ajojäähän, niin niin silloin ."

»Lauantaina, elokuun 3 päivänä. —

Ääretöntä kiusaa! Emme ikinä tätä jatkaisi, jos ei
meidän pitäisi päästä eteenpäin. Minusta näyttää,
että me lähestymme niin hävyttömän vähän maata,
jos olemme päässeet ollenkaan lähemmäksi.
Viime päivinä meillä ei ole koirille ollut mitään
muuta ruuaksi kuin lokkeja ja jääkyyhkysiä, joita
olemme saaneet ammutuksi, ja niitä ei ole saatu
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kuin joku pari päivää kohden. Eilen koirat saivat
pienen palan rasvaa kumpikin."

»Sunnuntaina, elokuun 4 päivänä. Kaikista vä-
syttävimpiä ovat nämät railot, joissa meidän usein-
kin täytyy kulkea useampia satoja askeleita jääsohjua
tai jääkappaleita myöten, ja vetää jälessämme kelk-
koja, jotka ovat alituisessa vaarassa kaatumaan ve-
teen. Johansen oli jo menossa eilen; vaan niin kuin

Maata kohden.

Valokuvan mukaan elokuussa 1895.

aina tähän asti selvisi hän siitä hyvin. Koirat putoi-
levat myötään ja saavat kylvyn toisensa jälkeen."

»Maanantaina, elokuun 5 päivänä. Pahempaa
jäätä kuin eilen ei meillä koskaan ole ollut; vaan
vähän matkaa pääsimme kuitenkin eteenpäin ja
kaksi ilahduttavaa tapausta meille on sattunut; en-
sinnäkin se, että Johansenia ei saanut karhu syö-
dyksi ja toiseksi se, että saimme nähdä avoveden
jäätikön reunassa maan rannassa."
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»Me lähdimme taipaleelle noin 7 ajoissa eilen
aamulla, ja tulimme jäähän, joka oli niin kamalan
huonoa, että sellaista olisi luullut mahdottomaksi.
Oli aivan kuin jättiläinen olisi syytänyt pahoja
jäämöhkäleitä sikinsokin, kylvänyt niiden väliin
paksulta märkää lunta, jonka alla oli vesi, niin
että siinä kulkiessa upposi nivusiaan myöten. Jää-
möhkäleitten välissä oli myöskin syviä vesilammi-
kolta yhtämittaa. Se oli alituista puskemista yli
vuorien ja laaksojen, jäämöhkäleeltä toiselle ja pu-
ristusselältä toiselle, joiden välissä oli pahoja luolia;
ei sen vertaa laakaa teliä, että olisi voinut pystyttää
siihen teltan —ja sellaisena se näytti pysyvän. Jotta
vaivaimme mitta olisi kukkurillaan, oli niin paksu
sumu, että me emme nähneet sataa askelta eteemme.
Sanomattomien vaivain perästä pääsimme vihdoin
muutamalle railolle, josta meidän piti kulkea yli
kajakeilla. Saatuamme raivatuksi railon reunasta
uuden jään ja jäämukulat minä vedin kelkkani reu-
nalle ja seisoin juuri sitä pitelemässä, että se ei
päässyt luistamaan veteen, niin kuulin melua takaani,
ja Johansen, joka aivan vasta oli lähtenyt nouta-
maan kelkkaansa siihen minun kelkkani rinnalle, *

huusi: »Hei ampumaan!" Minä käännyin katsomaan
ja näin suuren karhun hyökkäävän Johansenin kimp-
puun — hän lensi selälleen. Minä tavottelin pyssyä,
joka oli kotelossaan kajakin keulakannella; vaan
samassa kajakki liukui veteen. Ensimmäinen aja-
tukseni oli hypätä kajakkiin ja ampua sieltä, vaan

* Tavallisesti me kulimme sillä tavoin railojen yli kaja-
keilla, että vedimme kajakit rekineen vierekkäin, sidoimme ne
yhteen ja tuimme niitä pistämällä sukset poikittain vaulujen
alati, ja sitten työnsimme ne vesille reet alla. Sitten me me-
nimme kajakkeihin, otimme koirat mukaan ja kulimme yli ja
toiselle puolen päästyämme vetäsimme ne taas jäälle.
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samassa huomasin, miten se oli uhallista, ja rupesin
sitä vetämään jäälle. Vaan kuormineen se oli raskas
taakka. Minä olin polvillani, kiskoin ja vedin, ja
kurotin niin pitkälle kuin yllin saadakseni pyssyn
käsiini; minulla ei nyt ollut aikaa näkemään, mitä
siellä takanani tapahtui. Silloin kuulin Johansenin
tyynesti sanovan: »Joutuin nyt, muuten pian on
myöhäistä." Niin niin, joutuin! Vihdoin sain kiinni
pyssynperästä, silpasin sen kotelosta, pyörähdin ym-
päri istuallani ja kiireissäni viritin haulipiipun. Vaan
karhu oli minusta ainoastaan parin kyynärän päässä
teurastamassa koiraani »Kaifasta". Ei ollut aikaa
virittämään toista piippua, ja se sai koko haulipa-
noksen korvansa taakse ja kaatui kuoliaana keskel-
lemme."

»Karhu oli varmaan hiiviskellyt jälessämme aivan
kuin kissa, ja jäämöhkäleitten takana vaaninut meitä,
kun me olimme raivaamassa railon reunaa ja selin
siihen. Jälistä näimme, miten se oli mahallaan ryö-
minyt muutaman harjanteen yli aivan selkämme
takana ja muutaman kummun suojassa Johansenin
kajakin taakse. Kun Johansen mitään ajattelematta
ja katselematta ympärilleen tuli kajakin luo ja ku-
martui ottamaan kelkan jutkoa, niin näki hän vilah-
dukselta eläimen kyyristyksissään kajakin takana.
Hän luuli sitä »Suggeniksi", ja ennen kuin sai oikein
aikaa huomata, että se oli suuri otus, niin se oli
hänen kimpussaan ja roppasi häntä oikealle korvalle
niin että suhisi korva ja silloin hän oli selällään.
Hän koetti puolustaa itseään, minkä taisi sulin käsin;
toisella kourallaan hän sai tartutuksi petoa kurkusta
eikä hellittänyt vaan puristi minkä jaksoi. Juuri kun
karhu avasi kitansa ja näytti aikovan tarttua ham-
pain Johansenin päähän, niin silloin Johansen lausui
nuo muistettavat sanat, että minun pitäisi joutua; ja
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karhu herkeämättä katseli minua, se varmaankin oli
utelias tietämään, mitä kiireitä toimia minulla oli;
vaan sitten se näki koirat ja syöksyi niiden kimp-
puun. Silloin Johansenkin irroitti kätensä joutuin
karhun kurkusta, ja vyöryi pois, ja karhu sillä aikaa
antoi korvapuustin »Suggenille", joka alkoi huutaa
sudenkollaa aivan kuin meiltä selkään saadessaan.
Sitten »Kaifas" sai iskun nenälleen. Sillä välin Jo-
hansen oli päässyt jaloilleen, ja samassa kun minun
pyssyni pamahti oli hänkin saanut käsiinsä pyssynsä,
joka oli pystössä kajakin reijässä, Karhu ei ehtinyt
vielä saada muuta vahinkoa aikaan kuin Johansenin
oikeasta poskesta raapaistuksi vähän nahkaa, niin
että hänellä nyt on valkea täplä siinä, ja sitten se
oli repäissyt pienen haavan toiseen käteen. »Kaifas"
oli myöskin saanut naarmun kuonoonsa."

»Heti kun olimme saaneet karhun kaadetuksi,
näimme kaksi karhua muutaman röykkiön takaa kat-
selevan meitä. Ne olivat poikakarhuja, jotka katse-
livat, miten emon saaliin pyynti kävi. Kaksi suurta
poikaa. Minä arvelin ettei kannattanut nyt uhrata
aikaa ja vaivaa ja patronia näille, kun meillä nyt
oli enemmän kuin tarpeeksi asti lihaa; vaan Johansen
arveli, että nuoren karhun liha on paljo herkulli-
sempaa kuin vanhan; hän ampuu vaan yhden, sanoi
hän ja lähti jälkeen; vaan ne lähtivät pakoon. Vähän
myöhemmin tulivat ne takaisin, ja me kuulimme
niiden mylvivän emäänsä kaukana. Johansen ampui
toista, vaan välimatka oli liian pitkä, ja hän sai sen
vain haavoitetuksi. Kauheasti kiljuen ne lähtivät
pakoon ja Johansen jälessä. Vaan kun hän huo-
masi, että siitä tulee liian pitkällinen ajo, niin palasi
hän pian takaisin. Kun me paloittelimme karhua,
niin ilmestyivät ne toiselle puolelle railoa, ja koko
sen aikaa kun me olimme täällä, ne kiertelivät ympä-
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rillämme; ne ulvoivat ja mylvivät aivan kuin lehmät,
kapusivat korkeimmille röykkiöille ja katselivat meitä.
Syötettyämme koirille runsaasti lihaa ja itsekin syö-
tyämme sitä raakana, panimme karhun takaraajat
kajakkeihin ja lähdimme vihdoin railosta poikki ja
jatkoimme matkaamme."

»Jää oli ja pysyi huonona, ja jotta olisi vielä
pahempi taivaltaa tuli railoja, jotka olivat täynnä
pientä jäänmukulaa. Muutamin paikoin oli tällaista
kerrassaan meren laajuudelta. Oli ihan joutua epä-
toivoon katsellessa sitä; vaan meidän piti päästä
eteenpäin. Keskellä kaikkea tätä sekasortoa, jou-
duimme tavattoman vahvalle vanhalle jaatelille, jossa
oli korkeita röykkiöitä ja järviä välillä. Muutamalta
tällaiselta röykkiöltä minä kiikarilla näin avoveden
jäätikön juurella ja nyt ei meillä voi olla pitkältä
enään. Vaan jää on edelleenkin huonoa ja tällaista
seutua kulkiessa tekeytyy joka askel kyynärää pit-
käksi."

»Kulkiessamme kuulimme haavoitetun karhun
mylvivän takanamme; se täytti tämän hiljaisen jää-
maailman katkerilla valituksillaan ihmisen julmuu-
desta. Oli säälittävää kuulla sitä ja jos meillä olisi
ollut aikaa, niin olisimme palanneet takaisin ja uh-
ranneet sille luodin. Me näimme karhunpoikain me-
nevän sinne, missä emänsä makasi silvottuna, ja
me arvelimme että nyt pääsemme niistä; vaan pian
kuului taas niiden ääni, ja täältäkään, missä meillä
nyt on leirimme, ne eivät ole kaukana. Ne var-
maankin ovat seuranneet jälkiämme myöten käy-
tyään katsomassa emäänsä."

»Keskiviikkona, elokuun 7 päivänä. Vihdoinkin
olemme maan rannassa, vihdoinkin ajojää vastuksi-
neen ja esteineen on takanamme, ja edessämme on
avovesi, jota luultavasti on maahan saakka. Eilen
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oli tärkeä päivä. Kun toisen päivän iltana tulimme
teltasta, niin kummastakin meistä näytti, että olemme
tulleet lähemmäksi jäätikön reunaa kuin koskaan
ennen olimme olleet. Reippaalla mielellä ja vähin
toivossa, että sen päivän kuluessa pääsemme perille
lähdimme taipaleelle. Kuitenkaan emme uskaltaneet
oikein uskoa, että nyt oli loppu tullut elämästä ajo-
jäällä. Harhailtuamme sillä viisi kuukautta ja niin
monta kertaa petyttyämme, olimme valmiit odotta-
maan uusia tappioita. Meistä kuitenkin jää näytti
paremmalta edessäpäin. Vaan pitkältä emme vielä
olleet päässeet, kun tapasimme leveitä railoja, jotka
olivat täynnä jääsohjua, ja pahaa koleikkoa — har-
janteita, laaksoja ja paksuja lumikinoksia, joiden
alla oli vesi, niin että upposi nivusiaan myöten —

oli niin pahaa kuin koskaan voi olla. Kulettuamme
parin railon yli jää taas vähän parantui, ja tapasimme
muutamia tasangoltakin. Kun olimme kulkeneet
näitä pitkin vähän matkaa, niin silminnähtävästi
huomasimme olevamme aivan tuntuvasti lähempänä
maajäätikköä, se nyt ei voinut olla kaukana. Sii-
täkös me saimme vauhtia. Innolla tartuimme kelkan
jutkoon, ja lumikinoksien halki kulettiin aika vauh-
tia, yli vuorien ja puristusselkien. Se kävi kuin
tanssi, ja vähän välitimme siitä, että upposimme yli
polvien niin että säärykset ja komagit olivat täynnä
vettä, joka pursusi ylös ja alas joka askeleella, aivan
kuin pumpussa, Eihän se mitään merkinnyt, kunhan
vain pääsimme perille! Sitten pääsimme tasangoille
ja silloin vain vauhtimme kiihtyi kiihtymistään. Me
kahlasimme lammikot, niin että vesi kohisi ympäril-
lämme. Me lähestyimme lähestymistämme, ja mus-
tasta vesitaivaasta edessämme, jokayhä kohosi kohoa-
mistaan, näimme miten tulimme lähemmäksi avo-
vettä. Emme välittäneet edes karhuista nvt. Niitä
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näytti olevan runsaasti; karhunjälkiä, vanhoja ja tuo-
reita meni poikin ja pitkin; olipa muuan ollut katse-
lemassa teltallakin sillä aikaa kun me nukuimme —

tuoreista jälistä näimme, miten se oli tullut tuulen
alapuolelta. Me emme nyt tarvinneet karhua, meillä
oli ruokaa tarpeeksi. Pian näimme sitten avoveden
jäätikön seinän alla, ja nyt askelemme yhä vain jat-
kuivat. Kulkiessani johduin ehdottomasti ajattele-

„Vihdoin olin jään reunalla."

Valokuvan mukaan, elokuun 6 päivältä 1895.

maan kymmenentuhannen matkaa Aasian läpi, kun
Xenofonin sotilaat vuosikautisen taistelun perästä
luonnon ylivoimaa vastaan vihdoin muutamalta vuo-
relta näkivät meren ja huusivat: »Thalatta, thalatta!"
Ehkä tämä meri oli meille yhtä rakas, kulettuamme
kuukausia ajojäässä."

Vihdoin olin jään reunalla, ja edessäni levisi
meren musta pinta valkoisia jaateleja uiskentele-
massa siellä täällä, kaukana meren takana kohosi
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maajäätikön seinä jyrkästi merestä — ja kaikki oli
synkässä sumuvalaistuksessa. Mikä ääretön riemu
täyttikään tällä hetkellä sielumme! Nyt oli kaikki
huolet takanamme, ja edessämme oli vesitie kotia,
valoon ja iloon. Minä huiskutin hattua Johansenille
joka tuli vähän jälessä, hän huiskutti vastaukseksi

Johansen'in koira „Suggen".
Valokuva, otettu elokuun 6 päivänä 1895.

ja huusi hurraata. Tällainen tapaus oli tietysti vie-
tettävä jollain tavoin — ja saimme hitusen suklaata
kumpikin."

»Seisoessamme ja katsellessamme veteen, sukelsi
näkyviin hylkeenpää, sellainen suuri summaton, aivan
lähellä meitä; se katosi. Vaan pian tuli useampia.
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Oli niin omituisen lohduttavaa nähdä tätä ruoka-
tavaran paljoutta — millä hetkellä hyvänsä voimme
saada niistä yhden. Nyt oli laitettava kajakkimme
merelle. Parasta tietysti olisi ollut soutaa erikseen,
vaan se ei ollut helppoa, kun meidän piti saada

Minun koirani „Kaifasu.
Valokuva, otettu elokuun 6 päivänä 1895.

kuletetuksi pitkät raskaat kelkatkin kajakin kannella;
emme uskaltaneet niitä jättääkään, me voimme niitä
vielä hyvinkin tarvita. Ei ollut siis muuta neuvoa
kuin panna kajakit vierekkäin niin kuin ennenkin,
tukea ne suksilla, ja panna reet poikkiteloin kajakkien
päälle, toinen keulanpuolelle, toinen peränpuolelle."
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»Se oli surullinen seikka, että emme enään voi-
neet kulettaa mukanamme kahta koiraamme. Tus-
kinpa niitä enään tarvitsemme, ja paljo olisi haittaa
kulettaa niitä ahtaalla kajakin kannella. Paha meistä
kummastakin oli erota niistä, olimme niin kiintyneet
näihin viimeisiin ajokkaihimme. »Suggen" raukka
oli niin sydämmelle käyvän siivo, ja »Kaifas" oli
reipas koira, joka oli viimeisiin saakka kuin jalo-

„Kaifaksen" viime retki.
H. Egedius, valokuvan mukaan elokuun 6 päivältä 18V5.

peura. Uskollisesti ja kestävästi ne olivat edestämme
nähneet vaivoja koko matkan, ja nyt, kun paremmat
päivät koittivat, jolloin oli runsaasti tuoretta lihaa,
piti niiden luopua elämästä. Me pmme voineet teu-
rastaa niitä samalla tavoin kuin muita koiria; me
uhrasimme patronan kummallekin — Johansen ampui
minun koirani muutaman röykkiön takana ja minä
hänen koiransa; — se oli vaikea tehtävä."
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»Sitten olimme valmiit ja lähdimme. Oli rie-
mastuttavaa antaa kajakkien tanssia aalloilla veden
pinnalla ja kuulla pienten aaltojen liputusta sivuja
vasten; kahteen vuoteen emme olleet nähneet täl-
laista ulappaa edessämme. Emme olleet soutaneet
pitkältä, kun huomasimme että tuuli oli niin hyvä,

Jäätikkö ensiksi näkemällämme maalla.

Valokuva, elokuun 6 päivältä 1895.

että sitä oli käytettävä hyväksi, ja laitoimme purjeen
lautalle. Mukavasti kulimme nyt sitä maata kohden,
jonne päästäksemme olimme niin kauan saaneet pon-
nistella. Mikä muutos, kun nyt näin mukavasti pää-
simme ja ennen saimme kiskoa tuuma tuumalta
koleikkojäässä. Sumu oli peittänyt vähäksi aikaa
maan näkyvistämme, vaan nyt se hajosi taas, ja
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jäätikköseinä kohosi suoraan edessämme. Samassa
tuli aurinkokin näkyviin ja kauniimpaa aamua en
muista eläneeni. Pian olimme jäätikköseinän juu-
rella, ja piti laskea purjeemme soutaaksemme jää-
tikön sivua, joka oli 16—20 metriä korkea, ja josta
oli mahdoton päästä maalle."

»Jäätikkö näytti olevan vähän liikkeellä, vesi
oli kaivautunut syvälle sen juurella eikä kuulunut
vähintäkään jyrinää tai halkeilemisen ääntä, niin
kuin tavallisesti muuten kuulee suurista juoksujääti-
köistä. Se oli myöskin jotensakin tasainen enkä
nähnyt minkäänlaisia halkeamia. Pitkin koko sei-
nämää näkyi vuosikerrokset; ne olivat hyvin selvä-
piirteiset."

»Me huomasimme, että vuorovesi nyt kulki jää-
tikön vartta länteen päin, ja sen mukaan me me-
nimme hyvää vauhtia. Vaan ei ollut helppo asia
löytää telttapaikkaa, ja lopuksi meidän täytyi tyytyä
muutamaan uiskentelevaan jaateliin. Suloista oli
kuitenkin asettua lepäämään kun tiesi, että ei tar-
vinnut herätä kamppailemaan ajojäällä."

»Kun tänään tulemme ulos, niin huomaamme
että jää on ahtautunut ympärillämme, enkä vielä
tiedä miten pääsemme tästä avoveteen, joka on
meidän länsipuolellamme."



VIII.

Pitkin rantoja

Torstaina, elokuun 8 päivänä. Vetämällä kaja-
keita vähän matkaa jaateleja myöten pääsimmekin
avoveteen eilen. Veden varteen päästyämme lai-
toimme uuden airon kummallekin, aironlavat saimme
katkenneesta suksesta ja sidoimme ne suksisauvoihin.
Nämä olivat paljo parempia airoja kuin ne, joita
olimme tähän asti käyttäneet, ja jotka olivat hyvin
kömpelötekoisia, purjevaatteesta tehty lapa oli sidottu
bambuvarteen. Minulla isosti halutti lyhentää kelk-
kojammekin puolta lyhemmäksi; siten olisimme saa-
neet ne sopimaan kajakkien peräkannelle ja olisimme
voineet soutaa kumpikin erikseen. Sillä tavoin oli-
simme päässeet paljo nopeammin kuin soutamalla
tätä lauttaa. Vaan minua kuitenkin epäilytti. Vesi-
matka tosin näytti varsin lupaavalta edelleenkin;
vaan oli sumua — emme nähneet pitkältä, emmekä
tienneet minkälainen oli tämä maa ja rannikko, jolle
olimme tulleet, vielä voidaan hyvinkin tarvita kelk-
koja. Me sen vuoksi lähdimme jatkamaan mat-
kaamme lautalla samalla tavalla, reet poikkipuolin,
toinen keulassa, toinen perässä, niinkuin ennenkin."

»Ilma selkeni vähän, ja oli ihan rasvatyyni, niin
että veden pinta oli kuin suuren suuri peili edes-
sämme, siellä täällä yksityisiä jäämöhkäleitä ja telejä
uiskentelemassa siinä. Tämä oli äärettömän kaunis
näky, ja ihanaa oli istua keveissä kajakeissa muka-



POHJAN PIMEILLÄ PERILLÄ.190

vasti ja kiitää tätä tasapintaa tarvitsematta ponnis-
tella voimia. Silloin tällöin sukelsi aina joku hyle
esiin edessämme, ja päällämme lenteli myötään lok-
keja, myrskylintuja ja räiskiä. Jääkyyhkysiä näimme
myöskin, jonkun ruusulokin ja pari tiiraa. Täällä ei
ollut vähän elämää, eikä puutetta ruuasta, kun tu-
limme sen tarpeeseen."

»Avovettä tapasimme sitä leveämmällä kuta
edemmäksi tulimme, vaan ilma ei tahtonut seletä,
niin että olisimme nähneet maan. Itsepintaisesti
pysyi sumu sen päällä."

»Suuntamme oli alussa länsiluoteeseen (hair.)
vaan maa kääntyi yhtämittaa länteen ja etelän puo-
leen,' pian levisi kulkureittimme suureksi mereksi,
joka ulottui lounasta kohden. Alkoi tuulla vähän
suunnasta NNW, mikä ei ollut oikein mieluista, kun
alkoi käydä aalto ja vesi roiskui kajakkien välistä
ylös ja kasteli istuimemme. Kun me illalla laskimme
kiintojään laitaan ja pystytimme teltan, niin alkoi
hiljalleen sataa, ja meistä oli aika päästä katon
alle."

»Perjantaina, elokuun 9 päivänä. Eilen aamulla
täytyi meidän taasf vetää kajakkeja kelkoilla jäätä
myöten, jota oli kokoontunut telttapaikan eteen yön
aikana, ja tätä tehdessämme putosin mereen ja kas-
tuin. Työllä ja suurella vaivalla pääsimme vihdoin
avoveteen. Vaan vähän matkaa kulettuamme, tuli
umpi ja täytyi taas vetää kajakeitamme jäätelejä
myöten. Mutta siitä lähtien meillä oli avovettä koko
päivän. Luodetuuli oli ahtanut jäätä tänne; ja oli
onneksi, että olimme päässeet tänne asti, sillä taka-
namme näytti väylä olevan tukossa, taivaasta päät-
täen. Sumu väikkyi maalla, niin että siitä emme
paljoa nähneet. Sen mukaan kuin matkamme edistyi,
voimme kääntää etelää kohden; tuuli kävi nyt niin
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perintakaiseksi, että me vihdoin yhden aikana voimme
nostaa purjeen, ja siitä saakka purjehdimme koko
päivän, kunnes pysähdyimme eilen illalla, keskeyt-
täen purjeessa kulun ainoastaan yhden kerran, kun
meidän oli soudettava muutaman jääniemekkeen ym-
päri pohjoisempana, missä kävi niin kova virta, jotta
vaivoin kykenimme soutamaan sitä vastaan, ja vasta
suurilla ponnistuksilla pääsimme siitä sivu. Sumun
vuoksi emme ole paljoakaan nähneet maasta, jonka
rannikkoa me kulemme, vaan sen mukaan kuin olen
voinut nähdä, ovat nämä saaria. Ensin oli suuri
saari, aivan jäätikön peitossa, sitten sen länsi puo-
lella pienempi saari, missä on ne kaksi mustaa vuo-
renhuippua, jotka ensin näimme ja joista huoma-
simme maan olevan edessämme; sitten oli syvä vuono
tai salmi, jossa oli vahva kiintonaisjää, ja sitten oli
matalampi niemi tai ehkä paremminkin saari; sen
eteläpuolella me nyt olemme leirillä. Tämä kiinto-
naisjää, joka on pitkin maan rantaa, on varsin mer-
killistä. Se on tavattoman vahvaa ja epätasaista, se
näyttää muodostuneen suurista jäämöhkäleistä, jotka
ainakin osaksi ovat kotoisin jäätiköstä. Ehkä täällä
myöskin on ollut maata vasten rajuja puristuksia,
jotka ovat kasanneet merijään tuolla tavoin yhteen
vasikkajään kanssa, ja ovat sitten kaikki jäätyneet
samaksi kooksi. Suurenpuoleinen jäävuorikin oli sen
niemekkeen edustalla, jonka luona oli tuo väkevä
virta. Täällä, missä me nyt olemme, on jotensakin
tasaista vuonojäätä, joka ulottuu tässä lähellä ole-
vasta matalasta saaresta toiseen suurempaan saareen,
joka on meidän eteläpuolellamme."

»Minusta tämä maa näyttää yhä oudommalle ja
minua mietityttää yhä enemmän, missä olemme.
Minusta tuntuu kummalliselta, että rannikko aina
vain kääntyy etelään päin eikä länteen. Parhaiten
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voisin tämän selittää niin, että olemme Frans Josefin
maan länsipuolella; vaan siinä tapauksessa on poik-
keus liian suuri, enkä myöskään siinä tapauksessa
voi selittää, miten täällä on niin paljo ruusulokkeja,
kun niitä varmasti ei vielä ole nähty ainoatakaan
Huippuvuorilla, joka siinä tapauksessa ei olisi kau-
kana. Eilen näimme taaskin niitä useampia; ne ovat
melkein yhtä yleisiä täällä kuin muutkin lokit."

»Lauantaina, elokuun 10 päivänä, Me menimme
eilen pienelle saarelle, jonka edustalle olimme leiri-
ytyneet. Se oli jäätikön peitossa, mikä oli säännöl-
lisesti kaareva kuin kilpi ja loivasti viesti joka suun-
nalle; sen viestävyys oli niin loiva, että sukset eivät
luistaneet itsestään hangella. Harjalta oli jommoi-
nenkin näköala ja kun sumukin vähän hälveni sa-
massa, niin näimme jotensakin hyvin maan ympä-
rillämme. Nyt näkyi selvään, että maa, jonka ran-
toja olimme tähän asti kulkeneet, olikin vain saari-
ryhmä. Ensimmäinen oli suurin. Toisella, jossa oli
nuo kaksi vuorenhuippua, oli vähäinen ala paljasta
maata myöskin luoteisella rannalla — ehkä ruusu-
lokit siellä asustivat ja pesivät? Eteläpuolellamme
oleva maa näytti myöskin saarelta; sekin oli, sen
mukaan kuin voimme päättää, kokonaan jäätikön
peitossa. * Saarien välissä, ja niin kauas kuin me
näimme kaakkoon ja itään, ulottui aivan tasainen
vuonojaa; vaan mitään maata emme sillä suunnalla
nähneet. Jäävuoria ei täällä ollut yhtään; sitä vas-
toin päivemmällä näimme muutamia meidän etelä-
puolellamme olevan saaren itärannalla."

* Ensimmäisen saaren ristin Eevan saareksi, toisen Lioin
ääreksi ja pienen saaren, jossa kävmime, Adelaiden saareksis.
Neljännen saaren, joka oli eteläpuolella, oli ehkä jo Payer
nähnyt ja nimittänyt Fredenin saareksi. Koko saariryhmälle
annoin nimeksi Hvidtenland (Valkea maa).
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..Jäätikkö, joka peitti pienen saaren, missä me
kävimme, yhtyi vuonojaahan niin ettei rajaa huo-
mannut; ainoastaan jotkut pienet halkeamat rannalla
osoittivat mistä vuonojaa alkoi. Täällä ei siis jää
mitenkään suuremmassa määrässä nouse ja laske
vuoroveden kanssa; muussa tapauksessa halkeamat
olisivat olleet paljo suuremmat. Se on muuten mer-
killistä, sillä vuorovesivirta juoksi täällä niin voimak-
kaasti kuin jokivirta. Saaren länsirannalla jäätikön
edustalla oli harjanne vahvaa jäätä ja lunta, joka
varmaan oli jäätynyt jäätikkökappaleista ja meren
jäästä. Se oli saman luontoista kuin vahva kiinto-
naisjää, jota oli rannikkoa pitkin pohjoisessa. Tämä
harjanne viesti tasaisesti ja yhtyi huomaamatta itse
jäätikköön."

»Jälkeenpuolisten 3 aikaan lähdimme vihdoin
vesille, ja purjehdimme nyt noin kello 8 illalla; sil-
loin tie sulkeutui, ja meidän piti kulkea tasaista
jäätä avoveteen, joka oli sen toisella puolen. Vaan
täälläkin tie näytti olevan sulettu, ja kun oli vasta-
virta, niin rupesimme leirille."

Elokuun 10 päivänä meidän piti vuoroon soutaa,
vuoroon kulkea jäätä, ja suuntamme oli lounaaseen.
Kun pääsimme taas avoveteen, niin kulimme muu-
taman mursulauman ohi, joka makasi jaatelilla. Oli
kerrassaan mieluista nähdä niin paljo ruokaa yhdessä
koossa: »vaan me emme niistä välittäneet: toistai-
seksi meillä on lihaa ja rasvaa tarpeeksemme. Jäl-
keenpuolisten sumussa kulimme hairaan muutamaan
syvälle kiintonaisjäähän pistävään lahdelmaan ja piti
palata takaisin; se meitä hidastutti paljo. Meidän
oli nyt muuttaminen suuntaa enemmän länteen päin.
vahvan ja epätasaisen jään vartta: vaan oli kova
vastavirta, ja uusi jää, jota syntyi lakkaamatta meidän
kulkiessamme, alkoi käydä niin vahvaksi, että emme



194 POHJAN PIMEILLÄ PERTLLÄ.

enään voineet soutaa ■— ilma oli tyyni ja kylmä ja
hienosti satoi lunta, joten jää vahveni koko päivän.
Meidän piti sen vuoksi mennä jäälle ja jatkaa mat-
kaamme sitä pitkin, ja kulimme kello 10 asti illalla."

«Karhunjälkiä, vanhoja ja uusia, menee täällä
joka suuntaan, niin hyvin yksityisten vanhainpoikain
kuin suurempien laumain, joissa on ollut naaraita ja
poikia. Näyttää siltä kuin olisi niillä ollut suurempi
kokous, tai aivan kuin suurempi lauma olisi tallus-
tellut edestakaisin. En elämässäni ole nähnyt niin
paljo karhunjälkiä samalla paikalla."

»Tänään olemme kulkeneet ainakin 20 kilo-
metriä, ehkä enemmänkin; vaan kuitenkin se on
vähän, jos mieli päästä Huippuvuorille tänä vuonna,
ja alinomaa tuumailen uskallammeko lyhentää kelk-
kojamme, jotta voisimme soutaa erikseen. Vaan uusi
jää on pahempaa päivä päivältä, ja 6 asteen kylmä,
joka meillä nyt on. estävät minua siitä. Jokohan nyt
on jo talvi tulossa? Silloin ovat reet tarpeeseen."

»Omituista on kulkea tällä tavoin sumussa, niin
kuin me nyt olemme kulkeneet, näkemättä paljo
enempää kuin kilometrin verran eteemme. Me emme
aavistakaan mihin kulemme. Maa, jonka olemme
löytäneet on takanamme. Me yhtämittaa toivomme
selkeää ilmaa nähdäksemme, missä suunnassa meillä
edessäpäin on maata; sillä maata siellä olla pitää —

tämän tasaisen rikkoutumattoman jään täytyy olla
maan kanssa yhteydessä. Vaan näyttää siltä, että
me emme saa selkeää ilmaa ollenkaan. Yhtämittaa
vain sumua. Muuta ei neuvoksi kuin täytyy huppu-
roida tässä ilmassa."

Kun olimme kulkeneet jonkun matkaa jäätä
myöten, niin tulimme seuraavana (elokuun 11) päi-
vänä avoveteen, jota saimme soutaa neljä viisi tuntia.
Kun olin muutamalla rövkkiöllä katsomassa kulku-
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väylää, niin äkkiä suuri summaton mursu sukelsi
näkvviin ihan edessäni. Se makasi ja puhkui veden
pinnassa ja tuijotteli meihin; vaan emme välittäneet
siitä, menimme vain kajakkeihimme ja jatkoimme
matkaamme. Yhtäkkiä se taas ilmestyi näkyviin
ihan vierellämme, kohosi korkealle ilmaan, pärisytti
niin että ilma raikui ja uhkasi iskeä pitkät ham-
paansa meidän pieneen alukseemme. Samassa mekin
sieppasimme pyssymme, mutta silloin mursu katosi
ilmestyäkseen heti toiselle puolen uudistaen saman
uhkauksen. Minä sanoin Johansenille, että jos mursu
näyttää uhkaavan todenteolla meitä ahdistaa, niin
täytyy meidän uhrata sille luoti. Useampia kertoja
se tuli näkyviin ja katosi taas. Me näimme veteen,
miten se kulki kajakkien alla, ja kun meitä pelotti,
että se iskee hampaansa kajakkeihin, niin pistimme
veteen airolla pelottaaksemme sen pois. Vaan sa-
malla se oli taas veden pinnassa ihan Johansenin
vieressä ja entistä hurjempana. Johansen laukasi
pyssyn ihan vasten kuonoa, se rupesi ulvomaan kau-
heasti, kääntyi ja katosi veren juostessa veteen. Me
soudimme minkä suinkin jaksoimme, arvellen että
se laukaus voi käydä meille hyvin vaaralliseksi, vaan
rauhoituimme, kun näimme mursun tulevan ylös
samalla paikalla kaukana takanamme.

Me soudimme edelleen ja olimme aikoja sitten
unhottaneet koko mursujutun, kun yhtäkkiä näin
Johansenin lentävän ilmaan ja tunsin hänen kajak-
kinsa saavan ankaran töytäyksen altapäin. Minä en
aavistanutkaan, mitä se oli, katselin ympärilleni,
että olisiko se joku jäämöhkäle, joka kallistui ja löi
kajakin pohjaa vasten; vaan samassa nousee muuan
mursu näkyviin ihan minun vierelläni. Minä tartuin
pyssyyn ja kun mursu ei kääntänyt päätään saadak-
seni ampua sitä korvan taakse, joka on sen arin
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kohta, niin ei auttanut muu kuin laskea keskelle
otsaa, sillä tässä ei ollut aikaa tuhlata. Onneksi
siinä oli tarpeeksi; siinä se makasi kuolleena veden
pinnalla. Kun me suurella vaivalla olimme saaneet
reijän sen paksuun nahkaan ja leikanneet muutamia
viipaleita rasvaa ja lihaa sen selästä, niin jatkoimme
matkaamme."

Illalla 7 aikaan vuorovesi oli muuttunut, ja railo
taas sulkeutui. Avovettä ei näkynyt missään. Me
emme lähteneet kulkemaan jäätä myöten, vaan pää-
timme odottaa, kunnes railo taas avautuu virran
muutoksessa seuraavana päivänä, ja sillä aikaa ly-
hentää kelkat ja laittaa hyvät kaksilapaiset airot, niin
että me voimme soutaa hyvää vauhtia kumpikin
omassa kajakissaan sen aikaa päivällä, kun railo on
auki. Kun olimme tässä työssä yön aikana, niin
selkeni vihdoinkin, ja maata oli pitkin matkaa länsi-
puolellamme ja etelässä, alkaen kaakosta ja länsi-
luoteeseen saakka (hair.). Näytti olevan ryhmä saaria,
suurempia ja pienempiä sekä salmia välissä. Ne
olivat enimmäkseen jäätikön peitossa, ainoastaan
siellä täällä pistihe jyrkkärinteisiä vuoria näkyviin.
Tuntui ihastuttavalle nähdä niin paljon maata yhdellä
kertaa. Mutta missä me olemme? Siihen on vaikea
vastata. Kun kaikki ympäri käy, niin olemme sit-
tenkin tainneet tulla Frans Josefin maan itäpuolelle ?

Niin voi ollakin. Vaan silloin olemme kaukana
idässä, ja meillä olisi raskas taival länteen päin,
ennen kuin pääsemme Kruununprinssi Rudolfin maa-
han Kap Pligelylle. Me ahkerasti teimme työtä,
vaan sen mukaan kuin sumu hälveni ja maa näkyi
selvemmin, piti meidän vähä väliä käydä röykkiöllä
katselemassa seutuja ja tuumiskelemassa tätä ratkai-
sematonta arvoitusta. Vasta puoli 7 aamulla elokuun
12 päivänä menimme makuusäkkiin.
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»Tiistaina, elokuun 13 päivänä. Nukuttuamme
muutamia tunteja lähdimme taipaleelle eilen edeltä-
puolisten, sillä virta oli muuttunut uudelleen, ja oli

Kaunis vieras.
Valokuva elokuun 11 päivänä 1895.

suuri avonainen railo. Nyt kun kajakit olivat eril-
lään, niin sujui taival aikalailla, vaan muutamia
kilometriä soudettuamme loppui railo ja meidän piti
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taas kulkea jäätä. Me päätimme olevan parasta
odottaa ja katsella aukeaisiko edessäpäin railo, kun

Kajakit erillään.

Valokuva Kap Floralla heinäkuussa 1891..

virta muuttuu ensi kerran. Jos ei muutu, niin
saamme laittaa uudet kajakin-alustat typistettyihin
kelkkoihimme ja kulkea edelleen jäätä myöten tuonne
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muuatta salmea kohden, jonka näen noin VNV suun-
nassa, ja jonkaPayerin kartan mukaan arvelen olevan
Rawlinsonin salmen."

„Railo ei avautunut, ja meidän piti vetää kaja-
keita."

„Keskiviikkona, elokuun 1-1 päivänä. Me ku-
limme monien tasankojen ja railojen yli ja tulimme
lopuksi taas avoveteen, joka kulki länteen päin: vaan
pian puristui se taas kokoon, ja meidän piti pysähtyä.
Viime yönä lokit ovat olleet jotensakin tunkeilevia,
ovat varastaneet kappaleen rasvaa, joka oli teltan
seinällä."

Seuraavina päivinä meidän piti kulkea rahjusta-
malla — milloin pääsimme soutamalla lyhyviä taipa-
leita railoissa, milloin taas piti nousta jäälle ja vetää
ja puskea suurempien tai pienempien telien yli, jotka
kiersivät sekaisin väkevässä virrassa. Vaikeaa työtä
oli päästä kulkemaan lyhyvillä typistetyillä kelkoil-
lamme kaikissa näissä vastuksissa, ja avovesi väheni
vähenemistään. Monet kerrat asetuimme yhteen koh-
taan odottamaan, että jää aukeneisi virran muutok-
sessa; vaan sitä ei tapahtunut, ja elokuun 15 päivän
aamulla luovuimme siitä kerrassaan, kulimme edel-
leen kiintonaista jäätä ja aloimme pitää todenteolla
suuntaamme länttä kohden siihen salmeen, johon nyt
monta päivää olimme pyrkineet. Jää oli jotensakin
tasaista, ja me pääsimme hyvästi eteenpäin. Mat-
kallamme kulimme muutaman jäätyneen jäävuoren
ohi, joka oli korkein kaikista näillä seuduilla näke-
mistämme jäävuorista; minä arvioin sen 16—19
metriä korkeaksi. * Olisin halunut päästä sen har-

* Kun on kerrottu suurista jäävuorista Frans Josefin
maassa, niin voin siitä ainoastaan sanoa, että me koko matkal-
lamme tämän saariryhmän läpi emme nähneet niitä yhtään;
tässä mainittu oli suurin, ja kaikki, joita me näimme, olivat
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jalle, josta olisin voinut paremmin nähdä seutuja:
vaan se oli liian jyrkkä, me emme päässeet sen

sivua ylös kuin kolmannen osan korkeutta.
.Jllalla vihdoinkin pääsimme niiden saarten luo,

joita kohden olimme monia päiviä pyrkineet, ja nyt
ensi kerran kahteen vuoteen saimme astua paljaalle
maalle. Sanoin ei voi kuvata, miltä tuntuu hyppiessä

Jäävuori.

Valokuva elokuun 15 p:ltä 1895.

granitikiveltä * toiselle ja kun sitten muutamassa
suojaisessa paikassa louhikossa tapasi sammalta ja

Grönlannin jäävuoriin verraten ainoastaan vähemmän-arvoisia
jäätikkömöhkäleitä.

* Olen tässä päiväkirjassani sanonut sitä granitiksi, kun
se itse asiassa oli hyvin karkeakiteistä paasaltia eli diakasia.
Näytteet, joita otin, ovat paha kyllä joutuneet hukalle.
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kukkia, suuria, kauniita valmuja (Papaver nudicaule),
Saxifraga nivalis ja Stellarioita. Norjan lippu liehu-
maan tällä meidän ensimmäisellä sulalla maalla!
Ja sitten oli pidettävä juhla, laitettava juhlapäiväl-
linen. Petroli meiltä oli loppunut jo monta päivää
sitten, meidän piti laittaa lamppu ja keittää traanilla.
Lämmin, höyryävä jankki pemmikanista ja viimei-
sistä potateistamme maistui hyvälle, istuessamme
teltassa kuivalla soralla."

„Yhä sekavammaksi käy kysymys, missä me
olemme. Näyttää siltä kuin lännen puolella meistä
olisi leveä salmi, vaan mikä salmi? Saari,* jossa
olemme, ja jossa olemme makeasti nukkuneet yön
(tämä on kirjoitettu elokuun 16 päivän aamulla) kui-
valla maalla, niin että ei ole tarvinnut sulattaa jäätä
ja lunta lammikoksi allamme, on moreinin tapainen
selänne; tämän suunta on N—S (hair.) ja on osaksi
suuria louhia, joiden seassa on, minun ymmärtääk-
seni, yksityisiä kiintonaisia vuorenhuippuja. Louhet
ovat osaksi pyöristyneitä, vaan en ole huomannut
niissä jäätikön uurroksia, Saari parahiksi kohoaa
vähän sen lumikinoksen yli, jossa se on, ja joka
viestää tasaisesti ympärillä olevaan merenjäähän.
Länsipuolellamme on korkeampi, sula saari, jonka
olemme nähneet monet päivät; sen rantaa pitkin on
selväpiirteinen rantaviiva. Pohjoisempana on kaksi
pientä saarta ja pieni kari. **

Niin kuin edellä on mainittu (elokuun 13 päivän
kohdalla), niin luulin ensiksi, että se salmi, joka oli

* Houenin saari.
** Näitä luotoja ja pieniä saaria Payer varmaankin on tar-

koittanut yhteisellä nimellä Coburgin Saaret; vaan niiden keski-
näinen suhde on väärin merkitty kartalle, niin että suurempi
saari, jolle olen antanut nimeksi Torupin saari, ei ole pienem-
pien saarien pohjois-, vaan eteläpuolella.
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edessämme, on Rawlinson'in Salmi. Vaan se on nyt
mahdotonta, kun ei näkynyt Doven jäätikköä, joka
on mainitun salmen itäisenä rantana. Jos me nyt
olisimme tässä salmessa, niin meidän olisi pitänyt
mennä tämän jäätikön ja \Vilczeckin maan poikki;
mehän olimme kulkeneet länteenpäin ainakin puoli
astetta etelämpää Kap Buda-Pestiä. Mahdollisuus,
että olemme tulleet näihin seutuihin, ei nyt meidän
mielestämme voinut enään tulla kysymykseen. Me
olemme mahtaneet tulla uuteen maahan Frans Josefin
maan saariston länsi osassa, niin kauas länteen,
ettemme ole nähneet ollenkaan Payerin löytämiä
maita. Vaan myöskin niin kauas länteen, että emme
ole myöskään nähneet ollenkaan Kuningas Oskarin
maata, jonka pitäisi olla 82° p. 1. ja 52° i. p.

. . . . Niin tämä oli käsittämätöntä, — vaan oliko
mitään muuta selitystä?

„Lauantaina, elokuun 17 päivänä. Eilisestä tuli
hyvä päivä. Me olemme avovedessä Frans Josefin
maan länsi rannalla, mikäli voin ymmärtää, ja me
taaskin toivomme, että ehdimme kotia tänä vuonna.
Puolenpäivän aikana menimme moreenisaarelta jäätä
myöten länsipuolella olevalle korkeammalle saarelle.
Minä olin ensiksi valmis ja menin ennen Johansenia,
tarkastellakseni tätä saarta vähän. Kun Johansen
tuli, niin hän huomasi karhun tasaisella jäällä tuulen
alapuolella, se tuli vastatuuleen suoraan Johansenia
kohden. Hän otti pyssyn valmiiksi, vaan vähän lä-
hemmäs tultua karhu pysähtyi, mietti ja yhtäkkiä
kääntyi takaisin ja lähti menemään karhuniaukkaa;
pian katosi se näkyvistä."

„Saari, johon tulimme, * on mielestäni kauniim-
pia, mitä olen maailmassa nähnyt koskaan. Kaunis,
tasainen ranta, vanha rantaviiva täynnä valkeita

* Torupln saari.
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raakunkuoria, pitkin rannikkoa kapea juova kirkasta
vettä, jossa näkyi raakkuja ja merisiiliä (echinus) poh-
jalla ja hietasirriäisiä uivan pinnalla. Vuoren rin-
teellä yläpuolellamme sadottain jääkyyhkysiä, ja ihan

"Kauniimpia paikkoja, mitä olen maailmassa nähnyt koskaan."

Valokuva elokuun 16 p.nä 1895.

lähellämme pulmusia iloisesti lenteli kiveltä kivelle
sirkutellen. Samassa aurinkokin pilkisti hienon pilvi-
peitteen läpi, ja kaikki näytti päiväpaisteiselta. Täällä
oli elämää ja sulaa maata, eikä ollut enään tuota
ijankaikkista ajojäätä. Karhunjälkiä oli kaikkialla,
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ketunjälkiä näimme myöskin. Meren pohjassa aivan
rannalla näin koko metsät leviä (laminaria ja fucus).
Vuoren juurella oli siellä täällä kauniita ruusunpu-
naisia lumikinoksia.'':;:

„Saaren pohjoisrannalla tapasimme muutaman
vuoren rinteellä paljo merilokkeja, jotka siellä pesi-
vät, ja jotka poikineen istuivat pitkin vuoren pen-
gertä. Meidän piti tietysti kiivetä vuorelle saadak-
semme valokuvan tästä tavattomasta perhe-elämästä,
ja sieltä vuorelta näimme ajojäälle, josta olimme
tulleet — se levisi allamme valkoisena tasankona,
joka häipyi kaukana näköpiirissä. Sen takaa me
olimme tulleet, ja siellä kaukana ajautuivat vielä
toiset ja Fram."

„01in ajatellut kiivetä saaren korkeimmalle hui-
pulle nähdäkseni laajemmalta, ja saadakseni ehkä
selville, missä olimme. Vaan juuri kun pääsimme
saaren länsipuolelle, niin tuli sumu ja peitti vuoren
huipun sakeaan; me kiipesimme vähän matkaa jyr-
kännettä katselemaan kulkuväylää lännessä päin.
Siellä oli avovettä; se näytti kerrassaan meren ula-
palta; vaan oli hyvä joukko jäätä ennen kuin pääsi
sinne. Rannikkoa pitkin oli uoma jonkun matkaa,
ja me koettelimme sitä myöten päästä, vaan kaik-
kialla siinä oli vastasyntynyttä jäätä, niin että me
emme uskaltaneet sitä ruveta murtamaan kajakeil-
lamme; olisimme pian saaneet niihin reikiä sillä
tavoin. Vihdoin jonkun matkaa etelämpänä me pää-
timme nousta jäälle vetääksemme kajakkimme jään
yli. Kun olimme tässä puuhassa, niin toinen suuri
hylkeenpää pistäysi toisensa jälestä näkyviin aivan
lähellämme ja ne katselivat meitä hyvin ihmeissään

* Tämän värin vaikuttaa mikroskopillinen, kaunis, punainen
levi, joka kasvaa lumella. Tässä lumessa oli myöskin kellan-
vihreitä kohtia, jonka varmaan vaikutti joku toinen levilaji.
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suurilla silmillään, tekivät sitten rajun liikkeen, pors-
kauttivat vettä jäälle ja katosivat, ilmestyen sitten
toiselle puolen. Lakkaamatta ne temmeltivät ympä-
rillämme. Ne puhaltelivat, sukelsivat, tulivat taas

Torupfin saaren pohjoisrinne.
Valokuva 16 päivänä elokuuta 1895.

näkyviin, ja heittelehtivät niin, että vesi koskena
kuohui niiden ympärillä. Helposti olisimme saaneet
niitä, jos olisimme tarvinneet. Vihdoin pitkällisten
ponnistusten jälkeen olimme jään ulkoreunalla, si-
ninen juova levisi edestämme niin kauas kuin
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silmä kantoi, ja nyt luulimme, että saamme kulkea
sitä pitkin. Pohjoispuolellamme oli maa, * jonka
musta paasalttitunturin seinä laskeusi äkkijyrkkänä
mereen. Me näimme pohjoisessa päin niemen toi-
sensa takaa, ja kauimpana näimme sinertävän jää-
tikön. Sisempänä oli kaikki jäätikön peitossa. Maan
ylitse pilvien reunain alta näkyi kapea juova ruskot-
tavaa yötaivasta, joka kuvastui synkkään, aaltoile-
vaan mereen."

„Me soudimme länteen päin jäätikön kuvetta,
joka peitti kokonaan eteläpuolella olevan maan.
Sitä suuremmaksi kävi jännityksemme kuta lähem-
mäksi tulimme länsipuolellamme olevaa nientä. Kään-
tyyköhän maa täällä etelään päin? Eiköhän maata
ollutkaan enään lännempänä? Siellä oli kohtalomme
ratkaistu; oli kysymyksessä, pääsemmekö vielä tänä
vuonna kotia, vai pitääkö jäädä talveksi tähän
maahan. Me tulimme yhä lähemmäksi äkkijyrkkää
jäätikön seinää. Vihdoin pääsimme niemeen, ja
sydän hyppi povessamme ilosta: maan ranta kääntyi
lounaaseen, ja lännessä oli vain meri! Sitten näimme
vähän matkaa edessämme paljaan kallion pistävän
jäätiköstä. ** Se oli kummallinen korkea selänne,
terävä kuin puukon terä, jyrkimpiä ja terävimpiä,
mitä olen nähnyt, mustaa pilaripaasalttia, hakaroita
ja piitä, jotta se oli aivan kuin kampa. Keskellä
vuorta oli matalampi syvennys, jonne konttasimme
katsomaan kulkuväylää etelään päin. Siellä tuuli
hävyttömän kovasti. Vuoren harju ei ollut kovin-
kaan leveä siinä. Eteläpuolella se suistui äkkijyr-
kästi monia satoja jalkoja, ja juurella oli tasainen

* Sittemmin huomasimme sen Kruununprinssi Rudolfin
maaksi.

** Tämä mahtoi olla Payerin Kap Felder. Olin tuntevi-
nani sen eräästä kuvasta, jonka hän oli ottanut Kap Brorokilta.
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ranta. Maatessamme siinä kuulin rääkyntää taka-
namme. Siellä kaksi kettua tappeli jääkyyhkysestä,
jonka toinen juuri oli pyytänyt. Ne repivät ja purivat
toisiaan minkä ehtivät juuri siinä syvänteen äärellä,
joku kymmenkunta kyynärää meistä. Huomattuaan
meidät herkesivät ne tappelemasta, katsoa tollottivat
meihin ihmeissään, alkoivat sitten juosta ympäriinsä

Näköala pohjoiseenpäin Kap Felderiltä.
Valokuva, elokuun 16 päivänä 1895.

ja kurkistella milloin toiselle, milloin toiselle puo-
lelle. .Yläpuolellamme mutkitteli vuoren penkereillä
kuhertelevien jääkyyhkysten riviä. Täältä näytti
meri olevan avoinna pitkin maata lounaaseen päin.
Tuuli oli hyvä, ja vaikka me olimme väsyneitä, niin
päätimme kuitenkin käyttää tilaisuutta hyväksemme,
syödä vähäisen, laittaa kajakit purjekuntoon, ja niin



210 POHJAN PIMEILLÄ PERILLÄ.

purjehdimme aamupuoleen saakka, jolloin tuuli ker-
rassaan tyyntyi, ja me laskimme maihin taas kiinto-
naisjään reunaan ja rupesimme leirille." *

„Tässä maatessani olen iloinen kuin lapsi, kun
ajattelen, että me siis nyt todellakin olemme Frans
Josefin maan länsirannalla ja edessämme on avo-
meri, jolla ei haittaa jää eikä virrat."

Leiripaikka Broggekin niemellä.

Valokuva, Elokuun 17 päivänä 1895.

„Keskiviikkona, elokuun 24 päivänä. Ei ikinä
tule loppua vaihteluista tässä elämässä! Kun vii-
meksi kirjoitin, niin olin täynnä toivoa ja rohkeutta,
ja tässä me nyt makaamme vastatuulta seitsemättä
vuorokautta, jää puristuneena rantoja vasten ja joka
taholla ympärillämme seutua, jota on mahdoton

* Bröggerkn niemellä.
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kulkea. Ei ole muuta kuin puristusselkiä, röyk-
kiöitä ja muuta sellaista ympärillämme täällä. Mielen-
rohkeutta vielä on, vaan toivo — toivo päästä pian
kotia — se on aikoja sitten ollut ja mennyt, ja edes-
sämme on pitkä ja pimeä talvi tässä seudussa."

„Puoli-yön aikaan 17 ja 18 päivän välillä läh-
dimme viimeiseltä telttapaikaltamme, kauniilla il-
malla. Oli pilvessä eikä aurinkoa näkynyt: pitkin
koko pohjoista taivaan rantaa oli ihana ruskotus
kultapilvineen ja meri levisi kirkkaana värikylvyssä.
Ihana yö — edessämme levisi meri rasvatyyneenä,
eikä ainoatakaan jääteliä näkyvissä silmän kanta-
malla, ja sitä kuvastimen pintaa kaksi kajakkia kiiti
suhisten keveillä airon vedoilla. Se oli kuin kondoli-
retki Canal Grandeilla; — parempaa emme olisi
voineet toivoakaan. Vaan tässä hiljaisuudessa oli
jotakin huolestuttavaa, ja barometri oli laskeutunut
kovasti. Me kulimme hyvää vauhtia SSV suuntaan
muutamaan niemeen, jonne luulin olevan noin 22
kilometriä.:;: Muutaman tunnin kuluttua aloimme
nähdä jäätä edessämme: vaan kumpainenkin meistä
arveli, että se oli irtonainen vyöhyke, joka kulki vir-
rassa, ja soutelimme huolettomina edelleen. Vaan
lähestyessämme näimmekin, että se oli yhtenäisempää
ja että se ulottui kauas. Mataloista kajakeista ei
kuitenkaan ollut helppo nähdä miten oikeastaan oli,
ja me nousimme muutamalle röykkiölle katsomaan,
mistä oli parasta kulkea. Näky, joka meitä kohtasi,
oli omiaan kaikkeen muuhun, vaan ei elähyttämään
meitä. Sen niemen edustalla, jota kohden me las-
kimme, oli useampia saaria kaukana meressä, ja
ne vannaankin pidättivät jäätä; sitä oli kaikkialla,
saarten välissä ja ulkopuolella. Lähimpänä se oli
harvaa, vaan ulompana se näytti pahemmalta, eikä

* Clements Markhanrin niemi.
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ollut ajattelemistakaan päästä merelle. Ainoa keino
oli koettaa kiinteän jään reunaan; olihan mahdollista,
että sitä pitkin meni railo. Jatkaessamme matkaa
jäähän tapasimme hylkeen makaamassa jäätelillä, ja
kun meillä alkoi olla lihan ja rasvan tarve, niin
aijoin sen ampua, vaan se sukelsi veteen ennen kuin
pääsimme ampumamatkalle."

„Soutaessamme pienten jäätelien välissä, sai
kajakkini yhtäkkiä kovan sysäyksen altapäin. Minä
katselin hämmästyneenä ympärilleni; en ollut huo-
mannut mitään suurempaa jääteliä lähellä. Eikä
nytkään näkynyt sellaista, pahempi vihollinen oli
tässä tiellämme — ja kun katsoin veteen, niin näin
siellä suuren mursun, joka kulki kajakin perätse: se
kohosi nyt] yhtäkkiä pystyyn ilmaan aivan Johan-
senin edessä, joka tuli minun jälessäni. Peläten,
että mursu iskee hampaansa hänen kajakkinsa^ kan-
teen, huopasi hän minkä jaksoi ja tarttui pyssyyn,
joka hänellä oli kajakin pohjalla. En minäkään ollut-
hidas siepatessani pyssyni kotelosta. Purskuen pais-
kausi mursu taas päistikkaa mereen ja sukelsi Jo-
hansenin kajakin alatse, ja ilmestyi taas hänen taka-
naan. Nyt Johansen jo oli saanut tarpeekseen tuosta
naapurista ja jouduttausi läheiselle jaatelille niin
pian kuin suinkin. Kun minä olin jonkun aikaa
odottanut mursua tulevaksi, seurasin minäkin hänen
esimerkkiään. Vaan olinpa mursun antamatta saada
kylmän kylvyn: sillä koko jään reuna mureni, kun
minä astuin toisella jalallani sille, ja kajakki liukui
vesille seistessäni sen aukossa ja koettaessani pitää
tasapainoa, minkä parhaiten taisin. Jos mursu olisi
silloin tullut, niin olisin saanut sitä tervehtiä hänen
omassa valtakunnassaan. Lopuksi pääsin kuitenkin
jäälle, ja kauan aikaa mursunkummitus uiskenteli
jäätelimme ympärillä, jossa me käytimme tilaisuutta
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syödäksemme vähän päivällistä. Milloin se oli Johan-
senin, milloin minun kajakkini luona. Me näimme
sen yhä uiskentelevan vedessä kajakkien alla; sillä
halutti kovasti käydä niiden kimppuun uudelleen.
Ajattelimme antaa sille luodin päähän päästäksemme
siitä, vaan meitä ei isosti haluttanut uhrata pat-
ronaa sitä varten, ja sitä paitse se näytti meille
vain kuonon ja otsan, ja nämät eivät suinkaan ole
parhaita paikkoja ampua, kun tahtoo sen tappaa
yhdellä laukauksella. Se oli aika härkä. Näissä
eläimissä on jotakin kummituksen tapaista, jotakin,
joka muistuttaa kaukaisista ajoista. Joutui ajattele-
maan meren kummituksia tai jotakin sellaista, kun
mursu makasi siinä pää veden pinnalla ja puhalteli
ja puuskutti pitkät ajat kerrallaan ja mulkoili meihin
pyöreillä lasimaisilla silmillään. Tehtyään tätä jonkun
aikaa, katosi se yhtä huomaamattomasti kuin oli
ilmestynytkin, ja kun me olimme syöneet päivälli-
semme, niin saimme taas jatkaa matkaamme häirit-
semättä, ja olimme iloisia siitä, että se ei tälläkään
kertaa ollut saanut nurin viskatuksi tai hampaitaan
meihin isketyksi. Omituisinta oli, että se tuli niin
arvaamatta, sukeltaen yhtäkkiä esiin syvyydestä.
Johansen tosin sanoi kuulleensa jonkun aikaa ennen
porsketta takaansa, jota oli luullut hylkeen temmel-
lykseksi, vaan joka ehkä oli kuitenkin mursu."

..Railosta, joka kulki pitkin kiinteää jäätä, ei
meillä ollut paljon iloa, se oli täydelleen uuden jään
peitossa, niin että emme päässeet siinä kulkemaan
mistään. Kun sen lisäksi alkoi SSVj tuuli puhallella,
ja jää ahtautui, niin ei ollut mitään muuta neuvoa
kuin laskea jään reunaan ja odottaa kunnes alkaisi
väljetä uudelleen. Me levitimme makuusäkin, lai-
toimme teltan ja panimme nukkumaan toivossa, että
taas pian pääsemme jatkamaan matkaamme. Vaan



POHJAN PIMEILLÄ PERILLÄ.214

kovin pian emme kuitenkaan päässeet. Tuuli kiihtyi,
jää ahtautui yhä lujemmalle, niin että hetken kuluttua
ei näkynyt sulaa vettä millään taholla, avomerikin,
jota olimme tulleet, oli kadonnut, ja nyt meni kaikki
toivomme kotia pääsemisestä tänä vuonna. Jonkun
ajan kuluttua näimme, että ei ollut muuta tehtävänä
kuin mennä kauemmaksi kiinteälle jäälle ja asettua
sinne leirille. Ei ollut ajattelemistakaan lähteä kul-
kemaan tätä koleikko jäätä, joka oli pahinta, mitä
tähän asti olimme nähneet; emme pääsisi pitkältä
päivässä, ja kajakit lyhyviksi typistetyissä kelkois-
samme joutuisivat pahaan muokkaan kaikissa näissä
puristusselissä ja röykkiöissä — ja sen vuoksi jäimme
makoilemaan sinne, päivä päivältä odottaen tuulen
kääntymistä tai laantumista. Vaan tuuli puhalteli
kiinteästi aina samalta suunnalta, eikä se suinkaan
parantanut asiaamme, kun tuiskutti melkolailla lun-
takin, mikä teki kelin aivan mahdottomaksi."

«Asemamme ei ollut juuri mukava: edessämme
paksu, rikkonainen merenjää ahtautuneena lujalle —

ja jumalat tiennevät aukeaako se enään tänä vuonna
— hyvän matkaa takanamme maa, * joka ei näyt-
tänyt suinkaan houkuttelevalta talvi-asunnoksi, ympä-
rillämme ahtojää, jota oli mahdoton kulkea, ja ruoka-
varat varsin niukat. Maan eteläranta ja Eira-Harbour
tuntuivat nyt meistä Kaanaan maalta! Arvelimme,
että jos vain nyt olisimme siellä, niin kaikki huolet
olisivat hukassa; siellä olisimme voineet toivoa löy-
tävämme Leigh-Smith'in majan, tai ainakin jätteitii
siitä, niin että saisimme jonkunlaisen suojan, ja sitten
luulimme, että siellä olisi helppo tavata riistaa,
siellä kun varmaan oli paljo avovettä. Meitä kadutti
myöskin, ettemme olleet ampuneet hylkeitä, kun niitä
olisi ollut helppo saada. Sinä yönä, kun lähdimme

* Helland'in niemi.
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viimeiseltä telttapaikaltamme, oli niitä ollut runsaasti.
Kun Johansen seisoi jään reunalla laittamassa ka-
jakkiaan kuntoon, niin hyle sukelsi esiin ihan hänen
edestään. Hän arveli, että ei ollut ennen nähnyt sen
lajista hylettä ja hän huusi minua. Vaan samassa
alkoi ilmestyä toinen pää toisensa jälkeen veden pin-
nalle, ja siinä makasi joku parikymmentä niitä hiljaa
hänen ympärillään katsellen häntä kummistaan suu-
rilla silmillään. Johansen kerrassaan säikähtyi, hä-
nestä se näytti niin aaveentapaiselta, ja sitten hyl-
keet katosivat yhtä äänettömästi kuin olivat ilmesty-
neetkin. Minä lohdutin häntä sillä, että ne todellakin
olivat hylkeitä, joita emme ennen olleet matkallamme
nähneet; ne olivat nuoria Grönlannin hylkeitä (Phoca
grönktndica). Niitä näimme sitten päivemmällä use-
ampia parvia."

„Me kulutimme aikaa, miten parhaiten taisimme,
enimmäkseen nukuimme. Kun aamupuoleen yötä,
21 ja 22 päivän välillä, makoilin ja tuumailin miten
meidän käy, ellei jää pian väljenny ja ellemme saa
varastoomme lihaa, niin kuulin askeleita ja jotakin
liikettä ulkona. Voihan se olla kuten tavallista pu-
ristusta, vaan se kuitenkin paremmin kuulusti aivan
kuin joku olisi liikkunut — minä syöksyin ylös.
Sitten kuulin nuuskinnan ääntä ihan teltan seinän
luota. Minä kurkistelin ulos seinässä olevista rei-
jistä; sillä puolen ei mitään näkynyt, sitten muuta-
masta suuresta reijästä toisessa seinässä — ja elähän
mitään, siellä kuleksi suuri otus aivan seinän vie-
rustaa Se näki samassa minut reijästä ja syrjäytyi
vähän, vaan pysähtyi taas ja jäi katselemaan. Mi-
näkin sain pian pyssyni siepatuksi, pistin sen rei-
jästä ja lähetin karhulle luodin keskelle rintaa. Se
suistui siimalleen, vaan nousi taas pystöön ja lähti
menemään tiehensä, Silloin se sai toisen luodin kyl-
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keensä. Se vielä horjui vähän, vaan sitten se kaatui
röykkiöiden väliin vähän matkaa meistä. Se oli ta-
vattoman suuri uroskarhu. Ja siihen loppui meidän
surumme ruuan vähyydestä. Tuuli puhalteli yhtä
kiinteästi samalta suunnalta. Kun paikkamme ei
ollut oikein suojanen ja olimme liian lähellä jään
reunaa ja puristusselkää, missä oli lakkaamatta pu-
ristusta, niin siirryimme kauemmaksi kiinteälle jäälle,
jossa nyt olemme. Viime yönä oli taas karhu ollut
lähellä telttaa, vaikka ei niin lähellä kuin^edellinen."

„Eilen kävimme maalla * katsomassa miltä näyt-
tää, jos on pakko jäädätalveksi tänne. Olin toivonut,
että lähempänä maata olisi tasaisempaa jäätä, vaan
kuta lähemmäksi maata tulimme, sitä huonommalta
näytti, ja niemen luona oli jää rantaa vasten patou-
tunut, että oli melkein mahdoton päästä siitä kulke-
maan; telit olivat pinoutuneet korkealle itse jäätikön
seinää vasten. Nousimme jäätikölle nähdäksemme
laajemmalta. Niemen pohjoispuolella olevassa sal-
messa näytti jää vähän matkaa olevan tasaisempaa,
vuonojaan tapaista, vaan ei missään näkynyt railoja,
joista voisi toivoa saavansa hylkeitä. Tällä taholla
ei myöskään ollut paikkaa majalle. Sitä vastoin
niemen etelä puolella tapasimme varsin soman paikan,
missä maa oli jotakuinkin tasaista, vähän vihantaa
ja ruohoa, ja siellä oli myös kiviä ja sammalta ra-
kennus-aineiksi. Vaan sielläkin oli jää patoutunut
rantaa vasten joka puolelle kaiken kauheaan seka-
sortoon. Vuonolle päin, joka pistihel syvälle maahan
kaakkoa kohden, oli vähän tasaisempaa ja muuttui
siellä sitten tasaiseksi vuonojääksi; vaan ei siellä-
kään ollut railoja, joista olisi voinut odottaa saavansa
hylkeitä. Täällä ei näyttänyt olevan runsaasti riistaa;
vaan sillä lohdutimme itseämme, että täällä näytti

* Hellandln niemellä.
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olevan paljo karhunjälkiä, ja karhuista meillä siis oli
ainoa turvamme niin hyvin ruokaan kuin vaatteisiin
nähden. Vuoren rinteillä päällämme oli jääkyyh-
kysiä pesimässä joukottain, niinkuin on ollut kaikilla
niillä vuorilla, joiden ohi olemme kulkeneet; yhden
ketunkin näimme. Vuori oli karkearakeista paasalttia,
vaan muutamassa palkassa jäätikön reunassa tapa-
simme kummun irtonaista, puoleksi rapaantunutta
saviliusketta, josta kuitenkaan emme voineet löytää
mitään kivettymiä. Yksinäisiä louhia, jotka olivat
hyvin granitin lajisia, oli siellä täällä ympäriinsä. *

Kaikkialla pitkin rantaa olivat jäätiköt punaisen
lumen peitossa, joka näytti varsin loistavalta auringon
paisteessa."

„Ale olimme molemmat sitä mieltä, että tässä
kävisi laatuun pitää talvea, vaan me kuitenkin toi-
voimme, että ensimmäisen ja viimeisen kerran as-
tuimme tälle maalle. Ranta oli niin pahaa, että emme
tienneet, miten voisimme saada kelkat ja kajakit
kuletetuiksi maalle. — Tänään on vihdoinkin kauan
odotettu ilmanmuutos tullut; yöllä lounainen tyyntyi
ja barometri, jota olen joka päivä turhaan naputellut
saadakseni sitä nousemaan, on nyt' vihdoinkin alkanut
nousta vähitellen, ja tuuli on kääntynyt vastaiselle
suunnalle. Nyt on vain kysymys siitä, rupeaako se
siellä pysymään, ja kykeneekö se ajamaan jäätä
pois."

Tässä tulee nyt suuri aukko muistiinpanoissani,
ja vasta myöhään talvella (perjantaina, joulukuun 6
päivänä) taas alan tehdä niitä: „Vihdoinkin koetan

* Minä otin näytteitä eri vuorilajeista, sammaleista ja kai-
kesta muusta, mitä tapasimme matkallamme. Vaan talven ku-
luessa ketut varastivat nämä kokoelmat, ja minä sen vuoksi en
saanut paljo tavaraa kotia meidän taivimajamme pohjoispuolella
olevista seuduista.
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taas kerran saada paikatuksi sen aukon, joka on
syntynyt päiväkirjaani. On ollut niin paljo työtä
tätä ennen, jotta ei tullut kirjoitetuksi; vaan sitä
syytä minulla nyt enään ei ole, kun me nukumme
melkein kaiket vuorokaudet."

„Kirjoitettuani päiväkirjaan elokuun 24 päivänä,
menin hakemaan parempaa ja suojasempaa teltta-
paikkaa, kun tuuli oli kääntynyt ja puhalsi suoraan
telttaan. Alina toivoin, että tämä maalta oleva tuuli
aukaisisi jään, ja menin sen vuoksi ensin katsomaan
alkaisiko näkyä avautumisen merkkejä kiinteän jään
reunassa, vaan telit olivat yhtä ahtautuneet kuin
olivat olleetkin koko ajan. — Alina löysin erinomaisen
telttapaikan ja olimme juuri lähdössä muuttamaan
sinne, kun yhtäkkiä huomasimme, että jää taka-
namme oli auvennut — siellä oli jo leveä railo. Mie-
luista meistä olisi ollut, että jää olisi auvennut, vaan
ei maan puolella meistä, ja nyt oli millä hinnalla
hyvänsä päästävä taas kiinteälle jäälle, jotta emme
joutuisi ajautumaan ahtojään mukana mereen. Vaan
tuuli oli kiihtynyt aika navakaksi ja oli hyvin epä-
tietoista jaksaisimmeko soutaa sitä vastaan, vaikka
ei ollutkaan kuin railon poikki mentävä. Railo
leveni levenemistään. Aleidän oli kuitenkin koetet-
tava ja kulimme sen vartta idemmäksi, jossa luu-
limme olevan suojasemman, pannaksemme siellä
kajakit vesille. Kun sinne pääsimme, niin huoma-
simme, että sielläkään ei ollut helppo niitä saada
vesille, kun ei tahtonut niitä täyteen vettä. Tuuli
kävi puuskaisena merellä, ja vesi roiskui kauas jäälle.
Eipä ollut muuta tekemistä kuin ruveta leirille ja
odottaa parempia aikoja. Alutta jos koskaan niin
nyt me tarvitsimme suojapaikan, jotta tuuli ei repisi
telttaamme; vaan vaikka kuinka pitkältä olisimme
kulkeneet ja kuinka moneen kertaan katselleet, niin
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suojapaikkaa ei löytynyt, ja lopuksi saimme tyytyä
muutamaan pieneen kumpuun, jonka takana oli vähän
suojaa. Vaan kauan emme olleet tässä olleet, kun
tuuli kiskoi teltan kattoa niin, että meistä oli vii-
sainta purkaa se, ettei tuuli sitä repisi kerrassaan.
Nyt voimme maata huoleti makuusäkissämme pu-
retun teltan alla ja antaa tuulen puskea halunsa
mukaan. Jonkun ajan kuluttua heräsin ja huomasin,
että tuuli oli vähän laantunut, niin että taas voimme
pystyttää teltan, ja minä tulin makuusäkistä katse-
lemaan ilmaa. Hämmästyksekseni, vaan en suinkaan
ilokseni, huomasin että olimme kaukana merellä;
me olimme ajautuneet jonkun kymmenkunta kilo-
metriä maasta, ja välillämme oli avomeri; maa oli
käynyt hyvin matalaksi kaukana horisontissa. Ilma
oli kuitenkin paljo parantunut sillä aikaa, ja me taas
lähdimme jäänreunaan koettaaksemme päästä vesille
kajakeilla. Vaan helppoa se ei ollut. Vielä tuuli
melko kovasti ja aikalaiset aallot kävivät vastaan.
Sen lisäksi oli irtonaisia jaateleja edessämme, ja ne
olivat kovassa liikkeessä, niin että piti olla hyvin
varuillaan, jotta ei kajakkiaan saanut rutistetuksi
niiden väliin. Alonet kerrat turhaan yritettyämme
pääsimme vihdoinkin selvälle vedelle, vaan silloin
huomasimme, että tuuli ja virta oli liian kova; emme
olisi päässeet pitkältä niitä vasten. Ainoa kemo oli
purjehtia, ja tuskin sekään kävisi päinsä, Ale las-
kimme muutamaan jääniemeen, saimme kajakit sido-
tuiksi, mastot pystöön ja sitten taas lähdimme me-
relle. Pian oli toinen purjeemme nostettu, ja sano-
mattomaksi iloksemme näimme, että purjehtiminen
kävikin hyvin laatuun. Aie siis saimme jättää tämän
jään, johon olimme haudanneet toivomme kotia pää-
systä tänä vuonna. Aie laskimme purjeessa tunnin
toisensa perästä, ja matka sujui erinomaisesti, vaan
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sitten kävi tuuli vähäksi yhdelle purjeellemme, ja
minä päätin lisätä toisen purjeen. Vaan tuskin
olimme saaneet sen ylös, kun tuuli taas kiihtyi, ja
me kiidimme kohisten eteenpäin. Vaan pian oli
liiaksi tuulta, meri syöksyi sisään tuulen alapuolelta,
masto notkuili arveluttavasti, eikä tämä näyttänyt
ollenkaan hupaiselta; nyt oli vain purje saatava
alas kiireimmän kautta. Sen jälkeen pantiin vain

Purjehtiminen elokuun 25 päivänä 1895.
Otto Sinding, valokuvan mukaan.

toinen purje ja nyt olimme hyväksi aikaa paran-
netut halustamme koittaa kahta purjetta."

Koko päivä laskettiin hyvää vauhtia; nyt vih-
doinkin pääsemme tuon juonikkaan niemen sivu,
jota koko viikon olemme maanneet katselemassa;
mutta vasta illalla pääsimme siitä ohi ja silloin
laantui tuuli niin, että meidän taas piti laittaa kaksi
purjetta, ja sittenkin kävi hyvin hitaasti. Koko yön
ajan purjehdimme maanrantaa, päätettyämme käyttää
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tuulta niin kauan kuin mahdollista. Ale tulimme
muutaman matalan niemen ohi, joka oli hiljalleen
viestävän jäätikön peitossa;"" sen edustalla oli paljo
saaria, joitten olimme luulleet pidättävän jäätä. Vähän
myöhemmin tulimme korkeitten paasalttitunturi-
seinien luo, ja täällä tuuli tyyntyi kerrassaan; kun
sen lisäksi oli sumua, ja maata ja saaria häämöitti
molemmin puolin meitä, niin että emme tienneet
minne oli laskettava, niin nousimme maalle, vedimme
kajakit ylös ja laitoimme teltan, keitimme hyvää,
lämpöistä ruokaa, joka maistui erinomaiselle, kun
tiesimme tehneemme hyvän päiväntaipaleen. Päämme
päällä tunturilla jääkyyhkyset pitivät kauheaa elämää,
lokkien uskollisesti säestäessä, Ale nukuimme kui-
tenkin hyvin. Tämä oli varsin kaunis vuori. Se
oli niin kaunista pilaripaasalttia kuin ajatella voi.
Pylväineen ja onkaloineen, joita oli pitkin vuoren
rinnettä, lukemattomine huippuineen, joita oli joka
harjanteella, se muistutti Alilanon tuomiokirkkoa.
Harjalta alas asti oli vain pilari toisensa vieressä:
vuoren juurella ne häipyivät louhikkoon.

Kun seuraavana aamuna tulin ulos, niin oli ilma
sen verran selvinnyt, että me näimme, mihin meidän
piti kulkea. Syvä, leveä vuono tai lahti näytti pis-
tävän edessämme itään päin; tiemme meni muutaman
niemen ohi, joka oli meistä SSV suuntaan vuonon
toisella puolen. Tällä suunnalla näytti väylä olevan
auki, jota vastoin lähempänä maata oli kiinteä jää,

* Kun tämä niemi lienee se maa, jonka Jackson näki
kauimpana pohjoisessa keväällä 1895. niin en ole sille pannut
kartallani mitään nimeä. Toisin on niemen edustalla olevien
saarien, joita hän ei ollut huomannut. Ne ovat kartallani mer-
kitty ylimalkaisesti (niin kuin Geelmuydenin saari ja Aleksan-
terin saaret), kun en ole varma niiden luvusta enkä niiden tar-
kasta asemastakaan.
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ja merellä päin ajojäätä kaikkialla; sumuisen ilman
läpi erotimme merellä useampia saaria. * Kuten
tavallista oli nytkin yön aikana tullut koko joukko
ajojäätä, laajoja, tasaisia ja hienoja telejä, jotka
olivat asettuneet meidän eteemme, ja näytti siltä,
että meille tulee kova työ, ennen kuin pääsemme

Telttapaikkamme, elokuun 25—26 päivänä 1895.
Valokuva.

* Nämä kolme saarta, joiden aseman sitten saimme tarkal-
leen määrätyksi, ja jotka näimme talvimajastamme, ovat luulta-
vastikin samat, jotka Jackson on merkinnyt Kuningas Oskari».
maaksi. Kun hän katseli niitä ainoastaan yhdestä kohtaa (hänen
Kap Fisheristä) niin kaukaa etelästä kuin 81°, niin on hän tullut
sijoittaneeksi ne 40' pohjoisemmaksi (82 asteelle), arvostellessaan
välimatkan liian pitkäksi. (Katso hänen karttaansa The Geogra-
phical Journalissa, Voi. VII. N:o 6. Joulukuussa 1896. Lontoo).
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avoveteen. Vaan kävikin paremmin kuin olimme
luulleet, ja me pääsimme läpi ennen kuin tie sul-
keutui kokonaan. Edessämme oli nyt aivan selvä
vesi kaukana olevan niemen sivu, ilma oli hyvä ja
päivä näytti kaikin puolin hyvin lupaavalta. Kun
alkoi tuulla vuonolta päin ja me toivoimme siitä
tulevan purj etuillen, niin laskimme muutamalle vuo-
risaarelle, joka näytti merestä pistävältä kalliolta,::;
ja siinä laitoimme kuntoon purjeneuvot. Vaan tuu-
lesta ei tullut sen valmiimpaa ja meidän täytyi taas
laskea purje ja soutaa edelleen. Emme olleet pit-
kältä soutaneet, kun alkoi tuulla vastaiselta suun-
nalta, lounaasta. Kiihtyi nopeasti, ja pian meri
alkoi käydä ankarasti, etelän taivas mustui, ja näytti
olevan raju-ilma tulossa. Aleilla oli vielä useampia
penikulmia maalle vuonon toiselle puolen, voi tulla
monen tunnin ankara sounti ennen kuin pääsemme
sinne. Ja maa siellä ei näyttänyt erittäin miellyttä-
vältä, se oli jäätikön peitossa ylhäältä alas rannalle
saakka: ainoastaan yhdessä kohtaa pistihe vähän
vuorta näkyviin. Tuulen alapuolella oli meillä kiin-
teän jään reuna, joka oli matala ja suojaton: meri
kävi suoraan sitä vasten: ei olisi hauskaa, jos pitäisi
turvautua siihen. Parasta oli koettaa päästä maan
suojaan ja odottaa siellä, millaiseksi ilma rupeaa:
meillä ei ollut lainkaan halua joutua taas kiinni ajo-
jäähän; siitä olimme jo tarpeeksi saaneet — ja niin
lähdimme muuatta maata kohden, joka oli lähellä
meidän takanamme ja joka näytti varsin mukavalta.
•Jos niin hullusti kävisi, niin voisi ehkä sieltä tavata
sopivan paikan talveksi.

Kun parahiksi olin päässyt maalle, niin näin
vähän matkan päässä maalla karhun. Ale vedimme
kajakit maalle, mennäksemme ampumaan sen. Sillä

:-: Kartalla on sillä nimenä Kallio.
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aikaa se tulla hölkytti pitkin rantaa, ja me ase-
tuimme kajakkien taakse odottamaan sitä. Aivan
lähellä meitä se huomasi jälkemme lumessa, ja kun
se niitä nuuski, niin Johansen lähetti sille luodin
lavan taakse. Se kiljui ja yritti lähtemään juoksuun,
vaan selkäranka oli lävistetty, niin että takapuoli
ruumista oli lamautunut, eikä kyennyt asiaan. Häm-
mästyksissään se istahti ja rupesi pureksimaan taka-
käpälöitään, niin että niistä veri vuoti — oli aivan
kuin se olisi niitä kurittamalla pakoittanut tekemään
tehtävänsä; sitten se koitti uudestaan lähteä, vaan
sama juttu,1 takaruumis venyi perässä; se etusillaan
laahasi itseään eteenpäin ja kulki kehää, Lähetimme
sille luodin päähän, joka lopetti sen kärsimykset,

Nylettyämme karhun, menin kävelemään maalle
ja katselemaan uutta valtakuntaamme, ja hämmäs-
tyin kovasti, kun näin kaksi mursua makaamassa
tyynesti jäällä lähellä sitä paikkaa, jossa ensin olin
karhun nähnyt. * Aieressäkin näkyi mursu, joka lak-
kaamatta pisti vedestä päänsä näkyviin ja puhalteli
niin, että kuului pitkän matkan päähän. Vähän ajan
perästä näin sen lähestyvän jäänreunaa ja katoavan,
sitten taas ilmestyvän railossa lähellä rantaa, hyvän
matkaa jään keskellä, Se kannatti itseään suurilla
torahampaillaan jään laidalla, puhkuen ja leväten
aivan kuin väsynyt uimari. Sitten se kohotti ham-
paillaan! itsensä korkealle ja katseli jäälle, missä
toiset makoilivat, ja taas sukelti. Pian se ilmestyi
vedestä suurella ryskeellä lähempänä maata, ja teki
samat temput. Tuollainen mursun pää ei ole kaik-
kein kauniimpia, kun se pistäikse näkyviin vedestä
jään läpi. Suurine torahampaineen, jäykkine kuono-

* Jo tämä osoitti mielestäni, miten vähän mursu välittää
karhusta, ja että karhukaan ei mielellään rupea ottosille mursun
kanssa. Siitä sainkin sittemmin lisää todistuksia.
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karvoineen ja suurine ruumiineen se näyttää jylhältä
ja kummituksen näköiseltä, ja voi hyvin ymmärtää,
että se taikauskoisina aikoina on voinut herättää
pelkoa ja synnyttää ajatuksia satukummituksista,
joita vanhaan aikaan sijoitettiin näihin meriin. Vih-
doin se ilmestyi siihen avantoon, jonka luona toiset
makasivat; torahampaillaan se hinautui jään laidalle.
Vaan nyt toisista makaavista suurempi, vanha jättiläis-
urosmursu, alkoi pitää meteliä. Se ulvoi uhkaavasti
ja heittelehti rauhattomana. Vasta tullut taivutti
kunnioittavasti päänsä alas jäätä vasten, vaan siirtyi
taas pian lähemmäksi jäätelille, niin että sai etu-
sensa ylös ja vetäysi sitten jäälle. Nyt vanha uros
ihan raivostui; se kääntyi ympäri, ulvoi ja lähti
tulijaa kohden iskeäkseen sen selkään suuret ham-
paansa. Toinen, joka näytti olevan yhtä mahtava
niin hyvin hampailtaan kuin ruumiiltaan, kumartui
kuitenkin nöyrästi ja laski päänsä alas jäälle, aivan
kuin orja herransa edessä. Vanhus kääntyi taas to-
verinsa luo ja asettui levolle niin kuin ennenkin,
vaan niin pian kun tulija, maattuaan jonkun aikaa
orjan asemassa, liikahti vähänkään, niin ukkomursu
murisi ja tavoitti sitä, jolloin toinen peräytyi nöy-
rästi. Tätä uusiutui useat kerrat. Vihdoin kun oli
kulettu pitkät ajat edestakaisin, pääsi vastatullut
jäätelille edemmäksi ja lopuksi aivan toisten viereen.
Alina luulin, että siinä oli jotakin lemmen seikkaa,
vaan huomasin sitten, että kaikki kolme olivat uroita.
Vaan mursut taitavat tällä ystävällisellä tavalla ottaa
vastaan vieraansa. Yleensä näyttää joukon valiolla
olevan velvollisuutena olla isäntänä; minä melkein
luulisin, että se on johtaja, joka asettaa arvonsa
näkyviin, ja joka tahtoo istuttaa jokaiseen tulokkaa-
seen, että häntä on toteltava. Ne mahtavat olla
tavattomasti seuraa rakastavia, sillä vaikka kohtelu
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on tuollaista, ne kuitenkin hakevat toisiaan myö-
täänsä ja aina ovat hyvin likekkäin. Kun me vähän
myöhemmin tulimme katsomaan niitä, niin oli tullut
vielä yksi lisää, ja ennen seuraavaa päivää oli kuusi
mursua siinä vieretysten. Ei juuri uskoisi, että ne
ovat eläviä olentoja nuo möhkäleet, jotka makaavat
tuossa jäällä. Kaula lyhyellä ja takaräpylät vatsan
alla ne voivat maata tuntikaudet liikkumatta, ja ovat
kuin äärettömän suuria makkaroita. Näkee selvään,
että ne pojat makoilevat huolettomina eivätkä pelkää
mitään maailmassa.

Katseltuamme kylliksemme mursuja läheltä, me-
nimme takaisin, keitimme hyvän aterian vasta ammu-
tusta karhusta ja panimme maata. Rannalla teltan
alapuolella valkolokit pitivät kauheaa elämää. Kym-
menittäin niitä oli kerääntynyt joka taholta, eivätkä
päässeet yksimielisyyteen karhun suolien jaossa; ne
tappelivat yhtämittaa ja täyttivät ilman kirkumisil-
laan. Kummallisen oikullinen on luonto —se on
luonut niin kauniita noista linnuista, vaan antanut
niille niin kamalan äänen. Vähän ulompana istui
isolokkeja juhlallisina ja huutelivat vähän miellyttä-
vämmällä äänellä. Aleressä mursut puuskuttivat ja
ulvoivat lakkaamatta. Vaan kaikki jäi huomaamatta
kahdelta väsyneeltä kulkijalta, jotka makasivat tel-
tassa; he nukkuivat sikeästi paljaalla maalla. Yöllä
he sitten heräsivät kummallisesta äänestä: kuulusti
aivan kuin ihminen olisi valittanut, itkenyt ja voivo-
tellut. Alina syöksyin ylös katsomaan reijästä: Kar-
hunlihojen luona oli kaksi karhua, emä poikansa
kanssa, ja molemmat haistelivat verisiä jälkiä lumella
emän herkeämättä valitellessa, aivan kuin olisi itkenyt
rakasta vainajaa. Alina sieppasin pyssyn ja olin juuri
sitä varovasti pistämässä reijästä, kun emäkarhu
huomasi minut, ja silloin sitä lähdettiin, emä edellä
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ja poika harppoen jälessä, minkä käpälästä lähti.
Minä annoin niiden mennä; emmehän tarvinneet
niitä. Ja me käännyimme toiselle kyljelle ja nu-
kuimme uudelleen.

Alyrskystä, jota olimme pelänneet, ei tullut
mitään. Aluuten tuuli niin, että repi ja kiskoi
meidän kuluksi käynyttä telttaamme. Eikä tämä
paikka, jossa olimme, ollut suojanen. Seuraavana
päivänä toivoimme voivamme jatkaa matkaa, vaan
petyimme: tie oli sulettu; tuuli oli taas ahtanut jään.
Meidän täytyi jäädä toistaiseksi siihen, missä olimme;
vaan me silloin halusimme laittaa mukavasti. En-
sinnäkin oli hankittava lämmin telttapaikka, jossa
oli suojaista. Vaan sellaistapa ei löytynyt. Ei ollut
muuta neuvoa kuin koettaa rakentaa jotakin suo-
jaksi. Me louhikosta väänsimme kiviä, ja niitä hina-
simme paikalle niin paljo kuin jaksoimme. Ainoa
käypä työkalu oli poikkinainen reenjalas; enimmäk-
seen saimme käyttää paljaita nyrkkejämme. Me
olimme rakentamispuuhassa koko yön; ensin olimme
aikoneet tehdä seinän tuulta vastaan, vaan vähitellen
tulikin neljä seinää, ja nyt me jatkoimme työtä niin
kauan, että siitä tuli valmis pieni maja. Ei se mi-
kään mukava ollut; ei edes niin pitkä, että minun
koipeni olisivat voineet suorina olla maatessani —

minun täytyi ne ojentaa ovesta ulos — ja parahiksi
niin leveä, että me voimme maata vierekkäin ja
saada keittokoneelle sijan. Korkeutta oli pahim-
moittain. Alakaamaan siinä juuri sopi; vaan oikeain
ihmisten tavoin suorana istumaan ei ollut yrittämis-
täkään. Kattona oli likainen ja kulunut silkkiteit-
tämme, joka levitettiin sauvain avulla; ovi-aukon
sulimme takeillamme, ja seinät olivat niin harvat,
että päivä pilkoitti läpi joka kiven raosta. Aie nimi-
timme sen sitten luolaksi, ja luola se olikin, pahan
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päiväinen: mutta sittenkin me olimme hyvin ylpeitä
rakennuksestamme. Jos tuulikin läpi, niin ei kumoon
tuullut. Saatuamme karhuntaljan alustaksemme oli
meillä varsin lämmin ja hyvä olla säkissä: ja kun
sitten makasimme säkissä mukavasti ja lämpöisinä
ja kun lihapata porisi traanilampulla, niin tuntui
meistä elämä suloiselle. Tosin savusi lamppu aika
terhakasti, niin että silmät verestivät ja kyyneleet
virtana valuivat, vaan se ei meidän tyytyväisyyt-
tämme häirinnvt.



XI.

Me varustaumme talvelle.

Kun tiemme seuraavana päivänä (lokuun 28 päi-
vänä) oli sulettu, ja kun nyt alkoi jo käydä syksyi-
seksi, niin päätin vihdoin jäädä tänne talveksi. Alina
arvelin vielä olevan yli 220 kilometrin Eira Harbou-
riin tai Leigh Smithin salmeen talvipaikalle; * siihen
voisi kulua pitkä aika ennen kuin me sinne pääsi-
simme, emmekä olleet varmoja löytäisimmekö mitään
majaa siellä; jos meidän siis, vihdoinkin perille pääs-
tyämme, pitäisi rakentaa maja ja sen lisäksi koota
talvivaroja, niin olisi hyvin epäiltävää, riittäisikö
meillä siihen tarpeeksi aikaa ennen talven tuloa.
Ehdottomasti oli varminta ruveta heti varustautumaan
talvelle, kun vielä oli runsaasti riistaa, ja tässähän
oli hyvä talvimajan paikka. Ensi töiksi halusin saada
ammutuksi ne mursut,j jotka ensi päivänä näimme
makaavan edessämme jäällä. Alutta tietysti ne nyt
olivat poissa. Vaan meressä niitä sen sijaan ihan
vilisi, ne ulvoivat ja puuskuttivat yötä päivää; ja me
tyhjensimme kajakkimme ollaksemme valmiita niiden
kimppuun käymään, sillä kajakit piti saada keveiksi

* Minä luulin nyt voivani olla varma, että olemme Frans
Josefin maan länsirannalla ja juuri nyt jonkun matkaa pohjois-
puolella Leigh Smithin luoteisinta käyntipaikkaa, Kap Lafltytd,
jonka pitäisi olla vähän eteläpuolella 81° p. k, kun havaintomme
mukaan siltä päivältä olimme noin 81° 14' p. 1.
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tähän vaaralliseen jahtiin. Kun olimme kajakei-
tamme laittelemassa, niin Johansen huomaa kaksi
karhua, emän poikineen, jotka tulivat jäänrannetta
etelästä päin. Me tietysti kävimme kiireellä pys-
symme ja lähdimme vastaan. Kun ne tulivat ran-
nalle, niin olimme pyssynkantamalla, ja Johansen lä-
hetti emälle luodin rintaan. Se kiljui, puri haavaa,
horjuen kulki muutamia askeleita ja kaatui. Poika ei
ymmärtänyt, mikä emälle tuli, juoksi sen ympärillä
ja nuuski sitä. Kun me tulimme lähemmäksi, niin
se juoksi jonkun matkan päähän mäelle, vaan tuli
pian takaisin ja asettui emänsä päälle aivan kuin
puolustaakseen sitä meitä vastaan. Luoti-annos sen
päähän lopetti senkin elämän.

Tämähän oli hyvä alku talvivarustuksiin. Kun
minä menin majalle hakemaan puukkoja, niin kuulin
ilmasta pääni päältä huutoa. Siinä totta tosiaan lensi
kaksi hanhea etelään päin! Aliten kaihomielellä kat-
selin niitä, kun ne lensivät, ja olisin vain halunnut
seurata niitä sinne, minne menivät!

Ruoka- ja poltto-aine kysymyksen jälkeen seu-
rasi kysymys majasta. Seinäin rakentaminen ei ollut
vaikeaa: kiviä ja sammalia täällä oli kylläksi. Vaan
vaikeampi oli saada katto; meillä ei ollut aavis-
tustakaan, mistä aineesta sen tekisimme. Onneksi
löysin petäjäisen ajohirren, joka oli puristusjään mu-
kana kulkenut rannalle lähelle meidän luolaamme:
siitä1 tulee mainio kurkihirsi taloomme. Araan kun
siellä oli yksi, niin tottakai siellä oli useampiakin.
Ensi töiksemme lähdimme siis kuleksimaan rantoja
etsintäretkelle, vaan emme muuta löytäneet kuin
lyhyen lahonneen hirren, joka ei mihinkään kel-
vannut, ja sitten muutamia sirpaleita toisesta hir-
restä. Alina rupesin sen vuoksi miettimään, että
käytämme katoksi mursunnahkoja.
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Seuraavana päivänä (elokuun 29) oli meidän
koetettava onneamme mursun pyynnissä. Meillä ei
ollut ollenkaan halua hyökkäämään niiden kimppuun
kumpikin erikseen omassa kajakissa, siitä olimme
saaneet kylliksemme; ei ollut mitään hauskaa aja-
tella, että kaatuisi kajakkineen tai saisi mursun
hampaat sen pohjan läpi ja ehkä omaan reiteensäkin.
Sen vuoksi sidottiin kajakit yhteen, ja me istuen
reijänkehyksen päällä lähdimme muuatta mursua
kohden, joka makoili ja sukelteli edessämme. Kun
olimme hyvin varustettuja pyssyillä ja keihäällä,
niin luulimme, että tämä on helppokin asia. Eikä
ollutkaan vaikea päästä pyssynkantamalle, ja me
tyhjensimme luotipiiput otuksen päähän. Se jäi
tainnuksissa makaamaan hetken ajaksi, ja me sou-
dimme sitä kohden; vaan sitten se alkoi pyöriä ja
pieksää vettä kaiken kauheasti. Alina huusin, että
meidän pitää peruuttaa, vaan se oli liian myöhäistä;
mursu joutui kajakkeimme alle, ja me saimme aika-
laisia töytäyksiä sen rajuista liikkeistä, ja se katosi
sitten syvyyteen. Pian se kuitenkin tuli ylös ja
puuskutti, niin että kaikui pitkät matkat, ja veri
purskui suusta ja sieraimista, niin että vesi punotti
ympärillä. Me kiireellä soutamaan lähemmäksi an-
taaksemme sille uuden panoksen päähän. Se taas
sukelsi, ja me vetäysimme varovaisesti takaisin,
jotta se ei saisi hyökätä kimppuumme altapäin.
Heti se oli ylhäällä ja me soudimme sitä kohden
uudelleen. Tätä uudistettiin useat kerrat, ja joka
kerralla se sai vähintään yhden luodin päähänsä.
Veri juoksi nyt virtana ja se uupui uupumistaan,
vaan se aina käänsi naamansa meitä kohden, niin
että oli mahdoton saada siihen ammutuksi kuolet-
tavaa laukausta korvan taakse. Muutaman kerran
kun minun oli ammuttava sitä ja oli kiireimmittain
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pistettävä pyssy koteloonsa soutaakseni lähemmäs
elukkaa, niin unhotinkin että hana oli vireissä, ja
samassa pyssy laukesi. Minä säikähdin jotensakin:
luulin luodin menneen kajakin pohjan läpi ja ru-
pesin vähitellen liikuttelemaan jalkojani; jalat olivat
ehyet, ja kun en kuullut veden lirinää kajakkiinkaan,
niin tyynnyin taas. Luoti oli mennyt kannen läpi
ja sitten ulos sivusta vähä yläpuolelta vesirajan.
Aie olimme jo saaneet kylliksemme tästä ilveilystä
— mursu makasi ja röhisi raskaasti, me soudimme
lähelle iskeäksemme harppunan siihen, vaan ennen
kuin ehdimme sen tehdä, se oli vajonnut syvyyteen.
Niin surullisesti päättyi se juttu; meiltä oli mennyt
kaikkiaan yhdeksän patronaa ihan kuin kaivoon, ja
jotensakin noloina ja sanaa vaihtamatta me sou-
dimme maalle. Sinä päivänä emme enään koetta-
neet mursunpyyntiä kajakeista. Vaan nyt näimme
muutaman mursun, joka juuri oli noussut kiinteälle
jäälle vähän edempänä. Sieltä saamme ehkä vähän
korvausta vahingostamme. Pian tuli toinenkin sen
viereen. Ale otimme puolenpäivän korkeuden ja an-
noimme niille aikaa rauhoittuakseen, ja sitten läh-
dimme taas jäälle. Kun ne olivat jonkun aikaa
ulvoneet ja pitäneet kauheaa elämää, niin asettuivat
ne ja nukkuivat nyt kaikessa rauhassa, ja me hii-
vimme varovaisesti niiden luo, minä edellä ja Jo-
hansen ihan kantapäilläni. Alina menin lähinnä
olevan luo, joka makasi selin. Kun se oli vetänyt
päänsä sisään, ja oli vaikea ampua sitä aralle koh-
dalle, niin kiersin sen takaa toisen luo — mursut
makasivat yhä liikkumatta ja nukkuivat auringon-
paisteessa. Täältä oli parempi ja kun näin Johan-
senin seisovan valmiina toisen mursun pään luona,
niin laukasin ihan niskaan. Alursu pyörähti vähän
ja jäi kuolleena maata. Laukauksesta heräsi toi-
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tai haikein, jonka äärellä mursut olivat maanneet.
Alinua pelotti, että jää aukiaa tästä ja me ajau-
dumme pois. Työtä tehdessä sen vuoksi silmäsin
myötäänsä halkeinta, alkaisiko se levetä. Vaan se
pysyi ennallaan, ja me nylimme otuksia niin kii-
reellä kuin suinkin. Saatuamme toisen nyletyksi
silmäsin puolittain sattumalta jäälle ja huomasin,
että se oli repeytynyt jonkun matkaa meistä maalle
päin, niin että se osa, jolla me olimme, oli jo kauan
aikaa ollut ajautumassa: meidän ja kiinteän jään
välillä oli musta meri, ja tuuli niin että meri savuna
tuprusi. Nyt ei ollut aikaa siekailemaan. Oli epä-
tietoista, voisimmeko pitemmän aikaa soutaa sel-

laista tuulta ja sellaista merenkäyntiä vastaan; vaan
vielä ei mielestämme jää ollut ehtinyt niin kauas
maasta ettemme pääsisi sinne, kun pidämme kii-
rettä. Emme voineet kokonaan luopua saaliistamme,
ja kiireimmän kautta me leikkasimme niistä liha-
tönkkejä minkä ehdimme ja panimme kajakkeihin.
Sitten leikkasimme noin neljäs-osan vuotaa rasvoi-
lleen, levitimme sen kajakkien päälle, ja sitten läh-
dimme maata kohden. Kun parahiksi olimme läh-
teneet saaliittemme luota, niin lokit laskeutuivat
puoleksi nyletylle mursulle. Kadehdittavia olentoja
— niitä ei haittaa myrsky ei merenkäynti eikä ajo-
jää; ne kirkuivat ja melusivat, nyt niillä mielestään
oli juhla. Niin kauan kuin ulotuimme näkemään
mursujen ruumiit, kun ne ajautuivat merelle, näimme
lokkeja kerääntyvän yhä suuremmat joukot niiden
ympärille, niin että niitä oli kuin valkoista lumi-
pilveä. Ja me koetimme pyrkiä jään yli maalle;
vaan railoja ja halkeamia oli ilmestynyt poikin ja
pitkin. Muutamien yli pääsimme kajakeilla, vaan
sitten kerran hypättyäni muutaman suuremman rai-
lon yli irtanaisia jäätelejä myöten, jouduin niin huo-
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nolle jäälle, että minun piti-kiireimmän kautta ta-
kaisin päästäkseni kylmästä kylvystä. Ale koetimme
monestakin kohden, vaan aina jää vaipui allamme.
Ei ollut muuta neuvoa kuin työntyä vesille; me sou-
dimme jään suojarantaa pitkin. Vaan pian huoma-
simme, että ei käynyt soutaminen kytkettyin kaja-
kein tällaista tuulta vastaan. Aleidän täytyi soutaa
kumpikin erikseen ja uhrata mursunnahka rasvoi-
neen, jota oli mahdoton kulettaa nyt mukana; nyt
se oli molempien kajakkien peräkannelle levitettynä.
Kun me olimme laittamassa kajakeita uuteen tapaan,
niin jää saarti meidät ennen kuin aavistimmekaan
sitä, ja niin vikkelästi kuin suinkin piti kajakit
vetää jäälle, muuten olisivat musertuneet. Alones-
takin kohden koetimme nyt päästä vesille kulke-
maan, vaan telit olivat niin rajussa liikkeessä, että
ne pyörivät ympäriinsä aivan kuin häränsilmässä.
Jos avautuikin ura, niin siihen kuin meillä oli kajakit
vedessä, se ahtautui rajusti kokoon, ja meidän piti
pelastaa kajakkimme kaikella kiireellä. Alonta kertaa
olikin sitä vaille, etteivät joutuneet jään väliin pu-
ristuksiin. Myrsky vain kiihtyi herkeämättä, meri
syyti vettä päällemme, ja ajauduimme myötäänsä
merelle päin. Tilamme ei ollut hauska.

Pitkän odotuksen perästä pääsimme avoveteen,
ja huomasimme nyt iloksemme, että kun ponniste-
lemme kaikin voimin, niin saamme kajakit kulke-
maan hiukan eteenpäin tuulta vasten. Työläs ja
vaivaloinen soutumatka siitä tuli ja käsivarsia pa-
kotti; vaan maata kohden hiljalleen pääsimme, vaikka
hitaasti se kävi. Meri kävi ankarasti, vaan kajak-
kimme olivat hyviä meri-aluksia, ja minunkin kajak-
kini, jossa oli reikä pyssynluodin jäleltä, suoriutui
hyvin, niin että pysyin jotakuinkin kuivana, Tuuli
tuli väliin sellaisissa puuskissa, jotta tuntui aivan
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kuin se olisi nostanut meidät ilmaan ja aikonut
heittää kumoon. Alutta sen mukaan kuin pääsimme
korkean maan suojaan, laantui vähitellen, ja vih-
doinkin pääsimme rannalle ja saimme vähän pu-
haltaa; ja sitten me soudimme tyynempää vettä
pitkin rantaa leiripaikallemme. Olipa suuri nau-
tinto kavuta maalle sinä yönä, ja niin sanomat-
toman suloista taas nukkua rauhallisesti matalassa
luolassamme, niin märkiä kuin olimmekin! Kelpo
lihakeitto nyt laitettiin ja sillä oli mainio menekki.
Tosin me ikävällä muistelimme mursuja, jotka siellä
myrskyssä nyt ajautuivat; vaan olimme hyvillämme
kuitenkin ettemme olleet niiden seurassa.

En ollut kauan nukkunut, kun Johansen minut
herätti ja sanoi, että karhu on luonamme. Ja uneni
läpi olin kuullut hiljaista murinaa ovi-aukon luota.
Alina nousin ylös sieppasin pyssyni ja menin ulos.
Siellä meni emäkarhu kahden suuren pojan kanssa
maalle päin: ne olivat juuri kulkeneet majamme
oven ohi. Alina ammuin emää; vaan kiireissäni
ammuin yli. Se hypähti ja katseli ympärilleen.
Kun se kääntyi kylittäin minuun, niin laskin luodin
sille rintaan. Syntyi kauhea ulvonta —ja kaikki
kolme lähtivät aika vauhtia rannalle päin. Siellä
emä kaatui muutamaan vesilampeen jäällä, vaan
pojat jatkoivat matkaansa, syösten mereen niin että
vesi koskena kuohui ympärillä, ja lähtivät uimaan
selälle päin. Kiiruhdin emän luo, joka makasi ja
koetti päästä pystöön, vaan onnistumatta. Jotta
meiltä säästyisi raskas työ karhun vetämisestä lam-
mesta jäälle, odotin kunnes se pääsi jään reunalle
ja ammuin sen sitten siihen. Tällä aikaa pojat
olivat päässeet muutamalle jäätelille. Siinä oli kah-
delle vähä tilaa, ja se parahiksi kannatti ne: vaan
siinä ne seisoivat ja kiikuskelivat ylös ja alas aal-
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loissa. Toinen niistä sitten putosi, vaan hinautui
taas telille. Ne valittivat lakkaamatta ja katselivat
maalle päin: ne eivät ymmärtäneet, minkä vuoksi
emä niin kauan viipyi. Tuuli vielä kovasti, ja ne
jaatelilla ajautuivat tuulen mukana kiireesti merelle.
Arvelimme, että ne lopuksi uivat rantaan hakemaan
emää, ja päätimme siis odottaa, kätkeytyen siksi
aikaa kivien väliin, niin että eivät meitä pelkäisi.
Ale kuulimme vielä niiden ukinan, vaan se kuului
aina kauempaa; ja ne pienenivät pienenemistään
siellä kaukana sinisillä aalloilla, ja lopulta emme
nähneet kuin kaksi valkeaa pistettä kaukana mus-
talla meren pinnalla. Olimme jo aikoja sitten väsy-
neet niitä odottamaan ja menimme kajakeillemme.
Vaan täällä oli surullinen näky: Kaikki mursunliha,
jonka niin suurella vaivalla olimme saaneet, oli ym-
päri rantaa, silvottuna ja revittynä; kaikki rasva ja
silava oli syöty. Kajakit, joissa liha oli ollut, olivat
kulotetut sijoiltaan — toinen puolitiessä vedessä ja
toinen kaukana kivien välissä. Täällä karhut olivat
pitäneet aika siivoa meidän nukkuessamme! Ne
olivat kontanneet niihin sisälle ja kiskoneet lihat
esiin. Onneksi kajakit olivat jääneet eheiksi, niin
että oli helppo antaa anteeksi noille vallattomuuden
tekijöille — emmekähän joutuneet vahinkoon tässä
vaihtokaupassa saadessamme mursunlihasta karhun-
lihat,

Saatuamme kajakit vesille lähdimme ajamaan
karhunpoikia maalle. Kun ne näkivät meidät vesillä,
niin kävivät ne hyvin rauhattomiksi, ja jo aikoja
ennen kuin me olimme lähelläkään, lähti toinen
uimaan: toinen mietti jonkun aikaa, aivan kuin olisi
pelännyt vettä, ja toinen odotti levottomana; vaan
sitten toinenkin lähti uimaan. Ale kiersimme ne
kaukaa ja aloimme sitten pyrkiä maata kohden,
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toinen toisella ja toinen toisella puolen niitä. Niitä
oli helppo ohjata minne vain halusi, ja Johansen ei
voinut kylliksi kehua tätä helppoa karhujen kuletta-
mistapaa, Aleidän ei tarvinnut kiireesti soutaa; hi-
taasti ja mukavasti kulettiin maata kohden. Useita
mursuja oli lähistössä, vaan onneksi ne eivät yrittä-
neetkään ahdistamaan meitä. Heti alusta pitäen oli
helppo huomata, miten paljo parempi oli uimaan se
poika, joka oli ensin mennyt veteen, vaikka se oli
pienempi ja laihempi. Se odotteli tyynesti toista
kulkeakseen samassa seurassa; vaan lopulta siitä
alkoi tuntua liian hitaalta; se lähti uimaan aika
vauhtia ja välimatka niiden välillä jatkui. Koko
ajan ne olivat aina vähä väliä kääntyneet katsomaan
surullisesti meihin; vaan nyt jälelle jäänyt näytti
vielä avuttomammalta kuin ennen. Alina lähdin
edellä menevän karhun jälkeen ja Johansen jäi pai-
mentamaan toista, Ale ajoimme ne maalle luolamme
luo ja ammuimme ne siellä.

Ale saimme kolme karhua sinä päivänä, ja sillä
tuli hyvin korvatuksi mursut, jotka ajautuivat me-
relle. Vaan yhä parempi oli kun me rannalta löy-
simme eilen uponneen mursun, joka oli ajautunut
ihan rantaäyräälle. Ale hinasimme sen syvälle lah-
teen ja kiinnitimme lujasti rantaan. Sekin oli lisäys
talvivarustuksiimme. Sinä yönä pääsimme myöhään
maata, vasta sitten kun olimme saaneet karhut nyle-
tyiksi, lihat kasaan ja peitetyiksi taljoilla, jotta lokit
eivät pääsisi niihin käsiksi. Ale nukuimme hyvin;
ja meillähän olikin nukuttavana kahden yön unet.

Vasta syyskuun 2:na päivänä pääsimme nylke-
mään mursuamme, joka oli vedessä. Aivan luo-
lamme edessä kulki kanava rantajään * läpi avonai-

* Rantajää on pohjaa myöten jäätynyt ja se sen vuoksi
jääpi tavallisesti jääharjanteeksi pitkin rannikkoa, ja pysyy
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seen uraan, joka oli pitkin rantaa maan puolella
jäätä. Tähän kanavaan me mursun kuletimme ja
toivoimme voivamme hinata sen maalle; jäätikkö
viesti loistavasti veteen saakka, niin että näytti hel-
polta saada mursu ylös. Ale pyöristimme jäänreunan,
teimme plokin pistämällä köyden päänahkaan lei-
katun reijän kautta, poikkinaisesta reenjalaksesta
teimme kangen köyden päähän ja jystimme jäähän
loven kangen sijaksi; vaan vaikka miten olisimme
puskeneet, niin emme saaneet kuin pään parahiksi
jään reunalle. Kun parhaallaan olimme siinä puu-
hassa, huutaa Johansen: „Kas tuota!" Alina kään-
nyin katsomaan ja siellä uida kohisi kanavaan mursu.
Sillä ei näyttänyt olevan kiirettä, pyöristi vain sil-
miään ja katseli ihmeissään meidän puuhaamme; se
varmaan oli nähnyt toverinsa ja tahtoi ottaa selkoa,
mitä me sen kanssa oikeastaan muokkasimme. Ääneti
ja hitaasti se tuli aivan jään reunaan, missä me sei-
soimme. Onneksi meillä oli pyssyt mukana: kun
minä menin sitä lähelle, niin se vain kohosi pystöön
vedessä ja tuijotti minuun pitkistään ja tutkivasti.
Minä odotin kärsivällisesti, että se kääntäisi päätään,
ja sitten ammuin sitä niskaan. Se meni tainnuksiin.
vaan rupesi pian liikkumaan uudelleen, niin että
sille piti antaa useampia luoteja. Sillä aikaa, kun
Johansen juoksi hakemaan lisää patronia ja harp-
punan, piti minun taistella sen kanssa ja koettaa
kangella estää sitä menemästä kanavasta. Kun sitten
Johansen tuli takaisin, niin sain mursun hengiltä,
Me olimme varsin iloisia hyvästä onnestamme. Vaan
sitten meitä ihmetytti, mitä varten mursu halusi
päästä luoksemme tähän kapeaan kanavaan. Ne
vielä silloinkin kun meri on jäätön. Maalta tuleva lämmin
vesi muodostaa useinkin avonaisen uran eli kanavan tämän
jääharjun ja rannan välille.
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mahtanevat olla tavattoman uteliaita, nämät eläimet.
Kun me pari päivää myöhemmin olimme nylkemässä
karhuja, niin muuan mursu poikineen tuli luok-
semme ihan jään reunaan ja katseli meitä; se sukel-
teli useat kerrat, vaan tuli aina takaisin ja lopuksi
kerrassaan kohousi puolittain jäälle nähdäkseen pa-
remmin. Ja sitä se teki monet kerrat. Se ei ollen-
kaan pelännyt, vaikka minä menin sen luo, niin että
en ollut kuin muutamia kyynäriä siitä. Vasta kun
pyssyineni tulin ihan lähelle sitä, niin se yhtäkkiä
näytti pääsevän tajuunsa ja heittäysi takaperin veteen
— me näimme sen syvällä poispäin uivan poika vie-
rellään.

Nyt oli meillä kaksi suurihampaista mursua kel-
lottamassa kanavassamme. Rupesimme taas toista
hinaamaan maalle, vaan ei siitä mitään tullut. Lo-
puksi näimme, että ei ollut muuta keinoa kuin
nylkeä ne vedessä; vaan se ei ollut mitään helppoa
eikä mukavatakaan työtä. Kun meillä vihdoin ilta-
puoleen oli toisen mursun toinen puoli nyletty, niin
oli pakovesi; mursu oli pohjassa kiinni ja sitä oli
mahdoton saada käännetyksi vaikka miten olisimme
puskeneet; meidän piti odottaa seuraavaan päivään
nousuvettä, saadaksemme toisen puolen nyletyksi.

Kun me sinä päivänä olimme mursuja nylke-
mässä, niin yhtäkkiä näimme koko vuonon valkea-
naan maitovalaita, joita oli kaikkialla, niin kauas
kuin silmä kantoi. Niitä oli lukematon joukko.
Tunnin kuluttua ne katosivat kokonaan taas. Aiah-
dotonta oli huomata, mistä ne tulivat ja minne me-
nivät.

Seuraavat päivät menivät meillä mursujen nyl-
kemisen ja paloitteiemisen lopettamiseen sekä toi-
mittaessa kaikki hyvään säilöön maalle. Vaivaloista
työtä se oli: piti maata vedessä eläimen päällä ja
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leikata niin syvälle kuin voi veden alla. Se nyt ei
olisi mitään ollut jos kaskukin; sillä vähitellenhän
sitä kuivaa; pahempaa oli, että me tulimme yltä-
päätä rasvaan ja traaniin ja vereen, ja vaate paha-
semme, joissa meidän piti vielä vuosikausi olla,
olivat pahassa höykässä näinä päivinä: ne imivät
traania niin että se meni läpi ihan ruumiille saakka.
Ale olimme yksimielisiä siitä, että tämä työ oli pa-
hinta koko matkalla, ja jos se ei olisi ollut pakosta,
niin olisimme jättäneet eläimet silleen; vaan me tar-

vitsimme polttoainetta talvea varten, jos olisimmekin
tulleet niiden lihatta toimeen. Kun työ sitten oli
tehty, ja meillä oli kaksi suurta rasva- ja lihakasaa
maalla mursunnahoilla peitettynä, niin olimme var-
sin tyytyväisiä.

Koko tämän aikaa lokit pitivät herraspäiviä.
Eläimistä jäi paljo kaikellaista — rasvaa, suolia ja
muuta tavaraa. Lokkeja keräysi suuret parvet kai-
kilta tahoilta, valkolokkeja ja isolokkeja, ja ne pi-
tivät kauheaa elämää yötä päivää. Kun ne olivat
syöneet kyllältään, niin istuksivat ne enimmäkseen
ulompana jäätönkyröillä ja kaakattivat keskenään.
Kun me tulimme nylkemään, niin olipa niin ja näin
että siirtyivät vähän ulommaksi eläinten luota; kär-
sivällisesti ne istuivat jäällä rivissä, ja muutamien
rohkeimpain johdolla ne tulivat aina lähemmäs. Heti
kun pienikään rasvapala saatiin leikatuksi, niin tuli
kaksi tai kolme valkolokkia sitä tavottamaan, usein
ihan jalkaimme väliin, ja tappelivat niin että höy-
henet pölisivät. Ulompana lentelivät myrskylinnut
äänettöminä kuin aaveet veden pintaan. Edes takai-
sin rantaa pitkin lentelivät kolmivarpaiset lokit; ko-
valla paukauksella ne syöksivät kuin nuoli veden
pintaan heti kun joku äyriäis-eläin näyttäytyi. Niistä
pidimme erittäin paljo, ne kun pyytelivät yksin-
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omaan merieläimiä ja antoivat meidän rasvamme olla
rauhassa — ja sitten ne olivat niin kauniita ja
keveän näköisiä. Vaan edestakaisin rannalla suhah-
teli myöskin suippopyrstöinen räiskä (Stercorarius
crepidatus), ja vähän väliä kuului kova huuto ilmasta
päämme päältä — siellä huuti lokki, jota räiskä
ahdisti. Ale katselimme tätä hurjaa ajoa korkealla
ilmassa, kunnes lokin lopultakin täytyi jättää saa-
liinsa, ja räiskä tuijasi alas ja sieppasi sen ennen
kuin se ehti pudota veteenkään. Kadehdittavia olen-
nolta, jotka niin verrattomasti kulkevat paljo ylem-
pänä muita kuolevaisia. Alerellä makoilivat mursut,
ulvoivat ja sukeltelivat, usein suurissa laumoissa, ja
ilmassa lenteli edestakaisin jääkvvhkvsiä suurissa
parvissa, niiden siipien suhinan kuuli pitkäin mat-
kain päähän. Elämää ja ääntä oli kaikkialla. Vaan
pian aurinko katoaa, meri sulkeutuu, linnut poistuvat
vähitellen etelään — napaseutu-yö alkaa, ja täällä.
syntyy ääretön hiljaisuus.

Hauskaa oli kun me vihdoin syyskuun 7 päivänä
pääsimme rakentamaan omaa majaamme. Ale olimme
valinneet hyvän tonttipaikan läheltä, ja siitä päivästä
aikain olisitte nähneet meidän menevän sinne aamu-
sella kuin työmiesten ainakin, vesisanko toisessa kä-
dessä, toisessa pyssy. Me kaivoimme kiviä louhi-
kosta, vierittelimme niitä kokoon, kaivoimme kivi-
jalan ja rakensimme seinät niin hyvin kuin vain
voimme, Työaseita ei meillä ollut kehuttavasti:
enimmäkseen sulin käsin tehtiin työ. Poikkinainen
reenjalas oli taas kankena, millä kiskottiin irti jää-
tyneet kivet, ellei saatu niitä käsin. Tuuralla varus-
tettu suksisauva oli aseena, jolla somero irroitettiin
rakennuspaikalta. Lapion teimme mursun lapaluusta,
joka sidottiin muutamaan poikkinaiseen suksisauvaan.
Kuokan saimme mursun torahampaasta, joka sidot-
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tiin reestä otettuun rimaan. Pahanpäiväisiä olivat
meidän työkalumme; vaan kun oli kärsivällisyyttä,
niin tultiin toimeen, ja vähitellen kohosivat hyvin
tyydyttävät seinät, joissa oli sammalta ja someroa
kivien ravoissa. Ilma vähitellen selkeni ja kylmeni,
ja kylmä meitä hidastutti aikalailla työssämme; maa,
jota meidän piti kaivaa, oli roudassa, kivet, joita piti

Luolan edustalla.

Valokuva syyskuussa 1895.

nostaa, olivat jäätyneetkiinni, ja lunta sateli myöskin.
Vaan hyvin hämmästyimme kun syyskuun 12 päi-
vänä kömmimme luolastamme ja huomasimme, että
oli mitä kaunein suoja ilma, 4° lämmin. Tämä oli
melkein korkein lämpömäärä koko matkallamme.
Purot juoksivat koskenaan joka taholla vuorelta ja
jäätiköltä ja pitivät iloista kohinaa kivien välissä
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mäellä, mistä kiiruhtivat mereen. Kaikialla juoksi
vettä; aivan kuin taikasauvan kosketuksella oli tullut
taas elämää kohmettuneeseen luontoon, ja rinne
näytti oikein vihannalta. Voi ajatella olevansa ete=
lässä ja unohtaa, että pitkä talvi oli kynnyksen
edessä. Seuraavana päivänä oli taas kaikki muut-
tunut. Etelän lempeät haltiat olivat eilen tehneet
viimeisen ponnistuksen ja olivat taas paenneet, pak-
kanen oli taas tullut ja lumi oli peittänyt kaikki
jälet; nyt se ei enään aikonut väistyä. Tämän ka-
pean juovan paljasta maata olivat pakkasen ja pime-
yden vallat anastaneet; nyt niiden valta ulottui me-
relle asti. Alina seisoin ja katselin merelle päin.
Niin autio ja niin hyljätty oli tämä loihdittu luonto!
Katse painui maahan jalkaini eteen — siellä kivien
välissä unikko kohotti kaunista päätään lumen läpi,
katoavat auringonsäteet vielä suutelivat sen keltaisia
terälehtiä, sitten se painuu peiton alle nukkumaan
pitkän talven herätäkseen uuteen elämään kun kevät
tulee. Kunpa voisi tehdä samoin!

Tehtyämme viikon ajan työtä olivat majan seinät
valmiit. Ne eivät olleet korkeat, tuskin kolme jalkaa;
vaan me olimme kaivaneet yhtä syvälle maan sisään,
niin että arvelimme olevan siellä meille kylliksi tilaa
seisomaan. Nyt oli vain saatava katto; vaan se ei
ollut niinkään helppo asia. Aleilla siihen ei ollut
muuta kuin tuo hirsi, jonka olimme löytäneet, ja
sitten mursunnahat. Päivän työtä tehtyään sai
Johansen meidän pienellä kirveellämme hakatuksi
poikki hirren, joka oli jotakin 31 cm paksu, ja yhtä
paljolla vaivalla saimme sen louhikon yli ja sitten
tasangolle, jonka jälkeen se pantiin majan kurkihir-
reksi. Sitten tuli nahkain vuoro, vaan ne olivat
kankeat ja jäätyneet kiinni liha- ja rasvakasaan,
jonka peittona ne olivat. Suurella työllä saimme ne
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vihdoin irti tilkitsemällä mursunhampailla, kivillä ja
puulla. Helpompaa työtä ei suinkaan ollut raskaitten
vuotain kulettaminen pitkän matkaa majallemme;
me vierittelimme niitä, kannoimme niitä ja hina-
simme niitä, ja lopulta saimme kuin saimmekin ne
perille. Vaan vaikein työ oli saada jäätyneet nahat
pingoitetuiksi majan katolle. Kolme vuodan puo-
liskoa saatiin kutakuinkin helposti, suurella vaivalla
saimme ne vähän pingoitetuiksi ja taivutetuiksi;
vaan neljäs puolisko oli aivan jäässä — meidän
piti hakea merestä avanto ja upottaa se siihen likoa-
maan.

Almusta tuntui melkein huolestuttavalta, kun
tähän aikaan emme näneet karhuja emmekä huo-
manneet niiden jälkiä — niistähän meidän oli elet-
tävä talven aika: kuusi karhua, jotka olimme saaneet
eivät riitä kauaksi. Muuten selitin syyksi siihen sen,
että vuonojaa, jolla karhu mieluummin oleskelee,
oli mennyt samana päivänä, jolloin me mursujen
kanssa olimme työssä, ja päätin, että kun jää aset-
tuu, niin karhutkin tulevat takaisin. Ja tuntui hel-
pottavalta, kun eräänä aamuna (syyskuun 23 päi-
vänä) näin karhun edessäni, mennessäni niemelle
katsomaan liossa olevaa nahkaa. Karhu seisoi ran-
nalla aivan nahan luona. Se ei ollut nähnyt minua
ja minä vetäysin takaisin antaakseni sijaa Johan-
senille, joka tuli jälessä pyssyineen ja juoksin nou-
tamaan oman pyssyni. Kun minä tulin takaisin,
niin Johansen makasi samalla paikalla muutaman
kiven takana eikä ollut ampunut: Siellä oli kaksi
karhua, toinen majan luona ja toinen rannalla, eikä
hän voinut käydä toisen kimppuun niin ettei toinen
olisi huomannut, Sillä aikaa kun minä olin pyssyä
hakemassa oli ensimmäinen karhu kulkenut majaa
kohden: vaan kun se oli sinne päässyt, niin näki
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Johansen äkkiä kaksi karhunkäpälää tulevan ojona
majan nurkan takaa ja lyövän ensimmäistä karhua,
joka tuli majalle, ja kohta sen jälkeen tuli näkyviin
pääkin. Tämä uusi otus oli meidän majamme katto-
nahkoja jyrsimässä, jotka se oli repinyt alas ja kään-
nellyt, niin että meidän piti nämätkin nahat panna
sitten veteen likoamaan. Ensimmäisen karhun piti
lähteä takaisin rannalle, jossa se oli, kuten sittemmin
huomasimme, kiskonut ylös mursunnahan avannosta
ja siitä jyrsiskellyt rasvaa. Kunnaitten suojassa juok-
simme nyt sitä kohden. Se huomasi kuitenkin mei-
dät ja lähti pakoon, niin että sain sille lähetetyksi
vain yhden luodin läpi ruumiin takaapäin. Minä
huusin Johansenille, että hän pitäisi huolen toisesta
karhusta ja lähdin juoksemaan tämän jälkeen, ja
pari tuntia ajettuani sitä vuonon jäällä saavutinkin
sen jäätikön seinämällä, ja täällä se rupesi tekemään
vastusta. Alina kävin suoraan sen kimppuun; se
murisi ja sähisi; ja muutamalta selänteeltä hyökkäsi
pari kertaa päälleni ennen kuin lopultakin sain sen
hengiltä. Kun minä tulin takaisin, niin oli Johansen
nylkemässä toista karhua. Tämä oli meitä säikäh-
tänyt, kun me kävimme toisen kimppuun, ja oli
mennyt kauas jäälle, vaan oli sitten tullut takaisin
hakemaan toveria, ja silloin oli Johansen sen am-
punut.

Aleidän talvimuonavaramme alkoivat nyt lisään-
tyä. Kun me seuraavana (syyskuun 24) päivänä
olimme työhön menossa majallemme, niin näimme
suuren lauman mursuja makaamassa jäällä. Aleilla
kummallakin oli ollut noista eläimistä kylliksi työtä
emmekä olleet enään kovin ihastuneita niihin. Jo-
hansen sanoi suoraan, että me emme ole niiden tar-
peessa ja voimme antaa olla niiden rauhassa. Vaan
minusta oli kuitenkin kevytmielistä hylätä ruoka-
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tavara ja polttoaine, jota oli noin ihan oven edessä;
me siis lähdimme pyssyinemme. Aluutamien röyk-
kiöiden suojassa pääsimme hiipimään aivan lähelle
niitä; pian olimme jonkun 12 metrin päässä niistä
ja makoilimme rauhallisesti ja katselimme niitä. Nyt
oli vain valittava uhri ja sitten ammuttava varmasti,
jotta ei mene patronia hukkaan. Siinä oli nuoria
ja vanhoja mursuja, ja kun olimme kylläytyneet
vanhojen kanssa kamppailemaan, niin valitsimme
kaksi pienintä niistä uhriksemme; kahta enempää
emme arvelleet tarvitsevamme. Kun me siinä maka-
simme odottaen, että ne kääntäisivät päätään niin
että saisimme hyvän ampumakohdan, niin oli meillä
aikaa tarkastaa niitä, Nämät todella ovat kummal-
lisia eläimiä. Ne yhtämittaa, siinä maatessaan, iskivät
toisiaan selkään suurilla hampaillaan, ja sitä tekivät
nuoret ja vanhat. Jos joku niistä kääntyi vähän,
niin että häiritsi toveriaan, niin tämä heti ulvoen
iski hampaansa sen selkään. Se totisesti ei ollut
mitään hauskaa hyväilyä — on toki hyvä, että niille
on niin paksu nahka suotu; vaan kuitenkin vuoti
moneltakin veri selästä. Sitten nousi toinenkin ylös
ja maksoi hyväilyn takaisin. Vaan jos tuli joku uusi
vieras vedestä, niin silloin elämä syntyi leirissä.
Kaikki ulvoivat yhteen ääneen, ja joku vanhimmista
uroista, joka oli lähinnä, antoi muutamia kelpo iskuja
tervetuliaisiksi; vieras hinausi varovasti jäälle, ku-
martui nöyrästi ja vetäytyi sitten vähitellen toisten
joukkoon, jotka niin ikään antoivat sille iskuja minkä
aika ja asianhaarat myönsivät, kunnes vihdoin tyyn-
tyivät taas ja makasivat jonkun aikaa rauhassa,
kunnes tuli joku häiriö uudelleen. Turhaan odotte-
limme, että ne eläimet, jotka olimme valinneet, kään-
täisivät päätään, niin että saisimme ampua niskaan;
vaan kun ne olivat niin pieniä, niin luulimme, että
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otsaan ammuttu luoti tepsisi, ja lopultakin laskimme
menemään. Ne hypähtivät ja puolitainnuksissa vyö-
ryivät veteen. Nytkös elämä syntyi. Jokainen nyt
nosti suuren, ruman päänsä ilmaan, tuijotti meihin,
ja toinen toisensa perään syöksyi veteen jään reu-
nalle. Olimme saaneet pyssyihimme uuden patronan;

„Johansen pyssyineen kahden vaiheilla ampuako vai ollako
ampumatta".

Valokuva, otettu syyskuun 24 päivänä 1895.

ja nyt oli hyvä tilaisuus ampua — laukaus ja siinä
makasi kaksi eläintä, toinen nuori, toinen vanha.
Toiset syöksyivät veteen, ainoastaan yksi jäi maata
paikoilleen aivan rauhallisesti ja katseli hämmästy-
neenä kuolleita tovereitaan ja meitä, kun me lähes-
tyimme suoraan sitä kohden. Olimme kahden vai-
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heillä, mitä tehdä; noista kahdesta, jotka siinä olivat,
oli meille kylliksi työtä ja vaivaa; vaan kuitenkin
oli houkuttelevaa saada varmuuden vuoksi tuo suuri
ukkokin samalla kertaa. Sillä aikaa kun Johansen
seisoi siinä pyssyineen kahdenvaiheilla ampuako vai
ollako ampumatta, käytin minä tilaisuutta hyväkseni

„Vesi jään edustalla kuohui koskena."

Valokuva, syyskuun 21 p:nä 1895.

ja otin valokuvan hänestä ja mursusta. Lopuksikin
laskimme sen menemään; arvelimme ettei meillä
enään ole varaa uhrata useampia patronia. Vesi
jään edustalla kuohui koskena, kun raivostuneet
mursut särkivät jäätä ympärillään ja mylvivät niin
että ilma raikui. Varsinkin vanhus näytti vihaa kan-
tavan meille: yhtämittaa se lähestyi jään reunaa,
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ryömi puolitiehen ylös, ulvoen ja mölisten meille, ja
katseli tovereitaan, jotka se varmaan olisi halunut
mukaansa; sitten se heittäysi taas veteen, vaan il-
mestyi pian uudelleen. Vähitellen ulkoni koko joukko,
ja me kuulimme suuren uroon mylvinnän aina kau-

„Sitten yhtäkkiä taas suuri pää pistäysi näkyviin jäänreunasta."
Valokuva, syyskuun 21 p:nä 1896.

empaa, vaan sitten yhtäkkiä taas suuri pää pistäysi
näkyviin jään reunasta, se ulvoi uhkaavasti ja katosi
yhtä nopeasti taas. Tätä uudistui kolme tai neljä
kertaa, ja sillä välin kuulimme sen äänen kaukaa
mereltä; vaan lopultakin ne olivat kokonaan poissa,
ja me jatkoimme rauhassa nylkemistä. Vähässä
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ajassa saimme nahan pienestä mursusta — sitä oli
hyvin helppo liikutella, siihen verraten, mitä meillä
oli ennen ollut vaivaa tällaisesta työstä. Toinen oli
suuri jättiläinen, jota ei olisi ollut helppo käännellä
lumikuopassa, jossa se makasi; me nylimme vain
päälimmäisen puolen ja menimme sitten pois nahka-
ja rasvataakkoinemme. Nyt meillä mielestämme
piti olla rasvaa polttoaineeksi talven varalta, ja sen
lisäksi runsaasti nahkaa majamme katoksi.

Vielä jonku aikaa pysyttelivät mursut läheisyy-
dessä. Vähän väliä kuulimme rajuja jysäyksiä jään
alta, pari kolme perättäin, ja sitten suuri pää
ryskeellä työntyi esiin. Siinä se sitten makasi jonku
aikaa ja puuskutti ja puhalteli, niin että kuu-
lui pitkän matkan päähän, ja sitten se taas katosi.
Kun me syyskuun 25 päivänä olimme vetämässä
avannosta kattonahkojamme, niin yhtäkkiä kuulimme
ryskettä vähän matkan päästä, ja mursu tuli näky-
viin ja taas sukelsi. „Saadaan nähdä — siihen ei
kauan mene, kun se on tässä avannossa!" Tuskin
oli se sanottu, kun nahka työntyi syrjään avannossa
ja suuri pää viiksineen ja suurine torahampaineen
ilmestyi siihen; mursu katseli tuimasti ja kuin kum-
mitus meitä, sitten aika loiskaus, ja se oli poissa.

Nahat olivat nyt sen verran lionneet, että saimme
ne suoristetuksi katon yli. Ne olivat niin pitkät,
että yltivät majan toiselta puolen kurkihirren yli toi-
selle puolen. Vuodista leikkasimme hihnoja ja niillä
sidoimme nahkojen molempiin päihin kiviä painoksi.
Kivillä, sammalilla, nahkaliuskoilla ja lopuksi lumella
saimme seinät jotensakin liiveiksi. Alajaan oli vielä
laitettava muutamia kivipenkkejä makuusijoiksi. Ja
siihen johti käytävä, joka oli kaivettu maahan, ja
joka sitten katettiin jäämöhkäleillä samalla tavalla
kuin käytävät eskimolaisten majoissa. Emme saa-
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neet sitä kaivetuksi niin pitkäksi kuin olisimme ha-
lunneet, kun maa oli liian routainen meidän työaseil-
lemme. Käytävä oli niin matala, että täytyi kontata
kyyryllänsä majaan. Sisimmäinen aukko oli sulettu
karhunnahalla, joka oli ommeltu kiinni mursunnah-
kaiseen kattoon; ulko-ovena oli irtonainen karhun-
nahka, joka pantiin aukolle kuin kansi.

Nyt alkoi jo olla kylmä (aina — 20"); oleskelu
matalassa luolassamme, missä emme voineet liikkua,
alkoi olla varsin sietämätöntä, ja traanilampun savu,
aina kun keitimme, rasitti kovasti silmiämme. Ale
kävimme malttamattomiksi päästäksemme uuteen
taloomme, joka nyt mielestämme oli kaiken muka-
vuuden huippu, ja alituisena puhe-aineena oli sitä
rakentaessamme, miten hyvä ja hauska meillä tulee,
kun pääsemme sinne, ja me kuvailimme toisillemme,
miten monta hupaista hetkeä meillä siellä on. Me
koetimme elämästämme hakea kaikki valopuolet,
mitä vain voimme ajatella. Alaja ei tosin ollut suuri;
runsaasti 3 metriä pitkä ja lähes 2 metriä leveä:
kun makasi siinä poikittain, niin jaloillaan potki toi-
seen seinään ja toista seinää kolhi päällään; vaan
kuitenkin oli vähän liikkumisen varaa, ja siellä voi
seisoa suorassa, minunkin mittaiseni mies. Ja se
meistä oli varsin hauska seikka. Ajatella, että oli
tuulen suoja, missä voi vähän oikoa jäseniään! Sitä
huvia ei meillä ole sitten maaliskuun, Framista läh-
dettyämme, ollut. Aiuuten kului varsin pitkä aika
ennen kuin kaikki oli kunnossa, emmekä me tahto-
neet muuttaa sinne ennen kuin kaikki oli täydessä
kunnossa.

Sinä päivänä, kun nylimme mursut, olin ottanut
talteen koko joukon selkäjanteita, joita luulin tarvit-
sevamme, kun meidän piti ruveta ompelemaan vaat-
teita talveksi: meillähän ei ollut lankaa ollenkaan.
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Vasta pari päivää myöhemmin (syyskuun 26 p:nä)
muistin, että jänteet olivat jääneet jäälle mursujen
ruumiiden luo; menin heti niitä hakemaan, vaan
mielipahakseni huomasin, että lokit ja ketut olivat
jo aikoja sitten kulettaneet ne pois. Jotakin lohdu-
tusta oli, kun huomasin jälistä karhun käyneen raa-
doilla yön aikana. Katsellessani ympärilleni näin
Johansenin juoksevan jälessäni, kutsuen minua ja
osoittaen merelle päin; kännyin katsomaan sinne
päin — siellä suuri karhu kuleksi edestakaisin kat-
sellen meitä. Aie heti hakemaan pyssyjä, ja sillä
aikaa kun Johansenin oli pysyteltävä maan rannassa
ottamassa karhua vastaan, jos se lähtisi sinne päin,
tein minä suuren kierroksen meren puolitse ajaak-
seni karhun maalle päin, jos se näyttäisi olevan pel-
kuri. Tällä välin se oli pannut maata muutaman
railon laidalle luultavasti vaanimaan hylettä. Alina
hiivin sitä kohden; se huomasi minut, tuli ensin lä-
hemmäs, vaan lähti sitten poispäin hitaasti ja majes-
teetillisesti uutta jäätä myöten. Vaan minulla ei
haluttanut lähteä sitä tietä, ja vaikka oli pitkä matka,
niin päätin koettaa. Ensimmäinen laukaus meni yli.
Toinen sattui. Karhu hypähti, juoksi sitten vähän
matkaa ja paiskausi vihoissaan jäälle, niin että jää
puhkesi ja karhu sekaan. Siellä se porskutteli ja
särki altaan hienoa jäätä koettaessaan päästä jäälle.
Alina jouduin vierelle, vaan en halunnut enään tuh-
lata patronaa. Toivon myöskin vähän, että se itse
pääsisi hinautumaan jäälle, niin että meiltä säästyisi
raskas työ sen hinaamisesta ylös. Huudin sitten
Johansenille, että hän tulisi ja toisi köyttä, reen ja
puukot — ja sillä aikaa minä kuleskelin edestakai-
sin ja katselin. Karhu teki työtä rajusti ja suurenti
suurentamistaan avantoa ympärillään. Toinen etu-
jalka oli poikki, niin että se voi käyttää ainoastaan
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kolmea jalkaa. Aina vähän väliä se teki ryntäyksen
ja hinautui ylös: vaan kun oli päässyt parahiksi
puoliruumiillaan jäälle, niin jää murtui ja karhu taas
sekaan. Sitä mukaa karhukin uupui, ja lopuksi se
makasi liikkumatta ja läähötti, sitten muutamia nyt-
käyksiä, jalat oikenivat suoriksi ja jäykkistyivät, pää
vaipui veteen, ja syntyi täysi hiljaisuus. Kun minä
kuleksin siinä, niin kuulin monet kerrat mursujen
puhkovan reikiä jäähän ja näin niiden pistävän
päänsä ylös, ja arvelin: eivätköön kohta ole täällä.
Samassa karhu sai rajun töytäyksen altapäin että
sysäytyi syrjään, ja sen viereltä ilmestyi suuri pää
torahampaineen: mursu puhalteli, silmäsi halveksi-
vasti karhua ja katseli sitten hämmästyneenä minua
ja katosi taas. Alina huomasin, että vanha, luja jää
lähempänä maata oli turvallisempi olinpaikka kuin
tämä uusi jää. Luuloni, että mursu ei pelkää kar-
hua, oli tullut vahvistetuksi enemmän kuin koskaan
ennen. Vihdoin tuli Johansen tuoden köyttä, ja me
panimme saaliimme kaulaan silmukan vetääksemme
sen maalle, vaan huomasimme heti, että meillä ei
ollut siihen kylliksi voimia; aina kun koetimme,
niin ei ollut muuta hyötyä kuin että jää murtui kar-
hun alta. Ikävä olisi ollut luopua saaliistakin —se
oli suuri karhu ja näytti tavattoman lihavalta; vaan
sen hinaaminen tällä tavoin vahvan jään reunaan
saakka olisi ollut liian pitkällinen ja vaivaloinen työ.
Aluutamaan lähellä olevaan vahvaan jaateliin saakka
jystimme kapean uran hienoon jäähän, josta saimme
köyden läpi, ja se työ oli kuta kuinkin vähällä tehty.
Nyt oli helppo asia vetää karhu jään alatse jääte-
lille, ja jystettyämme siellä tarpeeksi suuren avan-
non saimme karhun jäälle. Kun vihdoin olimme
saaneet sen nyletyksi ja paloitelluksi, niin pääsimme
raskaine taakkoinemme mvöhään illalla luolallemme.
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Lähestyessämme rantaa, missä kajakkimme olivat
muutaman mursunliha- ja rasvakasan päällä, Johan-
sen kuiskasi äkkiä minulle: „Kas tuonne!" Alina
silmäsin sinne — siellä kolme karhua kasalla repi-
mässä rasvoja. Siinä oli emä kahden poikansa
kanssa. „Ah, pitääkö meidän taas ruveta noitten
kanssa työhön!" Olin väsynyt ja totta puhuen halu-
sin nyt jo päästä makuusäkkiin ja hyvän lihapadan
ääreen. Sitä pikaa meillä oli pyssyt esillä ja lähes-
tyimme varovasti; vaan ne olivat jo nähneet meidät
ja lähtivät jäälle. Ale tosiaan olimme kiitollisia siitä.
Kun minä sitten vähän myöhemmin olin leikkaa-
massa lihaa ja Johansen hakemassa vettä, niin kuu-
lin hänen viheltävän. Katselen ylös. Hän viittoi
jäälle päin — siellä hämärässä kolme karhua tuli
takaisin; rasvakasat olivat varmaan olleet liian hou-
kuttelevia. Piilottausin pyssyineni lähelle kivien suo-
jaan. Karhut tulivat suoraan rasvakasaa kohden
katsomatta oikeaan tai vasempaan, ja kun ne meni-
vät ohi, tähtäsin emää niin hyvin kuin pimeässä voin
ja ammuin. Se mölisi ja puri kylkeään ja kaikki
kolme lähtivät jäälle takaisin. Siellä emä kaatui;
pojat seisoivat ihmeissään ja suruissaan sen ympä-
rillä, vaan lähtivät pakoon, kun me lähestyimme,
eikä ollut mahdollista päästä niitä pyssynkanta-
malle. Ne aina pysyivät tarpeellisen välimatkan
päässä ja katselivat meitä, kun me hinasimme
kuollutta emää maalle, jossa sen nylimme. Kun
me seuraavana aamuna tulimme ulos, niin olivat
ne nuuskimassa nahkaa ja lihoja. Ennen kuin
pääsimme pyssynkantamalla, huomasivat ne mei-
dät ja lähtivät aika vauhtia pakoon. Ale näimme,
että ne olivat olleet täällä yötä; ne olivat syö-
neet äitinsä mahalaukun, siinä oli ollut muutamia
rasvakappaleita. Jälkeenpuolisten ne tulivat taas;
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tälläkin kertaa koetimme, vaan turhaan, päästä pys-
synkantamalle.

Seuraavana aamuna (syyskuun 28 väivänä) kun
tulimme ulos, näimme suuren karhun nukkumassa
rasvakasalla. Johansen kivien suojassa hiipi aivan
lähelle sitä. Karhu tosin kuuli ryskettä, nosti pää-
tään ja katseli ympärilleen. Samassa laukesi Johan-
senin pyssy, luoti meni kurkkutorven läpi ihan pää-
kallon alta. Karhu nousi hitaasti ylös, katseli halvek-
sivasti Johansenia, tuumiskeli vähän aikaa ja lähti
sitten tyyneesti kävelemään, pitkin askelin, aivan
kuin ei mitään olisi tapahtunut. Heti se sai mieltä
kummaltakin pari luotia nahkaansa ja kaatui jäälle.
Se oli niin mahapakolla ruuasta, että kun se siinä
makasi, niin kidasta valui rasva, traani ja vesi jäälle,
joka vähitellen painui hänen allaan niin että karhu
joutui makaamaan lammikossa; me hinasimme sen
joutuisasti rantaan ennenkuin jää ehti murtua sen
alta. Tämä oli suurimpia karhuja, mitä koskaan
olen nähnyt, vaan samalla laihinkin, siinä ei ollut
merkiksikään rasvaa, ei nahan alla eikä suolien välis-
säkään. Se oli varmaan pitkät ajat ollut nälissään,
ja nälkä sillä oli nähtävästikin ollut, sillä se oli pis-
tellyt poskeensa mahdottomat määrät meidän mur-
sunrasvavarastostamme. Ja mitä siivoa se oli pitänyt.
Ensin se oli heittänyt syrjään toisen kajakin, ja sitten
hajoittanut rasvakasan ympäriinsä, makustellut par-
haita paloja, jonka jälkeen oli koonnut rasvapalat
toiseen kohtaan, ja tyytyväisenä ja täyteläisenä pan-
nut maata sen päälle — sitä varten ehkä, että on
sitten ruoka lähellä, kun taas herää. Ennen kuin se
oli rasvakasan hajoittanut oli se tehnyt toisen teko-
sen, jonka sitten jälestäpäin huomasimme: se oli
tappanut molemmat karhunpojat, jotka siellä olivat
kuleksineet. Aie tapasimme ne läheltä jäykkinä ja
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pääkallo muserrettuna. Jälistä näimme, miten se
oli juossut uutta jäätä pitkin ensin toisen jälessä ja
sitten toisen, laahannut ne maalle ja jättänyt ne,
koskematta niihin sen enempää. En ymmärrä, mitä
iloa hänelle siitä oli; luultavasti se piti niitä kilpai-
lijoinaanruokakupista, tai se oli ehkä sellainen vanha-
herra jurrikas, joka ei voinut kärsiä nuorisoa? „Nyt
täällä on niin hiljaista ja rauhallista", sanoi jättiläi-
nen hävitettyään maan.

Meidän talvivaramme alkavat nyt olla jotensa-
kin riittävät.



X

Talvimajalla.

Vihdoin saman päivän illalla pääsimme muutta-
maan uuteen asuntoomme. Vaan ensimmäinen yö
siellä oli kylmä, Tähän asti olimme maannet sa-
massa säkissä, ja sekin, jonka olimme valmistaneet
ompelemalla yhteen kaksi villapeitettä, oli ollut jo-
tensakin riittävä. Vaan nyt meistä tuntui liialliselta
maata kumppanuussängyssä; polttamalla traanilamp-
puja majassa luulimme siellä tulevan niin lämmin,
että voimme maata kumpikin omalla vuoteella villa-
peite päällä, jonka vuoksi olimme ratkoneet säkin.
Lamput teimme muutamista uushopealevyistä jotka
taivutimme kuprulle, täytimme nämät sitten hienon-
netulla rasvalla, johon sydämmeksi pantiin siteitä
aptekistamme. Lamput paloivat erinomaisesti ja
valaisivat hyvin, niin että mielestämme oli hauska
katsella niitä, Vaan riittämättömiä ne olivat läm-
mittämään meidän hataraa majaamme, ja meitä pa-
leli ja puistatti koko yön: meistä tämä oli pahin yö,
mitä meillä oli ollut. Seuraavana aamuna maistui
eine oikein hyvältä, ja aikalaisen määrän kiehuvan-
kuumaa karhunlihavelliä pistelimme poskeemme läm-
pymiksemme. Ale teimme heti muutoksen, majaan
peräseinälle teimme niin leveän penkin, että voimme
maata vierekkäin. Villapeitteet omeltiin taas yhteen,
karhuntaljoja pantiin alustaksi, niin että meillä oli
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oloihin verraten varsin hyvä vuode, emmekä me nyt
enään yrittäneetkään tekemään sänky-eroa. Mahdo-
tonta oli saada tasaista alustaa kulmikkaista kivistä,
muita aineita ei nyt, kun kaikki oli jäässä, ollut
saatavina sänkymme rakennukseen, ja koko talven
me heittelehdimme ja kääntelimme saadaksemme
ruumiillemme mukavamman asennon kivien lomissa;
vaan kovana se pysyi aina, niin että ruumiimme oli
hellänä, ja saimmepa makuuhaavojakin. Alutta sit-
tenkin nukuttiin hyvin. Alajan yhteen nurkkaan ra-
kensimme lieden, missä saimme laittaa keitoksemme
ja paistoksemme. Kattoon leikkasin reijän ja karhun-
taljasta teimme torven, joka johti savun reppanaan.
Pian huomasimme välttämättömäksi rakentaa savu-
piipunkin, ettei tuuli pääsisi sisään puhaltamaan.
Alaja tuli nimittäin niin täyteen savua, että väliin
oli ihan sietämätöntä. Aiuita rakennustarpeita ei
meillä ollut kuin jäätä ja lunta, vaan niistä raken-
simme hyvän savupiipun, joka teki tehtävänsä ja
synnytti hyvän vedon. Eihän se ollut oikein kestävä,
sen aukko laajeni sen mukaan kuin tulta pidettiin
ja tahtoihan siitä tippua vettäkin lieteen. Vaan näitä
rakennus-aineitahan meillä oli kyllältä, niin että ei
ollut vaikea tehdä uusi savupiippu, kun vanha kävi
kovin huonoksi. Pari kertaa meidän piti se uusia
talven kuluessa, Kuluneimpiin kohtiin panimme
mursunlihaa, luita ja muuta sellaista paikaksi.

Ruokajärjestyksemme oli mahdollisimman yksin-
kertainen. Aamusilla keitettiin karhunlihaa ja velliä
ja illoin paistettiin pihviä. Päivällistä emme syöneet.
Suuret annokset pistimme poskeemme joka ateria,
ja kummallista oli, ettemme kyllästyneet tähän ruo-
kaan, vaan aina oli ankara ruokahalu. Aina kun
halutti, söimme rasvaa tai kastelimme lihaa traa-
nissa, Väliin emme pitkiin aikoihin syöneet ollenkaan
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rasvaa, vaan ainoastaan lihaa yksistään, vaan sitten
kun tuli rasvan halu, niin väliin ongittiin lampuista
palaneita rasvapalojakin, tai syötiin rasvat, joita tuli
lampuntraania sulattaessa. Niitä sanoimme leivok-
siksi, ja ne meistä olivat erinomaista herkkua. Aina
kuvittelimme, miten olisi ollut mainiota, kun meillä
olisi ollut vähän sokeria niiden päälle piristellä.

Aleilla oli vielä jälellä jonkun verran Framista
otettuja eväitä, vaan niitä emme aikoneet syödä ollen-
kaan, talven aikana; ne pantiin varastoon kevääksi,
jolloin lähdemme jatkamaan matkaa, Varasto pei-
tettiin hyvin huolellisesti kivillä, jotta ketut eivät
pääsisi säkkeihin käsiksi. Ketut näet olivat hyvin
tunkeilevia ja ottivat, mitä suinkin oli irtainta. Niinpä
lokakuun 10 päivänä huomasin, että ne olivat varas-
taneet kaikenlaista pientä tavaraa, jota minulla oli
toisessa varastossa, sillä aikaa kun rakensimme ma-
jaa; ne olivat ottaneet kaikki, mitä suinkin jollakin
tavoin olivat voineet kulettaa, niinkuin bambusauvoja,
teräslankaa, harppunan ja harppunaköyttä, minun
kivikokoelmani, sammalkokoelmani y. m., y. m., jotka
olivat pienissä purjevaatepusseissa. Pahinta kaikesta
oli kuitenkin, että ne olivat ottaneet myöskin purje-
lankakerän, joka oli ollut meidän lohdutuksemme ja
toivomme, sillä siitä olimme laskeneet saavamme
lankaa, kun alamme ommella itsellemme vaatteita,
kenkiä ja karhunnahkaisen makuusäkin talveksi. Oli
toki hyvä, etteivät olleet ottaneet mukaansa teodo-
litia ja muita koneitamme, jotka olivat siellä; vaan
ne kai lienevät olleet liian raskaita niille. Alinua
suututti — ja se sitten lisäksi tapahtui minun omana
syntymäpäivänäni. Eikä suinkaan se mieltä paran-
tanut, kun illa hämärässä menin katselemaan mäelle,
jonka alla tavarat olivat olleet, eikö voisi löytää
paikkaa, jonne nuo sen vietävät olivat kulettaneet
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ne, ja minä tapasin muutaman ketun joka pysähtyi
jonkun kymmenen askeleen päähän minusta, istahti
ja alkoi ilkkuvasti ulvoa, ja niin vietävän ilkeästi
ja korvia särkevästi, jotta mielelläni tuppasin kädet
korviin. Se nähtävästi oli matkalla minun tava-
roitteni luo ja oli suutuksissaan, kun tuli häirityksi.
Sain käteeni muutamia kiviä ja niillä viskasin sitä;
se juoksi muutamia askeleita pakoon, ja istui sitten
jäätikön reunalle ja alkoi ulvoa, ja minä lähdin
kotia, panin maata ja aloin miettiä miten saisin kos-
tetuksi näille eläimille. Ampuaksemme niitä meillä
ei ollut joutilaita patronia, vaan kiviloukun me voi-
simme niille kustantaa. Vaan sekin jäi paljaiksi
sanoiksi, oli aina niin paljo muuta tehtävää nyt
alussa, jolloin oli vielä siksi päivän valoa, että näki
hakea sopivia kiviä ennen kuin lumi peitti maan.
Ketut jatkoivat kiusantekoa. Aluutamana päivänä ne
olivat vieneet meidän termometrimme, * joka aina
oli majan ulkopuolella. Ale haimme sitä kauan ja
tarkoin, kunnes löysimme sen muutamasta lumiki-
noksesta, johon se oli kuopattu. Sen jälkeen me
aina huolellisesti panimme sen painoksi yön ajaksi
kiven; vaan muutamana aamuna huomasimme, että
kettu oli saanut vöyrytetyksi kiven ja vienyt taas
termometrin. Sillä kertaa emme muuta löytäneet
kuin kotelon, jonka se oli hylännyt, vaan itse termo-
metriä emme sen koommin löytäneet; yön aikana
oli pyryyttänyt, niin että jälet olivat menneet um-
peen. Jumala tiesi minkä ketunluolan koristuksena
se nyt on! Sen jälkeen opimme panemaan köyteen
sen termometrin, joka meillä vielä oli jälellä.

Koko talven ketut oleskelivat majamme lähellä.
Lakkaamatta kuulimme niiden jyrsivän jäätyneitä

*) Se oli minimitermometri, jota käytettiin pyöristystermo-
metrinä.
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nahkoja ja mitä muuta katolla oli, niin että lujalle
polkeutunut lumi helisi vain. Ale emme ajaneet
niitä koskaan pois, nämä hauskat koti-eläimet olivat
meille seurana; usein unenhorroksissa kuvailimme
olevamme kotona ja kuulevinamme rottain ja hiirten
telmivän vintissä päällämme; — kuulimme niiden
tappelevan ja juoksevan siellä ympäriinsä, ja vähän
väliä ne kurkistivat sisään lieden aukosta. Me soim-
mekin niille mielellämme runsaasta varastostamme
niin kauan kuin ne tyytyivät lihaan, jota ne soi-
vatkin mieluimmin. Vaan jos ne alkoivat maistella
meidän rasva varojamme, niin silloin me raivostuimme;
niitä meillä ei ollut niin runsaasti. Kun olimme ul-
kona kävelemässä pimeällä, niin useinkin kuulimme
niiden kuleksivan ympärillämme, ja näimme jonkun
niistä lähelläkin, joka ehkä tuli katselemaan meitä.
Enimmäkseen ne olivat valkeita; vaan siellä oli
myöskin paljo sinisiä kettuja, joilla oli kaunis tum-
mansininen turkki. Aluiian niistä kävi hyvin usein
meillä; me sen tunsimme erittäin ilkeästä kirkun-
nastaan, jota se piti aina kun tuli jäätikköharjulle
ja huomasi, että joku oli ulkona, niin että se ei
päässyt suoraan lihakasallemme. Vaan heti kun
olimme sisällä, niin kuulimme sen jyrsimässä katolla.

Kerran koetimme oikein todella saada se pyy-
detyksi. Johansen teki loukun jäätyneestä mursun-
nahasta, joka varustettiin virityspuikoilla ja päälle
pantiin kiviä painoksi, niin että se oli aika hyvä
loukku. Tämä loukku asetettiin katolle ja sitten me
istuimme ja kuuntelimme, milloin se laukiaa. Kun
Johansen aamulla meni ulos, niin oli pyydys lau-
ennut, vaan sen alla ei ollut kettua. Se oli mennyt
tiehensä ja vienyt mennessään virikekepit ja syötin;
toisen puikon löysimme sitten paljo jalemmin jäältä.
Johansen luopui tästä pyynnistä.
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Aika kului, aurinko aleni, kunnes me lokakuun
15 päivänä näimme sen viime kerran jään reunan
yli etelässä päin olevan harjanteen takaa; päivät nope-
asti pimenivät, ja niin alkoi kolmas napaseutu-yö.

Kaksi karhua ammuimme vielä tänä syksynä,
lokakuun 8 ja 21 päivänä; vaan sen jälkeen emme
niitä nähneet yhtään ennen kuin keväällä. Kun minä
marraskuun 8 päivän aamulla heräsin, niin kuulin
raskaita askelia vingahtelevassa lumessa majan takaa,
ja sitten alkoi kuulua toimintaa lihakasasta majan
katolta. Alina päätin, että se oli karhu ja menin
ulos pyssyineni; vaan kun tulin ulos, niin en nähnyt
mitään kuutamossa. Otus oli huomannut minut ja
oli jo tiessään. Ja sitä vastaan meillä ei oikeastaan
ollut mitään, kun meillä ei ollut erityistä halua nyl-
kemiseen, joka olisi ollut ikävää työtä tuulessa ja 39
asteen pakkasessa.

Elämämme ei ollut isosti vaihtelevaa. Aleilla ei
ollut kuin pari kolme tehtävää: Ensin keittää ja
syödä aamiainen, sen jälkeen ehkä taas pieni ettonen,
ja sitten pieni kävelyretki saadaksemme vähän lii-
kettä. Vaan me kävelimme niin vähän kuin suinkin,
sillä meidän vaatteillamme ei juurivoinut olla paljoa
talvi-ilmassa, ne kun olivat läpeensä rasvassa ja sitä
paitse kuluneet ja repaleiset. Tuulivaatteet, joita
pidettiin päällimmäisinä suojaksi tuulta vastaan,
olivat niin huonossa kunnossa, että niitä ei voinut
käyttää, ja lankaa niiden korjaamiseen ei meillä
ollut niin paljoa, että olisi voinut sitä käyttää ennen
kevättä, jolloin meidän oli lähdettävä matkalle. Olin
arvellut, että voimme laittaa karhunnahasta vaatteet.
Vaan siihen kului aikaa ennen kuin saimme nahat
puhdistetuiksi rasvasta. Ja vielä hitaampaa oli niiden
kuivaaminen. Ainoa keino, jolla voimme niitä kui-
vata, oli pingoittaa ne majaan katon alle, ja siellä
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ei ollut sijaa kuin yhdelle taljalle kerrallaan. Kun
siten vihdoin saimme pari taljaa valmiiksi, niin tar-
vittiin ne ennen kaikkea sänkyymme — me maka-
simme raaoilla, rasvaisilla taljoilla, jotka vähitellen
pilautuivat, Kun me sitten vihdoin olimme saaneet
kuivat nahat alustoiksi, niin oli ajateltava makuu-
säkin saantia, kävi nimittäin kylmäksi maata villa-
peitteistä tehdyssä säkissä, joka meillä oli. Jouluksi

Karhujahdissa.
H. Egedius, valokuvan mukaan.

saimme vihdoin valmiiksi karhunnahkaisen makuli-
säkin. Siihen menivät ne taljat, jotka saimme val-
mistetuiksi, ja niin saimme koko talven olla samoissa
vaatteissa.

Nämä kävelyretket olivat hyvin ikävää huvit-
telua siitäkin syystä, että tuuli aivan alin-omaa ja
tuuli vastasi kovasti jyrkkäänvuoren seinään. Aleista
tuntui varsin mukavalta, kun joku kerta oli vähän
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tyvenempi. Useimmiten myrsky puhalteli ylitsemme
ja juoksutti lunta, niin että savuna vain tuprusi.
Kului väliin monta päivää niin, ettemme pistäneet
nenääkään ovesta ulos, ja] silloin ainoastaan kova
pakko ajoi meidät ulos, kun meidän oli haettava
juomavettä, tai karhun lapa tai muu lihapala tai
rasvaa lamppuun. Tavallisesti otimme vähän suo-
laista jäätä, ja, jos oli railo tai halkeama, niin vähän
merivettä velliimme saadaksemme siihen enemmän
makua.

Sisään tultuamme ja saatuamme ruokahalua
uutta ateriaa varten, oli laitettava illallinen, ja syö-
tiin sitten niin että oltiin tyytyväisiä ja täyteläisiä,
mentiin makuusäkkiin ja nukuttiin niin paljo kuin
jaksettiin saadaksemme aikamme kulumaan. Yleensä
meillä oli varsin mukava majassamme. Traanilam-
puillamme saimme keskihuoneella pidetyiksi lämpö-
määrän lähellä jäätymisastetta. Seinämällä oli paljoa
kylmempi, ja niille muodostui kauniita kuurakuk-
kasia kosteuden jäätyessä; kivet olivat aivan val-
koiset, ja lamppujen valo heijasti tuhansista kristallli-
kiteistä niin että me joskus kuvittelimme olevamme
marmorisalissa. Tämä loisto maksoi meille tosin
paljo; sillä ilman lauhtuessa tai kun me paistoimme
paljo pitäen kovaa tulta, niin kosteus valui virtana
pitkin seiniä ja makuusäkkiin.

Ale olimme kumpikin vuoroviikollamme kok-
kina, ja tämä oli varsinainen vaihtelu elämässämme
— tiistaipäivät, jolloin toinen lopetti kokkiviikkonsa
ja toinen alkoi, olivat merkkipäiviä, joiden mukaan
me jaoimme] aikamme. Ale laskimme myötäänsä
montako kokkiviikkoa oli jälellä siihen kuin läh-
demme taipaleelle keväällä. Olin toivonut, että tänä
talvena saisin paljo tehdyksi, havaintoni ja huomioni
valmistetuiksi ja matkakertomukseni kirjoitetuksi;


