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Esipuhe.

En voi laskea tätä kirjaa julkisuuteen omistamatta muu-
tamia sanoja niille, jotka avustivat minua sen retken toimeen-
panossa, josta tämä kirja kertoo.

Monista avustajistani lausun kaikista ensiksi sydämmel-
liset kiitokseni valtioneuvos Augustin G-ameTille, joka niin
auliisti kannatti yritystä, mille useimmat muut pudistivat pää-
tään, ja joka siten osoitti luottamusta minulle ja tovereilleni.

Sen jälkeen on minun, siitä suuresta rahasummasta, minkä
kotia tultuani sain retken kustannusten suorittamiseksi, lausut-
tava kiitokseni Norjan ylioppilaskunnalle, joka pani keräyksen
toimeen, sekä useille maanmiehilleni, jotka antoivat apuansa.

Vielä on rakkaana velvollisuutenani tuoda tässä julkiset
kiitokset omasta ja toverieni puolesta Köpenhaminan kunin-
kaallisen Grönlannin-kaupan johtokunnalle harvinaisesta hy-
väntahtoisuudesta, jota meille on kaikin tavoin osoitettu, sekä
vielä Grönlannissa asuville tanskalaisille siitä vieraanvarai-
suudesta, jota kaikkialla saimme osaksemme.

On vielä paljon muita, joille ainoastaan täten yhteisesti
voin lähettää lämpimimmät kiitokseni.

Vaan sulimmat kiitokseni luonnollisesti kohdistan viidelle
toverilleni kaikesta siitä, mitä kukin heistä erikseen on tehnyt.
Yleensä ollaan niin mielellään valmiita onnistumattomasta yri-



tyksestä sysäämään moite ja onnistuneesta kantamaan kunnia
yksinomaan johtajalle. Tämä on varsin väärin, mitä tulee erit-
täinkin tällaiseen retkeen, jonka menestyminen riippuu siitä,
ettei yksikään vilpistele, että joka mies oivaltaa joka hetki
tehtävänsä. Missä määrin tämä tapahtui, sen on, toivon mä,

tämä kirja todistava, samoinkuin sitä tosi toveruuttakin, joka
vallitsi keskuudessamme. Jos tässä kuvauksessani olen esit-
tänyt useita pieniä tapauksia, jotka muista näyttävät mitättö-
miltä, niin syynä siihen on se, että näillä yhteisesti koetuilla
seikoilla on meistä ihan erityinen arvonsa, ja usein muistelem-
mekin niitä kaipauksella.

Lysaker, Kristiania, Lokakuulla 1890.

Fridtjof Nansen.



Ensimmäinen Luku.

' Johdanto.

*y& eväällä 1882 olin norjalaisella,
-_3*- »Viking» nimisellä hylkeen-

pyytäjälaivalla, kun tämä tarttui jäihin Grönlannin itärannikon
edustalla, 67 pohjoisella leveysasteella, mikä osa tätä rannikkoa
oli vielä siihen aikaan tuntematonta. Kaksikymmentäneljä
vuorokautta olimme kiinni, ja joka päivä me, miehistön kau-
huksi, ajauduimme lähemmäksi vuorista rannikkoa. Vuorihuiput
ja jäätiköt ajojään takana kimaltelivat auringon valossa; illoin
ja öisin, kun aurinko, kiertäessään taivaalla, loi niihin valonsa
ja sytytti liekkeihin taivaanrannan niiden takana, niiden hurja
kauneus esiintyi yhä ehompana.

Helppo on ymmärtää, että suurmaston latvasta kiikari
suunnattiin useammin kuin kerran päivässä länteen päin, ja
että koko tuo tuntematon maailma, joka nyt lcvittelihe edes-
säni, houkutteli nuorta mieltäni ja veti puoleensa ihmeellisellä
voimalla. Mielessäni haudoin lakkaamatta ajatusta nousta mai-
hin tällä rannalla, jota niin moni oli turhaan yrittänyt, ja var-
maksi vakaumuksekseni tuli, että maihin pääsy onnistuisi —

jollei laivalla jäiden läpi, jota ennen oli koetettu, niin —jäätä
myöten, kulettaessa venettä mukana.



Minä olinkin halukas tekemään heti kokeen ja mene-
mään maihin yksinäni jäätä myöten, vaan kapteenin epäilykset
ehkäisivät aikeeni, hänen mielestään ei ollut viisasta niissä
suhteissa kenenkään lähteä laivasta pitemmäksi aikaa.

Kotiin tultuani kirjoitin, siihen kehoitettuna, kirjoituksen
Tanskan maantieteellisen seuran aikakauskirjaan, ja siinä lau-
suin mielipiteenäni, että ilman erityisiä vaikeuksia voisi päästä
Grönlannin itärannalle, jos norjalaisella hylkeenpyytäjälaivalla
tunkeutuisi niin kauas jäiden läpitse kuin mahdollista ja sitte
kulkisi jäitse maihin.

Kieltämätöntä on. että jo silloin väikkyi mielessäni ajatus
edemmäksi kulkemisesta ja tunkeutumisesta sisemmäksi maa-
han, vaan kuitenkin vasta myöhemmin tämä ajatus sai var-
man muodon.

Eräänä syysiltana vuotta myöhemmin, siis v. ISS3 -—

muistan sen illan kuin eilisen päivän — istuessani ja kuun-
nellessani, kun luettiin sanomalehtiä, ajatukseni kiintyivät muu-
tamaan sähkösanomaan, joka kertoi, että Nordenskiöld oli on-
nellisesti palannut retkeltään, jonka oli tehnyt Grönlannin
sisämaahan, että hän ei ollut tavannut mitään jäistä vapaata
maata, vaan ainoastaan äärettömiä lumikenttiä, joilla hänen
kaksi lappalaistaan oli suksilla tehnyt lyhyessä ajassa usko-
mattoman pitkän taipaleen — ja että nämä olivat kertoneet
olleen siellä hyvän suksikelin. Kuin salama välähti mieleeni
tuuma: retkikunta suksilla voi tunkeutua poikki Grönlannin,
rannasta toiselle! Suunnitelmani oli valmis sellaisena kuin sen
sittemmin esitin ja toimeenpanin.

Lyhyesti sanottuna oli ajatukseni, että jos soveliaimmalla
tavalla varustetaan retkikunta kelpo suksimichiä. niin voisi se
kulkea poikki Grönlannin, jos vain lähdetään oikealta rannalta
— vaan tämäpä seikka olikin kaikkein tärkein.

Jos liikkeelle lähdettäisiin, niin kuin kaikki muut edelliset
retkikunnat olivat tehneet, länsirannalta, niin sai olla varma,

että perille ei päästäisi: olisi näet silloin takana Egyptin liha-
padat, jota vastoin edessäpäin vain tuntemattomat jäätikkö-
erämaat ja itärannikko, joka ei ole paljo parempi. Ja jos pää-
sisikin perille, niin oli kulettavana yhtä pitkä taival kotimatkalla.

Kaikista varmin tie oli, arveluni mukaan, tunkeutua ajo-
jään läpi ja nousta Grönlannin autiolle, jäiden saartamalle
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itärannikolle, ja täältä samota asuttua länsirantaa kohden. Kun
tällä tavoin särki kaikki sillat takanaan, niin ci tarvinnut pa-
kottaa miehiä kulkemaan eteenpäin; itärannikko ei houkuttelisi
ketään palaamaan takaisin, jota vastoin edessäpäin kajasti länsi-
rannikko kaikella sivistyksen tenholla. Siten ei olisi valikoi-
misen vataa; aina vain eteenpäin — komentona olisi: kuolema
tahi Grönlannin länsirannikolle!

Seuraavana aamuna esitin suunnitelmani kirjeessä eräälle
tuttavalleni Tanskassa. Ehdotin yhteistä tanskalais-norjalaista
retkikuntaa Grönlannin itärannikolle: tanskalaiset tutkisivat
tätä rannikkoa ja norjalaiset kulkisivat suksilla sisämaan jää-
tikön yli länsirannalle. Tästä ehdotuksesta ei syntynyt mitään,
ja kun samaan aikaan jouduin toisiin puuhiin, jäi asia lepää-
mään muutamiksi vuosiksi.

Vasta syksyllä 1887 päätin varmasti retkestä. Alkupe-
räisin ajattelin panna retken toimeen yksityisillä varoilla, vaan
kun minua useilta tahoilta kchoitettiin pyytämään apuvaroja
Norjan yliopistolta, jotta retki siten saisi yleisemmän kansal-
lisen leiman, niin lähetin yliopistolle seuraavan anomuksen:
Kristianian Kuninkaat. Fredrikiu yliopiston hallintokunnallef

Aikomukseni on ensi kesänä tehdä retki suksilla Grön-
lannin sisämaan jäätikköä itärannalta länsirannalle.

Grönlannin sisämaa on enemmän kuin useimmat muut
seudut maalipallollamme tuntematonta maata, vaan useihin tie-
teellisiin kysymyksiinkin nähden, jotka siellä odottavat ratkai-
suansa, on se mitä huomattavimpia seutuja. Senpä vuoksi
onkin tehty useita yrityksiä sinne pääsemiseksi. — — —

Tämän jälkeen lueteltiin tärkeimmät näistä yrityksistä,
jotka tässä jätämme sikseen, koska niistä on puhe toisessa
kohden tätä kirjaa. Viitattuani vielä siihen, miten ylen tär-
keätä olisi tieteellisessä suhteessa, että tämä, kuten sanani oli-
vat, »luultavasti lumen ja jään peittämä sisämaa» tutkittaisiin,
jatkoin:

-Aikomuksenani on norjalaisten suksimiesten avulla tun-
keutua tämän sisämaan läpi. Tähän saakka norjalaiset ovat
ainoastaan vähässä määrässä olleet avuliaina arktisten seutujen
tutkimisessa, vielä ei ole ainoatakaan arktista retkikuntaa lähe-
tetty Norjasta — en lue siksi atlantista retkikuntaa, jonka teh-
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tava oli varsinaisesti muualla — jota vastoin naapurimaat,
Ruotsi ja Tanska, ovat uhranneet melkoisia arktisen proble-
min ratkaisemiseksi. Sitä enemmän on syytä huomauttaa tästä,
kun mainittu tutkimustanner on lähinnä Norjaa, ja koska nor-
jalaiset ovat epäilemättä polaritutkimuksiin parhaiten soveltuva
kansa. Meillä on edellytyksiä kestämään ilmanalaa paremmin
kuin monet muut, ja suksimicstemme takia on meillä huomat-
tava etevämmyys.

Miten suksimies kaikissa suhteissa on Grönlannin lumi-
kentillä kykenevin kaikkia muita, sen on, uskon minä, täydel-
lisesti osoittanut kaksi lappalaista, jotka olivat Nordenskiöldin
mukana.

Minun mielestäni siis suksimiesretkikunnalla — varustet-
tuna suksikelkoilla, joita mahdollisesti vetää koirat — on toivoa
päästä Grönlannin poikki.) — —

Selitettyäni suunnitelmani, lopetin pyyntöni seuraavin
sanoin:

-Tämän suunnitelmani johdosta esitän kunnioitettavan
hallintokunnan harkittavaksi retken toimeenpanemiseksi tar-
peellisen rahamäärän asettamisen tämän vuoden menoarvioon.

Jos retki toimeen pannaan tässä osoitetulla tavalla, niin
kustannukset voivat nousta 5,000 kruunuun.

Kristiania, marraskuun 11 p:nä 1887
Suurimmalla kunnioituksella

Fridtjof Nansen.
Yliopiston hallintokunta puolusti tätä pyyntöä mitä pon-

tevimmin ja lähetti sen hallitukselle, jotta tämä ottaisi asian
tutkintoonsa ja lähettäisi sen edelleen suurkäräjille hallituksen
esityksenä. Hallituksen mielestä ei ollut syytä ehdotusta var-
teenottaa ja eräässä hallitusmielisessä sanomalehdessä lausuttiin,
että ei voinut löytää vähintäkään aihetta maksattamaan Norjan
kansalla niin suurta summaa, kuin viisituhatta kruunua, yksi-
tyiselle miehelle, antaakseen tälle tilaisuuden tekemään huvi-
retken Grönlantiin. Useimmat, kuullessaan puhuttavan ai-
keesta, arvelivat, että se oli sulaa hulluutta; minä en muka
ollut oikein täysijärkinen tahi olin kyllästynyt elämään; mitä
oli tehtävää Grönlannin sisämaassa?
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( »nneksi en ollut riippuvainen avun varassa, en hallituk-
sen, suurkäräjäin enkä kenenkään muunkaan.

Silloin eräs tanskalainen tarjosi minulle sen summan, jota
olin anomuksessani pyytänyt.

Tämä mies oli valtioneuvos Augustin Gam. el Kööpen-
haminasta, jolla, kustantamalla Dijmphna-retkikunnan varusta-
misen, oli jo ansionsa pohjoisseutujen tutkimisessa. Kun näin
ulkomaalainen ja sen lisäksi mies, jota en persoonallisesti tun-

tenut, tarjoutui rahallisesti auttamaan retkeä, jota useimmat
pitivät järjettömyytenä, niin näytti se minusta todella niin jalo-
mieliseltä, jotta en voinut kieltäytyä hyväksymästä tarjousta.

Vasta tammikuussa 1888 julkaisin suunnitelmani kirjoi-
tuksessa, nimellä »Grönlannin sisämaan jää», joka kirjoitus
otettiin norjalaiseen »Naturen» nimiseen lehteen. Tehtyäni tässä
selkoa useista aikaisemmista Grönlannin sisämaahan tunkeu-
tumisyrityksistä, lausuin:

»Suunnitelmani lyhykäisesti on seuraava. Kolmen tahi
neljän suksimiehen kanssa, parhaita mitä saada voi. minä aijon
kesäkuun alussa mennä jollakin norjalaisella hylkeenpyytäjä-
laivalla Islannista Grönlannin itärannikolle ja noin 66" p. le-
veyttä koetan tunkeutua maihin niin kauas kuin suinkin. Jos
laiva ei voisi päästä maihin, niin retkikunta lähtee laivasta,
kun tämä on päässyt mahdollisimman lähelle maata, ja menee
sitte jäitse maihin. Päästäkseen avoveden yli, jota luultavasti
on lähellä rantaa, kuletetaan mukana pieni vene, jota vedetään
jalaksilla jäätä myöten. Että sellainen kulku ajojään yli on
mahdollista, uskon voivani varmasti väittää sen kokemuksen
nojalla, jonka ennen olen saanut. Vuonna 1882 nimittäin tein
>Yiking» nimisellä hylkeenpyytäjälaivalla matkan Arendalista
näille seuduille. Kesäkuussa jouduimme kiinni jäihin Grön-
lannin itärannalla: kaksikymmentäneljä vuorokautta ajeleh-
dimme pitkin tätä rannikkoa, jolle nyt aijon nousta, ja silloin
minulla oli lukuisilla retkillä ja jahtimatkoilla hyvä tilaisuus
tutustumaan jää- ja lumisuhteisiin. Tällä matkalla useastikin
äkillisten jäiden sulkeutumisten takia häädyimme vetämään
veneitämme pitkät matkat jäätelien yli.

Tällä tavoin siis minä arvelen voivamme päästä maihin.
Mieluummin toivoisin pääseväni maihin jonkun matkaa poh-
joispuolella Kap Dania, koska europpalaiset eivät ole käyneet
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rannalla täällä, ja siten siis jo siellä olisi tilaisuus moniin huo-
miota ansaitseviin tutkimuksiin. Sitä vastoin etelämpänä on
rannikko verrattain hyvin tunnettu, kun tanskalainen »nais-
väenvene-retkikunta», kapteeni Holmin johdolla, tunkeutui vä-
hän pohjoispuolelle Kap Dania ja talvehti Angmagsalikissa,
mainitun niemen eteläpuolella, jossa oli siirtokunta pakana-
eskimoita. Rannikolla toimitettua tutkimuksia, joita ilman suu-
rempaa ajanhukkaa voidaan tehdä, lähdetään niin pian kuin
suinkin retkelle sisämaan jäätikön yli. Jos retkikunta pääsee
maihin Kap Danin pohjoispuolella, niin lähdemme suksille jon-
kun siellä olevien vuonojen pohjukasta; jos joudumme maihin
etelämpänä, niin koetamme päästä pitkän Sermilikvuonon pisim-
pään perukkaan, siellä noustaksemme jäälle.

Retkikunta koettaa heti päästä niin korkealle kuin suin-
kin jäättömällä maalla, vaikka nousu olisikin melkoista jyr-
kempi kuin jäälakeuksilla. Täten nimittäin, kun vihdoin on
välttämätöntä mennä jäälle, löytää luultavasti tasaisempaa ja
sileämpää jäätä, sekä myöskin saa vältetyksi pahimman gla-
sierijään, joka röykkelikköä ja raiiokkoa kun on, on vaiva-
loista ja vaarallista kulkea. Jäälle tultua retkikunta suuntaa
kulkunsa Diskon lahden rannalla olevaa Christianshaabia koh-
den, johon koetetaan päästä niin pian kuin mahdollista. Tästä,
että kuletaan Diskon lahtea kohti, sen sijaan kuin olisi joku ete-
läisempi suunta, on ensiksikin se etu, että pohjoisempana on
luultavasti parempi suksikeli, ja toiseksi mainitun lahden luona,
jossa maa on syvien vuonojen leikkaamaa, voinee verrattain
helposti päästä asutuille seuduille; rannikon edustalla oleva
Diskon saari pengermäisine paasaltikallioineenon, sisämaanjäältä
katsottuna, hyvä merkki, jonka mukaan helposti osuu jompaan-
kumpaan niistä kahdesta siirtokunnasta, nimeltä Jakobshavn
ja Christianshaab, jotka ovat Diskon lahden rannalla, noin puolen
asteen matkalla toisistaan.

Matka siltä kohdalta itärannalla, jossa aijon maihin
nousta, on Diskon lahteen noin 670 kilometriä; jos laskemme
voivamme päivässä kulkea 20 a 30 km, joka suksimiehen tai-
paleeksi on hyvin alite otettu, niin ei matka kestä kuin kuu-
kauden ajan; jos ruokavaroja otetaan puolta pitemmäksi ajaksi,
niin näyttää aivan todennäköiseltä, että pääsemme onnellisesti
perille.
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Ruokavarat kuletetaan suksikelkoilla. Paitse suksia, ote-
taan mukaan myöskin lumikenkiä, jotka nuoskealla ja peh-
meällä lumella ovat käytännöllisempiä kuin sukset.

Paitse ruokavaroja kahdeksi kuukaudeksi, suksia ja lumi-
kenkiä, otetaan mukaan myös koneita paikanmäärityksiä y. m,
varten.

Ei ole ihme, että tällaista retkeä vastaan sanomalehdis-
säkin oli enemmän tahi vähemmän pontevia kirjoituksia. Nämä
kuitenkin osoittivat läpeensä sormiintuntuvaa tietämättömyyttä
jää- ja lumisuhteista sekä kulkutavasta jää- ja lumimailla.

En voi olla mainitsematta siitä esitelmästä, jonka eräs
nuori tanskalainen Grönlanninkulkija piti Köpenhaminassa, ja
joka on painettuna tanskalaisessa »Ny Jord nimisessä aika-
kauskirjassa. Siinä sanotaan muun muassa:

Muut suunnitelmat ovat jääneet paperille, niin kuin eh-
dotus ilmapallolla purjehtimisesta sisämaan jään poikki, joka
ehdotus tehtiin jo viime vuosisadan lopulla. Tähän ehdotusten
viimeiseen luokkaan kuuluu myöskin se suunnitelma, jonka
on tehnyt norjalainen zoologi, Bergenin museon konservaat-
tori Fridtjof Nansen.

Nansenin retken perustelluissa on paljo huomiota herät-
tävää — niin lähtöpaikan valitseminen, kun hän näet aikoo
kulkea Grönlannin itärannalta asuttuja seutuja kohti (eikä
päinvastoin), kuin myöskin kulkuneuvot, hän, hyvä suksimies
kun on, aikoo käyttää kulkuneuvoina suksia. Vaan nämä suun-
nitelman perusajatukset tunnustettua, on jokaisen vähänkin olo-
suhteita tuntevan hyväksyvä arvostelu loppuun lausuttu. Jo se
tapa, jolla Nansen aikoo mahdollisesti päästä itärannalle, nimit-
täin laivasta lähdettyä kulkea kuin jääkarhu keikkuvalta jää-
teliltä tahi glasierimöhkäleeltä toiselle, on niin tyhmänrohkeaa,
jotta ei tiedä mitä sanoa sellaisesta.

Otaksutaan, että onni uskaliasta auttaa; otaksutaan, että
Nansen on päässyt Grönlannin itärannalle — mitenkäs hän
aikoo päästä itse sisämaan kiinteälle jäälle, toisin sanoen: millä
tavoin hän voi päästä sisämaan jäätikön ulkoreunan yli, jossa
jäätikkökuoren läpi kohoaa tunturi tunturin vieressä, ja jota
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todenmukaisesti on useimmin paikoin mahdoton kulkea? — -

Nansenin suunnitelma nousta korkeille rannikkovuorille ja sieltä
astuskella korkealle padotulle jääkentälle, osoittaa siis täydel-
listä olosuhteitten tuntemattomuutta. — — —

Minulla on kokemusta vain siitä, mitä voi nähdä maan
rannikolta, ja sen vuoksi en antaudu arvostelemaan suunnitel-
maa suksilla kulkemisesta sisämaan jäätikön keskustan yli ja
mahdollisuutta riittävien ruokavarojen kulettamiseen mukanaan
j. n. e. Minä muuten uskon, että tämä osa suunnitelmaa on-
nistuu, jos vain Nansen voi päästä itse jään reunan yli.

Sitä vastoin on eräs toinen seikka, jonka esittämiseen
minä uskon olevani erityisesti oikeutettu ja velvoitettukin tätä
kysymystä käsiteltäessä. Ja seikka on se, että minun arveluni
mukaan ei kenelläkään ole siveellistä oikeutta uhkarohkeilla
yrityksillään, joilla on sangen vähän todennäköisyyttä onnis-
tumiseen, saattaa tanskalaisia Grönlannin eskimoasukkaita pa-
konalaisiksi auttamaan häntä pulasta, johon hän itse hyödyttö-
mästi on heittäytynyt. Me harvat, jotka tunnemme vähän
suhteita Itägrönlannissa, emme vähintäkään epäile panna vedon
alaiseksi kymmenellä yhtä vastaan, että Nansen, — sen mukaan
kuin hänen suunnitelmansa nyt on tehty, — jollei laiva pääse
maihin ja odota häntä, kunnes hän on pakotettu luopumaan
yrityksestään, joko uhraa oman ja ehkä muidenkin hengen
hyödyttömästi tahi että eskimolaiset ottavat hänet vastaan ja
vievät hänet pitkin itärannikkoa tanskalaisille asemille länti-
sessä Grönlannissa. Vaan kukaan ei ole oikeutettu hyödyttö-
mästi houkuttelemaan itägrönlantilaisia pitkälle ja heille mo-
nessa suhteessa vahingolliselle matkalle.»

Nämä kirjoitukset olivat aivan varmaan tehty hyvässä
tarkoituksessa, vaan ne ovat erinomaisia esimerkkejä siitä mel-
kein taikauskoisesta pelosta, jolla viime aikoihin saakka monet

ihmiset, vieläpä nekin, jotka pitivät itseään asiantuntijoina,
kuvailivat sisämaan jäätikköä ja kulkua jää- ja lumimailla. Yllä
mainitun kirjoituksen tekijä oli useina vuosina kulkenut sisä-
maan jäätikön reunoilla, vaan näyttää siltä kuin ei koskaan
hänellä olisi johtunut mieleen tekasta pieni kävelyretki sen
ylitse; varmaan hän olisi jo ensi askelilla päässyt useista harha-
luuloistaan ja saanut selville, mitä »täydellinen olosuhteitten
tuntemattomuus merkitsee.
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Toisessa kirjoituksessa, joka, jos mahdollista, vielä enem-
män osoitti asian tuntemattomuutta, sanottiin, että jos Nansen
itse voi olla niin hullu, että tahtoo ryhtyä moiseen yritykseen,
niin hän ei kuitenkaan saa ketään ihmistä kumppanikseen, ja
yksin hän ei voi mennä.

Englannissa myöskin oli sanomalehdissä kaikenlaisia lau-
suntoja retkeä vastaan.

Näistä varottavista äänistä huolimatta, ja vaikka yleinen
mielipide leimasi koko aikeen hullutukseksi, oli kuitenkin suuri
joukko miehiä, jotka halusivat mukaan. Sain yli neljänkym-
mentä hakemusta, ja hakijoissa oli miehiä mitä erilaatuisim-
milta elämänaloilta: upseereita, farmaseutteja, kauppiaita, talon-
poikia, merimiehiä, ylioppilaita. Oli paljon muita, jotka eivät
hakeneet kirjallisesti, vaan jotka sanoivat haluavansa hartaasti
päästä mukaan ja ilmoittautuvansa, jos voisivat uskoa sen aut-
tavan. Hakijat eivät olleet yksistään norjalaisia, vaan oli niitä
Tanskasta, Hollannista, Ranskasta ja Englannista.

Muuten voin ottaa ainoastaan sellaisia, jotka olivat hyvin
kykeneviä hiihtämään ja jotka olivat tunnetuita tarmokkaiksi
ja kestäviksi. Norjalaisista hakijoista valitsin: Otto Sverdrupin,
ent. merikapteeni, Olaf Dietrichsoiiin, Norjan jalkaväen luut-
nantti, ja Kristiansen Irana'n, nuori norjalainen talonpoika.

Kun minä alussa ajattelin ottaa mukaan poroja ja luulin
voivani käyttää hyödykseni luonnonkansalle syntyperäistä seu-
tujen tuntemisvaistoa ja kykyä suoriutumaan erilaisissa olosuh-
teissa, niin kirjoitin parille arvokkaalle henkilölle Lappiin, ky-
syen, voisivatko he hankkia minulle pari tunturilappalaista, jotka
olisivat halukkaita lähtemään retkelle. Lisäsin, että näiden
tulisi olla rohkeita miehiä ja tunnettuja erittäin kestäviksi ja
erinomaisiksi tuntijoiksi oudoilla seuduilla; heille tuli edeltä-
päin täydellisesti ilmoittaa yrityksen vaarallinen luonne, heille
piti teroittaa mieleen, että yhtä suuri mahdollisuus oli retkelle
jäädä ijäksi päiviksi kuin onnellisesti päästä kotia takaisin;
heidän tuli olla naimattomia ja 30 ja 40 ikävuoden välillä; minä
nimittäin arvelen, että tällä ijällä on niin ruumis kuin sielukin
parhaite karaistu ja soveliain tällaisiin urotöihin.

Viipyi pitkät ajat ennen kuin vastaus tuli tähän kysymyk-
seen — sillä postin kulku Lapin sydänmailla ei ole vilkas,
jonne se kuletetaan tunturien yli poroilla ainoastaan joka kol-
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mas viikko. Vihdoin kun aika jo oli täperällä, sain sanan, että
saisin kaksi kelpo miestä Karasjok'ista, jos vain suostuisin mak-
samaan rennosti. Minä heti suostuin heidän vaatimuksiinsa ja
lähetin sähkösanoman, että hetimiten lähtisivät matkalle. Sitten
sain vastauksen, että olivat taipaleella ja että tulevat määrät-
tynä päivänä. Tietysti olin hyvin utelias näkemään heidät.

Lauvantai-ilta oli, kun heitä odotettiin; rautatieasemalla
oli vastaanottajia opastaakseen heitä kortteeriinsa, vaan lappa-
laisia ei näkynyt. Sunnuntainakaan eivät tulleet: kukaan ei
tiennyt mihin olivat joutuneet, vaan maanantaina kerrottiin,
että he olivat tulleet. Ja niin olikin asia; he olivat matkusta-
neet tavarajunalla pikajunan asemesta.

Minä kiiruhdin heidän asuntoonsa ja astuin heidän kama-
riinsa; keskilattialla seisoi nuori, reipas mies, pikemmin suo-
malaisen kuin lappalaisen näkönen; loukossa istui vanha mies,
tukka musta ja pitkä, että hartioille ylti. Hän oli pienikas-
vuinen ja vielä pienemmältä näytti, kun hän istui kumarassa
arkun päällä; hän näytti paljoa enemmän lappalaiselta kuin
tuo nuori mies.

Minun sisään astuessani hän taivutti päätään ja teki liik-
keen kädellään itämaiseen tapaan: nuorempi tervehti rahvaan
tavoin. Vanhempi osasi norjankieltä ainoastaan hiukan, sen
vuoksi käännyin nuoremman puoleen.

Kysyin miten jaksoivat ja minkä vuoksi olivat tulleet
väärällä junalla. He eivät olleet aavistaneetkaan, että oli eri
junia, ja sitte oli paria markkaa helpompi tavarajunalla. »Minkä
ikäsiä olette?» — »Minä olen kahdenkymmenen kuuden, ja hän,
tuo Ravna, on neljänkymmenenviiden.» — Se oli hauska juttu;
olin tahtonut kolmen ja neljänkymmenen vuoden välillä ole-
via miehiä.

»Te olette tunturilappalaisia molemmat; eikö niin?» —

— »Eipä olla, tuo Ravna kyllä on, vaan minä olen Karas-
jokista.» — Yhä paremmin! Minä olin tahtonut tunturilappa-
laisia.

»Vaan eikö teitä pelota lähteä tälle retkelle?» — »Pelot-
taapa kyllä; meille matkalla kerrottiin, että retki on niin vaa-
rallinen, ja että me emme ilmoikinä palaa hengissä, ja se on
säikäyttänyt meitä.» — Mutta, tämähän oli hullua! Ei oltu
siis miesparoille selitetty, mille retkelle lähtivät.
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Minua hvvin halutti lähettää heidät takaisin, vaan nyt

oli jo myöhäistä hankkia heidän sijaansa miehiä; minun siis
täytyi pitää heidät hyvänäni. Koetin sen vuoksi lohduttaa
heitä, minkä voin. ja sanoin heille, että mitä ihmiset olivat
heille uskottaneet, oli vain lorua: mitä hyötyä oli riistää heiltä
rohkeutensa jo edeltäpäin, kaikessa tapauksessa he ehtivät me-
nettää sen vielä.

Vaikka eivät näyttäneetkään niin rotevilta ja kestä-
viltä kuin olin toivonut, niin näyttivät he siivoilta ja luotet-
tavilta ihmisiltä. Siinä suhteessa he ovatkin täyttäneet toiveet,

joita mvöskään, mitä kestävyyteen tulee, eivät ole pettäneet.
Muuten yleensä he eivät olleet minulle miksikään erityiseksi
hyödyksi erinäisillä luonnonkansojen ominaisuuksilla: tieduste-
luihin heitä ei siis koskaan käytetty.

Professori Friisin pyynnöstä kehotin kotia tultua Baltoa
kirjoittamaan matkakertomuksen lapinkielellä, johon hän hyvin
mielellään suostui. Erityisiä osia tästä pitkästä kertomuksesta
professori Friis on hyväntahtoisesti kääntänyt minulle, tehden
sen niin sananmukaisesti kuin suinkin. Kerrottuaan lähtönsä
Lapista ja miten matkalla oli riistetty häneltä ja hänen tove-
riltaan rohkeus muun muassa selittämällä, että minä olen ihan
suunnaton ihminen, jatkaa Balto seuraavalla tavalla:

»Huhtikuun 14 p:nä lähdimme Trondhjemista ja tulimme
Kristianiaan huhtikuun 16 p:nä. Nansen oli lähettänyt muuta-
man miehen tulivaunu-asemalle vastaanottamaan meitä: se oli
Sverdrup, joka tuli meidän luo ja kysyi: »Oletteko te niitä
miehiä, jotka lähtevät Nansenin kanssa?^ Me vastasimme, että
olimme molemmat. Sverdrup kertoi, että hän myöskin oli yksi
niitä, jotka lähtevät Nansenin kanssa, ja hän sanoi tulleensa
meitä vastaanottamaan. »Tulkaa minun kanssani,» ja me me-
nimme, ja hän vei meidät muutamaan ravintolaan, joka on
Toldbodkadun varrella, n:o 30.

Tunnin perästä tuli Nansen ja Dietrichson tervehtimään
meitä. Oli suloista ja eriskummallista saada nyt nähdä tämä
vieras isäntä, nimittäin Nansen. Hän oli meille vieras, vaan
hänen kasvonsa loistivat meille, aivan kuin ne olisivat olleet
kotona olevien vanhempaimme kasvot, niin lempeiltä ne mi-
nusta näyttivät ja samanlainen oli hänen tervehdyksensäkin.
Koko kaupungin vieras väestö oli hyvin ystävällistä meille
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lappalaisille sillä aikaa kuin olimme Kristianian kaupungissa:
siitä ajasta tulimme yhä iloisemmiksi ja se oli hyvin hupaista
meille.

Kun me nyt läpi koko tämän kirjan kulemme yhdessä

näiden viiden miehen kanssa, joista olen lyhyesti maininnut,
niin lienee syytä lähemmin esitellä heidät lukijalle. Minä alan
norjalaisilla ja otan heidät ijän mukaan.

Otto Neumann Sverdrup syntyi lokakuun 31 p:nä 1855
Harstadin talossa Bindalissa Helgelannissa. Isänsä oli maa-
tilan- ja metsänomistaja Ulrik Sverdrup, äitinsä Pedra Knoph.

Syntynyt kun oli ankarassa luonnossa ja lapsuudesta tot-

tunut kulkemaan metsissä ja tuntureilla kaikenmoisissa toimissa
ja kaikissa ilmoissa, hän oppi pian suoriutumaan omin neu-
voinsa' ja luottamaan omaan voimaansa. Jo pienenä poikana
hän alkoi liikkua suksilla, ja itsestään selvää on, että sellainen
koleikko seutu kuin Bindal on sovelias reippaiden ja neuvok-
kaiden suksimiesten kasvattamiseen.

Kymmenvuotiaana hän sai pyssyn ja siitä aikain hän
vuotta nuoremman veljensä kanssa kierteli alituiseen ympä-
riinsä metsästyksillä, talvella hiihtämässä, keväällä teiren soiti-
mella ja syksyisin karhujen ja muun metsänriistan jälessä.

Häntä ei lähetetty mihinkään kaupungin kouluun, vaan
hän luki kotona kotiopettajan johdolla. Vaan kirja ei kuiten-
kaan tunnu koskaan häntä miellyttäneen. 17 vuotiaana hän
meni merille ja oli siellä monet vuodet osaksi norjalaisilla,
osaksi amerikkalaisilla laivoilla.

Vuonna 1878 hän suoritti perämiestutkinnon Kristianiassa
ja kulki sitten merillä monet vuodet perämiehenä. Perämie-
henä ollen hän joutui muutamalla skuunarilla Skotlannin länsi-
rannikolla haaksirikkoon, ja tässä hän täysin osoitti, mitä oli
miehiään. Pelastuksestaan miehistö sai kiittää etupäässä hänen
mielenmalttiaan ja sitkeyttään.

Sittemmin hän kapteenina kuletti muuatta skuunaria ja
sen jälkeen höyrylaivaa, yhden vuoden hän oli myöskin muu-
tamalla kalakntterilla Nordlannin rannikolla matalikkokalas-
tuksessa.

Muutamia, vuosia sitte tiedusteltiin Göteborgissa miestä,
joka olisi halukas kulottamaan Nordenfeltin vedenalaisen aluk-
sen Pohjanmeren poikki Englantiin; luvattiin palkinto sille,
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joka tahtoi ryhtyä tähän vaaralliseen tehtävään, vaan ei ollut
ketään uskaltavaa. Silloin Sverdrup tuli sinne sattumalta, kuuli
puhuttavan asiasta ja tarjoutui heti. Hän sai erään sukulai-
sensa koneenkäyttäjäksi, ja nämä nyt kahden olivat halukkaita
lähtemään tällä epävarmalla aluksella, jota ei kukaan vielä
ollut koetellut pitemmillä matkoilla; Sverdrup piti sitä kerras-
saan urheiluna, vaan sitte viime hetkessä ne, jotka olivat asiassa
tekemisissä, rupesivat tuumimaan ja kuletuttivat aluksen hinaa-
malla Englantiin.

Viime vuosina Otto Sverdrup on enimmäkseen ollut ko-
tosalla isänsä luona, joka noin yksitoista vuotta sitten möi ta-
lonsa Bindalissa ja muutti etelämpään, Tranan maatilalle Sten-
kjaerissä. Hän ryhtyi täällä kaikenlaisiin toimiin, milloin oli
metsänhakkuussa, milloin tukinlauttauksessa, joissa oli etevä
päällikkö: väliin oli seppänä, väliin kalastajana, siinä toimessa
osoittautuen olevansa venepäällikkö sellainen, ettei toista pa-
rempaa.

Mieluisinta huvia oli hänestä maailmankaatomyrskyssä
purjehtia nordlantilaisessa veneessä, kun tämä neljällä reivillä
halkoili hyökyaallokkoa.

Selvää on, että tällainen mies oli ihan kuin luotu sel-
laista retkeä varten, johon minulla nyt oli aikomus ryhtyä.
Tuollaisen ympäri liehujan vaihtelevassa elämässä hän oli
oppinut suoriutumaan kaikenlaisista vaikeuksista: aina hän oli
tyyni, ei koskaan neuvoton.

Olaf Christian Dietrichson syntyi Skognissa Levangerin
lähellä toukokuun 31 p:nä 1856. Isänsä oli piirilääkäri Peter
Vilhelm Krejdahl Dietrichson ja äitinsä ( anuta Pauline Ditle-
vine Due. Hän sai karkaisevan kasvatuksen ja aikaiseen totu-
tettiin hänet miehekkääseen urheiluun ja elämään luonnossa.
Hänellä oli melkein puolen penikulman matka Levangeriin
kouluun, jossa kävi vuoteen 1873; sittemmin hän oli Trond-
hjemin latinakoulussa ja sen jälkeen vuoteen 1876 Mariboga-
denin koulussa Kristianiassa. Nautittuaan yhden vuoden ajan
yksityistä opetusta hän tuli kadetiksi v. 1877; hän nimittäin
otettiin silloisen viisiluokkaisen sotakoulun keski (n. s. toiselle)
luokalle. Upseeriksi hän pääsi 1880 ja helmikuussa 18S2 nimi-
tettiin aliluutnantiksi Trondhjemin prikaattiin; v. 1886 kohosi
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hän luutnantiksi ja toukokuussa 1890 kapteeniksi samassa pri-
kaatissa.

Talvina vv. ISB2 ja 1884 hän kävi Kristianian voimistelu-
keskuskoulun valmistuakseen voimistelun ja aseenkäytön opet-
tajaksi, ja 1887 hän määrättiin apulaisopettajaksi tähän kouluun.

Luutnantti Dietrichson on koko elämänsä ollut harras
urheilun harjoittaja. Luonto on hänelle antanut voimakkaan
ja suhteellisen ruumiin ja hyvällä kasvatuksella on se yhä ka-
raistunut ja kehittynyt.

Täysikasvuisena hän on joka talvi tehnyt pitkiä suksi-
matkoja eri paikoissa Norjaa; Skienistä Trondhjemiin hän on
suksilla kulkenut useimmat laaksot, eikä liene monta, jotka
olisivat nähneet enemmän talvista Norjaa kuin hän.

Retkellä hänen sotilaskasvatuksensa kautta hankkimansa
tiedot olivat suureksi hyödyksi. Hän se melkein yksin hoiti
meteorologista päiväkirjaa; typografiset mittaukset ja kartat,
joita tehtiin retkellä, niinikään ovat häneltä lahtosin. Alttiu-
della ja tunnokkuudella, jota on mahdoton tarpeeksi ylistää.
otti hän toimekseen nämä tehtävät, ja mitä on sen työn suo-
rittaminen, jonka hän on tehnyt, sellaisissa olosuhteissa, sen
voi ymmärtää ainoastaan se, joka on koettanut tehdä meteo-
rologisia havannoita, tarkkuudella ja täsmällisesti kuin taval-
lista, 30 asteen pakkasessa, kun on henkimeneisiin väsynyt.
tahi kun kuolema ja häviö uhkaa joka puolella, tahi kirjoittaa.
kun sormet ovat kylmän turmelemat, ajetuksissa niin, että töin-
tuskin voi kynää pitää — siihen vaaditaan tahdonlujuutta, tar-
mokkuutta tavallista enemmän.

Kristian Kristiansen Trana ei ollut kuin kahdenkymme-
nen neljän vuoden vanha, kun hän lähti retkelle. Hän ei ollut
tosin läheskään sillä ijällä, jota minä pidän sopivimpana sel-
laisten ponnistusten kestämiseksi, joita oli odotettavissa, vaan
hän oli rohkea ja vankka ja sellainen halu hänellä, että har-
valla. Sen vuoksi en epäillyt ottaessani häntä Sverdrupin suo-
situksella eikä minulla ollutkaan sitte syytä katumiseen, vaikka
hän ei ollutkaan vielä parhaassa ijässään.

Hän oli syntynyt helmikuun 16 p:nä 1865 Grinnan tilalla,
joka kuuluu Tranan maatilaan, minkä .Sverdrupin isä nyt
omistaa. Kotiseudullaan hän on ollut metsätöissä, ja pari kertaa
hän on ollut merelläkin; siten hänkin oli tottunut vähän kuhunkin.
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Hän oli luotettava ja kelpo mies, ja kun Kristian sanoi
ottavansa jonkun tehdäkseen, niin tiesin, että se tuli tehdyksi.

Samuel Johannesen Balto on taloittunut lappalainen Ka-
rasjokista ja oli kahdenkymmenen seitsemän vuoden vanha,
kun hän oli retkellä mukana, Hän on keskikokoinen eikä

Kristian Kristiansen.

muodossaan ole mitään erityistä lappalaista piirrettä; hän on
n. s. jokilappalaisia, jotka usein ovat pitkäkasvuisia ja ovat
suomenrodulla runsaasti sekotettua.

Enimmän osan aikaansa hän oli ollut metsätöissä, vaan
useita vuosia oli ollut myöskin kalastajana, ja jonkun aikaa
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hän oli ollut tunturilappalaisten palveluksessa, poroja hoita-
massa; niinpä hän oli muun muassa ollut renkinä Ravnalla.

Hän oli vilkas ja valpas mies, oli innokas kaikessa, mihin
ryhtyi ja siinä suhteessa isosti erosi toveristaan Ravnasta; sen
lisäksi hän oli jotenkin sitkeä ja aina halukas auttamaan kai-

Samuel Balto ja Ole Ravna.

kessa, joten hänestä oli paljo hyötyä. Liukaspuheinen kun oli
ja murteellista norjankieltä puhuen, hän oli retkikunnan ratto.

Ole Nielsen Ravna on tunturilappalainen Karasjokseu-
dusta; hän oli neljänkymmenenviiden tahi -kuuden vuoden
vanha, hän ei tiennyt oikein varmaan. Koko ikänsä hän on
paimentolaisena asunut teltassa ja kierrellyt ympäriinsä poroi-
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necn Lapin tuntureilla. Porokarjansa hänen Grönlantiin läh-
tiessään ei ollut mikään suuri, luultavasti 200 ja 300 välillä.

Hän oli retkikunnan jäsenistä ainoa nainut mies; hän jätti
kotiseudulleen vaimon ja viisi lasta. Niin kuin jo ennen olen
maininnut, en tiennyt sitä edeltäkäsin; olin nimittäin säännöksi
asettanut, ettei kukaan retkikuntalainen saanut olla nainut mies.
Kuten tunturilappalaiset yleensä, niin hänkin oli hyvin hidas-
luontoinen: kun emme olleet kulussa, niin hänestä oli mielui-
sinta istua teltan nurkassa jalatristissä allaan, ja ihan ilman min-
käänlaista tehtävää, sitte kun oli pudistellut lumen itsestään.
Harvoin näki hänen ryhtyvän mihinkään ilman erityistä käskyä.
Hän oli hyvin pienikasvuinen, vaan oli hämmästyttävän vankka
ja sitkeä, vaikka aina tiesi säästää itseään ja voimiaan.

Varsinkin retken alkuaikana hän osasi huonosti norjaa,
vaan juuri sen vuoksi hänen huomautuksensa tulivat usein has-
sunkurisia ja herättivät paljon rattoisuutta. Hän ei osannut
kirjoittaa eikä ymmärtänyt sellaisia nykyajan laitoksia kuin
esim. kelloa, vaan lukea hän osasi ja rakkain kirjansa oli lapin-
kielinen Uusitestamentti, josta hän ei koskaan tahtonut erota.

Molemmat lappalaiset olivat, niin kuin itse tunnustivat,
lähteneet vain raha-ansiolle, eikä mieltyneinä matkaan tahi seik-
kailuihin; päinvastoin he hyvin pelkäsivät kaikkea ja säikäh-
tyivät pian. mikä ei olekaan ihme, kun iijattelec miten vähän
heillä oli selvillä asia. Että he eivät palanneet kotia yhtä
tietämättöminä, näkyy muun muassa niistä otteista Balton
kertomuksesta, joihin lukija saa tutustua jälempänä.

Lappalaiset muuten olivat siivoja ja rakastettavia ihmisiä,
heidän mielihartautensa oli usein kerrassaan liikuttava, ja minä
pian opin heistä pitämään paljo.
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Toinen luku.

Varustukset.

Tällaisten retkien onnistuminen, kuin tämäkin oli, riippuu,
se on selvä asia, paljo varustuksista, jopa tässä tapauksessa
olisi kysymyksessä ollut osanottajien henki, jolleivät varustuk-
set olleet sellaisia kuin tuli olla. Yksi naula tahi liite, joka ei
ole niinkuin olla pitää, on kylläksi hidastuttamaan koko mat-
kan, voipipa saada aikaan mitä pahimpia vastuksia: jokikinen
seikka on mitä huolellisimmin koetettava, eikä saa kyllästyä
muutoksiin ja vaivoihin, kunnes kaikki on niin täydellistä kuin
mahdollista. Kaikki riippuu monien monituisten pienten asiain
huomioonottamisesta ja huolenpitämisestä: ja niiden summa
antaa hyvän tuloksen, senpä vuoksi ei voi koskaan niihin liiaksi
arvoa panna — moni edellinen retkikunta on minun mieles-
täni aivan liian kevyesti sivuuttanut tämän asianpuolen.

Niin kuin edellä on mainittu, aikomukseni alkusiaan oli
käyttää koiria tahi poroja vetäjiksi. Näistä on erinomainen etu,
kun vain saa ensiksi eläimet sijoitetuksi sille paikalle, mistä
itse rekimatka on alettava. I^seat kokeneet miehet ovat sa-
noneet, että vetoeläimet eivät sovellu pitemmille retkimatkoille,
kun eivät eläimet, porot eivätkä koiratkaan, voi vetää omia
ruokavarojaan kuin ainoastaan rajoitetuksi ajaksi riittävän mää-
rän. Minä en ymmärrä tätä väitettä. Jos ei voikaan eläimiä
käyttää koko matkaan, niin onhan niistä hyötyä niin kauan kuin
ruokavarat riittävät, ja sitte voi ne tarpeen mukaan teurastaa.

Jos siis on tarpeeksi suuri joukko koiria tahi poroja ja
otetaan niille ruokaa, minkä jaksavat vetää retkikunnan ruoka-
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varojen ja varustusten lisäksi, niin niiden avulla voi päästä
hyvän taipaleen eteenpäin tarvitsematta rasittaa miehiä. Sa-
malla on eläimistä se etu, että teurastamalla niitä tarpeen mu-
kaan on aina tuoretta lihaa; siten ei tarvitse ottaa mukaan
niin suuria ruokavaramääriä väkeä varten, kuin muuten olisi
välttämätöntä. Siihen kun vihdoin on teurastanut viimeisen eläi-
men, on jo kulettu hyvä taival omia voimia sanottavasti kulut-
tamatta —• koko ajan on myöskin voinut syödä tarpeekseen
tuoretta lihaa, joka on varsin tärkeä seikka, ja voi siis jatkaa
matkaa yhtä raittiilla voimilla kuin matkan alussa.

Moni tähän arvellee, että tämä ei käy päinsä silloin, kun
vetoeläiminä on koiria, vaan siihen vastaan vain, että koke-
muksestani tiedän, että »syö nälkäinen jäneksenkin», ja että
koiran liha on maukasta — eskimolaiset pitävät sitä herkkuna
— ja että joka tällaisissa olosuhteissa ei voi syödä koiran lihaa,
hän ei ole sopiva osanottajaksi tällaiselle retkelle.

Jos olisin saanut hankituksi hyviä vetokoiria, niin olisin
siis niitä ottanut mukaani; koirat ovat näet siinä suhteessa
paljoa paremmat poroja, että niitä on mukavampi kulettaa ja
helpompi ruokkia; ne syövät samoja ruokia kuin me itse, jota
vastoin poroille pitää olla erityinen ruokansa, jäkälä, mikä on
tilanottavaa ja raskasta. Sillä ajalla, mikä minulla oli käytet-
täväkseni, ei ollut enään mahdollista vetokoirien hankkiminen;
minun täytyi siis luopua aikeestani tässä suhteessa. Ajattelin
hankkia poroja; kirjoitin Lappiin, jopa ostin jäkälääkin Rör-
aasissa. Vaan sitte näytti olevan varsin vaikea saada porot
kuletetuiksi Grönlantiin ja vielä vaikeampi saada ne Grönlan-
nissa maihin, niin että luovuin niistäkin. Niin jäin yksistään
miesten kanssa.

Vaan kun itsensä on pakko kulettaa mukanaan joka lei-
päpala, minkä syö, niin luonnollisesti koettaa tehdä kaikki niin
keveäksi kuin suinkin; ruokavarat, aseet, vaatteet, kaikki on
supistettava mahdollisimman vähimpään. Kun on tällaisessa
varustuspuuhassa, niin lopuksi rupeaa, melkein tietämättään,
laskemaan jokaisen kapineen arvoa sen painon mukaan, niin
että kun pienestä kynäveitsestä on kysymys, niin ajattelee,
paljoko se painaa. Vaan myöskin pitää varoa menemästä liial-
lisuuteen tässä keveyden tavottamisessa; kaluston pitää olla
lujaa, sillä se tulee monasti kovaan koetukseen; vaatteiden
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pitää olla lämpimät, sillä ei tiedä miten kylmä sattuu matkal-
lamme; ja ruoka-aineiden pitää olla ravitsevia ja erilaatuisten
ainesten pitoisia sopivissa suhteissa, sillä työ on oleva ankara,
luultavasti ankarampi kuin koskaan ennen yhdelläkään osan-
ottajista on ollut tehtävänä.

Rekimatkalla reki tahi kelkka on tietysti tärkeimpiä. Kun
aikain kuluessa Englannista on tehty niin useita rekiretkiä
pohjoisiin seutuihin, niin luulisi, että saadun kokemuksen no-
jalla on reki suuressa määrin kehitetty täydellisyyteensä. Vaan
niin ei kuitenkaan ole asia, eikä voi kylliksi ihmetellä, että
vielä niin viime aikaiset retkikunnat kuin esim. toinen saksa-
lainen pohjoisnaparetkikunta 1869—70 (Grönlannin itärannalle),
itävalta-unkarilainen pohjoisnaparetkikunta 1872—74 (Frans
Josefin maahan), vieläpä suuri englantilainten pohjoisnaparetki-
kunta Naresin johdolla 1875—76 (Smithin salmeen) lähtivät niin
suurilla, kömpelötekoisilla ja tarkoitustaan vastaamattomilla
reillä. Tässä suhteessa paremmin varustettuja olivat molemmat
viimeiset amerikkalaiset retkikunnat: Greelyn retkikunta 1881
-—84 ja toinen, joka Schleyn jaSoleyn johdolla lähetettiin edel-
lisen avuksi 1884.

Tavallinen vika näissä naparetkikuntain reissä on ollut
niiden raskaus, suuruus ja kömpelömäisyys. Kun tähän vielä
lisäksi mainitaan, että ne usein ovat olleet kapeajalaksisia, niin
ei ole vaikea ymmärtää, että ne ovat uponneet syvälle lumeen,
ja usein on niitä ollut melkein mahdoton saada kuletetuksi
edelleen. Muutamat retkikunnat ovat käyttäneet Amerikassa
käytännössä olevia rekiä, joissa on yksi ainoa, keulasta taivu-
tettu liistejalas. • Ne ovat tavallisesti koivulaudasta tahi muusta
sellaisesta, noin 21;; metrin pituisia ja 50 centimetrin levyisiä.
Näitä rekiä näkyy käytetyn jotämän vuosisadan alussa, Frank-
lin esim. käytti sellaisia ensimmäisellä retkellään. Englanti-
lainen matkustaja tohtori Rae ja hänen jälkeensä Greely käytti
samallaisia rekiä, joihin oli laitettu hyvin matala ja kapera
jalas molemmin puolin leveää pohjajalasta. Selvää on, että
nämä reet kantavat varsin hyvin pehmeällä lumella ja hyvin
sopivat sellaiselle kelille, vaan kovemmalla lumella hankaus
on liian suuri, joten niitä on raskas vetää.

Kummallista kyllä, että harvat retkikunnat ovat huoman-
neet varustaa reet leveillä jalaksilla. Tällaiset reet tuntuvat
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luonnollisimmilta meistä norjalaisista, jotka vanhastaan olemme
tottuneet sukstkelkkoihin. Tämä on pieni reki, leveillä suk-
senkaltaisilla jalaksilla, jota monissa seuduin Norjassa suksi-
miehet käyttävät niin metsissä kuin tuntureilla heinän, puun
ja muun sellaisen vetoon. Sitä yleensä vedetään jutkolla, vaan
ohjataan riuvulla, joka on kiinnitetty kupeeseen, ja joka varsi-
naisesti on tarpeellinen pidättämään kelkkaa luisumasta hiih-
täjän kintuille, kun lasketaan tulista vauhtia alas vuoria ja
mäkiä.

Suksikelkkaa käytetään paitse Norjassa myöskin Ruot-
sissa, Suomessa ja Siperiassa.

Tämä pieni kelkka oli minulle mallina sepitellessäni re-
keä retkelleni. Tässä kelkassa on nimittäin yhdistettynä ne
ominaisuudet, jotka vaaditaan vetokelkalta: se on luja ja kevyt,
ei kahlaa ja luistaa hyvästi kaikilla kelillä.

Paitse norjalaista suksikelkkaa oli myöskin osaksi mal-
linani Greelyn retkikunnan kelkka, jota myöskin käyttivät
Greelyn etsijät.

Reet valmisti suurella huolella ja taidolla puuseppä Kris-
tiansen, joka nyt asuu Naesissä Telemarkissa. Hän ei sääs-
tänyt vaivojaan täyttääkseen toiveitani ja saadakseen valituita
aineita.

Vasta lukuisien muutosten ja koetusten perästä, joita muun
muassa tein koematkalla tunturien yli Bergenistä Kristianiaan,
hyväksyin lopullisesti sellaisen reen, joita sitten käytimme
retkellä.

Kaikki muu puuaine, paitse jalakset, oli saarnipuuta, mitä
tarkalla valikoimisella oli sitkeintä ja lujinta saatu. Kun vali-
koitu saarni on, kuten tietty, lujaa rakennusainetta, niin kelk-
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käin päällysrakenne voitiin tehdä hyvin siro ja keveä lujuutta
silti pilaamatta.

Kahden kelkan jalakset olivat jalavata, toisten vaahteraa;
molemmat puulajit ovat nimittäin hyvin liukasta lumella. Siinä
suhteessa olisi kuitenkin ollut yhdentekevää mitä puuta olivat,
sillä ne raudoitettiin ohuilla teräskiskoilla, jotka ajateltiin ottaa
pois pehmeälle lumelle tultua, vaan joita kuitenkaan ei otettu
kuin yhdestä reestä ja muissa olivat koko matkan.

Oheen liitetty piirustus antanee niin selvän kuvan kelkan
rakenteesta, että enempi selitys on tarpeeton. Yhtään naulaa
ei käytetty: niiden asemesta pantiin siteet, jotka tekivät kel-
kan joustavammaksi, jotta se jysähdyksissä taipui, jolloin naulat
helposti irtautuvat; seuraus olikin, että koko matkalla eivät
reet vähintäkään särkyneet. Kelkkain pituus oli noin 2, 90 m
ja leveys noin o,fio m. Jalasten pituus alapuolelta oli nokasta
nokkaan 2,,,, m, leveys o. op . m. Kun jalakset olivat taivutetut
keulasta ja perästä, niin se lujitti kelkkaa ja samalla oli siitä
se etu, että jos keula olisi rikkoutunut, niin olisi voinut perän
kääntää keulaksi. Kohoava peräosa, joka näkyy kuvassa, oli
luokalle taivutettu ohut saarniriuku. Se oli hyvin käytän-
nöllinen kelkan ohjaamiseen ja työntämiseen hankalilla mailla,
missä piti olla kaksi miestä kullekin kelkalle.

Kukin kelkka painoi noin 11,. kg teräskiskoja lukuun
ottamatta, ja näiden kanssa 15,-. kg.

Niin kuin kuvassa näkyy, oli jalaksissa päällyspuolella pit-
kin keskustaa kohoava selänne, joka vahvisti — muuten ke-
veyden takia ohutrakenteista —jalasta ja teki sen joustavaksi.

Jokainen kelkka oli tarkoitettu yhden miehen vedettä-
väksi, vaan kun hankalilla paikoilla usein on tarpeellista lähet-
tää joku katselemaan mukavinta tietä, retkikuntaa silti pysäyt-
tämättä, ja kun sitäpaitse pehmeässä kelissä on etummaisena
kulku vaikeinta, niin on minusta sopivinta, että ensimmäistä
kelkkaa on vetämässä kaksi miestä. Tästä syystä oli meillä
ainoastaan viisi kelkkaa.

Minusta näyttää ehdottomasti edullisemmalle, että on
useampia pieniä kelkkoja kuin yksi tahi kaksi suurta, niin
kuin on käytetty useilla edellisillä retkillä. Hankalilla mailla,
missä on vaikea kulkea, suuret kelkat raskaine kuormineen
ovat varsin työläät liikutella; olisipa meidän retkellämme sei-
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laisten kulettaminen usein ollut ihan mahdotonta muuten kuin
kuorman purkamalla ja kantamalla. Me nyt sitä vastoin voimme
aina, kun kaksin tahi kolmin miehin autettiin yhtä kelkkaa,
kulkea edelleen kuormaa purkamatta; joskus meidän piti kan-
taa kelkkoja kuormineen päivineen.

Kelkkojemme taklaaminen purjehtimista varten kävi päinsä
varsin hyvin siten, että kaksi tahi kolme kelkkaa pantiin rin-
nakkain ja kytkettiin yhteen suksien tahi sompasauvain avulla,
jotka pantiin kelkkain yli poikkiteloin ja sidottiin kiinni; sitte
pystytettiin, erityisesti tätä tarkoitusta varten mukaan otetut,
bambusauvat mastoiksi. Purjeiksi käytettiin teltanlattiavaate
tahi pressupeitteitä. Kun me sitte ohjasimme kelkkoja keu-
laan asetetulla bamburuokoisella ohjauskangella, joka muistutti
vaunujen aisaa, niin purjehdimme tällä tavoin aika hyvin. Jos
tätä tarkoitusta varten varustautuisi erityisesti, niin luonnolli-
sesti voisi rakentaa paljoa mukavammin ja paremmin, kuin
mitä meillä oli. Minun mielestäni nimittäin tämä kulkukeino,
jota Grönlannin sisämaan jäällä ensiksi käytti amerikkalainen
Peary, tulee vastaisten retkikuntain ottaa enemmän huomioon
kuin tähän asti; erittäinkin eteläisten sisämaajäätikköjen tutki-
misessa saanee se suuren merkityksen.

Tällaiselle retkikunnalle kuin meidän, oli tietysti suksien
rakenne yhtä tärkeä seikka kuin kelkkainkin, vaan kun niistä
on puhe toisessa luvussa, niin viittaan vain siihen. Paitse suksia
oli meillä mukana myöskin intialaisia ja norjalaisia lumikenkiä.

Lumikenkiä käytetään muutamin paikoin Norjassa hyvin
yleisesti talvisin ja keväisin; varsinkin kevätkelillä ne ovat
hyvät, jolloin sukset eivät ole niin käypiä. Monin paikoin
käytetään niitä kuitenkin enimmäkseen hevosille. Hevoslumi-
kengät ovat aivan samanlaisia kuin ne, joita ihmiset käyttävät,
ainoastaan kiinnittämistäpä on tietysti erilainen ja sovellettu
hevosen kavion mukaan. Meidän tunturihevoset tottuvat hyvin
pian lumikenkiin ja voi sentähden näitä hevosia käyttää hyvin
sellaisessa lumikelissä, jossa muilla hevosilla ei kykene liikku-
maan. *)

*) Xenophonin Anabasis'essa (IV, V) näkyy, että jo v. 400 e. Kr. Arme-
nian ylänkömaan asukkaat käyttivät lumikenkiä hevosilla.
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Eivät intialaiset eivätkä norjalaiset lumikengät vedä ver-
toja suksille, kun näillä liikkuu niihin perehtynyt mies. Otin
kuitenkin lumikenkiä mukaan, siitä syystä, että luulin niiden
olevan suksia paremmat, kun oli vedettävä raskaita kelkkoja
mäkiä ylös. Siihen niitä käytettiinkin; minä itse pidin intia-
laisia lumikenkiä parempina ja sitä mieltä olivat muutkin nor-
jalaiset, paitsi yksi, joka ei voinut niitä hyväksyä; tarvitsi näet
vähän harjaantua niillä kulkemaan oikein, kompastelematta.
Hän käytti norjalaisia lumikenkiä. vaan ne upottivat paljoa
syvemmälle pehmeässä lumessa.

Norjalainen lumikenkä.

Me emme kuitenkaan kauan käyttäneet lumikenkiä; pian
huomasimme, että sukset ylämäessäkin ovat paremmat. Muu-
tamassa suhteessa lumikengät kuitenkin ovat paremmat kuin
sellaiset sukset, jotka eivät ole varustetut alapuolelta nahkalla,
ja siinä nimittäin, että ne ovat yhtä käytännöllisiä nuoskeas-
sakin kelissä, jolloin lumi tarttuu suksien pohjaan. Toinen etu
on myöskin se, että lumikengät ovat paljoa kepeämmät kantaa
kuin sukset.

Tämän jälkeen varustuksistamme tärkeintä oli vene. Sen
tuli olla niin keveä, jotta jaksoi vetää sen merijään yli, vaan
samalla niin luja, että se kesti kaikki ne koetukset, jonka alai-
seksi se oli varmaankin joutuva oikullisten ajojäätelien seassa
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kulettaessa. Sen vuoksi rakennutin sen erityisesti tarkoitusta
varten Kristianiassa herra Hansenilla, joka on Kristianian ny-
kyisen venetelakan johtaja.

Veneen pituus oli 5,9G m, suurin leveys i, SB ja syvyys sisä-
puolella 0,,.,. Laudotus oli kaksinkertainen, kumpikin 10 mm

Vene.

paksuinen, välissä ohut purjekangas. Sisimmäinen laudoitus
oli petäjää, ulkopuolinen Norjan rautatammea; laudotukset oli-
vat mitä huolellisimmin niitatut toisiinsa. Kaaret, taivutettua
saarnipuuta, olivat 26 mm leveät ja 13 mm paksut, 157 mm
välimatkalla toisistaan. Ulkopuolelle, kölin molemmille puolin,

Makuusäkki.

laitettiin mäntyjalakset. Jalasten tarkoituksena oli veneen tuke-
minen, kun sitä vedettiin jäitä pitkin, vaan nyt kokemukseni
mukaan on parempi, ettei jalaksia ole, sillä vene luistaa silloin
kepeämmin niin jäällä kuin vedessäkin; sitä paitse jalakset
voivat jäiden sulloutuessa joutua puristuksiin ja siten turmella
veneen.
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Yleensä veneemme oli erittäin tarkoituksenmukainen;

se oli luja ja joustava ja siten kesti hyvin jäiden puserrusta.
Kuitenkin olen taipuisa neuvomaan yksinkertaista laudoitusta
kaksinkertaista parempana, koska silloin on helpompi korjata
venettä. Kaksinkertaisessa laudoituksessa tunkeutuu vesi hel-
posti laitain väliin ja tekee veneen raskaammaksi.

Tärkeä kapine kaikkien pohjoisseutujen retkikuntain va-
rustuksissa on makuusäkki. Sellaisella retkellä kuin meidän
oli, on tietysti varsin tärkeää, että vaate, josta säkki on tehty,
on niin keveää kuin suinkin ja samalla mahdollisimman läm-
mintä. Edellisillä retkillä on tähän käytetty osaksi villavaa-
tetta tahi huopaa, osaksi nahkaa. Villavaate on nahkaa pa-
rempi siinä suhteessa, että se paremmin läpäsee haihtumiset,
ja kovassa kylmässä ei siis kosteus tiivisty niin suuressa mää-
rässä villavaatesäkissä kuin nahkasäkissä, vaan toisekseen on
Villasella se paha vika, että se on liian ohut siihen lämpömää-
rään nähden, minkä se antaa. Alussa ajattelin ottaa villasia
makuusäkkejä, vaan huomasin, että ne eivät ole tarpeeksi läm-
pimiä, ja pelkään, että, jos olisin ne valinnut, niin emme olisi
hengissä päässeet Grönlannin länsirannalle.

Monien koetusten perästä päätin ottaa poronnahkaset
makuusäkit, joka minusta oli parasta ainetta, mitä olin tilai-
suudessa hankkimaan. Poronnahka on painoonsa nähden läm-
pimintä kaikista nahkalajeista, joita tunnen; varsinkin vasojen
talvinahka on erinomaisen kevyttä ja lämmintä.

Sellaisia nahkoja en kuitenkaan silloin voinut saada, vaan
täytyi tyytyä vaatimien nahkoihin, jotka ovat melkoista ras-
kaampia. Paha vika poronnahkoissa on se, että karva helposti
kuluu, kuin myöskin se, että nahkan ei tarvitse paljo kostua,
ennen kuin karva lähtee. Tässä suhteessa on koirannahka
paljoa parempi ja kestävämpi; vaan lämpösuhteessa se ei ole
poronnahkan veroista. Koirannahkaa vielä parempi on suden-
nahka, jolla on vain se vika, että se on kallista. Meidän ma-
kuusäkkimme nahkat kestivät hyvin koko matkan sekä talven
ajan länsirannikolla; nahkat oli erityisesti valmistanut turkkuri
Brandt Bergenissä, ja minulla oli syytä olla varsin tyytyväi-
nen niihin.

Meillä oli kaksi säkkiä, joihin kuhunkin oli tarkoitettu
mahtuvaksi kolme miestä. Tämä on varsin tarkoituksenmu-



kaista, koska kolmenmiehen säkki on tietysti keveämpi kuin
kolme yhdenmiehen säkkiä, ja samalla suurempi säkki on
paljoa lämpimämpi, kun kolme makaajaa lämmittää toisiaan.
Vielä suurempi hyöty tässä suhteessa olisi ollut, jos olisi ollut
vain yksi säkki koko retkikunnalle; vaan en uskaltanut paneu-
tua alttiiksi niille vaaroille, joita olisi voinut siitä olla, sillä jos
se reki, jossa tämä säkki oli, olisi joutunut jäärailoon, niin oli-
simme olleet ihan ilman mitään suojaa yökylmässä, jota vas-
toin jos meiltä olisi joutunut hukkaan toinen kolmenmiehen
säkki, me emme olisi olleet aivan neuvottomia, sillä hätätilassa
olisi säkkiin mahtunut neljä miestä, ja siinä tapauksessa olisi
vuoroon käytetty säkkiä.

Ulkopuolelta säkit olivat varustetut irtonaisella kaista-
leella, joka kahdella hihnalla voitiin kiinnittää säkin suun kan-
neksi. Kun ei ollut kovin kylmä, tuli liian lämmin, jos aukko
sulettiin, vaan kun sattui pakkanen, niin olimme hyvillämme,
voidessamme kannen pingottaa niin kauas kuin hihnat yltivät;
aina oli tarpeeksi ilmanvaihtoa ra'osta, joka kaikissa tapauk-
sissa jäi auki; ei tarvitse Grönlannin sisämaan jäätiköllä paljo
kylmän yön raitista ilmaa makuusäkkiin, kun jo tuntuu sitä
olevan tarpeeksi. Säkkien suojelemiseksi kosteudelta olin teet-
tänyt päällyksen hienosta öljykankaasta, vaan kun tulimme
Grönlannin sisämaan jäätikölle, niin hylättiin nämä päällykset.

Ilmalla täytettäviä kautsukkipatjoja makuusäkkien alle
en pitänyt tarpeellisena, kun säkit olivat poronnahkaa. Sel-
laiset patjat ovat raskaita ja o.n sen vuoksi hyvä, kun voi ne
välttää.

Vaatteita meillä muuten, koko aikana, siitä saakka kun
Norjasta lähdimme, muutamia varavaatekappaleita lukuun otta-
matta, ei ollut paljon muuta kuin mitä päällämme oli. Paitse
kaksi peskiä ja poronnahkahousuja, jotka olivat lappalaisilla,
ja pientä oravannahkavuorista takkia, jonka minä olin mukaani
ottanut, vaan jota en paljon ollenkaan käyttänyt, meillä ei
ollut mitään nahkavaatteita. Niin hyvin päällysvaatteina kuin
alusvaatteina oli ihan villasta. Iholla oli hieno villapaita ja
villa-alushousut, sitte paksumpi islantilainen villatakki, ja sitte
päällysvaatteet, joina oli kaapu, polvihousut ja lumisäärykset,
jotka kaikki olivat norjalaista sarkaa, mikä näytti olevan varsin
asiaansopivaa. Villanen on niin ruumiinponnistuksissa kuin
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muutenkin yleensä terveellisintä pukineena, se kun ei estä
haihtumista, niinkuin pellavainen, pumpulinen ja nahkavaate.
Meidän oli varottava hiostumista, sillä kovassa pakkasessa siitä
voi olla seurauksena vilustuminen. Meidän piti sen vuoksi
sen mukaan kun lämpenimme vähentää vaatetta ja niin tavoin
tapahtui, että näki retkikunnan jäsenet 20 ja 30 asteen pakka-
sessa vain villapuserossa ja hikoilevan kuin kesäpäivänä ikään.

Tuulisilla ilmoilla sekä lumessa ja sateilla oli meillä villa-
puvun päällä kevyt puku hienosta ruskeanvärisestä purjevaat-
teesta tahi mitähän oli jotakin sellaista, jonka olisi pitänyt muka
olla kyllästytettyä, niin että piti vettä, vaan se ei pitänyt. Tuu-
lessa ja lumituiskussa tämä puku oli erinomainen, ja me käy-
timme sitä paljo sisämaan jäätiköllä, sillä se suojasi hyvin hie-
noa pyrylunta vastaan, joka aivan kuin pöly tunkeutuu villa-
vaatteeseen, jossa sulaa ruumiin lämmöstä ja kastelee liko-
märäksi.

Purjevaatepukuun kuuluvaan takkiin oli kiinnitetty pää-
hine, joka oli niin avara, että sen voi vetää kasvoille ja suo-
jella niitä tuulelta, joka kovalla pakkasella tuntui purevalta ja
uhkasi poskia ja nenää.

Lappalaisten puvusta tuskin voi parempaa sanoa kuin
mitä Peder Dass lausuu lapinpuvusta:

Ja oudot on vaattehet kansan •en
ja kuori on kumma ja muinainen,
mut koskaan se ei sitä hylkää.

Heili' aina on vaan samat vaallrhcl,
kokohameet nuo avokaulaisct
ja neulotut puuhkin ja päärmein.

On kaatiot leikatut yhtehcn
ja lujaan vyötetyt lanteillen.
povohiehojen nahkasta vuori.

Puku moinen se kulkua estä
ja siksipä vaivatta, nopsana, hei.
Lapin mies peninkulmia hiihtää.
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Mitä viimeksi sanottuun tulee, niin on kuitenkin huo-
mautettava, että Ravna usein hikoili kauheasti.

Jalkineiksi käytimme, paitse tavallisia pikinculoskenkiä.
myöskin n. s. lapikkaita, jotka tehdään raaoista vuodista tahi
myöskin, niinkuin meidän kenkämme olivat, parkitusta nah-
kasta. Kengäs on pehmyttä nahkaa, joka sivuilta on taivu-
tettu ylös ja jalkaterän kohdalle ommeltu kiinni päälliseen
(kautoon). Tällaisia kenkiä käytetään paitsi Lapissa nimellä
»komagit» myöskin Suomessa, ja eskimolaisten »kamikit» ovat
valmistetut samalla tavalla. Islannissa myöskin olen nähnyt
samansuuntaisia jalkineita, vaikka olivat rumempi- ja kömpc-
lömpitekoisia. Lapikkaissa käytimme paksuja villasukkia ja

Lapikas

niiden päällä paksuja vuohenkarvasääryksiä, jotka olivat läm-
pimät ja samalla imivät kosteuden ja pitivät jalat kuivina,
jota varten lappalaiset käyttävät kengissään saraheinää (carex
vcsicaria).

Lapikkaat ovat erinomaiset jalkineet suksilla ja lumi-
kengillä kulkiessa. Ne ovat lujemmat kuin vuotakengät ;") ja
varsinaiset karvakeng"ät, vaan niillä on se paha vika, että ne
eivät ole niin lämpöiset kuin viimeksimainitut. Niinpä kävi
joskus, että meillä oli vaikea saada kenkiä jalasta, kun sukat,

*\ Raaksi parkitusta tahi myöskin aivan raasta karvapäällisestä häiän

■> nodasta tehdyt kengät. Näitä niinkuin myöskin karvapäällisiä lapikkaita Norjan
s-uksimiehet paljon käyttävät.
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säärykset ja kengät olivat jäätyneet toisiinsa. Lappalaisilla oli
kullakin kaksi paria komageja ja sen lisäksi nuoremmalla lap-
palaisella vielä yksi liika pari, jotka toi lahjaksi minulle. Hyvät
komagit tehdään poron koipinahkasta. Takakoipien nahka
pannaan pohjaksi jasivuiksi, etukoipien nahka päälliseksi. Nah-
kat pidetään vuorokauden ajan väkevässä parkissa tahi parki-
taan myöskin tervavedessä. Sitten ommellaan nahkat niin, että
karvapuoli tulee päällepäin. Tällaisia kenkiä valmistetaan myös
poron otsa- ja päänahkasta, niitä sanotaan yleensä kallok-
kaiksi, ja ne ovat lämpöisemmät kuin edelliset, vaan eivät ole
niin lujia.

Nämä komagit», joissa siis on karva päälläpäin, ja lap-
palaiset pitävät saraheinää käyttäen kenkiä silleen ilman sukkia
avojalkaan, ovat hyvin lämpöiset ja erinomaisen hyvät hiih-
täessä. Kun minä otaksuin, että meillä retkellä olisi hyvin
nuoskea, jota tällaiset kengät eivät siedä, niin en sen vuoksi
varustanut niitä mukaan. Ne kostuttua turmeltuvat hyvin pian.
jonka vuoksi tarvitsevat tarkkaa hoitoa. Vaan suojasta ilmaa
meillä ei paljo ollut. Baltolta saamani lapikkaat panin jal-
kaani kulettuamme joitakuita penikulmia itärannalta, käytin
niitä melkein koko matkan länsirannalle sekä sitte osan talvea,
ja sittekään ne eivät olleet vielä kuluneet, kun vein ne kotia
Norjaan. Ne olivat siis odottamattoman lujat, kun ottaa vielä
huomioon että ne eivät olleet enään uudet saadessani, Balto
nimittäin oli niitä jo yhden talven pitänyt. Tulin siis täysin
vakuutetuksi komagien sopivaisuudesta tällaisille retkille, ja
on syytä niitä puolustaa. Ne ovat varsin keveät, niitä voi
varalta ottaa yksi tahi kaksi paria. Muuten on niitä, kuten jo
on sanottu, hoidettava hyvin, jos mieli niiden kestää. Kun ne
ovat kostuneet, niin on paras kuivata ne siten, että maata men-
nessä kääntää ne nurin, karvapuolen sisäänpäin, ja vetää ne
jalkaansa yöksi nukunta-ajaksi. Täten nahkapuoli kuivaa ja
se on tärkeintä kun on varottava, ettei karva irtaudu.

Käsineinä oli meillä suuret villalapasel. Niiden päälle
kovassa pakkasessa tahi tuulessa vedettiin suuret koirannahka-
kinttaat, joissa karvapuoli oli ulospäin. Kun nämä kinttaat
täyttää niin kuin lapinkengät saraheinillä, niin ne ovat hyvin
lämpöiset.
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Koneiden ja piirustusneuvojen käyttelemistä varten oli
minulla villasormikkaat.

Päähineenä oli meillä villalakki, jonka voi vetää korville
ja niskan yli. Sitä paitse oli meillä niin kuin jo mainituissa
purjevaatetakeissakin. myöskin sarkakauhtanoissa päähine. Kun
kaikki oli päällä, niin oli pää hyvin suojattu ankarintakin pak-
kasta ja tuulta vastaan.

Tällaisilla retkillä varsin tärkeät ovat kilolasit silmien
huikenemisen estämiseksi. Mitä on tällaisten pienten seik-

Puiset silmäsuojukset

käin unohuttaminen, siitä on Majsejev'in Novaja-Scmljan ret-
kikunta 1859 elävänä esimerkkinä, kun näet kilolasien puute
teki esteen koko retkikunnan onnistumiselle. Kilolasimme oli-
vat tummaa, savunväristä lasia, muutamissa suojukset sivuilla
tcräslankaverkosta, jotka estivät alaalta ja sivuilta tulevan
valon. Minulla oli tällaiset lasit, jotka olin saanut Nordenskiöld-
ilta ja jotka huomasin erinomaisiksi. Paitse näitä käytettiin
myöskin puusta tehtyjä {katso kuvaa), joissa oli vaakasuora
läpi kummallekin silmälle, samantapaisia, joita useat polariseli-
tujen kansat käyttävät. Tällaiset suojukset ovat erittäin asian-
mukaiset ja ovat siinä suhteessa paremmat muita, että kun
niissä ei ole lasia, niin ne eivät kuuretu eivätkä siten estä nä-
kemästä. Vaan toisekseen niillä on se paha vika, että ne rajoita
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tavat näköpiirin: tämä on varsinkin hiihtäessä hyvin vastuk-
sellista, kun ei näe jalkoihinsa. Sitä saattoi kuitenkin vähän
auttaa sillä, että tehtiin pystösuora läpi vaakasuoran yli.

Telttamme, jonka luutnantti Ryder Kööpenhaminassa hy-
väntahtoisesti hankki minulle, ja joka oli muodoltaan vähän
sen näköinen, jota hän oli käyttänyt retkillään Grönlannin
länsirannalla, olin laitattanut niin, että sen voi purkaa viiteen
osaan: kahteen sivukappaleeseen. kahteen päätykappaleeseen
sekä lattiakappaleeseen. joka oli vedenpitävää purjevaatetta.

Näin järjestäissä ajattelin voivani käyttää kaikkia teltan-
osia purjeiksi rekeihin purjehdittaessa: vaan sivu- ja pääty-
kappaleet olivat niin hienoa ja kevyttä pumpulivaatetta. että
pelkäsin tuulen repivän ne; ja olisi ollut, lievimmin sanottuna,

varsin ikävää sellaisessa lumipyryssä ja pakkasessa, jota saimme
kokea, jos teltta olisi repeytynyt.

Muuten pumpulivaate, josta teltta oli tehty, suojeli meitä
erinomaisesti sateelta, tuulelta ja lumipyryltä. Ja kun kepey-
den vuoksi on välttämätöntä, että teltta on ohutta vaatetta.
niin neuvon vastaisia retkikuntia ompeluttamaan yhteen koko
teltan ja lattian, joka tulee olla, niin kuin oli meilläkin, veden
pitävää purjevaatetta. Teltta on silloin aivan kuin säkki, niin
että siinä on vain yksi ainoa aukko, oviaukko, ja kaksi reikää
lattiassa, joista tclttavaajat isketään lumeen. Näin laitettuna voi
yhtähyvin käyttää purjeeksi lujaa teltan purjevaatelattiaa, kun
muun osan antaa jäädä sidottuna riipuksiin etupuolelle, ja saa
vältetyksi sen vastuksen, joka meille tuotti paljon haittaa, että
nimittäin teltan liitoksista tuiskuaa lunta sisään. Meille kävi
tuiskuilla niin, että aamusilla, kun pistimme esiin päämme ma-
kuusäkeistä, niin näimme niiden olevan yltäpäätä lumessa.

Telttamme lattian pinta-ala oli niin suuri, että kaksi kol-
menmiehen makuusäkkiämme juuri parahiksi mahtui lattialle,
kun ne asetettiin niin, että toisen aukko oli samalle päin kuin
toisen pohja.

Teltan kolme vaajaa, kaksi pystyvaajaa ja yksi poikit-
tainen, oli bamburuokoa ja olivat hyvin käytännöllisiä, Kahta
pienempää käytettiin myöskin suksisauvoina.

Telttaköydet kiinnitettiin rautakoukuilla. Telttamme paino,
jonka monellaisten muutosten jälkeen sain melkoisesti vähene-
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maan, on paha kyllä unohtunut mielestäni. Muistelen kuiten-
kin että köysineen. koukkuineen ja vaajoilleen se ei noussut
päälle 8 kg.

Se pysyi erinomaisen hyvästi lumessa: vaan usein myrs-
kvilla pelkäsimme sen pettävän, ja sen vuoksi ehdottelen va-
rustuksiin lisäksi muutamia myrskyköysiä. Meillä tosin oli sel-
laisia, vaan pari niistä katkesi kiinnityskohdastaan ja niitä ei
ollut sittemmin helppo korjata.

Keitto-kone on hyvin tärkeä kapine rekiretkillä, sillä
kun kaikki on jäätynyt, niin sen avulla pitää valmistaa joka
tippa juomavettä, minkä ei voi ruumiinsa lämmöllä saada. En-
nen kaikkea on tärkeää, että se. mikäli
mahdollista, säästää poltto-ainetta, toisin
sanoen, että siinä polttoaine palaa niin
tarkoin kuin suinkin ja lämpö, mikä siitä
syntyy, tekee mahdollisimman suuren
hyödyn. Täten poltto-aineen kuluttami-
nen tehdään mahdollisimman pieneksi,
ja kuormaston pää-asiallisimpain osien
paino saadaan vähennetyksi.

Poltto-aineena on epäilemättä parasta
väkiviina, jonka kuitenkin pitää olla niin
puhdasta kuin mahdollista. Paitse muita
etuja, niinkuin puhtauteen y. m. nähden,
antaa se korkeimman kuumuuden pai-
noonsa verrattuna. Kaksi vikaa sillä on.
Se kun on juoksevaa, niin voi sitä kan-

Keitto-kone.

taa hukkaan. Sitä saa estetyksi kuitenkin hyvillä astioilla,
lujilla ja varmoilla kranoilla ja varovaisuudella. Toiseksi voi
sitä juoda ja kriitillisillä hetkillä voi kohtuullisinkin joutua an-
karaan kiusaukseen. Tätä voi estää sillä, että siihen seotetaan
metyli-alkoholia, niin kuin me teimme.

Luonnoksen keitto-koneeseeni olin saanut Greelyn ret-
kellä käytetystä laitoksesta, ja ystäväni, kemisti Schmelckin
laboratoriossa tehtyjen useiden kokeitten jälkeen, päätimme
rakentaa tässä esitellyn keitto-koneen.

Jotta sulattamiseen voitaisiin käyttää ruumiin lämpöäkin.
oli joka miehellä pullo, joka oli tehty hienosta läkkipellistä
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Ja joka oli litteä, niin että sen voi haitatta kantaa rintansa
päällä. Pullo täytettiin lumella.

Ruokavarojen rekiretkellä tulee olla suuremmaksi osaksi
kuivia ravinto-aineita, kun nämä painonsa suhteen ovat ravit-
sevampia. Konservit ovat kyllä terveellisempiä ja sulavampia,
vaan ovat raskaita, niin että niitä voi käyttää ainoastaan pie-
nen määrän.

Olin edeltäpäin laskenut tarvitsevamme neljännes kg tahi
vähä enemmän kuivattua lihaa, saman verran rasva-ainetta ja
jonkun verran enemmän leipää, paitse muita aineita, niin kuin
suklaata, sokeria, lihapcptonia, hcrnelientä j. n. e., niin että
päivän annos miestä kohden tuli olemaan i kg tahi niille määrin.

Päivän annoksemme, tehtyjen laskujen mukaan, sisälsivät
noin 200 gr munavalkuaista, 240 gr rasvaa, 230 gr tärkkelystä
ja sokeria. Nyt on useiden tehtyjen kokeiden kautta (prcyssi-
läisillä sotilailla ankarassa palvelustoimessa) huomattu, että an-
karaa työtä tekevä mies tarvitsee:

191 gr munavalkuaista,
63 „ rasvaa,

607 „ tärkkelystä ja sokeria.

Jos nyt otetaan huomioon, että 100 gr rasvaa ravinto-
arvossa vastaa 230 gr tärkkelystä tahi sokeria, niin meidän
päivän annokset tähän verrattuna olisivat olleet:

200 gr munavalkuaista,
63 „ rasvaa,

637 n tärkkelystä ja sokeria.

Kun hiilivedyn tarve, niin kylmässä ilman-alassa kuin
me olimme, lisääntyy melkoisesti, niin huomaa helposti, että

meidän päivän annoksemme eivät olleet ylellisiä; kuitenkin
luulen, että ne olisivat olleet riittävät, jos vain meillä eri aineet
olisivat olleet edellä mainitussa suhteessa. Vaan erehdyksen
takia pujahti ruokavarustuksiimme virhe, sellainen nimittäin,
että rasva-ainetta tuli vähän, ja tämä virhe tuotti meille ikä-
vää kärsimystä.

Herra Beauvois, Köpenhaminasta, jonka oli hankittava
pemmikani (rasvalla seotettua kuivattua lihaa), oli minulle
ilmoittanut valmistavansa pemmikanin amerikkalaisella tavalla.
Minulla ei ollut tilaisuutta suulliseen keskusteluun asiasta hänen
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kanssaan, vaan otaksuen, että hänen pemmikaninsa, niinkuin
tavallinenkin, oli puoleksi tahi kolmanneksi osaksi rasvaa ja
muuten kuivattua lihaa, niin tilasin häneltä sitä tarpeellisen
määrän. Viime hetkessä, matkalla Köpenhaminan kautta, saan
tietää, että hänen pemmikanistaan oli rasva tarkoin puhdistettu.
Tämä oli hämmästyttävä tieto; vaan kun olin varustanut mu-
kaani voita ja maksapasteijoita, niin arvelin että tulemme kui-
tenkin toimeen. Vaan niukkaa oli, ja niin kävi, että me ret-
kellä saimme kärsiä rasvan nälkää, josta sitä kokemattomalla
tuskin voi olla hämärää aavistustakaan. Beauvais'in kuivattu
liha muuten oli erinomaista.

Kapteeni A. Hofgaardin neuvosta koetin Beauvais?in
maksapasteijoita, vaan ne huomattiin ihan sopimattomiksi käyt-
tää rekimatkoilla; sillä ensiksikin tavara on liian raskasta ravin-
toarvoonsa verraten, ja toiseksi siinä on vettä, joka jäätyy ja
tekee pasteijan niin kovaksi, että meiltä katkesi niihin veitsen
teriä ja lopuksi täytyi meidän särkeä niitä kirveellä, josta taas
oli seurauksena, että saimme juosta ympäriinsä keräämässä
palasia, joita sinkoili lumihangelle.

Varsin tarkoituksen mukaista on Rousseaun lihapulveri-
suklaa. Sillä on kaksi hyvää ominaisuutta, se on ravitsevaa
ja hyvänmakuista. Meillä oli sitä 20 kg, joka oli tilattu teh-
taasta Parisista. Ilmoituksen mukaan on tässä suklaassa 20

prosenttia lihapulveria. Me söimme sitä pienissä erissä olles-
samme kulussa ja huomasimme sen erittäin virkistäväksi. Se
on luultavasti kerrassaan erinomaista, kun syö sen kanssa tar-
peellisen määrän rasva-ainetta.

Se on kokemukseni mukaan hyvin sulavaa, jota vastoin
pemmikani ei ole. Tällä seikalla on haittansa ja etunsa. Hel-
posti sulava aine joutuu pian ruumiiseen ja vatsa on pian tyhjä;
tuntee taas nälkää. Sellainen ruoka on mielestäni erinomaista
nautittaviksi pienissä erissä voimain virkistämiseksi kovassa
työssä. Toisekseen sellainen ruoka-aine, kuin pemmikani, on
varmaankin monelle vatsalle liian raskaasti sulavaa. Suuri osa
ravintoaineita vaeltaa silloin suolistossa ruumista hyödyttämättä.

Yleensä täytyy pitää ratkaistuna asiana, että keveästi
sulavat ruoka-aineet ovat edullisimpia pohjoisseutu-retkillä.
Tulee siis koettaa varustaa niitä mukaansa niin paljo kuin
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mahdollista. Kevyesti sulavien ruoka-aineiden ravinto-arvo
on niiden painoon verraten suurempi kuin huonommin sulavien.

Leipänä oli osaksi ruotsalaista näkkileipää, joka on hyvin
kevyttä ja jolla on se etu, että se ei maistu kuivalle eikä
synnytä siten janontunnetta, osaksi lihakorppua (meatbiscuits).
Nämä piti erityisesti tilata Englannista ja niissä oli, paitse jau-
hoja, määrätty prosentti lihapulveria. Ne ovat hyvänmakuisia
ja ravitsevia.

Lämpimäksi juomaksi, joka ei ole välttämätöntä, vaan
kieltämättä suureksi nautinnoksi, käytettiin enimmäkseen suk-
laata aamuisin ja hernelientä illoin. Suklaata ei tietysti laitettu
lihapulverisuklaasta, jota syötiin ainoastaan raakana, vaan ta-
vallisesta vanillasuklaasta.

Herneliemeen käytettiin saksalaista tuotetta, jota Erb-
senwurst'in nimellä saadaan A. Schöke & K:nilta Görlitz'issä.
Bohnenwurstia ja Linsemvurstia käytettiin myöskin. Näissä
tuotteissa on, paitse jauhetuita herneitä, papuja tahi virnaita,
myöskin läskiä ja sianlihaa.

Minä koetin samallaista tuotetta, joka oli valmistettu Lon-
toossa, vaan siihen ei ollut seotettu rasvaa niinkuin saksalai-
seen valmisteeseen, joka sen vuoksi maistui niin hyvälle.

Meillä oli vielä mukana kahvia ja teetä. Kahvia oli
meillä kahvi-ekstraktina noin puolitoista litraa. Käytettyämme
sitä pari kertaa jälkeenpuolisten ja illalla, ja huomattuamme,
että se maistui hyvälle ja tuntui elähyttävälle, vaan että seu-
raavana yönä nukutti huonosti tahi ei voinut nukkua ollen-
kaan, *) niin rajoitin kahvin juonnin, jotta sitä annettiin silloin
tällöin aamusella; vaan kun se ei silloinkaan vaikuttanut mei-
hin hyvää, niin julistettiin se, lappalaisten suruksi ja kauhis-
tukseksi, kerrassaan pannaan siihen saakka, kunnes saavuimme
hyvin lähelle länsirannikkoa.

Tee minun kokemukseni mukaan on paljoa vähemmän
vaarallista kuin kahvi, samalla kuin se on hyvin virvoittavaa.
Heikkoa teetä sakeutetun maidon tahi sokerin kanssa juotiin

*) Ekstraktin vaikutus meihin kaikkiin, lappalaisiinkin, oli ihan silminnäh-
tävä. Sen tuotti varmaan empyreumatilliset öljyt, cofeini, joiden myrkylliset
vaikutukset ovat tunnetut. Kahvi-ekstrakti tekotapansa takia sisältää näitä aineita
paljo suuremmassa määrässä kuin tavallisella lailla valmistettu kahvi, ja samalla
tulee siinä vähennetyksi myöskin rauhoittava aine cofeini.
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sen vuoksi useammin, varsinkin aamusilla sitte, kun suklaa
oli loppunut.

Yleensä kokemukseni kerrassaan vastustaa kiihoittavia
aineita, niin kahvia, teetä, tupakkaa kuin väkijuomia. Hyvä
terveyssääntö on, että aina pitää elää niin yksinkertaisesti ja
luonnollisesti kuin mahdollista, vaan ennen kaikkea kovissa
ponnistuksissa, varsinkin kylmässä ilmanalassa. Joka uskoo
voittavansa jotakin kiihoittamalla ruumistaan ja sieluaan, hän
osoittaa, että hän ei tunne yksinkertaisimpia fysiologisia lakeja
ja että häneltä puuttuu kokemusta tahi hyvää tahtoa seuraa-
maan kokemustaan. Onhan niin päivän selvää ja luonnollista,
ettei tässä elämässä saa mitään maksamatta siitä tavalla tahi
toisella, ja että siis keinotekoinen kiihoitus, sittekin jos ei sillä,
niinkuin kuitenkin epäilemättä on laita, olisikaan mitään suo-
ranaisesti vahingollista vaikutusta, tuottaa ainoastaan ohimene-
vän ärsytyksen, jota seuraa lainaus.

Paitse suklaata, joka on ravitsevaa samalla kun se on
miedosti kiihoittavaa, eivät sellaiset keinotekoiset kiihoitusaineet
anna ruumiille mitään varsinaista ravintoa, ja ne voimat, joita
etuantina saa yhdeksi silmänräpäykseksi, pitää maksaa seu-
raavassa silmänräpäyksessä vastaavalla lainauksella.

Jotkut tähän ehkä sanovat, että on tilaisuuksia, jolloin tar-
vitsee voimia ainoastaan yhdeksi hetkiseksi. Vaan siihen vas-
taan, etten ymmärrä, miten sellaisia tilaisuuksia sattuisi tällai-
silla retkillä, joilla päinvastoin pitää tehdä työtä niin säännölli-
sesti ja varmasti kuin mahdollista.

Useastakin tämä on niin selvän selvää, että heistä on
liikaa siitä puhuakaan; vaan näkeepä kuitenkin vielä viime
aikoina retkikuntia lähtevän varustettuina suurilla määrillä tu-
pakkaa ja päälle päätteeksi niin turmelevilla kiihoitusaineilla
kuin väkijuomilla. Hyvin kuvaava käsityksestä tässä suhteessa
on esim. luettelo juomavaroista, joita toisella saksalaisella poh-
joisnaparetkikunnalla oli mukanaan molemmissa laivoissa Ger-
maniassa ja Hansassa. On surullista, kun tämä erehdys tuottaa
sellaisia seurauksia kuin Greeleyn retkikunnallekin, mikä oli
viimeinen suuri murhenäytelmä arktisessa löytöhistoriassa. Kun
esim. näkee, miten uljas kersantti Rice, uupuneena, nälistyneenä
ja kylmettyneenä, uskoo voivansa pelastaa henkensä ottamalla
lasin rommia, johon oli seoitettu ammonjakkia (pahinta mitä
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voi keksiä), ja heti sen jälkeen kuolee ystävänsä Fredrikin
käsiin, kun Fredrik riisuu yltään vaatteet, paitaan saakka, läm-
mittääkseen ystävänsä jähmettyneitä jäseniä j. n. e., niin ei voi
olla tuskaa tuntematta ajatellessa, että niin paljon rohkeutta,
niin paljon tarmokkuutta ja alttiutta siten suorastaan haaska-
taan. Minä en tahdo puhua kauheista juomingeista, joihin tä-
män retkikunnan väestö antautui tässä tylyssä seudussa, kuo-
leman saartamana kaikilta tahoilta.

Alkoholi lamauttaa sitkeyden, vaan sen lisäksi se suora-
naisesti vahingoittaa sillä tavoin, että se alentaa ruumiin läm-
mön ja heikontaa vatsan toiminnan, se tylsyttää tarmon ja
yritteleväisyyden, varsinkin kun miehet, niinkuin Greelyn ret-
kikunnassakin, ovat nälistyneitä ja kurjia.

Vaan mitä on sanottava, kun niin kokenut polarimatkus-
taja kuin Julius Payer, lausuu kirjassaan itävalta-unkarilais-
pohjoisnaparetkikunnasta, että »pieni annos rommia päivittäin
on melkein välttämätön, varsinkin hyvin kylmässä ilmanalassa,
aivan kuin viina ei olisikaan juuri kylmässä ilmanalassa vahin-
gollisinta, aivan kuin ei olisikaan todistettu, että se ei kohota
ruumiinlämpöä, vaan alentaa! Useat luulevat kuitenkin sen
lämmittävän, kun he juotuaan tuntevat, että »se sisällisesti
lämmittää», ja kun he lämpenevät syötyään hyvän päivällisen
monine viineineen.

Monet ovat sitä mieltä, että jollei tahdokaan käyttää vii-
naa päivittäin, niin pitää sitä kuitenkin olla mukana lääkkeeksi.
Minä mielelläni myöntäisin heidän olevan oikeassa, jos vain
minulle osoitettaisiin yksikään ainoa tapaus, jolloin viina on
välttämätöntä. Siihen saakka kuin sitä ei tehdä, pysyn siinä
väitteessä, että tämäkin, tekosyy viinan mukaanottamiseksi on
hylättävä.

Oikeinta on tykkänään hylätä alkoholi juomatavarana
arktisilta retkiltä. :)

*) Fysiologian professori Kristianian yliopistossa Sophus Torup on huo-
mauttanut minulle koesarjasta, joita oli tehty englantilaisilla sotilailla ja jotka
ovat varsin valaisevia. Joukko sotamiehiä sai määräyksen marssimaan määrätty
taival mahdollisimman lyhyessä ajassa. Jotkut saivat konjakkia mukaansa eri
määrät, toiset ainoastaan vettä. Tuloksena oli, että kula enemmän alkoholia oli
nautittu marssilla, silli enemmän aikaa marssimiseen tarvittiin.
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Vähemmin turmiollista kuin alkoholijuomat on retkillä
tupakka, vaan tämäkin — niin poltto- kuin suutupakkakin —

vaikuttaa vahingollisesti kovissa ponnistuksissa, ja semminkin
M-llaisilla retkillä, joilla ravintoaineita ei ole niin runsaasti.
Tupakka ei vaikuta pahasti ainoastaan ruuan sulatukseen, vaan
lamauttaa ruumiin voimiakin ja yleensä heikentää sitkeyttä ja
kestävyyttä.

Tupakan poistamista kerrassaan pohjoisseuturetkiltä vas-
tustaa muuten muuan seikka, johon ei voida vedota viinaky-
symyksessä lei näet mukaan oteta juoppoja), että nimittäin
useimmat ihmiset ovat niin tupakkaan tottuneita, jotta he tun-
tevat ankaraa kaipuuta, kun heidän pitää olla ilman. Siitä
syystä ei ole viisasta tehdä muutos yhtäkkiä, vaan ainoastaan
vähitellen vähentää tupakan käyttäminen. Vaan toisekseen ei
saa kovin ankaria tupakanpolttajia tahi -purijoita mukaan ot-
taakaan.

Retkikunnan jäsenistä oli tupakkamiehiä neljä — vanha
lappalainen Ravna ja minä emme polttaneet — vaan tupakka-
annokset olivat varsin vähäiset; Grönlannin jään yli kulettaissa
annettiin piipullinen tupakkaa vain joka sunnuntai, sekä erit-
täin juhlallisissa tilaisuuksissa.

Paitse ylempänä mainittuja ruokavaroja oli meillä vielä
voita, kuivattua kampelaa, joka oli hyvin rasvaista ja jota me
sen vuoksi pidimme suuressa arvossa, vähän sveitsiläistä juus-
toa, vähän herajuustoa, kaksi laatikkoa kaurakorppuja, vähän
lakkahilloa, kuivattua kuminakaalia, vähän lihapeptonia, useita
laatikoita sakeutettua maitoa y. m.

Sitä paitse saimme Stavangerin konservitehtaalta lahjaksi
sen tuotteita, jotka olivat meille varsin tervetulleita ja mais-
tuivat hyvälle ollessamme ajojäissä ja veneretkellä Grönlannin
itärannalla. Näiden ylimääräisten herkkujen ansioksi on luet-
tava se, että ruokavaramme, jotka oli laskettu 2:ksi kuukau-
deksi, riittivätkin 2 1yksi eli siitä hetkestä kun me lähdimme
Jasonista siihen hetkeen, jolloin Sverdrup ja minä saavuimme
Godthaabiin. Olipa meillä paljo ruokavaroja, varsinkin kui-
vattua lihaa, jälellä ja useat meistä niitä käyttivät vielä pitkän
aikaa sen jälkeen, kun olimme tulleet Godthaabiin. Vielä
joulun aikana syötiin kuivattua lihaa, joka oli ollut eväänä
Grönlannin sisämaan jäällä.
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Ruokavarustuksiin tavallaan kuuluvina on mainittava
myöskin kaksi pyssyä ampumavaroineen. Molemmissa pys-
syissä oli luotipiippu 9 mm läpileikkauksella ja haulipiippu,
kaliiperi 20. Tästä pienestä sisustasta on se etu. että ampuma-
varojen määrän saa melkoisesti vähennetyksi, ja minä huo-
masin pyssyt aivan riittäviksi niin hylkeiden kuin vesilintujen
ampumiseen. Jääkarhusta ne tekevät täydellisesti lopun, kun
vain pyssyn perässä on oikea pyssymies. lässäkin niin kuin
kaikessa muussakin on tärkein asia miehen kunto.

Näillä kivääreillä oli kaksinainen tarkoitus. Ensinnäkin
niillä oli hankittava ruokavaroja itärannikolla, varsinkin siinä
tapauksessa, että olisi välttämätön talvehtia siellä; ja sitä varten

ajattelin itärannalle jättää määrän ampumavaroja ja toisen ki-
väärin. Toiseksi aijoin niillä hankkia meille tuoretta ruokaa
länsirannalle tultua, jollemme heti pääsisi ihmis-asunnoille. Sillä
kun kerran on päässyt meren rantaan ja kun on pyssy ja jota-
kin siihen panemista, niin aina sitä jotakin saa henkensä piteiksi.

Tieteellisiä koneita oli retkikunnalla:
Teodoliti. erinomainen kalu. jonka oli valmistanut kalu-

seppä Olsen Kristianiassa. Se oli kyllä raskas ja raskaalla
alustalla: vaan sen sijaan se toimitti erinomaisesti tehtävänsä
niin maa- kuin tähtihavaintoja tehdessä. Tällaisia retkiä var-
ten on epäilemättä parasta teettää kapineet aluminiumista;
siten niiden paino melkoisesti supistuu.

Sekstanti keinotekoisella horisontilla. Sekstanti oli pieni
laskukone, Perken, Son iv Raymont'ilta Lontoosta, erinomai-
nen kapine, joka teki tehtävänsä hyvin. Horisonttina käy-
tettiin elohopeaa: puolipäivän aikaan ei koskaan ollut niin
kylmä, että se olisi jäätynyt. Kun elohopea on hyvin ras-
kasta, niin luulen että esim. öljy paremmin soveltuisi hori-
sontiksi.

Suuntaamislevx kolmella kompassilla väärinnäytösten mit-
taamiseksi ja trigonometrillisia mittauksia varten.

Viisi taskukompassia.
Kolme aneroidt-barome/riä Perken, Son A. Raymont/ilta

I .ontoossa.
Hypsometri eli kiehutusbarometri, joihin kuului kaksi ter-

mometriä. Tällä barometrillä voi tarkoin määrätä veden kie-
humispisteen, joka, niin kuin tietty, muuttuu ilmanpainon mu-
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kaan ja siis korkeudenkin mukaan. Minä huomasin tämän

barometrin hvvin mukavaksi ja keveytensä takia varsin sopi-
vaksi tällaiselle retkelle, jossa elohopeabarometri käy liian ras-
kaaksi ja hankalaksi kulettaa.

Kuusi pynrtöfermometriä. Nämä ovat niin laitetut, että

ne voi sitoa nuoraan ja sillä huiskuttaa niitä kiivaasti ympä-
riinsä ilmassa. "Tällä tavoin termometrin kuula tulee niin run-
saan ilmamäärän yhteyteen, että auringonsäteiden vaikutus
siihen on melkeen kadonnut, ja siten voi helposti mitata ilman
lämmön jopa ihan auringon paahteessa.

Kun sitoo hienon vaatteen, esim. harson tahi muuta sel-
laisia, kuulan ympärille ja kostuttaa vaatteen, riin voi sillä,
vertaamalla kuivaan termometriin, mitata ilman kosteuden.

Hiui 'm iterm ometri ja
Spritermometri,

molemmat lahjoja Kroghilta Kristianiasta.
Neljä ankkurikelloa n. s. puolikronometriä. Tavalliset

taskukronometrit eivät juuri sovellu tällaisille retkille, ne kun
muutamissa asemissa pysähtyvät helposti. Muuten meidän kel-
loillamme oli huono onni. Yksi putosi maahan ja pysähtyi
kerrassaan; toinen, luultavasti samasta syystä, rupesi käymään
säännöttömästi; kolmas, minun vanha kelloni, heitti käymästä
arvatenkin likaisuuden takia, vaan neljäs kävi hyvästi koko
ajan ja oli erinomainen kello.

Minä luulen, että retkikunta oli instrumentteihin nähden
hyvin varustettu, ja siitä on suurin ansio luettava Kristianian
meteorologisen laitoksen johtajalle, professori H. Mohn'ille.
Väsymättömällä innolla hän toimitti tieteelliset varustuksemme,
ja jos olemme kotia tuoneet jonkin arvoisia havaintoja, niin
on meidän siitä kiittäminen suureksi osaksi häntä.

Professori Petterson, Tukholmasta, pyysi minua ottamaan
mukaani ilmanäytteiden ottamista varten tarpeellisia laitok-
sia. Ilma otettiin lasisilintereihin. jotka olivat täydellisesti
ilmattomia ja kiinni sulatetut. Kun ne avattiin, niin täyttyivät
ne luonnollisesti heti ilmalla, ja kun ne nyt uudelleen huolelli-
sesti sulatettiin kiinni, mikä helposti kävi spriilampulla ja pu=
hallusputkella, jotka olivat sitä varten tehdyt, niin niihin sulettua
ilmaa voi kulettaa minne hvvänsä.
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Tarpeellinen kapine kaikilla uusimmilla tutkimusretkillä
on valokuvauskone. Minulla oli pieni aparatti kahdella rulla-
kasetilla, joissa oli paperirullat hyvin aralla gelatinifiluksella.
Lasilevyt olisivat olleet tietysti raskaita ja sopimattomia.

Paperirullain muuttamista varten oli minulla myöskin
kaksi punasta lyhtyä, toinen lasista ja toinen varalyhty pape-
rista, joka kuitenkin oli parempi. Näihin lvhtvihin (Ti viisi
stearinikynttilää.

Muita koneita, aseita y. m. s. oli:
Kaksi aluminikiikaria, kaksi podometriä, yksi kirves, kai-

kenlaisia eri työaseita, niinkuin veitsiä, viiloja, naskali (piki-
lankaa), neuloja, pihdit, ruuviavain, pieniä ruuveja rekikiskoihin
y. m.; edelleen punnitusneuvot ruokavarojen jakamiseen; tyro-
lilaisia jäähokkia; ruuvinauloja kengänpohjiin; alppiköysiä ma-
nillahampusta; varajutkoja kelkkoihin; alppikirveitä, varsi bam-
buruovosta — joita käytettiin myös suksisauvoiksi — yksi
teräslapio, joka voitiin ruuvata suksisauvaan ja jolla luotiin
lumi teltanpohjan paikalta; useita bamburuoko-sauvoja, joita
käytettiin mastoina ja peräsiminä niin hyvin kelkoilla kuin
veneillä purjehtiessa; hinaustalja veneiden ja kelkkain hinaa-
miseksi hankaloilla paikoilla; piirustusneuvoja, muisti- ja piirus-
tuskirjoja, logaritmitaiilu, merikalenteri vv. 1888 ja 1889, y. m.;

suuri polttolasi, tulusneuvot, tulitikkuja, jotka osaksi olivat
ilmanpitoisissa läkkilaatikoissa ja jaettuina eri kelkkoihin, jotta,
jos joku osa joutuisi hukkaan, meillä kuitenkin olisi tarpeeksi;
kolme 10 litran sprii-astiaa; pressuja, osaksi vedenpitoisesta
purjevaatteesta, osaksi öljyvaatteesta, joilla peitettiin kelkka-
kuormat; kuusi suurta säkkiä, joilla me aijoimme kantaa tava-
rat hankalilla paikoilla, missä kelkkoja ei voinut vetää; vaan
itse asiassa niitä käytettiin yksityisten vaatevarojemme säi-
liöinä; erilaisia venetarpeita, niinkuin köysiä, venehakoja (bam-
buruokosia), lyhyviä hakoja, jotka olivat varustetut leveillä
terillä, niin että niitä voi käyttää huoparimina ja olivat varsin
käypiä kapeassa avovedessä ajojäissä, jossa muut airot ovat
liian pitkiä; tavallisia airoja, käsipumppuja letkuineen veden
tyhjentämiseksi veneistä, kun ne olivat lastissa, y. m. Sitä
paitse meillä oli pieni apteekki, jossa oli nahkaa ja siteitä jalka-
ja käsikatkelmien sitomiseksi, kloroformia, kokainiliuosta lumi-



sokeustuskain lieventämiseksi, hammastippoja, vatsapillereitä, va-
selinia y. m., kaikkea tietysti mahdollisimman vähässä määrässä.

Huhtikuussa teimme pienen koeretken muutamaan met-

sään Kristianian läheisyydessä. Retkikunnan jäsenistä oli vain
yksi poissa. Tästä retkestä kertoo Balto:

»Eräänä iltana lähdimme muutamaan metsään, kappaleen
matkaa kaupungista, ollaksemme siellä yötä ja koetellaksemme
nukkua poronnahkasäkeissä. Kun me illalla tulimme metsään,
jossa vö oli vietettävä, teimme teltan. Sitten oli keitettävä
kahvi koneella, jota kiehutettiin spriillä. Keittiön kattila täy-
tettiin lumella ja tuli sytytettiin. Se paloi useampia tunteja,
vaan ei kiehunut. Meidän piti koettaa juoda haaleaa vettä,
johon pantiin kahve-ekstraktia. Se ei maistunut miltään, sillä
se oli melkein kylmää. Illalla, kun ruvettiin nukkumaan, niin
neljä norjalaista konttasi makuusäkkeihin. Nansen käski mei-
dänkin mennä säkkeihin, vaan me sanoimme, että tulee liian
lämmin. Meidän ei tarvitse mennä säkkeihin, me arvelimme.
ja niin nukuimme paljaan taivaan alla. Aamulla heräsin noin
o paikoilla ja näin, että miehet nukkuivat kuin karhut säkeissä.
Minä panin uudestaan maata ja nukuin klo 9:ään. Silloin he-
rätin heidät, sillä tiesin, että kyyti oli tilattu meille 10 ajaksi.»

Tämä kertomus osoittaa, että jotkut osat varustuksistamme
esim. keittokone, eivät vielä olleet siinä kunnossa kuin voi-
vat olla. Vaan vielä oli aikaa parantelemisiin; ne tehtiinkin
joutuisasti, ja kun me toukokuun ensi päivinä lähdimme mat-
kalle, kun yhdennellätoista hetkellä olimme saaneet useita tär-
keitä tarpeita, niin oli ainakin suurin osa sellaisessa kunnossa,
kuin toivoa voi. ja mikä ei vielä siinä kunnossa ollut, se voi-
tiin matkalla laittaa.
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Mäenlasku vanhalla tavalla.
(Piirtänyt Edvind Nielsen )

Kolmas luku.

Sukset ja hiihtäminen sekä suksen historia
ja kehitys.

Petki, josta tässä kirjassa kerrotaan, on tykkänään Norjan
hiihtotaidon lapsi. Tekijä itse on neljänvuoden vanhasta

suksiin perehtynyt, samoin kuin kaikki osanottajat olivat tot-
tuneita suksimiehiä, ja koko retken suunnitelman perustuksena
oli kulku suksilla, jotka ovat ehdottomasti parhaat kulkuneuvot
lumimailla.

On siis syytä alkaa lyhyellä selityksellä suksista, ja sitä
enemmän on tähän syytä, kun varsin harvoissa maissa, joissa
suksia ei käytetä, tiedetään mitä hiihtäminen on, ja tästä mat-

kakertomuksesta jää paljo ymmärtämättä, jos ei tunneta hiih-
tämistä.

Luonnollista on. että niistä, jotka eivät ole nähneet suksia,
näyttää varsin kummalliselta, että kahdella veistetyllä puupa-
lalla voi niin nopeasti kulkea lumen peittämillä mailla, ja jo
noin 640 vuotta, sitten on siitä huomauttanut Kongespeilet'in
tekijä. Hän tutkii koko kysymystä kesytettyni lentäväin lohi-
käärmeiden olemassa olosta Intiassa ja lausuu, että meistä
tuntuu ihmeelliseltä kuullessamme puhuttavan sellaisista eläi-



mistä: vaan meillä on seikkoja, jotka muiden maiden asuk-
kaista näyttävät vielä ihmeellisemmiltä, ja hän sanoo:

Vaan suuremmalta ihmeeltä tuntuu se, mitä kerrotaan
miehistä, jotka voivat kesyttää puupalasen eli liistukan niin,

että mies. joka ei ole nopeampijalkanen kuin muutkaan, kun
hänellä on kengät jalassa tahi on avojaloin — että hän, heti
kun on sitonut 7 tahi 8 jalan pituiset liistukat jalkoihinsa, voit-
taa lentävän linnun tahi nopeimmin laukkaavan koiran, tahi
poron, joka kuitenkin juoksee kaksi vertaa nopeammin kuin
hirvi: sillä on suuri joukko miehiä, jotka voivat käyttää suk-
siaan niin hyvin, että yhdellä syöksyllä voivat keihäällään osata

o poroa ja sittemmin vielä useampia. Tämä nyt on tuntuva
ihmeelliseltä, suunnattomalta ja uskomattomalta niissä maissa,
joissa ei tunneta, millä juonella eli keinolla liistukoita voi kc-
svttää niin nopeiksi, että tuntureilla ei mikään, joka maata
seuraa, voi paeta sen miehen kulkua ja nopeutta, jolla on liis-
tukat jaloissaan. Vaan heti kun hän ne riisuu, niin hän ei ole
nopeampi kuin muutkaan miehet. Vaan niissä seuduissa, joissa
ei olla niihin totuttu, tuskin on niin reipasta miestä, joka ei
menettäisi kaiken reippautensa, kun tuollaiset puupalat sido-
taan hänen jalkoihinsa. Me tunnemme tosiksi nämä asiat ja
meillä on talvella, heti kun lunta tulee, tilaisuus näkemään
paljokin sellaisia miehiä, jotka osaavat sen juonen eli keinon.-

Sukset tehdään puusta ja ovat Norjassa tavallisesti 8— io

sentimetriä leveät ja noin _y metriä pitkät, väliin pitemmät,
väliin lyhemmät. Alapuolelta ne ovat suorat, tasaiset ja sileät,

kärestä enemmän tahi vähemmän taivutetut, väliin vähän keu-
lavat kannaltakin. Jalkaan ne kiinnitetään varpaallishihnoilla.
jotka ovat laitetut noin keskikohdalle susta ja joihin jalkaterä
pistetään. Hyvillä suksimiehillä on sen lisäksi kannantakaiset,
varpaallisesta kannan ympäri menevä hihna.

Hiihtäessä ei nosteta suksia, niin kuin muutamain tallus-
telijain näkee tekevän, vaan ne kuletetaan tasaisesti, niin että
no liukuvat pitkin lumen pintaa. Suksen jälet muodostavat
kaksi vhtäsuuntaista latua.

Vastamäkeen nousu ei käy tietysti niin helposti kuin hiih-
täminen tasaisella maalla, jossa hyvällä kelillä voi saavuttaa
suuren nopeuden, vaan tottunut suksimies kuitenkin vastamäes-
säkin voittaa muut. Tvrkkiä mäkiä noustaan kulkemalla viis-
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toon kahtakäteen. Myötämäkeä menevät sukset itsestään. Tar-
vitsee vain pysytellä niillä ja ohjata niitä.

Suksi luistaa huonommin tahi paremmin eri kelien mu-
kaan. Niin esim. nuoskea lumi tarttuu suksen pohjiin, »takal-
taa», jolloin on hyvin raskasta hiihtää.

Tätä vastaan käytetään monia keinoja, erilaisia voitele-

Ylä- ja alamäkeen uudenaikaisella tavalla.

(Piirtänyt valokuvan mukaan Edvind Nielsen.)

mistapoja ja usein käytetty keino on suolapussilla tahi suola-
tulla kalalla sivellä suksen pohjia, mikä aina hetkeksi aikaa
auttaa.

Kaikki puulajit eivät yhtä paljo takalla. Niinpä mänty-
suksia pidetään erinomaisina nuoskealla lumella. Parhaat nuos-
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kcdii lumen sukset ovat nahkalla pohjatut. Niissä on vain se
vika. että nahka imee kosteutta, mikä tekee sukset raskaiksi.
Vasta sataneella lumella sukset eivät myöskään luista. Lumella
on sataessaankin taipumus tarttumaan. Sama on ominaisuus
pyrylumellakin. Tuulessa lumi muuttuu hienoksi pölyksi, ah-
tautuu kiinteäksi, niin että se kestää kävellä. Sukset takertuvat
siihen kiinni. Varsinkin on keli tahkea, kun lumi on satanut
pakkasella ja sitte on suvennut. Lumi on alkujaankin silloin
ollut hienoa. Tällaista pyrylunta, ja lujinta laatua, oli meillä
suksikeli melkein koko matkan Grönlannin sisämaan jäällä.

Hiihtäminen on Norjan kansallisin urheilu, ja se on haus-
kaa urheilua. Jos jollekin annettaisiin nimi urheilujen urheilu,

niin se olisi tuleva hiihtämiselle. Ei mikään siinä määrässä
karkase jäntereitä ja tee ruumista lujaksi ja notkeaksi. Ei mi-
kään kehitä siinä määrässä neuvokkuutta ja malttia, eikä mi-
kään niin vahvista tahdonlujuutta eikä reipastuta mieltä kuin
hiihto. Voiko ajatella terveellisempää ja puhtaampaa huvitusta
kuin raikkaana talvipäivänä pistää sukset jalkaansa ja lähteä
metsille? Voiko kuvailla hienompaa ja ylevämpää kuin poh-
joinen luontomme, kun lumi peittää valkoisena ja pehmoisena
kvvnärien paksulta metsät ja vuoret? Voiko ajatella mitään
vapaampaa ja suloisempaa, kuin kiitää linnun nopeudella met-
säistä rinteitä talvituulen ja kuusten oksien leyhytellessä kas-
vya ja silmiä, kun hermot ja jäntcreet ovat jännityksissä, val-
miina väistämään esteitä, joita joka silmänräpäys voi tielle tulla r

< hilian aivan kuin koko sivistyselämä olisi kerralla huuhdottu
mielestä ja samalla kaupungin ilma olisi kaukana takana. Hiih-
täjä ihan kuin toveriinsa sulautuu suksiinsa ja luontoon. Siinä
on jotakin, joka kehittää sielua ja ruumista ja jolla on suu-
rempi merkitys kansalle, kuin useimmat voivat aavistaakaan.

Tuskinpa muualla luonto on sopivampi suksiurheiluun
kiiin Norjassa. Täällä on mäkiä ja rinteitä runsaasti ja niin
ikään luntakin. Lapsuudesta saakka totumme suksiin, ja luonto
monessa tunturiseudussa pakottaa pojat, ja tytötkin, hiihtämään
melkein samaan aikaan, kuin kävelemään opettelevat. Koko
talven on lumikinoksia heti porstuan kynnyksen edessä. Va-
rain syksyllä lumi tulee ja myöhään keväällä lähtee. Teitä
monessa kylässä ei tunnetakaan. ja joka miehen ja naisen, jolla
on asiaa naapuritaloon, on pakko nousta suksille, sillä ilman
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suksia uppoaa lumeen nivusiaan myöten. 'Jäällä lapsi kasvaa
suksien kera. ja mitään harvinaista ei ole nähdä 3 ja 4 vuo-
tisia poikia ja tyttöjä suksilla koettelemassa.

Sen ikäisestä talonpoikaispoika harjoitteleikse alituisesti
niin kauan kuin suksikeliä on. Mäkiä hänellä on tavallisesti
heti tuvan seinän takana ja kaikkialla laakson molemmin puo-
lin. Suksilla täytyv hänen tehdä koulumatkat ja suksilla viet-
tää hän väliajat. Opettaja on myös mukana joukon etunenässä.
Ja sitte joka sunnuntain iltapäivällä, mikä juhla onkaan ihan

Norjalainen tyttö suksilla.
(Piirtänyt A. Bloch.)

pitkin talvea, kun kylän nuoriso, nuoret ja aikaiset, kokoontuu
sovitulle paikalle jalossa kilpailussa koettelemaan kuntoaan ja
huvittelemaan, kunnes päivää riittää! Ta tytöt tulevat mukaan:
he mieluummin vain katselevat poikia, vaikka osaavatkin suksia
käyttää, ja monta sankarityötä norjalaiset naiset ovat suksilla
tehneet, vaikka ne eivät ole tulleet mainituiksi.

Sellaista on nuorten talvielämä norjalaisessa maaseutu-
kylässä. Pojalla korvantaustat eivät vielä ole kuivat, kun hän
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Hiihtäjä tasangolla.
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jo on oppinut tietämään minkälainen muoto hyvällä suksella
pitää olla, millaisia parhaat suksiaineet ovat, ja miten on vitsa
väännettävä hyväksi siteeksi. Jokainen tottuu suoriutumaan
omin neuvoinsa. Hänestä kasvaa omatakeinen mies, niin kuin
isänsäkin oli. Niin jatkukoonkin yhä edelleen, ja harjoitetta-
koon ja kehitettäköön hiihtotaitoa niin kauan kuin miehiä ja
naisia on Norjan laaksoissa !

Muuten sukset ovat Norjassa ihan välttämättömät var-
sinkin metsästykseen talvella, niin kuin koko pohjois Euro-
passa ja Siperiassa, ja siinä ne paraat suksimiehet kehittyvät.

Ennen aikaan oli täällä Skandinaviassa tavallista, että
suurempia eläimiä, niin kuin hirviä ja poroja, ammuttiin talvisin
suksilta. Kun lunta on paksulta, niin hyvälle suksimiehellc
yleensä ei ole juuri vaikea saavuttaa ne ja ampua, kun ne
uppoavat lumeen ja vaivoin pääsevät liikkeelle. Ajo oli jän-
nittävää, ja se usein kysyi voimaa ja kestävyyttä sekä hiihto-
taitoa.

Nyt. kun nämä eläimet ovat rauhoitetut talven aikana.
niin on tämä ajo tällä tavoin kielletty; vaan vielä sitä harjoit-
tavat sala-ampujat useissa paikoin Skandinaviaa, erittäinkin
Ruotsissa tasaisemmilla mailla, joissa se on helpointa.

Nyt norjalainen talonpoika käyttää suksia metsästysret-
kellä enimmäkseen metsäkanan ammunnassa ja ansoillapyyn-
nissä tuntureilla. Se on rauhallisempaa eikä kysy siinä mää-
rässä ponnistuksia, vaan silläkin on viehätyksensä. Tuntureilla
liikkuminen talvella, kun pajupensaat ovat painuksissa lumen
alla, ja metsäkanat niin valkeita, että niitä töintuskin erottaa
ympäristöstään, lentelevät ja kaakottavat koivikkorintuuksilla.
panee helpommin ja vapaammin hengittämään, kun silmä yltä-
ympäriinsä näkee vain valkoisen aavikon. Ja sitte kun kiitää
pyssy ja saalis selässä tulista vauhtia pitkiä, aukeita rintuuksia.
niin se panee veren vilkkaammin virtaamaan.

Norjalainen talonpoika käyttää myös suksia jäneksenkier-
tämiseen talvella, ja joskus hän hakee karhun pesänkin, tahi
kun lumi on pehmyttä, niin hän ajaa ilvestä, ahmaa, karhua,
joka sattumalta on pelotettu pesästään, ja lappalaisilla on hy-

vin tavallista, että nuoret ja vanhat lähtevät suksilla ajamaan
pahinta vihollistaan, sutta, kunnes voivat ampua tahi suksisau-.
valla tappaa sen.



SUKSET NORJASSA JA RUOTSISSA. 61

Siperian kansat toimittavat kaikki talvimetsästyksensä
suksilla, ja kun talvi on heillä pisin vuodenaika ja metsästys

tällä vuodenajalla on tärkeintä, niin on helppo ymmärtää, että
sukset ovat tärkeät kapineet, voimmepa huoleti sanoa, ovat
elämänehto näille kansoille.

Hiihtotaito on Norjassa vanha, vaan ei ole helppo sanoa,
miten vanha, sillä sen aika ulottuu kauemmas muinaisuuteen
kuin meidän historialliset tietomme. Saduissa kerrotaan esi-
isästämme Nor'ista, että hän seurueineen kulki suksilla. He
pysähtyivät Kainuunmaahan (Suomeen), kunnes tuli hyvä suksi-
keli ja sitten kulkivat pohjoista tietä, Pohjanlahden ympäri
vetäytyen sisämaahan. Nämä sadut ovat verrattain myöhäi-
siltä ajoilta.

Vanhimmat historialliset kertomukset viittaavat siihen,
että norjalaiset ja ruotsalaiset ovat hiihtotaidon oppineet suo-
malaisilta (lappalaisilta). Myöhäisiin aikoihin pitivätkin norja-
laiset ja yleensä pohjoiset asukkaat suomalaisia (lappalaisia)
taitavimpina suksimiehinä ja hiihtoa heidän merkillisyytenään.

Kansamme onneksi on hiihtotaito yhä kestävästi kehitty-
mässä. Telemarkissa ja Kristianiassa sekä sen ympäristössä
ovat parhaat suksimiehemme, vaan niitä on paljo myöskin
< »sterdalissa, Oplannissa, Numedalissa, Hallingdalissa, Valder-
sissa. Gudbrandsdalissa, Nordlannissa ja Finmarkissa.

Ruotsissa, jonne lappalaiset varmaankin toivat suksen
käytön samalla kuin Norjaankin, ei ole hiihtotaito siinä mää-
rässä levinnyt eikä kehittynyt kuin meillä. Se onkin luon-
nollista, että Norja tunturiseutuineen oli kehittävä useampia
hyviä suksimiehiä kuin Ruotsi, joka on paljoa tasaisempaa
maata. Niinpä onkin suksi tunnettu ja käytetty ainoastaan
pohjois Ruotsissa tunturi- ja metsämailla Helsinglantiin, Taa-
lainmaakuntaan ja Värmlantiin saakka. Urheilun virkistymi-
nen viime aikoina Ruotsissa on kuitenkin vaikuttanut, että
myöskin kaupungeissa paljo etelämmäksi, Tukholmissa etu-
nenässä, on ruvettu harjoittamaan suksiurheilua.

Norjalaiset kulettivat hiihtotaidon jo vanhoihin aikoihin
Islantiin. Se näkyy kuitenkin siellä pian unohtuneen, sillä
islantilaisissa saduissa ei puhuta siitä tunturimatkoissa, kun taas
islantilaiset, kun he tulevat Norjaan, kuvaavat usein hiihtoa
Viime vuosisadalla oli se jo niin taantunut, että kuninkaalli-
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sella päätöksellä v. 1780 määrättiin palkkio ainoalle henkilölle
Islannissa, »joka osasi keinon», muutamalle norjalaiselle kaup-
papalvelijalle Bueh'illc Husavikissa, jotta hän opettaisi kolme
muuta hiihtämään. Vaan hiihtotaito siellä ei liene korkealla
kannalla. Kuitenkin sanottiin minulle, että pohjoisosassa olisi
joitakuita islantilaisia, jotka ovat »aika rivakoita» suksimiehiä.
Vaan että olivat rivakoita norjalaisen mittakaavan mukaan
siitä en mene takuuseen. Kandidati A. Hansenin ilmoituksen
mukaan, joka matkusti Islannissa v. 1882, on keskellä saarta
taloja, jotka koko talven ovat suletut muusta maailmasta, kun
asukkaat eivät tunne suksen käyttöä.

Grönlantiin norjalaiset ovat hiihtotaidon tuoneet nähtä-
västi vasta hyvin myöhään. Se ei näy olleen täällä tunnettu
missään, kun Egede 1721 saapui sinne; vaan hänen rivakat
poikansa, jotka tulivat Nordlannista, toivat suksen käytön jo
v. 1722. Paul Egeden päiväkirjassa luetaan: »Grönlannin nuo-
riso oli hyvin taipuisa tekemään pilaa meistä — : vaan sitä
vastoin me voimine kehua itseämme sillä, että osasimme luis-
tella ja hiihtää.»

Hiihtoa nyt harjoittavat siellä osaksi tanskalaiset osaksi
eskimot itse; vaan kummatkaan eivät ole päässeet vasta-alka-
jan kehitysastetta korkeammalle. Sukset eivät ole täällä voit-
taneet jalansijaa; niitä pidetään enimmäkseen leikkikaluina
jotitohetkien vietoksi. Hyvin harvoin käytetään niitä metsäs-
tykseen talvella. Eskimo, joka enimmäkseen on kalanpyyn-
nissä pitkin rannikkoa, ei ole huomannut miten suureksi hyö-
dyksi sukset voisivat hänelle olla, ja ainoastaan poikkeustiloissa
hän ajaa esim. villiporoa suksilla, se kuitenkin tapahtui pari
kertaa minun siellä oloni aikana.

Skandinavian rajojen ulkopuolella on S/icj/tessa suksi
ollut vanhoista ajoista tunnettuna. Se näkvy selvästi suoma-
laisten vanhain runojen kokoelmasta, Kalevalasta, jonka kol-
mannessatoista runossa kerrotaan Lemminkäisen hiidenhirven
ajosta, mikä kinataan hyvin runollisella tavalla. Alku kuuluu:

Jo oisi keihäs kengitetty,
Kaikki valmihit vasamat

Jousi jäntehen varassa,
Ei lyly lykittävänä
Kalhu kannan lyötävänä.
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Mäenlasku metsässä.
(Piirtänyt A. Bloch.)
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Edempänä sanotaan, että Lemminkäinen menee muuta-

man lappalaisen suksisepän, Kaupin luo, jota pyytää tekemään
hyvät sukset. Näyttää siis siltä kuin lappalaiset olisivat olleet
suomalaistenkin hiihdonopettajat. Tämä runo on kuitenkin ver-

rattain myöhäiseltä ajalta; luultavasti kahdennelta- tahi kol-
manneltatoista vuosisadalta.

Venäjällä suksia on paitse suurvenäläisillä, lättiläisillä ja
osalla puolalaisia, kaikilla suomensukuisilla kansoilla aina aro-
maille Volgan varrella. Permiläisten suksista puhuu Herber-
stein 1549 (Rerum moseovitarum eommentaria).

Aasiassa sukset ovat levinneet yli koko pohjoisosan, ne
tavataan kaikilla kansoilla pohjoispuolella suurta aroa ja erä-
maata. A. Jacobsenin mukaan käyttävät suksia goldit, giljakit
ja ainulaiset, merkillistä kyllä, enimmäkseen ajaessaan koira-
reissä. K ojuri (ajaja) istuu kapeassa reessään kahareisin tukien
rekeä jaloillaan, joissa ovat sukset..

Jacobsenille oli kerrottu, että tungusilaiset käyttävät jos-
kus suksia sillä tavoin, että he seisovat suksilla vedättäen
itseään porolla, jonka vetohihnaa pitävät vasemmassa kädessä
ja ohjaavat oikealla.

Jotakin samanlaista on tapana ainulaisilla, päättäen muu-
tamasta japanilaisesta kuvasta Nordenskiöldin Vega-retkessä
(II Nid. in- s.). Sen mukaan kuin professori friis, Kristia-
niasta, on minulle kertonut, lappalaisetkin joskus käyttävät
poroja tällä tasoin — hän on siitä kertonut kirjassaan lajia
vaan, kuten hänelle oli sanottu, ainoastaan taitavimmat ja kes-
tävimmät suksimiehet pystyvät tähän.

Ne tiedot, joita kirjallisuus voi meille tarjota, eivät ole
kovin etäiseltä ajalta. Edemmäksi pääsee vertailevan kielitie-
teen avulla. Kun nyt eri tahoille hajaantuneilla kansoilla on

sama nimitys suksille, niin näyttää todelta, että nimitvs mi

niiltä ajoilta, jolloin nämä kansat asuivat lähellä toisiaan tahi
olivat vielä viitenä kansana.

Venäjänkielessä tapaamme suksen nimenä lys/a, puolan-
kielessä lyziva, lätinkielessä lushes. Näiden täytyy olla arja-
laista alkujuurta, vaikka niillä ei olekaan mitään yhteyttä skan-
dinavilaisen suksennimityksen kanssa. Tätä negativista tulosta
edemmäksi emme pääse kysymyksessä suksennimien sukulai-
suudesta arjalaisissa kielissä.
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Meillä on edessämme arveluttavana tehtävänä seurata

suksia suomalais-ugrilaisten ja siperialaisten kielten tuntemat-

tomilla ja epävarmoilla teillä.
|<>s alamme naapureistamme lappalaisista, niin tapaamme

heillä nimen savek (nahkapohja suksi) ja golos (pitempi, nah-
koittamaton suksi). Suomalaisilla on niinikään useampia nimi-
tyksiä suksille: suksi, sukset yleensä, lv ly ja kalhu, vasemman
jalan suksia, sivakka ja potasma, oikean jalan suksia.

Näistä on lyly sama sana, jolla nimitetään männyn ko-
vempaa kylkeä, ja potasma merkitsee sitä, jolla potkaistaan.
Kalhu on säännöllinen muodostus lappalaisesta golos sanasta,
joka nähtävästi on lainattu venäläisestä golysja sanasta, mikä
un yhdistys sanoista golo, paljas, ja lysja, suksi. Näistä lai-
noista johtuisi helposti uskomaan, että lappalaiset ovat venä-
läisiltä oppineet nahkattoman suksen käytön, joka kuitenkin
lienee hyvin epäiltävää. Savek ja sivakka ovat selvästi samat
sanat ja johdannaisia muotoja suk(si) sanasta, joka näyttää
olevan alkuperäinen suomalainen nimitys sukselle. Tämä otak-
suminen tulee merkillisesti vahvistetuksi, kun käännymme ete-
lään, niissä Laatokan ja Liettuan välillä olevain suomensu-
kuisten kansain, vatjalaisten, vepsäläisten, virolaisten ja liivi-
läisten kielissä tapaamme suksen nimenä suksi, suksi, suks
ja soks.

Yhä etelämpään mennessämme, yli 1000 km leveän ve-
näläisen alan, tulemme itämerisuomalaisten lähimpien suku-
laisten volgabulgarein luo. Kun me täällä mordvalaisilla tokh
muodon sivulla tapaamme saman soks sanan, niin näyttää meillä
olevan oikeus päättää, että soks suksen nimenä oli tunnettu
silloin, kun volgabulgarit ja itämerisuomalaiset eivät vielä
olleet eronneet. Voimme myöskin varmasti otaksua, että tokh
on sama sana kuin soks, kun s ]a t, kuten tunnettu, ovat tai-
pusia vaihtumaan toisiinsa. Niinikään on todennäköistä, että juuri
kok sanassa koklaske, joka on suksen nimitys tsheremisseillä,
volgabulgarein toisella haaralla, on samaa johtoa kuin tokh.

Tällä tavoin olemme suksen ijäksi saaneet jo vähintäin
1700 vuotta.

Permiläisillä tapaamme suksen nimenä artakh, jossa juuri
takh selvästi on sama kuin mordvalainen takh ja syrjäniläinen
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kok sanassa körtkok. Tämä on sama juuri kuin tsheremissien
koklaske sanassa.

Tällä olemme tunkeutuneet kauas suomensuvun muinais-
aikaan; vaan paljoa edemmäksi tulemme, kun kaukana Sipe-
riassa ostjakeilla, jotka kuuluvat ugrilaiseen päähaaraan, taas
tapaamme saman nimityksen tokh.

Sukset olisivat siis olleet tunnetut Aasiassa, ennen altai-
laisen kansakunnan jakautumista suomalaisiin ja ugrilaisiin,
joka ero todenmukaisesti on tapahtunut ennen meidän ajan-
laskumme alkua.

Edemmäksi ajassa suomalais-ugrilaisten kielten tutkimuk-
sen kautta tuskin pääsemme. Muuten jatkaessamme kierto-
kulkuamme ja mennessämme etelään Siperian lumikenttäin yli,
tapaamme monia suksennimiä, jotka kuulustavat meille ou-
doilta, kunnes yhtäkkiä samojcdiläis-heimoilla etelä Siperiassa
tapaamme muodot hok ja kok ja yhä etelämpään mennessä
tapaamme itäisessä Siperiassa tunguseilla tutut sanajuuret suk-
syltä tahi soksolta, suksildä ja huksille. Näiden sanojen ensi-
osa: suk ja sok (joka on muutamilla muuttunut muodoksi huk)
johtaa meidät takaisin sanaan suks, jolla alotimme kulkumme
itämerisuomalaisten luona.

Vaan miten on selitettävä, että niin erillään olevilla kan-
soilla kuin suomensuvuilla Itämeren luona ja tungusilaisilla
Tyynenmeren luona, joiden väliä on neljäs osa maanpiiriä, on
sama nimitys suksille?

Niin vaikealta kuin ensi silmäyksellä näyttääkin tämän
kysymyksen vastaaminen, niin selitys on kuitenkin käsissä,
kun liitytään yleiseen mielipiteeseen näiden molempien päähaa-
rain vaelluksista. Molemmat ovat nimittäin, mikäli tiedämme,
tulleet Baikaljärven ja Altaivuoren seuduilta. Siitä seikasta,
että Jenisein ja Obin lähteillä on joukko paikannimiä, joita
voidaan selittää ainoastaan suomenkielen sanavarastosta, on
päätetty, että suomalaiset ovat asuneet täällä. Toiselta puolen
ovat jakutit ja mongolit karkottaneet tungusilaiset pohjoista
ja itää kohden alkuperäisiltä asuinpaikoiltaan.

Tällä tavoin joudumme kaukaiseen aikaan, jolloin suo-
malais-ugrilaiset kansat olivat läheisiä naapureita Altain ja
Baikalin seuduilla. Täällä on meillä senvuoksi todennäköisesti
etsittävä alkujuuri nimitykseen suks. tahi täällä ovat nämä
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kansat ainakin oppineet käyttämään suksia. Täällä asuvat
vielä karagassit ja sojotit, joilla suksen nimitys on samallainen.

Näin olemme tarkastaneet suksen nimityksiä suurimmassa
niistä pääjoukoista, joissa ne voidaan johtaa alkuunsa. Jos yhä
edelleen vertaillaan muita siperialaisia suksinimityksiä, niin
tapaamme lisäksi kaksi pääsukua, jotka molemmat johtavat
meidät samaan alkulähteeseen.

Kun me edelleen historiallisten tutkimusten nojalla voimme
päättää, että arjalaiset kansat, suurin niistä kansakunnista, joilla
ei ole mihinkään näihin pääjoukkoihin kuuluvaa suksien nimi-
tystä, ovat verrattain myöhäisellä ajalla oppineet hiihtotaidon
lappalaisilta ja suomalaisilta, niiden kansain päähaaralta, joilla
on alkuperäiset nimitykset, ja että heidän suksinimitykset
ovat uusia muodostuksia arjalaista alkujuurta olevista sanoista,
niin on se johtopäätös lähellämme, että suksen nykyinen leviä-
minen yli maan on tapahtunut eri kansain kautta, jotka ovat
oppineet niitä käyttämään yhteisessä kotiseudussa ja sitte vael-
luksillaan ovat kulettaneet sukset mukanaan ja levittäneet ne
laajalle ympäriinsä. Tämä yhteinen seutu olisi siis Altai ja
Baikal, joka vanhastaankin on pidetty n. s. mongolilaisen rodun
eri päähaarain lähtöpaikkana.

Että tämä rajaseutu on ollut suksien syntymäpaikka,
näyttää todennäköiseltä jo siitä seikasta, että kansain, tunkeil-
tu essaan etelästä pohjoiseen, on täytynyt sen piirin rajalla,
jossa talvet ovat pitkät ja lunta on paksulta, keksiä kulku-
neuvot päästäkseen lumimaiden yli kulkemaan, jos mieli jat-
kaa vaelluksia ja päästä talven saarroksista.

Milloin suksi keksittiin, siitä emme voi kielisuhteiden
avulla tehdä lähimalkaistakaan johtopäätöstä. Ainoastaan sen
verran voimme sanoa, että se on arvatenkin tapahtunut varsin
kaukaisessa muinaisuudessa. Jo meidän ajanlaskumme alulla
asui, Taeituksen mukaan, suomalaisia lähellä Itämerta. On sel-
vää, että kansakunta matkallaan länteen tarvitsi pitkän ajan
jakaantuakseen eri haaroihin, ja aika, jolloin suomalais-ugrilai-
nen kansakunta vielä asui yksissä keski Siperiassa, on var-
maan asetettava etäälle historiallisen ajan tuolle puolen.

Vaan vielä edemmäksi on siirryttävä takaisin muinaisuu-
dessa, etsiessämme sitä aikaa, jolloin eri pääryhmät, suomalais-
ugrilainen kansakunta, samojedit, mongolit, tungusit (tavaili-
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sesti yhteisellä nimellä sanottuna mongolilainen rotu) olivat
naapuruksia tahi olivat samaa kansaa. Tässä on meidän men-
tävä takaisin läpi aikojen, joita emme voi suunnillekaan mitata.
Vaan silloin jo oli suksi siis tunnettu.

Me norjalaiset olemme taipusia pitämään omaa maatamme
rakkaimman urheilumme, suksiurheilun, kotina ja kehtona.
Asiaa tieteellisesti tutkittuna — ja tässä nyt on ensi kerta laa-
jempi tutkimuskoe — pakottaa kuitenkin meidät tunnustamaan
seikan, joka mahdollisesti ei meille ole mieluista, että nimittäin
me olemme nuorimpia niiden kansain joukossa, jotka ovat
omistaneet tämän urheilun ja harjoittavat sitä, ja että me
olemme ihan äärimmäisessä laidassa sitä mahdottoman suurta
maapiiriä, jossa suksien käyttö näkyy olleen ja yhä olevan
yleisempi kuin meillä. Vaan vaikka olemmekin tämän taidon
oppineet vasta myöhään, niin voimme kuitenkin lohduttaa it-
seämme sillä, että olemme olleet hyviä oppimaan ja olemme
voineet kehittää hiihtotaidon niin korkealle kannalle, jota ei
varmaankaan missään muualla ole saavutettu.

Minkä näköinen oli ensimäinen suksi? Tämän kysymyk-
sen varmaankin moni on tehnyt, vaan epätoivoisena jättänyt
sen vastaamatta. Ja kun me muistamme suksen arvokkaan
ijän, niin näyttääkin toivottomalta vastauksen etsiminen. Mei-
dän täytyy tyytyä seuraamaan niitä harvoja ja umpisia jälkiä,
joita voi vielä erottaa.

Sivistyshistoria näyttää meille koko joukon esimerkkejä
siitä, että aseet ja työkalut ovat kehittyneet lakien mukaan,
jotka täydellisesti vastaavat niitä lakeja, jotka määräävät kehi-
tyksen eläin- ja kasvimaailmassa.

Biologiassa on yleensä tunnettu laki, että täydellisimmät
elämänmuodot ovat kehittyneet siellä, missä suuret yhtenäiset
maa-alat ovat auttaneet taistelua olemassaolon puolesta, jota vas-
toin yksinkertaisemmat, alkuperäisemmät muodot uudistuvat tahi
itsenäisesti kehittyvät erillään olevissa tahi syrjäisissä seuduissa.
Samanlainen laki on varmaankin huomattavissa aseiden kehitty-
misessä, ja tarkastamme nyt, eikö se ole vaikuttamassa suksiinkin.

Tarve päästä kulkemaan yli syvän ja pehmeän lumen
uppoamatta siihen on vaatinut erilaisia varustuksia. Missä lunta
on enin ja pisimmän aikaa, siellä on tarve suurin ja apukeinoja
uutterimmin etsitään.
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Suurin yhtenäinen maa-ala, jossa pitkä lumitalvi vallitsee.
t ,n Vanhanmaailman pohjoisosa. Täällä tapaammekin lumi-
maan kulkuneuvon kehittyneimmässä muodossa ja se on suksi.
Kun tarkastamme lähemmin, niin se seutu, jota muista syistä
olemme arvelleet suksen syntymäsijaksi, on täydellisesti tämän

maa-alan keskustassa, jonka maa-alan rajana on melkein tar-
kalleen vuodenisotermi -f- 6°. Niin kuin ennen olemme näh-
neet, täällä kansat levitessään yli maan kohtasivat luonnon-
suhteita, joiden takia oli välttämätöntä keksiä keinoja lumi-
kenttäin yli kulkemiseen.

Vastaava seutu Pohjoisamerikassa ei ole synnyttänyt
suksia. Tämä toisenluokan kehityskeskus on sitä vastoin luo-
nut, tahi oikeammin, Vanhanmaailman epätäydellisemmistä alku-
muodoista kehittänyt itsenäisen tyypin, intialaisen eli kanada-
laisen lumikengän, joka on komeatekoinen ja jonka useat,
vaikkakin syyttä, pitävät suksen veroisena, vieläpä parem-
panakin.

Alkutyyppien läheisimpien muotojen etsimisellä niistä
seuduista, joissa sukset ja lumikengät ovat kehittyneet, var-
maan olisi varsin vähän onnistumisen mahdollisuutta. Meidän
täytvy mennä vuorijonoille, jotka ovat suksen piirin ulkopuo-
lella, vaan joilla kuitenkin on tämän piirin lämpöraja. Täällä
me tapaamme erilaatuisia lumikenkiä. Vanhassamaailmassa
tunnetaan niitä Tibetiltä, Armeniasta, Kaukasiasta ja useista
paikoin Luiropaa, ja suksen piirissä on tämä alkuperäinen muoto
suksen ohella Skandinaviassa sekä ainulaisilla ja tshuktsheilla
(kapteeni A. Jaeobsenin ilmoituksen mukaan).

Jo klassillisessa kirjallisuudessa puhutaan lumikengistä
alkuperäisessä muodossa. V. 400 e. Kr. oppi Xenofon Arme-
nian tunturi-alkuasukkailta »sitomaan säkkejä {o ay,ia) hevosten
jalkoihin, sillä muutoin upposivat ne vatsaa myöten». Lunta
oli sylimääriä (Anabasis IV, 5). Strabo kertoo noin v. 20 e.
Kr. (XI. 5) »että vuoriasukkaat Kaukasian etelä rinteellä sito-
vat jalkoihinsa latuskaisia levyjä {nKarria) parkitsemattomasta
häränvuodasta. jotka ovat käsirummun näköisiä ja varustetut
piikeillä», ja. niin he tekevät vielä nykyäänkin. Armeniassa
käytettiin myöskin, saman kirjailijan mukaan, »pyöreitä puu-
levyjä (jooyjox.m). joissa oli piikkejä. Suidan mukaan kertoo
Arrianos moin 140 e. Kr.; muutamassa hävinneessä teoksessa,
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että Brutios retkellään vuoristossa »oli käskenyt seudun asuk-
kaita, jotka olivat tottuneita liikkumaan talvella, kulkemaan
edellä. He sitoivat vitsoista tehdyt pyöreät laitokset (xvxhu
f.x Xvyav) jalkoihinsa».

Näissä kertomuksissa muinaisaikain lumikengistä on meillä
ohjeita suksen kehityshistorian selvittämiseen.

Pääasiana on anturan suurentaminen, jotta siten pysyy
lumella uppoamatta. Säkkien sitomista — jos tämä kohta muu-
ten on Xenofonilla oikein — käytettiin kai kaikissa tapauk-
sissa ainoastaan eläimille. Tungusilaiset ja muut polariasuk-
kaat käyttävät tätä keinoa vetokoirilleen hangenleikkausten
estämiseksi. Lähimpänä keinona on puulevyjen sitominen jal-
kain alle, jotka levyt kulun helpottamiseksi tehdään pitkulaisia.

Tästä pitkulaisesta muodosta voi kehitys käydä kahteen
suuntaan. Joko yhtenäisen puun asemasta otetaan käytäntöön
keveämpi vitsaverkko, josta Arrianos kertoo, ja silloin on meillä
heti norjalainen lumikenkä sekä todennäköisesti alku, josta
lumikengät pääpiirteissään ovat kehittyneet, luultavasti myös-
kin indialaisetkin lumikengät, vaikka tällaiset laitokset on voitu
keksiä varsin hyvin eri paikoissa maailmaa.

Tahi — ja se oli varsin käsiinkäypä keino sinä aikana,
jolloin eläinten nahkoja käytettiin paljoa useampiin tarkoituk-
siin kuin nyt — pohjattiin puulevyt nahkalla kestävyyden
vuoksi. Tämä nahka oli varmaan joskus parkitsematonta hä-
ränvuotaa varustettuna Strabon kaukasilaisessa kertomuksessa
mainituilla piikeillä. Loivemmissa mäissä ja tasangoilla on
pian näkynyt edullisemmaksi saada lumikengät liukumaan; ja
liukumispinta oli valmis, kun lumikenkä pohjattiin karvanah-
kalla myötäkarvaan. Näkee usein kertomuksia, miten luon-
nonkansat käyttävät nahkoja lumella ajamiseen, ja siitä kertoo
Strabo erittäin Kaukasiasta. Muutamat indianit varustavat
lumikenkänsä nahkapohjilla mäkiä laskeutuakseen. Eskimojen
lumikenkäin nimitys merkitsee (Kleinschmidt'in mukaan) »liu-
kumisnahkaa». Heidän suksensa ovat melkein aina nahka-
pohjaisia.

Vaan siitä, kun liikunto muuttuu liukumiseksi, on lumi
kenkä kehittynyt sukseksi.

Saadaksemme tukea tälle mielipiteelle suksen kehittymi-
sestä, täytyy meidän tutkia, olisiko mahdollisesti suksimuotoja.
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jotka suuren leveytensä javerrattain vähäisen pituutensa kautta
muistuttavat lumikenkämuotoa.

Kuta idemmäksi tulemme Siperiassa, muuttuu suksi, kap-
teeni A. Jacobsenin kertomuksen mukaan, sitä lyhemmäksi ja
leveämmäksi. Kaukaisimpana idässä, goldeilla ja giljakeilla ovat

sukset ainoastaan i M0—i„ ;o m. pitkät ja 16 sm. leveät. *) Pituus-
ja leveyssuhteet ovat siis noin 9:1. Harppaus pitkiin nahka-
pohjaisiin lumikenkiin ei itse asiassa ole suuri, kaikissa tapauk-
sissa ei suurempi kuin esim. trondhjemilaisiin tahi österdalilai-
siin suksiin, joissa pituus- ja leveyssuhde on 30:1. Hämmäs-
tyttävän todistuksen siitä, miten pieni harppaus on lumikengän
ja suksen välillä, saa katsellessa niitä kuvia, joita on Norden-
skiöldin Vegaretkessä lumikengästä ja suksesta, joitatshuktshi-
laiset käyttävät. Vaihto toisesta muodosta toiseen ei ole suuri:
tee lumikenkä yhtenäisestä puusta, pohjaa nahkalla, niin suksi
on valmis.

Kun mennään Amerikan puolelle Behringin salmea, niin
tavataan Alasjak-indianeilla pitkiä, kapeita lumikenkiä, jotka
ovat jonkun verran tshuktshilaisten suksien näköisiä ja huo-
mattavasti muistuttavat lyhyviä ja leveitä suksia, joita tava-
taan useilla itä Siperian kansoilla. Sitä vastoin suksia ei tavata
amerikkalaisilla kansoilla, jollei viime aikoina ole viety.

Miten tämä indialaisen lumikengän kaventuminen ja pi-
tentyminen on selitettävä, siitä en uskalla nykyään lausua
minkäänlaista arvelua.

Länteen päin kulkiessa Siperiassa huomaa — Jacobsenin
mukaan — suksien usein muuttuvan piteramiksi ja muodol-
taan europpalaisten suksien kaltaisiksi. Berlinin kansantieteel-
lisessä museossa on samojedilainen suksipari, jotka on pohjattu
hylkeennahkalla ja jotka kapteeni Jacobsenin mittauksen mu-
kaan ovat 2,,, m. pitkät 15 sm. leveät. **)

*) Berlinissä kansantieteellisessä museossa on pari goldilaisia suksia. Ne
ovat, facobsenin mukaan. i,4 , m. pitkät ja 16 sm. leveät. Ne ovat petäjästä,
pohjatut poron koipinahkalla. Varpaallinen on leveä, hylkeennahkaa, ja leveä
kannantakanen. Keulasta ne ovat vähän taivutetut, vaan kannasta ainoastaan hiukan.

::";':'i Kapteeni Jacobsen muutamassa kirjeessä minulle selittää niistä: „Ne
r-vAt pohjatut hvlkeennahkalla. Päläksestä lähtee keulaan ja kantaan päin matala
«eikä. Keula on melkoisesti taivutettu."
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Vanhin luotettava kuva *) norjalaisista suksista on Stcp-
haniuksen Saxo-painoksessa v. 1644.

Tämä kuva, josta tässä on jäljennös, on huomattava sen
puolesta, että se suuresti muistuttaa niitä kuvia, joita on tun-
gusilaisista ja muista itäsiperialaisista suksista. Se mahdolli-
sesti näyttää meille nykyään sukupuuttoon hävinneen suksi-
muodon, joka on ollut alkuperäistä muotoa isosti lähempänä
kuin nykyinen. Joskus kuitenkin vielä, varsinkin Norjan syr-
jäisissä seuduissa, voi tavata omituisia ja vanhentuneita muotoja.

Nahkapohjainen suksi näyttää siis olleen suksen alku-
peräisin muoto. Se onkin levinnyt yli koko Siperian ja sitä
näkyy siellä enimmän käytettävän. Norjalaisissa saduissa ja
Eddassa kerrotaan myöskin, kuten olemme nähneet, ensiksi

Norjalainen suksi v. 1644.

ainoastaan »ändereista», jota nimitystä nyt käytetään lappa-
laisten lyhyvistä ja nahkoitetuista suksista.

Venäjänkielestä lainatusta golos-sanasta päättäen näyttäisi

siltä kuin lappalaiset olisivat vasta venäläisiltä oppineet nah-
kattoman suksen käytön. Vaan tämä kuitenkaan ei ole toden-
näköistä, kun näemme, että nahkattomia suksia, sen mukaan
kuin kapteeni Jacobsen on minulle ilmoittanut, käytetään usein
aina itäisessä Siperiassa, niinkuin tungusilaiset esim. Nahkat-
tomat sukset siellä ovat kuitenkin samanmuotoiset kuin nahka-
pohjaiset ja alastomuuteensa on syynä ainoastaan nahkan puute.

Yleensä näyttää siltä, että paljas suksi on tärkeimmän
kehityksensä saavuttanut Europassa, jossa olikin vähemmän
nahkaa, vaan sitä enemmän erinomaisia puulajeja hyviksi nah-
kattomiksi suksiksi.

*) Olaus Magnuksen kuvat v, 1539 ja 1555 ovat silminnähtävästi vääriä.
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Kain herettiin käyttämästä raskasta nahkaa, niin voitiin
tehdä pitempi, siitä tulematta raskasta, ja samalla

saatiin .suurempi kantavuuspinta, niin että suksi upposi vähem-
män ja sitä paremmin liukui lumella. *)

Skandinaviassa ja erittäinkin Norjassa, on tämä suksi-
muoto saavuttanut korkeimman kehityksensä, ja jos suksen
tärkeimpänä ominaisuutena pidetään sen kulkukepeyttä, niin
on tätä muotoa pidettävä täydellisimpänä samoin kuin se on
kehittyneinkin muoto.

Yleiskatsaukseksi suksen kehittymisestä, niinkuin sen
olemme esitettyjen seikkain nojalla päättäneet tapahtuneen,
saamme seuraavan kehitysponnen:

Olen tässä jotenkin laajaperäisesti käsitellyt suksia ja
niiden historiaa, ja olen pitänyt sen tarpeellisena, en ainoas-
taan siitä syystä, että suksia on ensi kerran käytetty tieteen
palveluksessa eli että koko Grönlannin retken suunnitelma oli
perustettu suksikulkuun ja sen avulla suoritettiin —■ vaan myös-
kin sen takia, että tämä ase on saattanut suuret, muutoin tus-
kin asuttavatkaan alat maata ihmisen valtaan, ja siten talvesta,

jolloin lumi näissä seuduissa rakentaa siltoja ja teitä kylien
välille, on tehnyt liikkeenvälitysajan, sen sijaan kuin talvi olisi,
niin kuin ennen, sulkenut kaikki tiet ja polut. Tämä vaikut-
tava apukeino ihmisen palveluksessa ei ole tähän saakka saa-
nut ansionsa mukaista sijaa sivistyshistoriallisessa tutkimuksessa.

Nykyään on meillä Norjassa monia monituisia suksimuo-
toja. Muutamat ovat pitkiä ja kapeita, toiset lyhyviä ja pitkiä;

'■*■') Välimuotona voidaan varmasti pitää sen lajisia suksia, joita vielä käy-
tetään Osterdalissa ja lähiseudulla Kuotsissa sekä epäilemättä myöskin Suomessa.
Oikea», jalan suksi (andur) on nimittäin lyhyt ja usein nahkapohja, vasempi sitä
VÄStci»! hyvin pitkä ja paljas.

Nahkattomat sukset (27 : 1).

I
.ahkapohjasukset (ander) (18 : 1). Indialaiset lumikengät.

I
Tungusilaiset (9 : 1).

I
Pitkulaiset nahkapohja levyt. Vitsakengät (trugat).

' i
Pyöreät puulevyt.
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toisissa suuri ura pohjassa, toisissa pienempi, toisissa taas ei
ole uraa lainkaan, vaan ovat aivan sileäpohjaisia. Uran tar-
koituksena on vakaannuttaa susta. niin että se ei, varsinkin
kovalla lumella, mutkittele sinne tänne, vaan juoksee suoraan.
Minun tietääkseni käytetään nahkapohjasuksia enään ainoas-
taan harvoissa paikoin Nordlannissa. Monine epämukavuuk-
silleen on niillä kuitenkin se hyvä puoli, että ne muutamilla
keleillä liukuvat paremmin kuin tavalliset sukset, kun karva-
nahka estää uutta ja nuoskeaa lunta tarttumasta suksen poh-
jaan (takaltamasta), niin kuin se tarttuu puusuksiin. Vielä
sekin etu niillä on, että ne eivät liukua taaksepäin, kun karva
vastustaa. Tottuneelle hiihtäjälle tämä ei kuitenkaan merkitse
juuri mitään.

Liian loitolle menisin antautuessani selittelemään maas-
samme käytetyitä eri suksimuotoja. Muutoin on valitettava
seikka, että sitä ei ole vielä tehty, samoin kuin sekin, ettei
ole vielä minkäänlaista kokoelmaa suksityypeistämme, var-
sinkin kun niin monet merkillisimpiä tyyppejä ehtimiseen työn-
tyvät syrjään ja katoavat uusien tieltä.

Suksien pituus vaihtelee tavallisesti 2,.—3,1 m. välillä. Ta-
vallinen mitta suksien valitsemisessa on, että suksenkäyttäjä
juuri yltää ojennetulla kädellä maata kohden kohtisuorassa
seisovan suksen kären.

Ei ole helppo sanoa, mikä suksimuoto on paras, sillä suk-
sien tulee olla kelin ja maalaadun mukaan. Tasaisilla mailla
ja avonaisilla tunturiseuduilla, missä ei ole mutkia tehtävinä,
soveltuvat pikakulkuun parhaite pitkät ja kapeat sukset, jota
vastoin on itsestään selvä, että mäkisillä metsämailla on paras
käyttää lyhyviä ja leveitä suksia, joita on helppo käännellä.
Raskaassa, pehmeässä lumessa voi käyttää pitkiä ja leveitä
suksia, jotka ovat jostakin keveästä puuaineesta j. n. e.

Eri seuduilla käytetään suksiksi varsin erilaisia puulajeja.
Paitse mäntyä, joka on yleisintä, käytetään varsinkin kuusta
(ja kuusivesoja, kuitenkin varsin harvoin), koivua, haapaa, jala-
vaa, tammea, pihlajaa, saarnia, raitaa ja joskus vaahteraa. Mikä
puulaji on sopivinta suksiaineeksi. ei ole helppo sanoa, kun
kullakin eri puulajilla on hyvät ominaisuutensa.

Aivan viime vuosina on suksiurheilu ruvennut erinomai-
sen merkillisesti kukoistamaan Norjassa. Tässä suhteessa on
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hyppyrissä
(piirtänytA. Bloch.)
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syntynyt ihan uusi elämä Norjan kansassa. Suurin ansio tästä
tulee yleisille hiihtokilpailuille, ja suurimmassa määrässä Kris-
tianian luona pidetyille, missä telemarkkilaiset tavattomalla tai-
tavuudellaan hämmästyttivät kaupungin nuorisoa, joka kuiten-
kin pian heiltä oppi taidon ja lopuksi voitti opettajansa.

Joka on askel askelelta seurannut tätä mahtavaa liikettä,
joka muistaa miten tyhjää ja autiota oli vähän toista kym-
mentä vuotta sitte suksimaissa Kristianian ympäristössä, ja
joka näkee miten nyt talvisin kaikkialla vilisee suksimiehiä,
nuoria ja vanhoja, miehiä ja naisia, niin hän ei voi muuta kuin
iloita tästä reippaasta elämästä.

Vähän aikaa sitten oli sauva suksimiehelle yhtä välttä-
mätön kuin sukset. Sauvan selässä hän ratsasti jyrkänteitä
alas, kun vauhti kiihtyi ankaraksi, ja sauvaansa hän turvautui
joka esteessä ja pulmassa. Vaan senpä vuoksi ryhtinsä olikin
jäykkä, asemansa selkäkeikko, hänellä ei ollut valtaa suksiinsa
eikä luottamusta jalkoihinsa.

Vaan sitte kehittyi, varsinkin Telemarkissa, aivan uusi
suunta. Telemarkilainen osoitti meille, että kun oikein oppii
hallitsemaan suksiaan turvautumatta joka hetki sauvaansa, niin
voittaa paljoa suuremmat vaikeudet ilman sauvaa kuin sau-
valla, jonka lisäksi asento on verrattomasti varmempi ja va-
paampi ja sen takia voi koota kaiken voimansa ja enemmän
luottaa jalkavoimiinsa kuin sauvaan.

Ei ole monta vuotta sitte, kun tätä uutta tapaa ruvettiin
käyttämään, vaan se on tehnyt kerrassaan vallankumouksen
suksimaailmassamme. Tätä uutta tapaa seurasi myöskin ta-
vaton kehitys hyppyristä syöksyssä. Tällä taidolla, jota aina
on pidetty urheiluhiihdossa pää-asiana, ei ole mitään erityistä
käytännöllistä merkitystä, sillä kukaan ei juuri mielellään an-
taudu äkkijyrkkämiä laskemaan ja tekemään pitkiä putouksia
ilmassa, kun hän on matkoilla ja käyttää suksia vakavassa
toimessa. Silloin mieluummin koettaa välttää moisia vaikeuksia.
Hyppäyksiä on sen tähden pidettävä kerrassaan leikkimisenä,
vaan hyödyllistä leikkiä se on, sillä ei mikään siinä määrässä
voi totuttaa suksimiestä ruumiin jäntevyyteen, suksien hallit-
semiseen ja samalla rohkeuteen ja varmuuteen.

Hyppyrilaskua varten haetaan jyrkänteitä, joissa vinhaa
vauhtia voi syöstä hyppyriä alas ijoko luonnollisia tahi luotuja
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lumivalleja), josta saadulla vauhdilla laskija tekee pitemmän
tahi lyhemmän ilmassasyöksyn. Ponnistamalla hyppyrin lai-
dalla voi lisätä melkoisesti hypyn pituutta. Tällä tavoin voi
liitää ilmassa 20—27 m, onpa henkilöitä, jotka ovat hypänneet
lähemmäs 30 m. Niinpä kerrotaan tunnetusta telemarkilaisesta
suksimiehestä Söndre Auersen Nordheimista, että hän voi hy-
pätä 29 m. kallion jyrkänteeltä pysyen suksillaan alas tullessa.

Pystysuora putous tällaisissa ilmahypyissä on melkoinen.
8— 12 m., siis putous tavallisen rakennuksen kolmannesta tahi
neljännestä kerroksesta, ei ole mikään tavaton. Alastullessa
työnnetään oikea jalka edelle, taivutetaan silmänräpäykseksi
vasenta polvea ja niin syöstään tulista vauhtia edelleen. Sepä
seikka juuri, että vauhtia niin paljon säilyy, ja että lumi on
pehmoista, tekee tällaiset hypyt mahdollisiksi.

Ei ole ihmettelemistäkään, että monet kaatuvat hypyn
jälkeen, ja kun näkee heidän pyörivän mäkeä alas, jalat, kädet
ja sukset kaikki sekaisin tupruavassa lumipilvessä, niin usea-
kin, joka itse ei ole sitä kokenut, pitää varmana, että ainakin
jalat tahi kädet ovat katkenneet. Sellaisia vahingoita sattuu,
toki onneksi, varsin harvoin.

Kauniimpia näytelmiä on, kun näkee taitavan suksimie-
hen tekevän ilmahyppynsä. Kun näkee hänen uljaana ja jän-
tevänä tulevan jyrkännettä tulista vauhtia, vähän ennen hyp-
pyriä kyyristyvän, hyppyrin laidalla ponnahtavan ja sitte vilah-
tavan ilmassa kuin alas iskevä lokki, kunnes 21 —24 metriä
alempana saa taas maan jalkainsa alle, ja sitte tupruavan lumi-
pilven läpi syöksyvän edelleen, tätä nähdessä ilon ja ihastuk-
sen tunteet karsivat ruumista. Ja sellaista voi täällä pohjoi-
sessa nähdä joka päivä talvella, kun on hyvä keli, vaan erit-
täinkin suurissa vuotuisissa hiihtokilpailuissa.

Jo kuudennellatoista vuosisadalla kertoo Olaus Magnus,
että »hiihdetään urheilun vuoksi, kilpaillen etevyydestä, aivan
kuin kilpajuoksuradalla kilpaillaan palkinnosta». Nämä pal-
kintokilpailut ovat viime aikoina uudistetut, sitte vuodesta 1862
eteläpuolella tunturia.

Maan parhaimmat suksimiehet saapuvat kilpailemaan ensi
palkinnosta. Toinen tekee hyvän ilmahyppäyksen, toinen vielä
paremman, ja katsojat valtaa jännitys, kunnes laskijat ovat
päässeet mäestä. Kun laskija pysyy pystyssä, niin tervehdi-
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tään häntä äärettömällä riemulla, jota vastoin onneton, joka
kaatuu, saa osakseen hillitsemättömät naurut. Joka on nähnyt
mäenlaskukilpailun Husebymäellä Kristianian luona, hän ei
koskaan unohda sitä näkyä.

Vaan suksiensa täydellisesti hallitsemiseen vaaditaan jota-
kin enemmän kuin kykyä niillä hyppäämään. Täytyy niitä
kyetä silmänräpäyksessä kääntämään mille puolelle hyvänsä
tahi kääntämään ne poikkiteloin ja pysäyttämään jokaisen ar-
vaamattoman esteen ääressä. Jollei sitä voi tehdä, niin joutuu
syöksymään pahki puihin ja kantoihin ja alas äkkijyrkänteistä.
Tätäkin harjoitetaan vuotuisissa mäenlaskukilpailuissa, ja sii-
näkin ovat telemarkilaiset mestareita. Kun näkee heidän tule-
van täyttä vauhtia ja sitte yhtäkkiä tiukalla käänteellä pyö-
rähyttävän suksensa ja pysähtyvän, niin se on melkein yhtä
kaunis näky kuin heidän ilmassahyppynsä.

Sukset ovat ennen kaikkea kulkuneuvot, ja sen vuoksi
suksella kulun tärkeimpänä puolena on pysyvä se, miten no-
peasti hiihtäjä voi kulkea lumimailla.

Vaikka katsojat asettavat suurimman arvon hyppäykseen,
niin on kuitenkin pituushiihto meidän vuosittaisissa hiihtokil-
pailuissa saanut voitetuksi suuremman merkityksen, ja hyvällä
syyllä. L Tseakin uskoo, ettei tarvitse muuta kuin kestävyyttä
ja voimia pitkien matkain hiihtämiseen. Yhtä tärkeää on tot-
tuminen suksien käyttämiseen. Jo lapsuudesta tulee olla har-
jaantunut hiihtämään, jos mieli se käydä mitä vähimmillä pon-
nistuksilla. Pitkällisellä harjoituksella, varsinkin lapsuudessa,
ne lihakset ja se osa hermostosta, jotka suksien kulottamisessa
erityisesti toimivat, kehittyvät enemmän.

Hiihtämiseen tottumisen tärkeyden ymmärtää hyvästi,
kun näkee tottuneen ja tottumattoman suksimiehen hiihtävän
rinnakkaa. Tottunut liukuu aivan vaivatta, jota vastoin tottu-
maton saa puhkia ja rehkiä koko ruumiillaan ja tuhlaa koko
joukon lihastenvoimaa tarpeellisen liikkeen aikaansaamiseen.
Senpä vuoksi niistä henkilöistä, jotka vanhemmalla ijällä ru-

peavat hiihtämään, tulee harvoin varmoja ja kestäviä hiihtäjiä.
Harvoista asioista toteutuu siinä määrässä kuin hiihtämisestä
sananlasku: nuorena vitsa väännettävä. Koko ruumiin rakenne
on siihen kehitettävä.
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Tästä kuitenkaan ei saa päättää, että tämä urheilu kehit-
täisi ruumista yksipuolisesti. Päinvastoin tuskin on mitään
muuta urheilua, joka niin terveellisesti, sopusuhtaisesti kehittää
ruumista. Hiihtäessä ei käytetä ainoastaan jalkoja, vaan käsiä
ja ruumiin yläosaa. Kädet saavat terveellistä liikettä sauvalla
työntäessä, varsinkin jos käytetään kahta sauvaa, niinkuin
muutamin paikoin Lapissa, ja mikä on alkanut tulla tavaksi
Norjassakin pikahiihdossa. Grönlannin poikki hiihtäessämme
käytimme kahta sauvaa.

Mikä on taitavan ja kestävän hiihtäjän nopeus, siitä on
mahdoton asettaa yleistä normia, kun nopeus riippuu suuresti
maanlaadusta ja suksikelistä. Kuitenkin voi laskea, että tot-
tunut hiihtäjä hyvällä kelillä ja hyvänpuoleisella maalla voi
taivaltaa ioo kilometriä päivässä.

Pisin hiihtokilpailu, mikä on pidetty Norjassa tähän saakka,
oli Kristianian luona helmikuussa 1888. Rata oli 50 km pitkä
ja jotenkin mäkistä maata. Tielle oli asetettu kaikenmoisia
esteitä hiihtäjän kyvyn koetukseksi. Nopein hiihtäjä suoritti
matkan 4 tunnissa 26 minuutissa.

Pisin hiihtokilpailu, mikä yleensä on pidetty, on varmaan
vapaaherrain Dicksonin ja Nordenskiöldin toimeenpanema kil-
pailu Jokkmokissa Ruotsin Lapissa huhtikuun 3 ja 4 p. 1884.
Knsi palkinnon sai 37 vuotias lappalainen Lars Tuorda, joka
oli seurannut Nordenskiöldiä matkalla Grönlannin sisämaan
jäällä, ja hän hiihti kilpailussa palkintotuomarein ilmoituksen
mukaan 220 km 21 tunnissa ja 22 minuutissa. Toinen järjes-
tyksessä, myöskin lappalainen (40 vuotias), tuli 5 sekuntia myö-
hemmin ja 6 muusta kilpailijasta (5 lappalaista ja 1 uutisasukas)
tuli viimeinen 46 minuutia myöhemmin kuin ensimmäisenä
saapunut. Rata oli melkein tasainen ja kulki enimmäkseen
järvien selkiä. Maanlaatu oli siis arvatenkin edullinen ja keli
erinomaisen hyvä.

Edellisillä pohjoisseuturetkillä on, merkillistä kyllä, suksia
varsin vähän tahi ei ollenkaan käytetty. Grönlannin sisämaan
jäälle ovat ainoastaan jotkut harvat retkikunnat vieneet mu-
kanaan suksia.

Merkillistä kyllä lausuttiin jo v. 1728 Tanskassa ajatus,
että jos Grönlannin sisämaata tutkittaisiin, niin se olisi etu-
päässä tehtävä siten, että lähetettäisiin »muutamia nuoria, reip-
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paita norjalaisia miehiä, jotka ovat tottuneita taivisaiköihin har-
joittamaan metsästystä suksilla tunturiseuduissa, ja tällä tavoin
voisivat tutkistella suuren alan maata kaikille suunnille». Tämä
ajatus jäi tanskalaisilta toteuttamatta ainaiseksi.

Hyppyrissä.
(Piirtänyt Edvind Nielsen pikavalokuvan mukaan.)

Johan Anderson (Hampurissa 1740) kertoo »Nachrichten
von Island, Grönland und Strasse Davis'issa» muun muassa,
että eräs laivuri oli kaikilla mahdollisilla keinoilla koettanut
tunkeutua Grönlannin sisämaan jäälle, »jopa pitkillä jalkaliis-
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Äkkipysähdys kuilun reunalla.
(A. Blochin piirtämä.)
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tukoillakin, joita, kuten tunnettu, lappalaiset ja muut käyttävät
talvikulussa, mutta hän ei ollut voinut päästä erittäin kauas
sisämaahan, vaan, menetettyään yhden miehiään, joka oli uskal-
tanut mennä kappaleen matkaa edemmäksi ja oli vajonnut
heidän näkyvissään, niin että kuulivat hänen huutonsa ja vali-
tuksensa, vaan eivät päässeet häntä auttamaan, hän oli pako-
tettu palaamaan takaisin ilman tätä miestä ja ilman toivoa
päästä koskaan edemmäksi.

Tanskalaisella retkikunnalla kapteeni Jensenin johdolla
1878 oli suksia, vaan niitä tuskin käytettiin.

Vielä käytti suksia kaksi lappalaista, jotka olivat Nor-
denskiöldin mukana 1883, sekä Peary ja Maigaard 1886.

Lopuksi muutamia sanoja suksista, jotka olivat meidän
retkikunnalla. Ne eivät olleet mitään erityistä norjalaista suksi-

Suksemme,
päältä ja sivulta nähden sekä poikkileikkaus.

mallia, vaan olivat sen mukaan tehdyt kuin minä arvelin sopi-
vimmiksi sille maalaadulle ja suksikelille, jota odotin tapaa-
vani Grönlannin sisämaassa. Meillä oli yhteensä yhdeksän paria
suksia. Kaksi paria oli tammisia, pituus 2m m. Keulasta oli-
vat ne leveämmät, 9,0 sentimetriä, keskeltä ja kannalta 8 sm.

Päällyspuolella oli päläksestä keulaan jakantaan selkämä,
joka teki suksen tarpeellisen jäykäksi tarvitsematta sen olla
paksun ja raskaan. Sivujen yläreunoja pitkin oli selkämä vä-
hän matkaa varpaallisen keula- ja kantapuolella kavennettu,
jottei se ulostuessaan liiaksi estäisi liukumista. Suksen poh-
jassa oli kolme kapeaa uraa.

Koivusukset olivat melkein saman muotoiset ja kokoiset.
Vaan niiden tekijän huolimattomuuden takia tuli niistä ka-
peammat keulasta: ne olivat nimittäin keulasta yhtä kapeat
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kuin kantapuolelta. Tämä vaikuttaa sen, että suksen keula-
puoli ei pysy niin hyvin lumen pinnalla, vaan kulkee niin kuin
lumireki ja on raskaskulkunen. Me saimme sukset niin myö-
hään lähtöämme ennen, että emme ehtineet hankkia uusia.
Nämä koivusukset olivat pohjatut hyvin ohuella teräslevyllä.
Päläksen kohdalla oli niissä 88 sm pitkä ja 5,3 sm leveä lovi,
johon oli pantu hirven koipinahkaa.

Teräslevyllä pohjattiin sukset siinä tarkoituksessa, että ne
liukuisivat paremmin nuoskeassa kelissä, jossa tavalliset puu-
sukset eivät tahdo luistaa ollenkaan ja jota keliä arvelin usein
tavattavan matkallamme. Nahka pantiin taas sitä varten, että
se estäisi sukset taapäin luistamasta. Meillä muuten ei ollut
ollenkaan sellaista keliä, ja koko laitoksia ei siis olisi tarvittu.

Suksi-siteemme.

Molemmat tammisuksiparit näyttivät olevan hyvin tarkoituk-
senmukaiset, ja vastaisia retkikuntia varten arvelen olevan
sellaisia paras suositella.

Suksen kiinnityskeinot olivat meillä hyvin yksinkertaiset;
varpaalliset jäykästä nahkasta ja kannantakaisina verrattain
leveä hihna, joka oli molemmista päistä kiinni varpaallisessa
aivan suksen päläksen reunassa. Kovat varpaalliset ja kan-
nantakaiset, esim. vitsasta tahi rottingista, kuten Norjassa
yleensä käytetään mäenlaskussa, eivät, minun arveluni mu-
kaan, ollenkaan sovellu suurilla lumiaavikoilla hiihtäessä. Ne
eivät ole välttämättömät suksen hallitsemista varten; vaan ne
vaivaavat jalkoja enemmän kuin pehmeämpi nahkaside. Mieli-
piteenäni on, että kuta vähemmän sidettä tuntee, sitä enem-
män jaksaa hiihtää.



Neljäs Luku.

Norjasta Skotlannin ja Färsaarten kautta Islantiin.

jjKTyrönlannin itärannalle päästäksemme, minä aijoin, kuten
o^ ennen on mainittu, tehdä sopimuksen jonkun norjalaisen

hylkeenpyytäjän kanssa, että hän tulisi meitä noutamaan Islan-
nista, jonne me helposti voimme päästä jollakin tanskalaisella
höyrylaivalla, jotka sinne välittävät säännöllistä kulkua. Kes-
kusteltuani useitten laivanisännistöjen kanssa, sain vihdoin San-
defjordista olevan hylkeenpyytäjälaivan Jasonin isännistön
kanssa aikaan sopimuksen, että Jason noutaa meidät Islannista
ja koettaa saada meidät maihin Grönlannin itärannalla, vaan
minun piti mennä takaukseen, ettei Jason sen takia tulisi kär-
simään mitään rahallista vahinkoa, esim. pyynnin menettämisen
tahi muun sellaisen takia. Jasonin kapteenina oli Maurits
Jacobsen, tyyni ja kokenut jäämerenkulkija. Minä siis sovin
hänen kanssansa, että hän matkallaan pyyntipaikoille Tans-
kansalmeen, ensin keväällä oltuaan pyynnillä Jan Mayenin
luona, kesäkuun alkupuolella tulisi noutamaan meitä joko Isa-
fjordista tahi jääesteiden sattuessa, Dyrafjordista Islannin länsi-
rannalla.

Toukokuun 2 päivänä lähdin Kristianiasta Köpenhaminan
ja Lontoon kautta Leithiin, täällä yhtyäkseni muiden retki-
kuntalaisten kanssa. Nämä lähtivät seuraavana päivänä muu-
tamalla höyrylaivalla, joka vei heidät ja kaikki retkikunnan
varustukset Kristianiasta Kristiansandin kautta Skotlantiin.
Koko joukko ymmärtäviä ihmisiä pudistivat epäilevästi päätä



LA UTU.
85

ja puristivat surumielellä kättämme. Vaikka ei sanottu, niin
ajateltiin: »varmaankin viime kerta nähdään toisiaan!»

Lähtöä Balto kuvaa seuraavalla tavalla: »Kun me kau-
pungista lähdimme höyrylaivarantaan, niin oli meitä saatta-

massa paljo herroja ja naisia toivottaakseen meille onnea mat-

kalle ja lähtiessä hurratakseen. Samallaisia onnentoivotuksia
saimme kaikissa pienissä kaupungeissa Kristianian ja Kristian-
sandin välillä, sillä he ajattelivat, että me varmaankaan emme
koskaan enään palaa. Ehkä käy meillekin niinkuin herra Sinc-
larille. joka oli retkeillyt Norjaan ryöstämään ja rosvoamaan.»

Köpenhaminassa kävin kapteeni Holmin, Grönlannin itä-
rannalle tehdyn naisväen veneretkikunnan johtajan luona, ja
häneltä sain arvokkaita selityksiä jääsuhteista hänen tutkimal-
laan osalla itärannikkoa. Niinikään tapasin Maigaardin, joka
amerikkalaisen Pearyn kanssa 1886 teki retken sisämaan jäälle.
Hän oli niitä aniharvoja, joka näki retkessä valoisia puolia
eikä pitänyt mahdottomana kulkua Grönlannin poikki.

Leithissä tapasin muut retkikuntalaiset, jotka näyttivät
voivan varsin hyvin ja joille siellä asuvat norjalaiset olivat
osoittaneet hyväntahtoisuutta. Balto sanoo kertomuksessaan
muun muassa Norjan konsulista että aivan kuin »toisen isän
olivat tavanneet Leithissä, joka oli heitä niin paljo kestinnyt».
Balto näyttää tavanneen isiä useimmissa paikoissa. Saatuamme
nauttia runsasta vieraanvaraisuutta skotlantilaisilta, lähdimme
toukokuun 9 p:n illalla Thyra nimisellä tanskalaisella höyry-
laivalla, joka oli Grantonissa (vähän pohjoiseen Leithistä) ja
joka oli kulettava meidät Islantiin. Thyra kuuluu Köpenhami-
nan Yhdistetylle höyrylaiva-osakeyhtiölle ja on toinen niistä
kahdesta höyrylaivasta, jotka välittävät säännöllistä liikettä
Tanskan ja Islannin välillä.

Oli melkein puoliyön aika, kun sanoimme jäähyväiset
viimeisille ystäville, jotka olivat saattaneet meitä yksinäiselle
sillalle, ja lähdimme pimeässä pohjoista kohden.

Kaukana Länsimeressä, meren hyrskyjen huuhtomina 011

muutamia pieniä saaria; Färsaaret. Enemmän kuin tuhat vuotta
sitten norjalaiset löysivät ne ja rupesivat niitä asumaan, ja
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pitkät ajat sittemmin ne olivat Norjan omia ja norjalaiset laivat
tulivat sinne joka vuosi. Nämät ajat ovat olleet ja menneet
kauan sitte ja nykyään norjalaiset käyvät siellä harvoin. Muusta
maailmasta erillään eletään näissä saarissa omaa elämäänsä
kaukana meressä. Niiden asujamisto on jjieni, erilleen jäänyt
ja unohdettu jäännös kaukaisilta ajoilta. Vaan tullessamme hei-
dän luo, huomaamme heti heidät oksaksi omasta rungostamme.
Heissä on vielä paljo jälellä vanhaa norjalaista kansanluon-
netta, ja vielä rjuhuvat he vanhaa norjankieltä, jonka me olemme
unohtaneet. Itseensä sulkeutuneina ja hautoen muistojaan poh-
jolan suuruuden ajoilta heillä on, samoin kuin saarillakin, omi-
tuinen leimansa.

Saaret ovat syntyneet tulivuoritoiminnan kautta ja ovat
suurimmaksi osaksi paasaltia, joka eri aikoina on sulana ko-
honnut maan sisästä valtavina virtoina, aivan niinkuin nykyään
laava nousee tulivuorista. Nämä virrat ovat levenneet tasai-
sesti joka suunnalle, sitten jähmettyneet toinen kerros toisensa
päälle ja muodostavat nyt lukemattomia, melkein pystysuoria
kerroksia, joita voimme nähdä melkein kaikkialla tunturein
seinissä. Tunturit ovat omituisen juovikkaita ja niissä on usein
penkereitä, aivan kuin äärettömän suuria portaita pitkin tun-

turin seinää ylös huipulle, joka tavallisesti on vaakasuorasti
tasapintanen.

Alkujaan Färsaaret ovat muodostaneet suuren yhtenäisen
maan, niinkuin on nykyinen Islanti; vaan paasalti on löyhää
kivilajia, joka helposti murenee. Aikain kuluessa sateet, kylmä,
jääkaudella jää, ja enin kaikista meri ovat paloitelleet maan
pieniksi saariksi, jotka muodostavat nykyisen saariston.

Vaan näillä entisen mantereen jätteillä on äärettömän
runsaassa määrin villejä, ihailtavia muotoja, varsinkin länsi- ja
pohjoispuolella, jossa merenkäynti on rajuin ja syövyttää enin
kallion seinämiä. Mustat paasaltiseinät laskeutuvat usein useita
satoja jopa tuhansiakin jalkoja äkkijyrkästi mereen. Useissa
paikoin kohoo kuitenkin vielä rantamilla yksityisiä kalliokie-
lekkeitä, jotka ovat mitä kummallisimman muotoisia. Meren
hyöky syöksyy niitä vasten ja pienentää niitä pienentämistään,
vaan ei ole voinut kokonaan niitä sysätä pois.

Kun meri käy täällä koko rajuutensa voimalla, kun nämä
Länsimeren valtavat, mustat hyökyaallot vyöryvät kaukaa,
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kohottaen hyrskyvät harjansa ja ajellen toisiaan lakkaamatta,
ja sitte ryski väliä jyrinällä syöksyvät säännöllisillä väli-ajoilla
kaivamiinsa luoliin ja onkaloihin, kun kuohut pauhaavat ja
valkoisena sohisee kaikkialla, kun meren vaahto viskautuu
korkealle kallioiden seinille ja ylös maalle, niin silloin näillä
saarilla näkee niin suuremmoisen näytelmän, että sanat ovat
kykenemättömät sitä kuvailemaan.

Vaan vuosi vuodelta meri murtaa kallioita; hävitystyö
käy lakkaamatta varsinkin länsipuolella; saaret huomaamatta
pienentyvät pienentymistään.

„Kodlen" tunturi „Risen" ja „Kjellingen" kallioineen

Färsaarten pohjoispuolella.
(Th. Holmboe, valokuvan mukaan.)

Eärsaarimaisemain pääpiirteinä ovat kalliot ja meren-
vaahto; vaan myöskin lintuelämä on suuressa määrin niiden
omituisuuksia. Penkereiset paasaltiseinät tarjoovat erinomaisia
olopaikkoja kaikenlaatuisille vesilinnuille. Lukemattomat jou-
kot onkin niitä täällä. Meressä kallioiden kupeet niitä kihisee.
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Lintuvuori Färsaarilla.
(A. Bloch, valok. muk.)

kin näyttivät olevan mukavat. Ne teh-
dään yhdestä ainoasta nahkapalasta, joka
ommellaan kokoamalla ja kengät kiinni-
tetään melkein samaan tapaan kuin san-
daalit.

Vene, jossa oli aseman toimennusmies,
»sysselmand», ja lääkäri, laski laivamme
kylkeen. He nousivat laivaan. Veneen
ollessa laivan kylessä koettelin kuunnella
färsaarelaisten puhetta ymmärtääkseni, jos
mahdollista, jonkun sanan. Tiesinhän, että
se on vanhannorjan sisarkieltä ja että se
olisi hyvin paljon meidän kansanmurteen
kaltaista; vaan jos kuin koetin kuunnella,
niin en sanaakaan ymmärtänyt. Puhe ja
ääni kuitenkin muistutti paljo Bergenin
seutulaisten keskinäistä pakinaa.

Ilmassa korkealla kuohujen yläpuo-
lella mustia paasaltiseiniä vasten niitä
on kuin lumihiuteita pyryllä.

Näitä saaria kohden oli nyt suun-
tamme. Vasta kolmatta päivää mat-

kattuamme kauniilla ilmalla, laskim-
me ankkuriin Trangisvägissa, joka on
pieni asema eteläisimmällä saarella
nimeltä Suderö. Se on pienen vuo-
non luona, jota ympäröipi verrattain
matalat paasaltitunturit, eikä se muu-
ten, mikäli minä tiedän, ole miten-
kään merkillinen.

Heti kun laiva oli ankkuroinut,
lähti rannalta vene, jota souti kuusi
nuorta, reipasta färsaarelaista omitui-
sissa puvuissaan. Pukuna heillä on
tummanruskea tahi kahvenruskea
takki, polvihousut, omituinen, ruskea-,
sini tahi punapontanen lakki, päälaelta
laskoksissa, sukat ja hullunkurisen
näköiset nahkakengät, jotka kuiten-

Färsaarelainen luotsi,
kansallispuvussaan,

(Valokuvan muk.)
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Muutamien tuntein kuluttua jatkoimme matkaamme poh-
joiseen. Meidät tapasi sumu. Vaan se ei ollut kuitenkaan
kovin sakeaa, niin että sivukulkiessamme näimme pienen ja
suuren Dimonin, kaksi pientä paasaltisaarta, jotka kohoavat
melkein pystysuorasti merestä ja joissa lukemattomilla vesi-
lintulaumoilla on olopaikkansa.

Suurella Dimonilla on yksi ainoa talo, jokaon korkeim-
malla kohtaa saaren eteläisellä puolella. Tavarat ja kaikki
mikä on alas toimitettavaa lasketaan nuoralla äkkijyrkkää kal-
lioseinää rannalle. Ihmiset kulkevat polkua, joka osaksi on
hakattu kallioon. Kun rannat kaikkialla ovat jyrkät, niin ei
voida talvella pitää siellä venettä; kaikki alukset ovat sen-
tähden syksyllä kuletettavat pois saaresta. Jos saarelaiset tar-
vitsevat jotakin, on heidän annettava tieto merkeillä ja muista
saarista mennään sitte sinne, jos se on mahdollista. Vaan mar-
raskuusta lopulle maaliskuuta on saarelle kulku vaaran alaista,
kun meri melkein koko tämän ajan myrskyää rajusti. Tämän
aikaa ovat saarelaiset suletut muusta maailmasta. Minulle on
kerrottu, että kerran monta vuotta sitten oli tapahtunut sel-
lainen seikka, että tuli oli sammunut saarella. Se tapahtui
marraskuun puolivälissä, tikkuja tahi muita sellaisia tulineuvoja
ei ollut, ja sen vuoksi heidän piti melkein puoli vuotta elää kyl-
mällä ruualla, takkatuletta ja ilman valaistusta pitkät talviset illat.

Suurella Dimonilla, kertoo satu, hyökkäsi norjalaisen
Sigmund Brcstesonin, Färsaarten kansallissankarin, kimppuun
hänen vihollisensa Trand, ja täällä Sigmund vihollisensa ahdis-
tamana oli veljensä Thorerin ja Einarin kanssa hypännyt me-
reen ja uinut penikulman päässä olevaan Suderöhön. Jos satu
puhuu totta — joka kuitenkin tuntuu epäilyttävältä — on tämä
uintiretki uljaimpia tekoja laatuaan, mitä koskaan tämän ur-
heilun alalla on tehty, sillä Sigmund ei uinut ainoastaan yksin
vapaasti ja esteettömästi, vaan oli ensin ottanut selkäänsä vel-
jensä Einarin, kun tämä uupui, ja kun Einar oli kuollut eikä
ollut enään kuin neljäsosa matkaa jälellä, hän oli ottanut Tho-
nerin selkäänsä ja niin uinut Suderön rannalle. Täällä aalto
kuitenkin oli vienyt Thonerin, vaan Sigmund itse oli onnis-
tunut pääsemään maalle. Tämä olisi tapahtunut myöhään syk-
syllä ja salmessa, jossa käy vankka virta. Siinäpä olisi ollut
miehiä naparetkelle!
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Jälkeen puolisten pääsimme Thorshazuiiiiu, Färsaarten
pääkaupunkiin. Täällä asuu saarten korkein virkamies, amt-
mani, sekä muut viranomaiset. Kaupungissa ilmestyy sano-
malehti »Dimmal£etling» (päivän koitto), joka on Färsaarten
kielellä ja ilmestyy joka lauantai.

Kaupungilla on pieni linnoitus, jossa on kolme ja puoli
malmikanuunaa, niin kuin minulle kerrottiin, sekä 12 miestä;
kuitenkin toiset kertoivat että miehistöä ei ole ollenkaan. Muurit
olivat niin korkeat, että me siellä käydessämme hyppäsimme
niiden yli, kun portit olivat kiinni.

Kaupunki on kahden suuren lahden luona mäkisellä maalla,
ja ympärillä on pienehköjä ylänköjä ja kumpuja. Edempänä
takana kohoaa korkeita, nyt lumen peittämiä tuntureita. Me-
reltä katsoessa se hyvin paljo muistuttaa tavallista rantakau-
punkia länteis Norjassa.

Pieni Dimon.
(Valokuvan mukaan.)

Thorshawnilaiset, niinkuin muutkin färsaarelaiset elävät
suureksi osaksi kalanpyynnillä. Toinen färsaarelaisten pää-
elinkeinoja on lampaanhoito ja Färsaarilla sanotaan olevan niin
paljo lampaita että harvat maat vetävät tässä suhteessa vertoja.
Joka henkilöä kohden sanotaan olevan enemmän kuin kahdek-
santoista lammasta.

Kun myrskyn takia meidän oli pakko viipyä Thorsha\v-
nissa lauantaista maanantai-aamuun, niin olimme tilaisuudessa
näkemään färsaarelaisten kansallistanssia. Täällä tanssitaan
joka sunnuntai-ilta kello 10. Se oli kummallisimpia tansseja,
mitä koskaan olen nähnyt. Kaikki osanottajat — niitä oli
tässä tilaisuudessa satamäärä — miehet ja naiset, ilman mitään
järjestystä ja jakoa parittain, ottavat toisiaan käsistä ja muo-
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dostavat suuren piirin tahi pitkän jonon. Tämä nyt liikkuu
pitkäveteistä polkkatahtia jotakin laulua laulettaissa. Lauluja
lauletaan tanskan kielellä, vaan useimmiten kuitenkin färkie-
lellä, ja usein lauletaan joku sankarilaulu, jota kaikki osanot-

tajat laulavat yksitoikkoisella ja pitkäveteisellä sävelellä, vaan
täydellä kurkulla, aivan kuin jokainen kilpaa koittaisi saada
äänensä ylinnä kuulumaan. Piiri kiertää tällä tavoin melkein
samassa tahdissa yhtämittaa kello 1 ja 2 yöllä, juhlatilaisuuk-
sissa luonnollisesti paljoa myöhäisempään, ilman mitään muuta

Portti kahdesta valaanleukaluusta Thorshavvnissa.
(Valokuvan muk.)

vaihtelua kuin, että silloin tällöin tehdään joku mutka piirin
kehään.

Jos haluttaa olla mukana, niin katkasee piirin missä hy-
vänsä ja asettuu siihen. Niin tekivätkin pian useat retkikun-
talaisemme. Tietysti sattui aina niin, että he osuivat kahden
kauniin neitokaisen väliin ja ottivat sitte osaa tanssiin sellai-
sella innolla ja sellaisella sitkeydellä, joka olisi ollut paremman
asian arvoinen.
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Tämä tanssi näkyy olevan ainoa färsaarelaisten tanssi
ja on varmaan perintöä vanhoilta norjalaisilta. Islannissa oli
samanlainen tanssi säilynyt edelliselle vuosisadalle saakka. Sitä
nimitettiin siellä »Vikivaka». Norjasta se on kai hävinnyt jo
pitkät ajat sitte eikä ole ihmekään, sillä ei minulle vieläkään
ole selvillä mikä siinä on huvittavaa. Vaan kuitenkin näissä
muinaisjäännöksissä on jotakin kummallista, melkein liikutta-
vaa ajatella, miten nämä ihmiset kokoontuvat täällä jokaikinen
sunnuntai-ilta tanssimaan tanssia, joka muilla seuduilla on ai-
koja sitte kuollut, ja laulamaan sankarilauluja, joista itse eivät
ymmärrä tuskin lausettakaan.

Maanantaina puolenpäivän aikaan saavuimme pieneen
kauppalaan Klaksvigiin, joka on Färsaarten pohjoisin asema,
jossa käydään. Sitä kolmelta puolen ympäröipi korkeat paa-
saltitunturit, joiden kerrokset eli penkereet ovat tavattoman
jyrkkäpiirteisiä Färsaarten luontoonkin verraten.

Parin tunnin pysähtymisen jälkeen laskemme taas poh-
joista kohden, ihmettelemme ohikulkiessamme saarten pohjois-
rannikkojen villejä, repalaisia muotoja ja suuntaamme ulapalle
kohti Islantia.

Ilman lämmöstä me nyt jo voimme tuntea tulleemme poh-
joisemmille leveysasteille. Lappalaisilla poronnahkapuvuissaan
ei tietystikään ollut kylmä; vaan yksi ja toinen meistä piti
ilmaa kylmänä. Tämä antoi Ravnalle aihetta jotensakin va-
kaviin mietteisiin, ja hän uskoi ajatuksensa Baltolle, joka heti
meille kertoi: »Tuo Ravna sanoi minulle: mitä olemme teh-
neet, että meidän pitää matkustaa noiden ihmisten kanssa,
joilla on niin vähän vaatteita? Minä näen miten niillä on kylmä.
He kuolevat Grönlannissa, jossa on niin kylmä, Sverdrup ja
Dietrichson ja Kristiansen ja Nansen, ja sitte me kaksi lappa-
laistakin kuolemme, sillä emmehän me tiedä minne mennä
ihmisten luo päästäksemme.»

Yleensä Ravna ei voinut hyvin laivalla. Alussa oli hän
merikipeä. Siitä hän kuitenkin pääsi muutamain päiväin pe-
rästä, niin kuin Balto lausui, sitte kun hän oli Ravnan kas-
tanut suolavedellä. Vaan Ravna ei koskaan perehtynyt mereen
eikä laivaelämään. Niinpä hänen oli ihan mahdotonta nukkua
kannen alla; siellä oli hänestä tukahduttavaa. Hän sen vuoksi
veti päänsä ja kätensä peskiin ja makasi keränä kuin koira
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jossakin kolossa kannella ja nukkui varmaan yhtä hyvin kuin
me koijuissamme. Balto, joka jo ennen oli koetellut merielä-
mää, oli heti ensi hetkestä laivassa kuin kotonaan, tutustui
miehistöön ja pelasi korttia heidän kanssaan.

Skotlannin ja Islannin välillä, samoin kuin merellä Islan-
nin ja Grönlannin välillä otin joka päivä ilmaa, etupäässä sen
hiilihappopitoisuuden määräämistä varten. Ilma otettiin joh-
dannossa selitetyllä tavalla. Tällä tavoin toin ilmaa kotia Grön-
lannin sisämaastakin.

Jo Färsaarilla olimme saaneet ikäviä uutisia jääsuhteista
pohjoisempana. Sanottiin jään ulottuvan etelämmäksi kuin kos-
kaan ennen miesmuistiin, ja Islannin itärannan olevan luokse-
pääsemättömän. Pian saimmekin kokea tämän todeksi. Vuo-
rokauden kulettuamme jo tapasimme jäätä 30 penikulmaa Is-
lannin itärannalta. Laskimme samaa suuntaa nähdäksemme,
emmekö pohjoisempana pääsisi maihin, vaan turhaan: jäät sul-
kivat tien joka taholla. Tapasimme useita purjelaivoja, ja nämä
kertoivat, että jäät ulottuivat kauas pohjoiseen.

Seuraavana päivänä, toukokuun 16, koetimme vielä päästä
itärannalle paljo etelämpänä, Berujjordin kohdalla, vaan tääl-
läkin kohtasimme jäitä 20 peninkulmaa maista. Nyt ei ollut
mitään muuta keinoa kuin laskea länsietelää kohden, ja hyvää
tuulta purjehdimme nyt pitkin Islannin vuorista ja kaunista
etelärannikkoa. Iltapäivällä kulimme Islannin korkeimman
vuoren, mahtavan Oraefa-jökulle n ohi, joka kohoaa äkkijyr-
kästi merestä ja on noin 2,000 metriä korkea. Kun aurinko
laski mereen ja viimeisillä säteillään valaisi vuoren lumipeit-
teiset kupeet ja utuharson, joka peitti sen huipun, niin oli se
varsin vaikuttavan näköinen. Silloin tällöin syntyi aukko utu-
vaippaan, jolloin näkyi koko huipun pyöreät piirteet.

Oraefa-jökulle on eteläpuolella Vatna-jökullea, jolla on
suurin Islannin jäätikkö ja Grönlannin sisämaan jäätikön jäl-
keen suurin, mitä pohjoisissa seuduissa löytyy. Oraefa-jökulle
on vanha tulivuori, joka ei ole monta kertaa purkautunut sen
jälkeen kuin norjalaiset ensiksi rupesivst asumaan Islantia, vaan
on kuitenkin tehnyt suuria hävityksiä.

Neljännentoista vuosisadan keskipalkoilla se purkautues-
saan hävitti kaksi pitäjää, ja Thorvald Thoroddsen kertoo Ly-
sing Islands nimisessä teoksessaan, että koko Litlaheradin hä-
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vitti jääsyöksy, *) ja yhtenä ainoana aamuna vieri mereen 40
taloa kaikkine päivineen, ja ainoastaan harvat asukkaat onnis-
tuivat pelastamaan henkensä. Jäätikkösyöksy kuletti muas-
saan niin suuren määrän kiviä, soraa ja hiekkaa, että rannalla,
missä ennen oli 30 metrin vesi, syntyi nyt tasainen hiekka-
nummi. Viimeinen purkauksensa Oraefa-jökullella oli 1727, jol-
loin suuri joukko taloja hävisi ja paljo karjaa hukkui.

Oraefa-jökullen länsipuolella ja sisempänä maata, Varmä-
dalissa, on LakiYen krateriryhmä, jossa v. 1753 oli rajuin ja
hävittävin kaikista purkauksista, joita Islannissa on ollut sen
jälkeen kuin se on tullut asutuksi. Thoroddsen sanoo, että,
mikäli tiedetään, ei missään koko maailmassa ole niin paljo

Paasaltituntureita Haraldsundissa Klasvigin länsipuolella.
(Tekijän luonnoksen mukaan.)

laavaa tullut kuin tässä purkauksessa. »On sanottu, että tässä
laavatantereessa on yhtä paljo kiveä kuin koko Mont Blancissa.^

Yleensä Islannin keski- ja luoteiset osat ovat hyvin tuli-
vuoriluontoisia. Täällä voi nähdä saman voiman, joka on luo-
nut sekä Islannin että Färsaaret, täydessä toiminnassa.

*) Kun tulivuoren päällä on jäätikkö, niin tulivuoresta ei tavallisesti tule
laavaa, vaan tämä muuttuu tuhkaksi. Sen sijaan osa jäätikköä sulaa ja osa ruh-
joutuu rikki ja syöksyy hirveää vauhtia alas jyrkänteistä. Tämä syöksy kulettaa
mukanaan laaksoihin ja mereen jäitä, kallionlohkareita, soraa ja mutaa; sen rajua
vauhtia ei mikään voi vastustaa. On helppo ymmärtää, että tällaiset jäätikkö-
syöksyt ovat paljoa turmiollisempia kuin laavavirrat, kun edelliset syöksyvät rajua
vauhtia, jälkimäiset taas virtaavat hyvin hitaasti.
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Historiallisella ajalla laavavirrat ovat levinneet äärettömän
laajalle vanhemman

vanhem-
laavakerroksen

mahtavan
rakennuksen

vaan
sa sama

Rakenteen pääpiir-
molem-
on kuin

ker-
kes-

kustaa
tällaisten

jotka

vaikealta
näillä

niin
säännöllinen kaltevuus.

muuten se otak-
on että

nousee että
alimmat

laajentuvat
ylim-

kun ni-
paino

pu-
kokoon alim-

niin

Västmannasaaret
ja

Eyafjalla-jökulle
auringon

laskulla.

(Th.
Holmboe,

tekijän
luonnoksen

mukaan
v.
1882.)

*) Niinpä muutamat päättävät maan nousun jääkauden jälkeen syntyneen
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näyttää minusta että se selitys on oikea, jonka cand. real.
Andreas Hansen aikoo antaa muutamassa kirjoituksessa ranta-
ääristä (Nyt archiv for mathematik og naturvidenskab, Kris-
tiania). Kun meri kulettaa maata, niinkuin on laita Islannissa
ja Färsaarilla, niin täytyy, hänen mielipiteensä mukaan, painon
alimmille kerroksille vähetä pitkin rantoja ja näiden kerroksien
kohota. Färsaarilla meri vaikuttaa enin länsi- ja pohjoisran-
noilla, siitä siis olisi seurauksena että maa näillä rannoilla enin
kohoaa, ja niin itse asiassa onkin. Islannissa vaikuttaa meri
enemmän yhtäpaljo pitkin koko rannikkoa, ja maan olisi siis
kohottava rannoilla ja kerrosten keskustassa painuminen, niin
kuin laita onkin.

Seuraavana aamuna (toukokuun 17 p:nä) lähenimme Väsf-
mannasaaria, jotka ovat Islannin etelärannikon keskustan koh-
dalla, muutamia penikulmia maasta. Mitä suloisimmassa päi-
väpaisteessa laskimme näiden korkeiden ja jyrkkäin paasalti-
saarten välitse ja panimme ankkuriin Ileimaeyn edustalle,
joka on suurin näistä saarista ja ainoa asuttu. Täällä odo-
timme jonkun aikaa maista tulevaa venettä, jolloin meillä oli
hyvä tilaisuus katsella maata ja, mikäli laivan keikkumiselta
voi, valokuvata se.

Västmannasaarillakin meri kaivautuu maahan ja syövyt-
tää laavakerroksia, niin että on syntynyt pystyjyrkkiä seiniä,
joissa on suuria portteja ja luolia. Siinä oli jotakin etelämaista,
ja ajatukset kulkivat Caprin rannoille. Kieltämättä oli yhtä-
läisyyttä ja mitä muotoihin tulee, niin Västmannasaaret var-
maan vievät voiton. Me menimme aivan näiden korkeiden
paasaltiseinäin juurelle, joiden harjalle kuohut syytivät vahtoa.
Kirkuvat vesilinnut liitelivät ympärillämme paksuina parvina.
Tässä luonnossa oli jotakin ihmeellisesti viehättävää, varsinkin
kun oli vielä suloinen, raikas aamu, ilma säihkyvän kaunis,
meri kristallikirkas, ja heti edessämme mantereella Islannin
melkein korkein vuori Enajjalla-jökulle, jonka huippu kohoaa
suoraan merestä 1,700 metrin korkeuteen. Sen mahtava val-
koinen huippu kimaltelee auringon valossa. Edempänä näemme
muita vuorijäätiköitä, selvimpänä esiintyy Hekla, jonka kupu-
laki on vielä lumivalkoinen.

siitä, että jäänpaino on pusertanut kokoon päällimmäiset maakerrokset, jotka sitte
jään poistuttua ovat kohonneet.
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Suuntamme on edelleen pitkin rantaa, ja pian kaikki
tämä loisto katoaa merelle; ainoastaan Hekla, Tinnfjalla ja
Evafjalla vielä kauan kohoavat horisontin yli. Jälkeenpuolis-
ten me kulemme ohi Reykjaniemcn, jossa on Islannin ainoa
majakka korkealla, merestä kohoavalla kalliolla. Viime vuo-
sina on majakkaa kohdannut useat kerrat maanjäristys. Vii-
meisellä kerralla torni halkeili ja suuri lohko kalliota syöksyi
mereen. Nyt odotetaan, että jonakuna päivänä se kaikkine
päivineen katoaa. Majakka muuten on hyvin tulivuoriluon-
toisHla maalla ja sen ympäristö on mitä synkintä voi kuvailla.

Vestmannasaarien pohjoisranta.
(Pikavalokuvan mukaan.)

Koko Reykjaniemi on suuri, mereen jyrkkärantainen laava-
tasanko.

Kuusi vuotta sitten olin täällä maissa ja oli minulla sil-
loin tilaisuus tutustumaan seutuun, vaan se on minun tunnus-
tettava, että autiompaa seutua en ole kulkenut. Siellä ei ollut
ruohonkortta, kaikki oli alastonta, mustaa laavaa, joka ulottui
silmänkantamattomiin ilman muuta vaihtelua kuin että se siellä
täällä paistoi punertavalta tahi kellertävältä. Ei muuta ihmis-
asuntoa näkynyt kuin majakanvahdin talo eikä muuta elävää
olentoa kuin pari laihaa tunturikurmitsaa, jotka, matkallaan
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pohjoiseen, olivat laskeutuneet ruohokentän tapaiselle majakan-
vahdin tuvan edessä, missä muuten pari lammastakin koetti
nyhtää kuihtuneita heinänkorsia. Ainoa, mikä antoi omituista
vaihtelua luonnon taululle, oli pari höyrypylvästä, jotka nou-
sivat ilmaan. Tämä höyry tuli kiehuvista, tulikivipitoisista läh-
teistä, joita saarella on paljo. Kaukaa ne näyttävät savuavilta
uuneilta.

Reykjaniemen edustalla pistäytyy merestä useampia kal-
lioita ja saaria meren pinnasta. Muuan, joka niistä enin sil-
mään pistää, on nimeltä Jauhosäkki, joka luultavasti on saanut
nimensä siitä, että se näyttää mahdottoman suurelta, ylösalaisin
käännetyltä säkiltä, joka pystysuoraan kohoaa veden pinnan

Reykjaniemi ja Islannin ainoa majakka.
(Piirtänyt Th. Holmboe, tekijän luonnoksen mukaan)

yli. Nämä saaret ovat muun muassa tunnetut siitä, että niissä
on suurissa joukoin pesinyt nyt sukupuuttoon hävinnyt siivetön
ruokki (alea impennis).

Kulettuamme kovaa vastatuulta ja ankarassa meren käyn-
nissä, joka usein Thyran vauhdin vähensi melkein olematto-
maksi, saavuimme vihdoin yöllä Islannin pääkaupunkiin Reyk-
javikiin. Täällä oli pysähdyttävä vain vähäksi aikaa, vaan
kuitenkin seuraavana päivänä saimme tilaisuuden menemään
maihin muutamiksi tunneiksi.

Reykjavik on pieni kaupunki; siinä on noin 3000 tahi 4000
asukasta ja pienet puurakennukset ovat hajallaan tasangolla.
Kivirakennuksia on ainoastaan pari. Toinen on Althingshus,
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jossa Islannin althing eli valtiopäivät pidetään, toinen on tuo-
miokirkko. Molemmat ovat rakennetut laavasta, jota tietysti on
runsaasti saarella, tämä kun on suurimmaksi osaksi juuri sitä
ainetta. Täytyy sen takia ihmetellä isosti, ettei useampia ra-
kennuksia ole tästä rakennusaineesta, kun saarella ei ole met-
sää nimeksikään, jonka vuoksi joka tikku pitää tuoda muualta,
enimmäkseen Norjasta. Valtiopäivätalon edustalla on suuri,
heinää kasvava tori, jossa kaunistuksena on Thorvaldsenin
pronssinen patsas; hänen vanhempansa olivat islantilaisia.

„Reykjavik" ja ainoa tie Islannissa.
(Valokuvan mukaan.)

Reykjavik lienee hyvin virkavaltanen kaupunki, sillä, sen
mukaan kuin minulle kerrottiin, siellä on 40 virkamiestä, siis
yksi joka sadalle heng'elle. Melkeinpä olisi halu uskoa, että
Islanti on rikas maa, kun se voi elättää niin paljo säätyhen-
kilöitä.

Päivemmällä jätimme Reykjavikin, käytyämme tervehti-
mässä upseereita tanskalaisella Fylla nimisellä sotalaivalla, joka
tuli satamaan juuri kun olimme lähtemässä. Me asetimme
suuntamme Snefellsnäsiä kohden jatkaaksemme matkaamme
pohjoiseen päin määräpaikkaamme Isafjordiin. Illalla, juuri
auringon laskulla, kulimme Snefells-jökullen, vanhan tulivuo-
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ren ohi, joka on ihan niemen nenässä. Se kohoaa kuin keila
1,350 metrin korkeuteen. Se on tunnettu erinomaisena meri-
merkkinä, ja sen valkoinen harja on opastanut monen laivan
rauhalliseen satamaan. Nyt illalla se oli yhtä juhlallisen nä-
köinen kuin milloin muulloin hyvänsä: aurinko juuri laski me-
reen ja loi punaisen hohteen sen lumivaipalle.

Kun me 19 päivän aamulla tulimme kannelle, niin meitä
tervehti navakka pohjoistuuli syytäen lunta ja siitettä: korkeat
paasaltitunturit maalla olivat juuriaan myöten lumen peitossa,

Thyra Snefellsnäsin luona.
(Piirtänyt Th. Holmboe tekijän luonnoksen mukaan.)

ja siellä täällä näki jaateleja aallokossa: ne olivat etuvartioita,
jotka ilmaisivat, että jäät eivät olleet kaukana. Me olimme
önniidarfjordia lähellä, ja kun tuuli muuttui myrskyksi ja
lumisade sai sankemmaksi, laskimme vuonoon, jossa oli erin-
omainen satama säänpitoa varten. Myrsky kiihtyi nopeasti, ja
saimme jo vähän tuntea, mille pohjan perukkain tuuli maistuu.
Mielellään pysyi kannelta poissa. Tuuli ei ollut tosin sen ko-
vempi kuin että pysyi jaloillaan, vaan ilma oli kuitenkin sel-
lainen, ettei kun pisti nenänsä ulos, niin tuli kiire vetää se
takaisin. Me olimme satamassa hvvässä turvassa. Kun oli
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helluntai-ilta, niin miksipä ei viettää sitä niin hauskasti kuin
voitiin?

Seutua ympärillämme näimme varsin vähän, eipä melkein
muuta kuin tunturien juuria, eikä väliin niitäkään. Siitä mitä
näimme, voi selvästi päättää, että olimme jyrkkäpiirteisessä
paasaltiseudussa. Vähitellen kaikki peittyi paksuun lumeen ja
yleisvaikutuksena oli tästä seudusta, että täällä vallitsi täysi
talvi. Olisi ollut jokseenkin hyvä suksikeli, jos lumi olisi ollut
vähä kuivempaa.

Kun me seuraavana aamuna heräsimme, niin olimme ha-
ljuniissa, jossa aijoimme nousta maihin. Jos Önundarfjordissa
oli talvi, niin oli täälläkin; kaikki oli lumen peitossa. Isafjord
on suuruuteensa nähden toinen Islannin kolmesta kauppapai-

Dyraljordin perukka, taustassa Glämu-jökulle, Thingeyrestä katsottuna.
(Tekijän luonnoksen mukaan.)

kasta, ja hyvin sievä, pieni paikka, jolla on erinomainen satama
korkeiden tunturien välissä.

Isafjordissa sanottiin minulle, että ajojäät eivät olleet kau-
kana, Kap Nordin eteläpuolella. Kovalla pohjoismyrskyllä ne
voisivat kulkea etelämmäksi ja sulkea vuonon suun. Tämä
tosin tapahtuu varsin harvoin, vaan se oli aina mahdollista, ja
Jasonilla olisi vaikea päästä meitä täältä noutamaan. Jotta
emme tähän pulaan joutuisi, päätin nyt, että retkikunnan oli
mentävä etelämpänä olevaan Dyrafjordiui, jota jäät eivät mil-
loinkaan sule, ja siellä odotettava Jasonia. Maihin lähetettiin
siis kirje Jasonin kapteenille ja me menimme taas etelään, tar-
kasteltuamme jääsuhteita.

Seuraavana aamuna laskimme mitä kauniimmalla ilmalla
kauniiseen Dyratjordiin. Talvi oli taas paennut tuntureille, ja
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rantamilla oli keväistä. Pian olimme ankkurissa Thmgeyren,
vuonon kauppalan edustalla. Täällä sanoimme hyvästit Thy-
ran päällikölle, kapteeni Sörensenille ja sen miehistölle. Heti
ensi hetkestä he olivat tehneet kaikki, mitä voivat meidän mu-
kavuudeksemme laivalla ja jäähyväisiksi he nyt ampuivat jyri-
sevän tervehdyslaukauksen kammalla.

Thingeyrillä meidät vastaanotti kauppias, konsuli Gram,
jonka talossa me tulimme viettämään odotusaikamme. Kauppa-
paikka, joka on saanut nimensä siitä, että siellä vanhaan aikaan
on pidetty käräjiä (thing), on pienessä niemessä (eyrii keskellä
vuonoa. Tämä niemi on riutta, jonka pitkät ajat sitten, kun
Islanti oli tykkänään jään ja lumen peitossa, on pinonnut se
jäätikkö, mikä täytti vuonon ja, ainakin osaksi, on sen kaiva-
nut ja muodostanut. Vuonossa on useampia tällaisia riuttoja,
toinen toisen vieressä. Ne ovat tasaselkäisiä, osaksi vedenpääl-
lisiä osaksi vedenalaisia, kulkien poikki vuonon, jonka vuoksi
usein on vaikea kulkea veneellä. Ne ovat päteviä todistajia
jääkaudelta, ja suunnattomat ovat ne kivi- ja soramäärät, jotka
niihin ovat keräytyneet.

Dyrafjordin molemmin puolin on jyrkät paasaltitunturit,
aivan samanlaisia kuin Färsaarilla. Vuonon pohjukassa kohoaa
mahtava Glämu-jökulle, joka ei tosin ole erin korkea — minä
laskin sen korkeuden 910 metriksi — vaan se on kuitenkin
korkein tunturi Nestfirdirissä, saaren länsipohjoisosassa, joka
on aivan kuin erinäinen saari ja ainoastaan 10 km. leveällä,
matalalla kannaksella yhtynyt saareen. Glämu-jökulle on hy-
vin laaja ja se on, niin kuin muukin ympärillä oleva seutu,
paasaltia.

Eräänä päivänä nousimme jäätikölle. Otimme mukaamme
sukset ja lumikengät, sillä ylhäällä näytti olevan lumi peh-
myttä. Vaan siinä erehdyimme, sillä tapasimmekin kovan han-
gen, joka kesti kävellä ja jolla oli erinomainen suksikeli, liian-
kin hyvä, jonka surullisella tavalla saimme kokea. Ilma oli
kaunis ja kirkas ja täältä ylhäältä oli ihana näköala. Omituinen
oli maisema, joka levisi eteemme: lumen peittoinen, tavattoman
tasainen aavikko, mikä joka taholla on jyrkkä-äyräinen. Ete-
lässä näkyy Snefells-jökullen keilanmuotoinen huippu kohoavan
korkealle yli horisontin.

Täällä ylhäällä näkee heti, miten koko maa on syntynyt,



PIENI HUVIMATKA SUKSILLA. 103

miten paasaltivirrat ovat tasaisesti ja hiljaa levinneet joka taitolle
ja muodostaneet yhtenäisen suuren tasangon. Sitte on meri ja
ilma, pakkaset ja sateet ja jääkaudella jäätikkövirratkuluttaneet
pintaa, varsinkin rantamilla, muodostaen vuonoja ja laaksoja.
Niitä ovat murennukset laajentaneet sitte yhä enemmän; vaan
niiden vaikutus on pystynyt ainoastaan maan reunoihin, keskusta
on melkein yhtä tasainen ja koskematon kuin se on ollut maan
synty essäkin.

Kotimatkalla laskimme kiskotetuilla suksillamme jyrkkiä
rinteitä; suksi luisti kovalla hangella kuin lasipintaa. Balto oli
varomaton ja lankesi päistikkaa muutamasta pienestä tunturin
rinteestä. Siinä hän taittoi oikean polvensa niin pahoin, jotta
me olimme työllä häntä kotiin kulettaessa. Menomatkalla Balto
hyvin suurenteli ja kehui, miten »meille lappalaisille se on pieni

Vestlirdirin eteläpuoli, katsottuna Glämu-jökullelta.
(Tekijän luonnoksen mukaan.)

asia. Me panemme sauvan jalkaimme väliin, ja niin selviämme
kaikista esteistä.^) Ensimmäisessä jyrkänteessä hänen oli nyt
näytettävä tätä taitoaan ja siinä juuri kävi hänen hullusti, niin
että me, kaikesta huolimatta, emme voineet olla hymyilemättä.

Hän oli monet päivät potilaana, ja luulimme, että mene-
tämme yhden toverin, minä jo tuumailinkin ottaa jonkun islanti-
laisen hänen sijaansa, vaikka ei ollut ketään erittäin halukasta.
Kun joka päivä hierottiin, niin parantui Balto niin, että taas
toivoin voivani häntä käyttää, vaikka hän itse näki kaikki
mustana ja oli hyvin alakuloinen. Samoin oli laita Ravnankin,
joka luuli joko olevansa pakotettu yksin seuraamaan meitä
tahi luopumaan matkasta ja niin myöskin raha-ansiosta.

Muuten aika meillä kului nopeasti Thingeyrellä. Me
teimme retkiä tuntureille, ammuskelimme vesilintuja vuonolla,
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kävimme ratsastusretkillä, vierailimme seudun talonpoikais-
taloissa j. n. e. Varsinkin ratsastusretket pienillä, erinomaisilla
islantilaisilla hevosilla olivat parasta huvia. Tuollaisen pienen
rotan selässä ajaja, jos hän ei ole, ninkuin tämän kirjoittaja
esimerkiksi, pienintä kokoa, ei näytä kovin juhlalliselta, ratsas-
tajan jalat kun melkeen maata raappivat. Alussa pelkää, että
hevosen selkä ei kestä. Vaan sitte kun vinhaa vauhtia kiide-
tään someromäkiä, joissa kivet vierivät hevosen jaloissa, rämeitä,
joissa hevonen uppoaa polviaan myöten, yli purojen ja rotkojen,

Islantilainen talonpoikaistalo.
(Valokuvan mukaan piirtänyt E. Nielsen.

ylös jyrkkiä vuoripolkuja, alas pystöjä tunturiseiniä, sanalla
sanoen maita, joissa tavallinen hevonen heti ensi askeleella
menettäisi jalkansa, ja kaikkialla samaa hurjaa vauhtia, hevo-
sen kertaakaan kompastelematta — niin silloin huomaa, että
pitää kunnioittaa islantilaista hevosta, joka varmaan on maail-
man parhain vuorihevonen. Enin hämmästyy, kun joelle tul-
lessa näkee pienen hevosen tuumimatta syöksyvän kahlaa-
maan tahi uimaan yli. Ratsastaja saa pitää huolen miten par-
haite taitaa siitä, ettei kastu. Kun ei ole hyvin syvä. niin tulee
toimeen nostamalla jalat hevosen selkään, kun vain sitte varoo>
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ettei vyörähdä pois, kun hevonen tekee jonkun äkkiliikkeen.
Niin kuin tietty, ei Islannissa ole teitä eikä siltoja, hevosen
selässä vain kuletaan kaikkialle.

Muutamasta talosta Dyrafjordin lähellä ostimme pienen
hevosen. "Tämän hevosen*, mainitsen muutamassa kirjeessä,
jonka kirjoitin kotiin Norjaan, kesäk. 4 p:nä, >minä otan mu-
kaani auttamaan meitä veneen ja tavarain kulettamisessa jääti-
kön yli Grönlannin rannikolla sekä, jos niin kauas sen saamme,
kantamaan tavaroitamme rannalta ylängölle. Vaan hyvin epä-
tietoista on voimmeko sitä käyttää erityiseksi hyödyksi, mutta
kaikessa tapauksessa saamme siitä, jos meidän on pakko se
ampua, hyvän aterian tuoretta hevosenlihaa.:

Sen pahempi, hevonen ei päässyt määräpaikalleen. Ei
ole mikään helppo asia saada Islannissa keväällä ostaa rehuja,
niinä sain niitä haalituksi kokoon hätäisesti vain kuukaudeksi.
Hevonen muuten oli erinomainen. Sillä oli vielä se tavaton
etu, että sitä voi käyttää vetojuhtanakin. Sitä oli vähin käy-
tetty auran edessä, mikä on varsin harvinaista Islannissa, jossa
hevosia käytetään ainoastaan ratsuina ja kantajina.

Eräänä aamuna ollessamme Dyrafjordissa, tuli vuonoon
kolmimastonen höyrylaiva. Se oli tanskalainen sotakornetti
Fyt/a. Sen tulo tuotti tietysti meille paljo iloa. Useita päiviä
saimme nyt seurustella rakastettavien upseerien kanssa, ja
monta hupaista hetkeä vietimme laivassa.

Muuten aika alkoi lähestyä, jolloin sai odottaa Jasonia
näkyväksi. Me aloimme olla melkein levottomia.

Sitte eräänä sunnuntaina iltapäivällä — kesäkuun 3 p:nä —

näemme vuonon suulla pienen höyrylaivan tulla tupruttavan
vuonoon. Kukaan ei voinut sanoa mikä se oli kulkija. Pian
kuitenkin saatiin selville, että se oli joku pieniä norjalaisia
valaan pyytäjiä Isafjordista. Se kiertää Fyllan, tervehtii norja-
laisella lipulla ja laskee ankkuriin satamassa. Vene lasketaan
vesille ja se soutaa maihin. Ilomme oli suuri, kun ensimmäisen
miehen, joka maihin astui, tunsimme Jacobseniksi, Jasonin kap-
teeniksi. Luonnollisesti tapautuminen synnytti vilkasta elämää,
ja pian oli selvillä asian laita. Jason oli tullut Isafjordiin, ei
ollut meitä tavannut siellä ja aikoi jatkaa matkaansa Dyra-
tjordiin. Vaan oli ankara vastatuuli, jotta raskastakleisella
Jasonilla olisi mennyt koko vuorokausi ennen kuin olisi päässyt
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Uyratjordiin. Silloin oli norjalaisen valaanpyyntiyhtiön johtaja,
tukkukauppias A mli, Kristianiasta, osoittaen erinomaista koh-
teliaisuutta, lähettänyt yhden höyryveneitään, Isafjoldin, meitä
noutamaan, — uusi todistus siitä hyväntahtoisuudesta, jota retki-
kunnalle maanmiehemme osoittivat.

Luonnollisesti tuli tulinen kiire järjestämään lähdöksi.
Auttajista ei ollut puutetta, kun tavarat olivat kuletettavat lai-
vaan. Varsinkin oltiin puuhassa, kun pieni islantilainen hevonen
oli talutettava laivaan. Hepo raukka ei näyttänyt lainkaan

Islantilainen talonpoikaistyttö kansallispuvussa.
(A. Bloch, valokuvan mukaan.)

haluavan sinne ja oli melkein kantamalla vietävä. Vaan jos se
olisi tiennyt kohtalonsa, niin olisi se taistellut yhä kovemmin
vastaan.

Kun kaikki oli järjestyksessä ja olimme hyvästelleet kon-
suli Gramin, faktori "Wendelin ja muut ystävät, joita olimme
Dyrafjordissa saaneet, laskimme merelle ja suuntasimme poh-
joiseen. Fyllasta lähetettiin meille viimeinen tervehdys soitto-
kunnan soittaessa norjalaista kansallislaulua: »Mens nordhafvet
bruser.» Kauan kuuluivat säveleet yli vesien.
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Samana iltana laskimme ankkuriin Isafjordin satamassa
kanunain paukkuessa Isafjoldissa ja Jasonissa, joka oli koris-
tettu maston latvasta kannelle saakka, niinkuin Balto lausuu:
yhtä monella lipulla kuin punasia lakkoja on suolla.» Nous-

tessamme Jasonin kannelle, tervehti meitä voimakkaalla hurraa-
huudolla koko laivan väestö, jota oli 63 miestä. Jason oli siihen
saakka saanut hyvänlaisen saaliin hylkeitä ja oli sinä vuonna
parhaite onnistunut koko hylkeenpyytäjälaivastosta. Se oli saa-
nut 500 nuorta ja noin 1,500 aikahylettä.



Viides luku.

Islannista Grönlantiin. Pettyneitä toiveita.

rv csäkuun 4 p:nä, illalla, nostimme ankkurin, kun oli mitä
~<^ ihanin ilma. Juuri laskiessamme vuonosta laskeva aurinko

purppuroi Isafjordin paasaltikalliot. Niiden länsisivut olivat ilta-
auringon valossa, vaan kylmät varjot lankesivat pengerten
railoihin huipuilla ja kuurniin, joita vesi oli kaivanut rinteisiin,
joten omituiset muodot näkyivät sitä selvempinä. Me lähe-
timme tälle Europan viimeiselle palaselle hyvästimme, jätimme
sen pian taaksemme sekä laskimme merelle.

Kun maista pääsimme, ympäröi laivan summaton joukko
kolmivarpaisia lokkia (Larus tridactylus), joita kuohui sinival-
koisina parvina, kilpaa kirkuen, väliin laskeutuen ja purjehtien
siivet sojona matalalla laivan jälessä, väliin kohoten kevyesti
sinistä taivasta kohden. — Tässä oli hyvä tilaisuus koettamaan
kykyään lentoon ampumisessa. Niitä ei ole niinkään helppo
ampua lennosta: me ammuskelimme niitä salonkikiväreillä ja
revolvereilla. Useimmat laukauksista menivät sivu: linnut pu-
distavat vain vähän siipiä ja lentävät edelleen. Yhteen sattuu
kuitenkin; se ei kuole; se liehtoo siivillä ja vaipuu alas, avuton
linturaukka. Laiva kulkee kulkuaan eikä pysähdy linnun vali-
tuksien tähden. Vaan kauan näkee linnun jälessäpäin räpyt-
televän voimattomilla siivillään, toveriensa ympäröimänä, jotka
välittävasti ja nuhtelevasti huutavat. Miten kurjamaista suotta
ja syyttä ampua onnellinen lintu halpasen huvin vuoksi!

Sinä päivänä ei pyssyyn enään koskettu. Tuollaisen
muistaa hetken aikaa, vaan sitte sen taas unohuttaa.
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Ennenkuin jätämme Islannin kalamatalat, täytyy meidän
koettaa saada tuoretta kalaa itsellemme. Me pysähdymme
noin penikulman päähän maista ja koukut lasketaan. Seuraa
parin minuutin odotus äänettömässä jännityksessä — ja sitte
muutamia voimakkaita nykäyksiä tuntuu muutamassa nuorassa.
Se vedetään ylös, kumarrutaan katsomaan ja syvällä vedessä
kuumottaa valkoista, ja suuri pyristelevä turska nostetaan lai-
vaan. Pian saadaan turska toisensa jälkeen; kilpaa koetetaan
niitä pyytää. Äkkiä on meillä runsaasti tuoretta kalaa koko
laivaväelle keittää, ja pian sitä on kylliksi, emmekä voi uhrata
enempää aikaa kalan pyyntiin, vaan suuntaamme länteen jäitä
kohden.

On kaunis pohjolan yö. Aurinko on laskenut mereen.
Lännessä ja pohjoisessa on vielä päivän hehku. Päällämme on
kaikissa väreissä päilyvä taivaslaki, allamme kirkas meri, joka
keinuu synkkämielisissä mietteissään ja kuvastaa pintaansa
vielä pehmoisempina ja hienompina taivaan väriloistot; — ja
niiden keskellä mustan Jasonin, joka jyskivin konein pyrkii
länteen. Idässä vaipuu Islannin kallioranta sinipunertavana
mereen. Takanamme on koti ja elämä, vaan mitä on edes-
sämme? Sitä ei kukaan tiedä; vaan jotain kaunista siellä
täytyy olla; näyttää lupaavalta, kun saan alkaa matkani täl-
laisen taivaan alla.

Kaikesta kauniista elämässä ovat tällaiset yöt kuitenkin
kauneimpia. Elämä — mitä se juuri muuta on kuin toiveita
ja muistoja? Toiveet kuuluvat ehkä aamuille, vaan muistot,
kaikki kauniit muistot kuuluvat illoille ja öille.

Jo seuraavana päivänä (tiistaina kesäkuun 5 p:nä) tulimme
lähelle jäitä; tänä vuonna jäät ulottuivat kauas etelään. Kun
ensikerran kohtaa napameren ajojääjoukot, niin tekevät ne
omituisen vaikutuksen. Saa nähdä aivan toista, kuin mitä on
odottanut näkevänsä. Tavallisesti kuvittelee mielessään sitä
kangastelevaksi haaveiden maailmaksi, joka ihanissa muodoissa
kohoaa yli näköpiirin, aina vaihtuen, aina uusiutuen, jossa lois-
tavat sateenkaaren värit kimaltavat puhtaassa kristallissa.

Vaan sellainen tämä jäämaailma ei ole. Se on yksitoik-
koinen ja koruton, ja kuitenkin sen vaikutus on omituinen.
Yksityiskohdissa on sillä muotoja, jotka vaihtuvat äärettömiin,
ja värejä kaikki sinisen ja viheriän vivahdukset: vaan kokonai-
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suudessa vaikuttaa meihin juuri yksinkertaisilla vastakohdilla
tämä luonto: ajojää, ääretön valkopinta, joka välkkyen ja ki-
maltaen leviää näköpiiriin niin kauas kuin silmä kantaa ja luo
valkoisen heijastuksen ilmaan ja pilviin; — musta meri, joka
valkoisen pinnan rinnalla näyttää usein melkein sysimustalta,
— ja tämän yksitoikkoisen luonnon päällä taivas, joka milloin
loistaa vaaleansinisenä kirkkaassa päivänpaisteessa, milloin har-
maana ja lentopilvien peittämänä uhkaavannäköisenä tahi sa-
keaan sumuun haudattuna, väliin hehkuen nousevan ja laske-
van auringon kirkkaassa väriloistossa, väliin uinailevana kirk-
kaassa kesäyössä; — ja pimeänä vuoden aikana omituiset
yöt tähtituikkeineen ja valkoisen pinnan yli hehkuvine revon-
tulineen, tahi kun paistaa kuu, joka surumielisemmin kuin
koskaan kulkee rataansa tämän aution ja elottoman luonnon
yli. Taivaalla on täällä suurempi merkitys kuin muualla.
Maisema itse on sama; vaan taivas sille antaa värin ja tun-
nelman.

En voi koskaan unohuttaa, kun ensikertaa tulin tähän
luontoon. Eräänä pimeänä yönä maaliskuussa 1882, kun minä
muutamassa hylkeenpyytäjälaivassa purjehdin Norjasta Jan
Mayenia kohden, ilmoitettiin jäätä olevan edessäpäin. Minä
riensin kannelle ja tähystin pimeään; vaan kaikki oli sysi-
mustaa enkä minä voinut erottaa mitään. Yhtäkkiä kuumotti
jotain valkeaa esiin pimeästä. Se kasvoi ja muuttui valkoi-
semmaksi, kummallisen valkoista sysimustalla merenpinnalla,
jossa se kiikkui ylös ja alas mustilla laineilla. Se oli ensim-
mäinen jääteli. Sitte tuli useampia ja yhä uusia. Ne sukelsivat
esiin kaukana keulassa; loiskien menivät ne ohi ja katosivat
kaukana jälessämme. Samassa huomaan omituisen valon poh-
joisella taivaalla. Se oli voimakkain alhaalla horisontissa, vaan
ulottui taivaslaelle saakka. Samalla kuului pohjoisesta heikko
jyskivä ääni, joka muistutti myrskyn kuohua rannalla. Ajojäät
olivat edessämme. Tuo valo oli heijastus, jonka valkoiset jäät
aina luovat pimeään ilmaan, ja äänen synnyttivät aallot, jotka
kuohuivat jäiden yli, jolloin nämä rutisten syöksyivät toisiaan
vasten. Tyyninä öinä kuuluu jyske kauas merelle.

Me tulimme aina lähemmäs, jyske koveni, jäätelit ympä-
rillämme lisääntyivät. Joskus jysähti laiva jääteliin; jää rus-
kien kohosi pystöön ja laivan vankka keula sysäsi sen syrjään.
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Ajojäihin
tullessa.

(Piirtänyt
Th.

Holmboe.)
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Väliin olivat sysäykset niin ankaroita, että koko laiva tärisi ja
kannella ei voinut pysyä suistumatta siimalleen. Ei ollut epäile-
mistäkään, että tässä oli tulossa jotakin uutta ja tuntematonta.
Lari päivää kulettiin pitkin jäänreunamaa.

Eräänä iltana kaikki merkit osoittivat, että myrsky oli
tulossa. Me olimme kyllästyneitä mereen ja päätimme tun-
keutua jäihin päästäksemme myrskyn käsistä. Vaan ennen-
kuin ehdimme jään rintaan, puhkesi myrsky. Purjeet vähen-
nettiin, niin ettei meillä lopuksi ollut kuin muutamia pieniä
riekaleita jälellä. Vaan sittekin mentiin kohisevaa vauhtia jäi-
den läpi. Laiva jysähti jäihin ehtimiseen; se heittelihe jääteliltä
toiselle; vaan eteenpäin se meni; hyvä laiva etsi itse tiensä
pimeässä. Merenkäynti kävi ankaraksi, jäätelit syöksyivät toi-
siaan vastaan ja kohoilivat pystyyn; kaikkialla kuohui ja jymisi:
vaan kapteenin voimakas komento kuului. Sitä tottelivat täs-
mällisesti ja ääneti kalpeat merimiehet Kaikki olivat kannella;

kukaan ei uskaltanut olla alhaalla, kun laiva ryskyi joka sau-
maa myöten.

Yhä syvemmälle mentiin jäihin; keulassa kuohui ja kohisi:
jäätelit vyöryivät, särkyivät ja murtuivat, syöksyivät syrjään
ei mikään voinut vastustaa. Silloin keulan puolella kohoaa
pimeässä suuri valkoinen teli ja uhkaa pyyhkiä pois toisen
sivun venetelat; peräsin käännetään sivulle ja vahingoittumatta
mennään ohi. Nyt tulee luuvartin puolelta suuri aalto; laiva
saa kovan sysäyksen, kuuluu rusketta, puunsirpaleita lentää
suhisten korvissa. Laiva kallistuu kovasti, kuuluu uudestaan
rusketta, ja kanssinpäällystä on murskautunut molemmilta
sivuilta.

Vaan kuta syvemmälle jäihin pääsimme, sen vähemmin
tuntui merenkäyntiä, jyske vähentyi, myrsky vain ulvoi anka-
rammin kuin ennen. Me olimme tehneet uhkarohkean yri-
tyksen, vaan olimme selvinneet kunnialla leikistä ja olimme
nyt hyvässä satamassa. Kun seuraavana aamuna tulin kan-
nelle, paistoi aurinko selkeältä taivaalta, jää makasi valkoisena
ja hiljaa ympärillämme. Ainoastaan rikkoutunut kanssi muis-
tutti myrskyisestä yöstä.

Sellaista oli, kun ensikerran tapasin ajojäitä. Miten oli-
kaan aivan toisenlaista nyt! Oli kirkas päiväpaisteinen päivä,
kun tulimme ajojään näkyviin. Se näkyi kaukana horisontissa
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huikaisevan kirkkaana, kimallellen ja välkkyen auringon pais-
teessa ja meri aaltoili hiljaa ja rauhallisesti sitä kohden.

Jäämeren ajojäätä ei saa ajatella yhtenäisenä jääkenttänä,
vaan se on kokoon ajautunut joukko suurempia tahi pienempiä
telejä, jotka voivat olla 6 jopa 12 ja itikin metrin vahvuisia ja
vahvempiakin. Miten ne syntyvät ja mistä ne tulevat, ei var-
maan vielä tiedetä. Todennäköistä on, että ne syntyvät jossain
aavalla merellä kaukana pohjoisessa, missä kukaan ei vielä ole
kävnyt. Napavirtain kulettamina joutuvat jäät etelään pitkin
(irönlarmin itärannikkoa. Täällä ne tapaa merenkäynti, joka
murtaa suuret yhtenäiset jääjoukot sitä pienemmiksi kuta
etelämmäksi ne tulevat. Puristuksiin joutuessa voivat telit
pinnutua päällekkäin ja muodostaa niin sanotuita röykkiöitä,
»iskos», jotka usein voivat kohota 6 jopa 8 metriä meren pin-
nan yli.

Tässä särkyneessä tilassa hylkeenpyytäjät tapaavat napa-
jään Tanskansalmessa, ja näiden ajelehtavien telien läpi, jotka
usein voivat olla vaarallisia, he raivaavat tiensä vankoilla aluk-
sillaan hylkeenpyy ntiretkillään.

Useampia päiviä kulimme etelään pitkin jäätä. Keski-
viikkona näimme Staalb/erg/nik\n ja laskimme välimatkamme
siitä noin s penikulmaksi.

Torstaina (kesäkuun 7 p:nä) tulimme muutamaan jäänie-
meen, joka oli harvaa jäätä. Jäällä näkyi muutamia hylkeitä.
Laivassa syntyi vilkas liike. Hyvänä merkkinä pidettiin, kun
hylkeitä näkyi näin varhain jo heti ensimmäisellä niemellä, ja
monen hylkeenpyytäjän vilkkaassa mielikuvituksessa syntyi
toiveita sellaisesta hyvästä saalisvuoclesta, joitavanhoina aikoina
oli ollut täällä Grönlannissa. Kaikki miehet toivoivat mieles-
sään hyvää saalista, sillä heidän palkkansa riippui siitä, ja moni
ihminen on taipusa uskomaan, mitä toivoo. Helposti toiveet
syntyvät ja jiian ne pettävätkin.

Useampia hylkeitä nähtiin jäällä, ja kapteeni päätti koet-
taa pientä »hyökkäystä , lähettää veneitä pyydölle. Yhden
vahdin venheet, siis puolet, lähetettiin. Kapteeni Sverdrupilla
ja luutnantti Dietriohsonilla, jotka eivät koskaan ennen olleet
millään pyyntiretkellä mukana olleet, oli polttava into päästä
näkemään ja ampumaan tätä riistajoukkoa ja heidän ilonsa ei
ollut pieni, kun vihdoin lähdettiin ja he pääsivät kukin venee-
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seensä, vaan, kokemattomia kun olivat, heidän tuli alistua taita-
van pyssymiehen johdon alaisiksi. Pian kuulimme laukauksia
eri tahoilta ympärillämme; vaan ampuminen ei ollut kiihkeää,
ainoastaan silloin tällöin laukaus, eikä niin kuin hyvän saaliin
aikana, jolloin joka taholta kuuluu laukauksia alituiseen pitkin
jäätä.

Minä puolestani jäin laivaan koko päiväksi ja ammuin
joukon hylkeitä laivan perästä. Omituista kyllä, useimmissa
tapauksissa pääsee lähemmäksi hylkeitä laivalla kuin veneellä.
Venettä se tavallisesti pelkää ennemmin ja sukeltaa usein
ennen kuin on päästy pyssynkantamalle, jota vastoin usein voi
laivalla jysäyttää jääteliin, jolla hylkeet makaavat, ennen kuin
ne sukeltavat. Sinä päivänä saatiin kaikkiaan 187 hylettä, joka
on varsin vähän. Ne olivat enimmäkseen nuoria hylkeitä.

Useita pyytäjälaivoja näkyi sinä päivänä jäissä länteen
meistä ja seuraavana päivänä tapasimme useita niistä. Luon-
nollista oli, että ne kaikki halusivat puhella Jasonin kanssa,
jossa oli tuo ihmeellinen Grönlannin retkikunta, ja Tönsbergistä
olevan Magdalenan kapteeni kävi laivassammekin. Lähtiessään
annettiin hänelle Tanskansalmen hylkeenpyytäjälaivastolle tu-
leva posti, jonka Jason oli saanut Islannissa, sillä mehän aijoimme
Grönlannin itärannalle ja sen vuoksi oli epätietoista tapaisiko
Jason aikoihin toisia laivoja. Magdalenan kapteeni lupasikin
toimittaa kirjeet perille. Postinkuletustapa Jäämerellä on varsin
omituinen. Kun joku laiva käy Islannissa, annetaan sille kaik-
kiin muihinkin laivoihin tuleva posti. Vaan Jäämerihän on
suuri, ja epätietoista on tavataanko toisiaan, arvellaan. Niin ei
kuitenkaan ole. Pyyntialueet eivät ole sen suurempia, kuin että
varsin hyvin voi saada selkoa toisistaan ja tietää, missä mikin
on ja mitä tekee, aivan niin kuin pienessä kaupungissa. Mie-
lellään ollaan lähellä toisiaan ja ainoastaan hätätilassa pois-
tutaan ulommaksi toisista laivoista, peläten että nämä sillä
aikaa voisivat saada hyvän saaliin.

Myöhemmin iltapäivällä tulimme lähelle Geysiriä, Töns-
bergistä. Kapteeni tuli laivaamme ja joi lasin totia luonamme.
Hän oli niin iloinen ja hyvällä tuulella, että kukaan ei raahti-
nut kertoa hänelle, että kolme lastaan oli sitte hänen kotoa
lähdettyään kuollut kurkkumätään. Kapteeni Jacobsen oli
saanut sen tietää kirjeessä, jonka Islannissa sai kotoaan; vaan
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itse asianomainen ei ollut mitään kuullut eikä saanut kuulla.
Niin voi täällä Jäämerellä elellä aavistamatta, mitä tapahtuu
maailmassa. Kaikkien ilot ja surut liikkuvat hylkeissä ja hyl-
keitten pyynnissä. Koko Europa voisi suistua ilman vähintä-
kään aavistusta täällä.

Yöllä laskiessamme läntistä suuntaa pitkin jään reunaa,

kulimme ohi Morgeneu, joka on Sven Eoyn'in laivoja. Se tuli
juuri jäistä, kolme vasta ammutun jääkarhun nahkaa perässä.
Karhun nahkoja näet pidetään muutamia päiviä laivan perässä,
jotta ne puhdistuvat. Tämä näky synnytti Sverdrupissa ja
ja Dietriehsonissa katkeraa kateutta, ja heidän korkein toivonsa
n\t oli saada nähdä ja ampua jääkarhu.

Pari päivää me laskemme länttä kohden, vaan tuuli on
epäsuotuisa, ja kulku ei ole niin nopeaa kuin olimme laskeneet,
väriinkin kun me tullessamme syvemmän jäälahden suulle
poikkesimme sinne vainuamaan hylkeitä, joita tähän saakka
olimme nähneet hyvin vähän. Vaan sen sijaan näemme useita
valaita. Varsinkaan pienempilajinen nokkavalas (Hyperoodon
diodon) ei ole harvinainen. Noin 5 ja 6 parvessa, väliin enem-
mänkin, tulevat ne usein pyyhkien laivan sivuja ja pyöriskele-
vät tahi makaavat ihan hiljaa keulan edessä. Korkea pyöreä
rasvakvttyrä, joka niillä on otsalla ja jota ne pitävät veden
pinnan päällä, antaa niille omituisen muodon. Varsinkin uroilla
se on hyvin esiintyvä. Kyttyrä laskeutuu jyrkästi pitkään ja
kapeaan nokkaan, joksi leuvat ovat pidentyneet.

Nokkavalas luetaan hammasvalaisiin, vaikka sillä ei ole
kuin kaksi pientä hammasta, jotka ovat irrallaan alaleuan
päässä ja usein vanhemmilta putoavat pois. Sillä ei varmaan-
kaan ole vähintäkään hyötyä näistä hampaista, jotka ovat
ainoastaan viimeisiä jäännöksiä perintönä saaliinhimoisilta esi-
isiltä, jotka, niinkuin muutkin hammasvalaat, olivat varustetut
pitkällä rivillä teräviä, keilanmuotoisia hampaita. Muuttunut
elämäntapa on sitte tehnyt hampaat tarpeettomiksi. Ne ovat
vähitellen kadonneet ja nyt on ainoastaan kaksi jälellä. Muu-
ten nokkavalailla, kun ne vielä ovat kohdussa, on täydet ham-
masalut, perintönä esi-isiltä.

Nyt nokkavalaat elävät pienistä eläimistä, jotkakuleksivat
ympäriinsä meressä ja joita ne nielevät kokonaisina, mihin ei
hampaita tarvita. Miten vähän hyötyä niillä on noista kahdesta
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hampaastaan, jotka niillä vielä on jälellä, siitä sain muutamia
vuosia sitte hyvin selvän todistuksen. Minulle, ollessani silloin
virassa Bergenin museossa, lähetettiin nokkavalaan hammas,
jonka terä oli täynnä pitkiä siimajalkoja (cirrepedi), nuoria ja
vanhoja, kerrassaan täysi siirtokunta, ja muutamat niistä niin
pitkiä, että niiden on täytynyt riippua eläimen suusta ulkona.
Jos hammasta olisi käytetty, niin nämä loiset eivät olisi voi-
neet pysyä siinä hetkeäkään kulumatta pois. Hammas säilyte-
tään vieläkin Bergenin museossa.

Tällaisilla pienillä huomioonotoilla, niin vähäpätöisiltä kuin
ne voivatkin näyttää, on kuitenkin luonnontutkijasta suuri mer-
kitys. Ne hänelle nimittäin näyttävät, miten huojuvalla perus-
tuksella itse asiassa lepää tuo yleensä levinnyt mielipide kai-
ken tarkoituksenmukaisuudesta.

Joskus tapasimme myöskin mahtavan jättiläisvalaan (I>a-
l?enoptera sibbaldii), meidän aikamme ja kaikkien aikain eläin-
kunnan jättiläisen. Kaukana etäisyydessä voi nähdä sen vesi-
patsaan ja kuulla sen puhaltavan. Se tulee lähemmäs, ja sitte,
usein ennenkuin arvaakaan, pistää pää ja sen jälkeen mahtava
selkä esiin vedestä laivan sivulla. Se puhaltaa henkeä ja suuri
höyrypilari nousee ilmaan. On aivan kuin höyrykattilan höyry-

venttili avattaisiin, ihan tuntee ilman tulevan liikkeeseen. Pian
koukistaa se taas selkänsä ja katoaa syvyyteen.

Sunnuntaina kesäkuun 10 p:nä oli meillä sumuinen ilma;
moneen päivään emme olleet voineet tehdä tarkastuksia em-
mekä tienneet lainkaan missä olimme. Virta, joka täällä on
hyvin voimakas, lienee meitä kulettanut kappaleen matkaa
luodetta kohti. Me lienemme tulleet niille leveysasteille, joissa
jääreunan, jos mitään toivoa oli päästä maihin, olisi pitänyt
kääntyä enemmän länteen tahi lounaiseen. Mitään merkkiä
siihen ei ollut huomattavissa ja näytti sangen vähän lupaavalta.

Hylkeenpyynnin aika oli pian käsissä. Jason tarvitsi
pitkän ajan päästäkseen vastavirtaan koillista kohden, var-
sinkin kun tuuli oli taas pyörähtänyt itään. Toisilla laivoilla
voi olla hyvä saalis ja minä olin sitoutunut siihen, etten retki-
kuntani tähden tee estettä Jasonin varsinaiselle tarkoitukselle.
Sen vuoksi päätettiin edelläpäivällisen luopua maallenousu-
yrityksestä ja palata tavallisille pyyntipaikoille, ja me rupe-
simme risteilemään itään vastatuulta ja vastavirtaa.
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Seuraavana päivänä selkeni ja me saimme maan näky-
viin: ensimmäinen houkutteleva näky Grönlannin itärannalta.
Se oli korkeaa rikkinäistä vuoristoa, varmaankin Kap Daniu
pohjoispuolella. Mc emme olleet niin kaukana sieltä kuin luu-
limme, korkeintaan 1.5 penikulman päässä. Kun syvä, kaitanen
lahti, jonka pohjukkaa ei voinut erottaa maston huipustakaan,
pistihe jäähän maata kohti, niin päätimme koettaa, miten kauas
pääsisimme.

Tuuli oli suotuisa ja hyvää vauhtia mentiin uraa pitkin.
Vaan jäät sulkeutuivat pian; hylkeenpyytäjä ei kuitenkaan
masennu niin vähästä; Jasonin vankan keulan edessä täytyi
jäiden väistyä ja me pääsimme suureen suvantoon, jossa maalle
päin ei ollut jäätä näkyvissä. Tämä näytti lupaavalta. Puolen-
päivän aikaan olimme 65° p. 1. ja 340 10' 1. p. Oli siis enem-
män kuin 13 penikulmaa maihin; vaan toivo rupesi vähitellen
nousemaan.

Purjehdittuamme vielä pari tuntia hyvää vauhtia, alkoi
mastosta näkyä jäitä edessä päin. Tunnin aikaa purjehdit-
tuamme tässä jäässä se alkoi käydä niin kiinteäksi, että lai-
valla näytti olevan vaikea kulkea. Me olimme nyt 9 —10 peni-
kulmaa maista, ja kun jää oli hyvin röykkelikköä, ei minusta
ollut viisasta lähteä sitä myöten koettamaan maihin. Parempi
oli odottaa kunnes jäävyöhyke tulisi kapeammaksi. Tosin
näytti siltä, että me pohjoisempana voisimme päästä melkoista
lähemmäs maata; vaan Jasonin oli. kuten sanottu, mentävä
pyynnille, ja jos me koettaisimme päästä maihin, niin voimme,
kun niikseen sattuu, jäädä jäihin kiinni ja menettää parhaimman
pyyntiajan. Me sen vuoksi käännyimme takaisin ja sanoimme
sillä kertaa Grönlannin itärannalle jäähyväiset. Sumu peitti
pian maan näkyvistämme.

Tästä, kun ensikerta nähtiin Grönlannin maata, kirjoittaa
Laho: »Me purjehdimme useita päiviä Grönlantia kohden,
kunnes saimme maan näkyviin. Vaan maa oli kaukana meistä,
noin 1,5 (?) penikulmaa jään takana. Se osa Grönlannin itä-
rantaa, jonka silloin saimme nähdä, ei ollut juuri kaunista tahi
mieluista nähdä; päin vastoin oli ranta rumaa ja pahaa kat-
sella. Sillä kauhean korkeita kukkuloita kuin kirkontorneja
kohosi taivaan pilviä kohti, jotka verhosivat niiden huippuja.»

Seuraavana päivänä saimme hyvän todistuksen virran
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voimakkuudesta näillä vesillä. Koko yön olimme risteilleet
koillista kohti kovalla itätuulella. Seuraavana päivänä aamu-
päivällä oli taas maa näkyvissä, vaan nyt melkein samalla
suunnalla kuin edellisenä päivänä.

Me risteilimme nyt muutamia päiviä pitkin jään reunaa,
vaan edistyimme varsin vähän, kun oli kova vastatuuli ja vasta-
virta. Niinkuin ennenkin näkyi paljo nokkavalaita ja useita
suuria hetulavalaita, enimmäkseen sinivalaita. Viimeksi mainitut
kulkevat tavallisesti lännen suuntaan, luultavasti vaeltaen Grön-
lantia kohti. Valaillakin on vaelluksensa, vaan niistä meillä on

Ensimmäinen näköala Grönlannin itärannalle (Ingofftunturien luona).
(Tekijän luonnoksen mukaan.)

vielä vähä tahi ei ollenkaan tietoja. Silloin tällöin näkyi pie-
nempiä valaita, joita jotkut hylkeenpyytäjät sanovat kuplahyle-
valaiksi, he kun väittävät, että nämä pysyttelevät kuplahyl-
keen pyyntipaikoilla. Se on luultavasti sama laji, jota tavataan
Ruijan rannoilla ja jota siellä sanotaan seitti valaaksi (Bake-
noptera borealis).

Pari kertaa näin miekkavalaan (prca gladiator), tuota

pientä valaslajia, joka on helposti tunnettava korkeasta selkä-
evästä. Se on vankka uimari, jolla on vikkelät liikkeet ja
vaarallinen hammastarha. Se on kaikkien suurten valaitten
kauhu, ja missä se näyttäypi, niin toiset pakenevat päistikkaa.
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ja yksi ainoa tuollainen pieni miekkaniekka voi yksinään ahdis-
taa noita jättiläisiä ja ajaa väliin maallekin. Tämä kauhu ci
olekaan ihan perusteeton, sillä se ahdistaa niitä enimmäkseen
joukoissa ja iskee suuria paloja rasvaa niiden kylistä. Tuskis-
saan ja epätoivoissaan suuret valaat pieksävät veden vaahdolle
ja kiitävät pakoon kuin salama näiden pienten petojen seura-
tessa ihan kintereillä, jotka eivät hellitä ennenkuin uhrinsa,
uupuneina verenvuodosta ja ponnistuksista, sortuvat. Mutta
tämä pieni peto ei ahdista yksistään valaita, vaan hylkeetkin
ovat sen saaliinhimon esineinä. Eskimolaiset ovat minulle ker-
toneet nähneensä »areluken», joksi he sitä nimittävät, sieppaa-
van hvlkeen yhtenä ainoana suupalana.

Norjan rannoilla tämä valas näyttää yleensä elävän rau-
hallisempaa elämää. Se esiintyy alituiseen sillinpyyntipaikoilla
ja näyttää täällä elävän yksinomaan sillillä ja seitillä. Se ei
näytä lainkaan olevan taipuvainen ahdistamaan suuria valaita,
joita se täällä joka päivä tapaa, samoin kuin nämäkään eivät
näy sitä pelkäävän. Syynä tähän on luultavastikin se, että
sillä täällä on riittävästi ruokaa kaloista, niin että se ei välitä
valaan rasvasta; todennäköisempää kuitenkin on, että ne he-
tulavalaat, jotka tulevat sillinpyyntipaikoille, uurteisvalas (Ba-
kenoptera musculus) ja lahtivalas (Baleenoptera rostrata) eivät
ole niitä valaita, joita se tavallisesti ahdistaa.

Vähän väliä näkyi hylkeitä nukkumassa veden pinnalla.
Keikkuen aalloilla olivat ne erehdyttävästi suurten, vedellä
kelluvien korkkipatjojen näköisiä. Muutamia hylkeitä näkyi
siellä täällä jääteleillä. Tätä pidettiin merkkinä, että hylkeitä
mahdollisesti oli jäillä maan puolella. Vaan ilma oli sumuinen
ja meillä ei ollut malttia tarkempiin tutkimuksiin. Meillä oli
kiire tapaamaan muita laivoja. Vihdoin saimme pienen tuulen-
puuskan lännestä ja pari päivää purjehdittuamme pääsimme
toisten laivain luo. Jasonissa päästettiin helpotuksen huokaus
kuullessa, että toiset laivat eivät olleet mitään saaneet sen jäl-
keen kun olimme lähteneet.

Monta päivää, Juhannukseen saakka, makasimme sumussa
ja huonossa ilmassa jäiden edustalla ja merenkäynnin jyskyttä-
minä, näkemättä ainoatakaan hylettä. Juhannuksena sanottiin
parantuvan; vaan juhannusaatto ja juhannuspäivä ja vielä monta
muuta päivää meni ilman muuta muutosta, kuin että tuli oikein
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kaunis ilma, loista\'a, ystävällinen auringon paiste, joka teki
olon paljoa helpommaksi. Niin kauan kuin aurinko on, ei ole
valittamista.

Kaikki Tanskansalmessa olevat laivat, joita oli 1,4 ä 15,
olivat nyt koolla. Kaikki purjehtivat jälekkäin lahtiin sisään
ja niistä ulos, aivan kuin lammasjoukko. Jos yksi poikkeaa
lahteen, niin heti ovat kaikki jälessä. Jos yksi kääntyy, niin
kääntyvät kaikki muutkin ja niin taas pois. Tällä tavoin ku-
lui aika.

Vaan mikä on sy)nä, että tämä hylelaji, jota ennen saa-
tiin täällä niin suurissa määrin, nyt on niin harvinainen? Jämän
kysymyksen vastaaminen on harmaaksi tehnyt monen hylkeen-

pyytäjän hapset. Vastauksen antaminen tässä ci ole niin kovin
helppo.

Kun mahdollisesti useaakin huvittanee tarkempi kuvaus
kuplahylkeen elämästä ja vaelluksista sekä hylkeenpyynnistä
täällä pohjoisessa ja kun minulla on ollut [»arempi tilaisuus
kuin usealla muulla tekemään havannoita tässä suhteessa, niin
koetan erityisessä luvussa lyhyesti esitellä näitä seikkoja, mi-
käli kokemukseni siihen riittää. Sillä kuplahylkeen vaelluk-
sissa on vielä paljo hämärää ja sellaista, joka kaipaa perusteel-
lisempia tutkimuksia.



Kuudes luku.

Kuplahyle ja hyikeenp3'ynti.

\J& uplahyle {Cystophora cristata) on hyvin suuri hylelaji,
i^. lähimmin sukua Amerikan itärannalla antiarktisissa me-

rissä löytyvälle merielefantille. Samoin kuin tälläkin on uros-
kuplahvlkeellä nahkakupla kuonon päällä ja sen kautta se
eroaa ulkomuodollaan jyrkästi kaikista muista pohjoisseutujen
hylkeistä. Naaraalla sitävastoin ei ole mitään sellaista kuplaa;
nahka kuonon päällä on vain vähän irti ja paisuksissa. *) Kupla-
livle saavuttaa melkoisen ko'on ja sinihylkcen jälkeen se on
suurimpia niistä hylelajeista. joita esiintyy pohjoisissa vesis-
sämme. Se syntyessään on heti valmis veteen menemään ja
pukunsa silloin on sileää hylkcenkarvaa. Väriltään se on vaalea
tahi melkein valkea vatsapuolclta ja selkäpuoli harmaja. Ensi-
kerran karvan luotuaan käy se jonkun verran täplikkääksi, ja
suuremmaksi kasvaessa lisääntyy tämä täplikkyys, niin että
täysikasvaneella on pohjaväri vaaleanharmaa ja sitte suurempia
ja pienempiä säännöttömästi mustia täpliä yli koko ruumiin.
Pienimpiä ovat täplät päässä, vaan niitä on niin tiheässä, että
pää useinkin näyttää ihan mustalta.

Iros voi puhaltaa kuplan ihan hämmästyttävän suureksi,

jolloin pää on varsin omituisen näköinen. Vaan se tapahtuu
hyvin harvoin, ja minä en ole sen nähnyt sitä tekevän muul-
loin kuin se suuttuu ja ärteytyy, esim. kun sitä ammutaan.
Tavallisesti on kupla velttona ja riippuu silloin kuin lyhyt kärsä

*) Kun Robert Brown (Aictic Manual and Instructions, London 1575,
•,N.uuivd History*, s. 64) sanoo, eitä naaraallakin on kupla, niin on se erehdys.
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kuonon yli. Tämän rakon tarkoitusta ei ole helppo ymmärtää.
Voi tosin ajatella, että se ehkä on suojana arimmallc kohdalle,
kuonolle, ja että se on aikain kuluessa kehittynyt uroilla näi-
den taistellessa naaraista, kun parhaite suojatut ovat voitolla
suoriutuneet taisteluista ja siten voineet suuremmassa määrässä
lisäytyä kuin kuplattomat.

Tämä selitys minusta kuitenkaan ei näytä lainkaan ku-
moamattomalta; sillä uroot kiima-aikana tosin tappelevat lujasti,
vaan minun on vaikea ymmärtää, minkä vuoksi juuri kuono
tässä olisi suurimmassa vaarassa. Todennäköisempää on mi-
nusta, että tämä kupla voi olla kaunistukseksi, jonka uroot ovat
saaneet siten, että naaraat ovat pitäneet paritteluaikana sellaisia
uroita parempina, joilla on ollut tällaisen kuplan alkua.

Kuplahyle on suuri ja voimakas, samalla rohkea ja, kun
se asettuu taisteluun, niin ei ole sen kanssa leikin tekoa. Jäällä
se tosin liikkuu hitaasti, vaan vedessä se voi olla kerrassaan
vaarallinen, ja eskimolaisilla, joiden täytyy sitä pyytää pienissä
kajakeissaan (nahkaveneissä), on syytä siihen pelon sekaiseen
kunnioitukseen, jota tuntevat sitä kohtaan: se on saanut aikaan
monen eskimolaisen kuoleman. V. 1882 ahdisti venettäni haa-
voitettu kuplahyle, joka hyppäsi veneen laidalle ja tavotteli
minua hampaillaan, vaan osui vain veneen reunukseen, johon
jätti syvät merkit.

Kuplahyle on erinomainen uimari ja sukeltaja. Ruokaansa
hakiessa, jona pää-asiallisesti on kala, voi se sukeltaa varsin
syvälle, miten syvälle, sitä ei varmasti voi sanoa, vaan siitä voi
suunnille tehdä johtopäätöksen, kun minä Huippuvuorten ja Jan
Mayenin välillä olen tavannut ruijanahvenia (Sebastes norve-
gicus) sen vatsassa, ja tämä kala on syvän veden kaloja, joka
elää noin 50 ja 90 sylen syvällä. *) Kun ajattelee, miten suuri
(vähintään neljän ilmakehän) paino niin monen syllän vedellä
on, niin ymmärtää helposti, että kuplahylkeellä ei ole mitkään
heikot keuhkot. Todistukseksi sen voimasta mainittakoon, että
se voi vedestä hypätä jäätelien päälle, jotka ovat 2 ja 3 metriä
veden pinnan yli.

Kuplahyle on melkeen kerrassaan syvän veden hylclajeja.
Se ei oleksi juuri rantamilla, vaan vaelluksillaan seuraa ajo-

*) Joskus tavataan se vähän matalammillakin vesillä.
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jäitä ja tavataan sen mukana kaikkialla Jäämeressä ja pohjois
Atlantilla Huippuvuorten, Eabradorin ja Baftinlahden välillä.
Ttäinen raja näyttää olevan Huippuvuoret; Novaja-Semljalla
sitä ei tavata.

Se on seuraeläin, ja suuremmissa tahi pienemmissä jou-
koissa tekee se useita kertoja vuodessa määrättyjä vaelluksia,
jotka kuitenkin vielä ovat varsin vähän tunnettuja. Grönlannin
länsirannalla, jossa eskimolaiset niitä pyytävät, huomaa tosin,
että kuplahyle määrättynä aikana katoaa, vaan kukaan ei var-
masti tiedä minne se menee. Minusta näyttää todenmukaiselta,
että kuplahyle, kadotessaan ensikerran talvella tahi varhain

Vanha uroskuplahyle.
(E. Nielsen, tekijän luonnoksen mukaan.)

keväällä, hakee kaukana maista olevia ajojäitä,*) siellä rauhassa
synnyttääksecn poikansa maaliskuun lopulla, jonka jälkeen se
taas huhtikuun lopulla tahi toukokuun alussa ilmestyy Grön-
lannin länsirannalle. Kun se sitte kesäkuussa ja heinäkuun
alussa katoaa, niin menee se taas ajojäille. Silloin nimittäin
tulee karvanluonnin aika ja tämän tapahtuessa se ci mielel-
lään mene veteen. Kernaimmin se makaa silloin jäällä aurin-
gon paisteessa ja hieroo itseään. Silloin tapaa karvaläjiä sen
makuuksilta. Tähän aikaan syö se vähän ja heinäkuussa se on
hyvin laiha.

*) Länsi Grönlannin kuplahyle menee varmaankin ajojäille Labradorin ran-
noilla, jossa sitä keväisin pyydetään suuret määrät.
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Minä en ole voinut saada täyttä selkoa ovatko kupla-
hylkeet, joita esiintyy Grönlannin itärannalla, osaksi samoja
kuin ne, joita eskimot pyytävät länsirannalla, vaan on seikkoja,
jotka sen jossakin määrin tekevät todennäköiseksi. Siirto-
kunnan toimitsijamies R. Möller'in kautta olen saanut puoli-
grönlantilaiselta, assistenti Lund'ilta tietoja kuplahylkeen pyyn-
nistä länsi Grönlannissa. Näistä ja muista tiedonannoista käy
selville, että kuplahyle näyttäytyy keväällä länsirannikon etelä-
osassa toukokuulla tahi vähemmässä määrässä huhtikuun lop-
puunkin saakka. Se näyttää retkeilevän pohjoisesta (mahdolli-
sesti pitkin jäitäLabradorin puolelta?); tätä parveilua sanotaan

Naaras ja nuori kuplahyle.
(E. Nielsen, tekijän luonnoksen mukaan.)

sen vuoksi kuplahylkeen etelä-parveiluksi. Siitäkin näkyy, että
kuplahyle tulee todellakin pohjoisesta, kun se tavallisesti näkyy
ennemmin pohjoisissa siirtokunnissa Sukkertoppcnissa, Godthaa-
bissa, Eredrikshaabissa kuin Julianehaabissa ja etelämpänä ran-
nikkoa. Suurimmat joukot on niitä toukokuun lopusta kesä-
kuun puoliväliin. Kesäkuun 20 p:stä 25 p-.vään on parvi ohi.
Heinäkuun puolivälissä kuplahyle taas ilmestyy länsirannikon
etelä-osalla ja syyspyynti alkaa. Se näyttää, mikäli minä olen
huomannut, tulevan -suuren jään» (ajojään) kanssa etelästä tahi
oikeammin idästä. Pyynti kestää tavallisesti elokuun loppuun.

Kokemukseni kuplahylkeen esiintymisestä Tanskansal-
messa on seuraava: Kuplahyle tavataan siellä jo toukokuussa
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ja kesäkuun alussa, ja minä olen itse v. 1882 siihen aikaan
nähnyt ja ollut pyytämässäkin sangen paljo (kesäkuun 24 p:vään
oli meillä 3,000 —4,000). Vasta kesäkuun lopulla (24:nnen p:vän
jälkeeni alkavat pääjoukot näkyä tahi ainakin kokoontuvat
lukemattomiin joukkoihin, joita silloin ja heinäkuun alulla näkee-
-1 feinäkuun puoliväliin näyttävät ne taas hajautuvan tahi ka-
toavan. Tämän ajan jälkeen, noin heinäkuun 22 p:vän seu-
duilla, olen nähnyt paljo kuplahylkeitä ajojäissä etelämpänä,
6,-64" p. 1. itärannikolla (Vrt. IX luk.)

Jos nämä havainnot verrataan toisiinsa, niin se johtopäätös
näyttää luonnolliselta, että kuplahyle mahdollisesti synnytet-
tvään (maaliskuun lopussa) poikansa ajojäille Labradorin luona,
vetäytyy pohjoiseen pitkin jään reunamaa, menee Davissundin
poikki ja saapuu huhtikuun lopussa Grönlannin länsirannalle,
mahdollisesti Sukkertoppenin luona tahi vähä pohjoisempana
siitä, sitte kulkee etelään päin pitkin rantoja"), menee noin
kesäkuun keskivaiheilla, osa ennemmin, Kap Earväl'in ympäri
ja vetäytyy pitkin ajojäitä itärannikkoa ylös Tanskansalmeen,
jonne pääjoukko tulee saman kuun loppupuolella. Siellä kar-
van vaihdon lopetettua lähtee se taas etelään ja jo heinäkuun
keskivaiheilla kulkee Kap EarväPin ohi matkallaan länsiranni-
kolle. Vaan tämä johtopäätös ei ole lähimainkaan todistettu.
Voi esim. varsin hyvin ajatella, että edempänä etelässä itäran-
nikolla on paikkoja, jonne se menee.**)

Mikäli tiedetään, ei kuplahylkeitä ole missään muualla
siinä määrässä kuin Tanskansalmessa karvanvaihdon aikana,
jn täälläpä norjalaiset pyyntimiehet enimmäkseen pyyntiä har-
joittavatkin.

Tämä pyynti alkaa tavallisesti kesäkuussa, jolloin pyynti-
laivat saapuvat Tanskansalmeen, kun ne siihen saakka ovat

'•*) Se pysyttelee silloin mielellään ulompana merellä kappaleen matkaa
maista. Pyyntimiehet Kangekin luona (Godthaabin lähellä) kertoivat minulle, että
h ,i'!:"ia pitää hakea kuplahylkeitä monen penikulman päästä merellä.

**) Että ainoastaan osa kuplahylkeitä, jotka ovat Tanskansalmessa, vetäy-
tyy etelään, näkyy siitäkin, että niitä jo toukokuun keskivaiheilla on siellä tavattu;
sitä paitse niitä tavataan kaikkialla Jäämeressä pohjoiseen päin. Sillä näyttää
olevan erityiset paikkansa pohjoisessakin, jossa se kokoontuu karvanvaihdon
aikana. Niinpä ovat norjalaiset pyyntimiehet viime vuosina siihen aikaan hakeneet
niitä Jan Mayenin luota.
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pyydelleet meressä Jan Mayenin luona toisen lajista hylettä,
n. s. grönlannin hylettä (Phoca gröniandica, O. F. M.i Toiset
pyytäjät ovat tällä aikaa pyydystelleet nokkavalaita Islannin
koillispuolella.

Ensi tehtävänä on hylkeen etsiminen ja se usein on vai-
keaa. Sillä ei ole ajateltava niin, että Atä. on hajallaan jäällä
kaikkialla. Useinkin laiva saa hakea viikkokausia. Purjehdi-
taan silloin ajojään ulkoreunaa ja tungetaan tavallisesti kaik-
kialle, missä vain on aukkoja ja poukamia jäässä, ja samalla
tarkastetaan jää tarkoin joka taholla, tähystäen kiikarilla suu-
ren maston latvaan sitä varten kiinnitetystä tynnyristä. Kun
vihdoin pitkäin tähystelemisien perästä huomataan hyleparvia
kaukana jäissä ja jos ei jää ole kovin puserruksissa, niin täy-
dellä höyryllä lasketaan niin pian kuin suinkin jäihin, jotta
jouduttaisiin hylkeiden maille; muuten voi käydä niin että toi-
set laivat ehtivät ennen. Ei ystäviä pelissä, sanotaan ja tämä
on laajimmassa merkityksessään totta hylkeenpyynnissä Jää-
merellä; täällä koetetaan parhaimpansa mukaan pettää toisiaan.
Jos useampia laivoja on läheisyydessä ja on syytä uskoa, että
toiset eivät ole vielä huomanneet hylkeitä, niin koetetaan heti
ensiksi viekotella nämä pois seutu viita. Tätä varten tehdään
ihan uskomattomia juonia. Muuan niistä on. että täysin pur-
jein ja täydellä höyryllä lasketaan ihan toiseen suuntaan aivan
kuin siellä olisi nähty tahi toivottaisiin nähtävän hylkeitä, siten
houkutellakseen toiset mukaansa, ja sitte kun nämä ovat jon-
kun matkaa laskeneet, hiivitään huomaamatta takaisin ja hyle-

paikalle. Sellainen ei ole mitään tavatonta siellä pohjoisessa.
Kun sitte tunkeiltaan jäihin sellaista vauhtia kuin laiva

suinkin kestää, ja kun kanssissa saadaan tietää, että mastosta
nähdään hylkeitä, niin silloin syntyy elämä laivassa. Kaikki
ovat jaloillaan, kaikki nousevat keulakannelle tahi reelingille,
jolleivät jo kannelta ole nähneet hylkeitä. Nyt tulee kiire ve-
neitten kuntoonpanemisessa, katsotaan onko leipää ja läskiä
vene-arkuissa, olutta tynnyrissä ja patruuneita patruunalaati-
kossa, onko tussari hyvässä kunnossa ja hyvin puhdistettu, ja
jos ei ole mitään muuta tehtävää, niin hiotaan puukkoa, jotta se
pystyy hyvin niihin hylkeisiin, jotka saadaan nylettäviksi. Sit-
ten käydään keulakannella vielä katsomassa hylkeitä tahi luo-
daan katse mastoon tynnyriin, nähdäkseen mihin suuntaan pitkä
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kiikari osoittaa ja sitte tirkistetään jäälle siihen suuntaan. Jos
nähdään sitte joku hyle, niin ruvetaan viittomaan ja puhele-
maan. Pian nähdään useampia; mustina pisteinä rupeavat ne
näkymään keulan edessä.

Laiva kulkee tasaisesti ja varmasti edelleen jään läpi.
Komentosanat kuuluvat ylhäältä tynnyristä. Väliin kuuluu
ylihankaan!» väliin -alahankaan!» sitte »laske!;> tahi »nosta!»

tahi »suoraan!» Ruorimiehet tekevät työtä niin että hiki juok-
see ja ruoriratas pyörähtelee kuin rukki, ja laiva rytisten ja
ryskien syöksee suuria jaateleja vasten, niin että se tutisee
joka saumaansa myöten ja kannella useinkin on vaikea pysyä
pystyssä. Alhaalla konehuoneessa syydetään pesään poltto-
ainetta ja propelli pyörii muodostaen pyörteitä vaahtoavassa
kölivedessä, jonka pian jäät ummistavat. Vaan ylhäällä tyn-
nyrissä kapteeni istuu ja iloitsee silmäillessään hyleparvia ja
valmistaa ajatuksissaan hyökkäyssuunnitelman ja etsii tietä lai-
valleen. Se on jännittävä matka: kaikkien kasvoilla näkyy
levottomuus ja kiihkeä odotus.

Vihdoin kuuluu kauan odotettu sana: »huutakaa hyök-
käykseen.» Koko laivassa kuuluu ilon huutoa. Pahin kiire on
kanssissa, jossa ei enään saa nukkua. Kaikki miehet pukeu-
tuvat pyyntivaatteisiin, ja kapiisissa tehdään tuli ja pannaan
keitto tulelle, jotta kaikki saavat hyvän aterian lämmintä ruo-
kaa, ennen kuin menevät veneisiin. Ja niin aletaan, ehkä puo-
len päivän matkan perästä päästä hylkeitten joukkoon ja näh-
dään aina suurempia parvia jäälautoilla. Vaan matkaa jatke-
taan, kunnes on päästy keskelle pyyntialuetta, missä hylkeitä
on tiheämmästi. Ja nyt vihdoin kuuluu tynnyristä: »valmiit
hyökkäämään!» ja kaikki syöksevät veneisiin, jotka riippuvat
valmiina laivan molemmilla kupeilla. Kun veneen pyssymies
— joka veneessä on vain yksi pyssymies, joka samalla on ve-
neen päällikkö — on saanut määräykset, niin kuuluu komento:
.laskekaa!» Laiva on pysäyttänyt vauhtinsa ja veneet ovat
silmänräpäyksessä vesillä. Ja sitte lasketaan joka suunnalle.
Tämä on kaunis näky, kun laivan kymmenen venettä lähtee
kukin suunnalleen jäiden läpi. Pyssymies seisoo joka veneen
keulassa tähystellen, perämies seisoo peräsimessä ja muut ve-
neen kolme tahi neljä miestä soutavat voimainsa takaa.

Niin tullaan hylkeitten sekaan, ja jokataholla alkaa pauke
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ja luske. Väliin kuulustaa kuin olisi oikea sotatappelu. Jos on
vielä kaunis päiväpaisteinen päivä ja hyleparvia makailee ym-
päriinsä jaateleilla leväten auringon paahteessa, niin on omi-
tuinen luonteensa tällä elämällä, joka varmaan kovasti vie-
hättää sitä, joka kerran on ollut mukana. Jokainen pyssymies
tahtoisi luonnollisesti päästä ensimmäisenä palaamaan laivaan
lastatulla veneellä, ja hän koettaa kiihottaa miehissään samaa
kunnian himoa ja soutamaan venettä mitä mahdollisimman suu-
rella voimalla. Kun on päästy lähelle hylkeitä, niin on tarkoin
varottava joutumasta minkään jäätelin taakse, niin ettei hyle

Kuplahylkeenpyynti.
(E. Nielsen, tekijän luonnoksen mukaan.)

ole näkemättä venettä sitte, kun se kerran on sen huomannut.
Koetetaan aina soutaa avovettä ja niin suoraan hylettä kohti
kuin suinkin, niin että se voi nähdä kauan aikaa veneen. Jos
se nimittäin äkkiä sen huomaa, niin katoaa se heti. Veneen
huomattuaan nostaa se päätään, vaan jos vene on vielä kau-
kana, niin se laskee päänsä taas ja makaa hiljaa.

Vene tulee lähemmäksi kovalla soudulla. Hyle taas nos-
taa päätään ja yhä tuumailevampana katselee vuoroon venettä
vuoroon vettä edessään. Se käy levottomaksi, hinautuu lähem-
mäksi jään reunaa, ojentaa kaulansa ja aikoo syöstä syvyyteen.
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Äkkiä, pyssymiehen antamalla merkillä, rupeavat venemiehet
kauheasti ulvomaan. Hyle säpsähtää, kurkottaa taas kaulaansa
ja kuuntelee hämmästyneenä tätä kummallista ääntä. Vaan
sitte vetäytyy se kokoon, työntyy vielä kerran jäänreunalle ja
on juuri katoamassa, kun veneestä kuuluu uusi huuto, vielä
pahempi, vielä äkäisempi ja kamalampi kuin edellinen. Hyle
kurottaa taas kaulaansa, kuuntelee taas hämmästyneenä ja tui-
jottaa venettä, joka täyttä vauhtia karkaa kohti.

Vaan nyt hyle asettaa etu-uimuksensa jäänreunan ulko-
puolelle, kyyristää selkänsä ja kurottaa kaulansa veteen. Vä-
littämättä kauheasta ulvonnasta, joka kuuluu veneestä, ajattelee
se nyt todella syöstä veteen, eikä vielä olla luodin kantamalla.
Xyt ei ole muuta neuvona: pyssymies asettaa pyssyn silmälle
ja lähettää luodin jään reunaan aivan hylkeen eteen, niin että
lunta ja jääsirpaleita sinkoilee ilmaan ja sattuu hylkeen rintaan
ja kuonoon. Se on sille jotakin aivan uutta. Säikähtyneenä
vetäytyy se takaperin, kaula lyhyellä palailee takasin jääteliile,
tuijottaen jäänreunaa. Kun se mietiskelee tätä uutta arvoi-
tusta, on vene hyvää vauhtia tullut jo pyssyn kantamalle:
Soutu pois!» komennetaan, vauluissa riippuvat airot kääntyvät

sivuille. Kaikkien pitää istua hiljaa ja ääneti, ja pyssymies
nastaa pyssyn siimalleen. Laukaus kuuluu, kuula sattuu otsaan
ja hylkeen pää vaipuu taas jäänreunalle, vaan tämän kerran
perästä ei enään kohoakaan.

Jos useampia hylkeitä makaa lähekkäin, niin saa yhdellä
kertaa hyvän saaliin; vaan silloin on tärkeää, että luoti sattuu,
varsinkin ensimmäiseen, niin että ammuttu hyle makaa heti
hengetönnä. Muistelen näin v. 1882 ampuneeni kokonaisen
venelastin hylkeitä samalta paikalta, eikä mikään olisi estä-
nyt ampumasta useampia venelasteja, jos vain olisin voinut
jatkaa. Sillä kun vain kuolleita hylkeitä makaa ampujan ym-
pärillä, niin elävät pysyvät tyyneesti alallaan. Elävä katselee
kuolleita tovereitaan, joiden luulee olevan eläviä, ja varmaan
ajattelee, että kun ne, jotka ovat rauhattomuudentekijän lähellä,
voivat maata hiljaa, niin tottakai hänkin voi. Jos sitävastoin
ampuja sattuu vain viottamaan ensimmäisiä hylkeitä, niin että
ne haavoitettuina alkavat hyppiä ympäriinsä jäätelillä tahi lois-
kien hypähtävät veteen, niin silloin toiset seuraavat perässä.
Paljoa parempi sen vuoksi on ampua kerrassaan ohi, ja siitä
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helposti ymmärtää, miten tärkeää on hylkeenpyytäjälle, että
hänellä on varmoja pyssymiehiä.

Heti kun hyle on ammuttu, nyletään se. Tämä on teh-
tävä mitä kiireimmittäin, päästäkseen siltä paikalta, ettei toiset
souda edelle. Pyssymiehelle on sen vuoksi tärkeää, että hä-
nellä on hyviä nylkijöitä. Uskomattoman lyhyessä ajassa hyvä
nylkijä nylkee hylkeen, minä olen sen nähnyt tapahtuvan pa-
rissa minuutissa. Ensin leikataan maha halki päästä häntään,
ja sitten pari leikkausta molemmille kupeille ihrakerroksen ja
lihan väliin, ja sitte muutamia leikkauksia pään ja samoin
hännän ja takajalkain luona, ja nahka on nyletty. Sen jälkeen
vedetään nahka etujaloista ja leikataan parilla viiloksella.
Kaikki on nyt valmista ja kuletetaan veneeseen. Kelpaavaa
tavaraa on ainoastaan nahka ja sen alla oleva paksu ihra-
kerros, jotka otetaan mukaan; jäännös jätetään jäälle huikeit-
ten ruuaksi.

Tätä pyyntiä ei ole harjoitettu Tanskansalmessa pitkän
aikaa. Se alkoi 1876 ja sitä harjoittivat useat norjalaiset lai-
vat *) suurella menestyksellä ensimmäisenä kahdeksana vuo-
tena. Hylkeitä oli silloin kaikkialla, ja niitä ammuttiin tuhan-
sittain. Tällä aikaa ammuttiin noin 500,000 ja melkein sama
määrä lienee haavoittunut, joutumatta saaliiksi. Sitten tapahtui
käänne, jonka jälkeen kuplahylettä ei ole saatu, vaikka joka
vuosi on koetettu tehdä mitä ankarimpia ponnistuksia.

Mikähän nyt on syynä tähän? Hylkeenpyytäjät ovat
arvelleet siihen vaikuttavan tuulten, meren ja epäedullisten
jääsuhteiden, vaan kaikki nämä yhteensä eivät ole voineet
antaa tyydyttävää selitystä tähän arvoitukseen eikä virittää
toivoa paremmasta saaliista vastaisuudessa. Sillä, olkoonpa
niinkin, että olosuhteet voivat olla epäsuotuisat vuonna tahi
kahtena, vaan kun tätä tapahtuu kesä kesältä, neljänä ja vii-
tenä vuonna peräkkäin, niin tämä selitysperustus ei enään
kelpaa; siinä määrässä olosuhteet Jäämerellä eivät ole muuttu-
neet. Sitä paitse olimme Jasonilla monta kertaa sellaisessa
jäässä, jota ennen olisi sanottu hyväksi hylejääksi, tapaamatta
hylkeitä. Kun niitä tapasimme, niin ne olivat aina kiinteässä

*) Pari englantilaista ja amerikkalaista alusta koetti myöskin pyyntiä, sitte
kun norjalaiset olivat alun tehneet.
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jäässä, ja kun jää harventui, niin ne menivät veteen, uidakseen
sisemmäksi, missä jää oli kiinteämpi.

Puolueettomasta tutkijasta on selvää, että kuplahylkeen
vähentyminen on sen petomaisen pyynnin seuraus, jonka esi-
neenä se on ollut. Kaksi kertaa ja eri aikoina olen täällä
pohjoisessa ollut, ja minusta oli erotus silmään pistävä. Missä

Tappelu jääkarhun ja kuplahylkeen välillä
(E. Nielsen.)

1882 näin hylkeitä kaikkialla, kun oli päästy jonkun matkaa
jäihin, siellä ei v. 18S8 näkynyt tuskinpa yhtään. Aluksi
luulin kuplahylkeen vähentymistä suuremmaksi kuin se itse
asiassa oli.

Heinäkuun 3 p:nä oli kuitenkin tämä mielipiteeni muut-
tuva. Sillä, kuten edempänä kerron, sain silloin kaukana jäi-
den seassa nähdä niin paljo kuplahylkeitä, että tuskin koskaan
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ennen olen niitä nähnyt sitä määrää kokoontuneina yhdelle
paikalle. Vaan ne olivat hyvin kiinteäksi sulloutuneella jäällä,
mistä niitä ei ennen ole haettu.

Minun mielipiteeni kuplahylepyynnin taantumisesta on,
että liian ankara pyynti on ensinkin vähentänyt lukua ja toi-
seksi muuttanut hylkeen luonnetta ja tapoja, joko kasvatuksen
tahi välittömästi luonnollisen valinnan kautta taistelussa ole-
massa olosta.

Useat luulevat, että eläin ei voi tehdä johtopäätöksiä ko-
kemuksistaan ja kehittyä. Minä en kuulu tähän joukkoon.
Minä uskon, että eläimillä, niin kesyillä kuin kesyttömättömillä,
on silmät nähdäkseen, korvat kuullakseen, että he voivat ko-
kea ja oppia yhtähyvin kuin ihmisetkin, vaikka ei niin suu-
ressa määrässä. Ja hyvänä esimerkkinä tähän on juuri kupla-
hyle Tanskansalmessa. Ennen maailmassa vietti se hauskaa
elämää täällä jäillä. Söi, nukkui, siellä niillä oli rakkausseik-
kailunsa ja lisäsivät sukuaan. Yksi ainoa vihollinen oli kupla-
hylkeellä täällä tänä kultaisena aikakautena, nimittäin jääkarhu.
Vaan tämä ei hyvinkään usein tullut ahdistelemaan, sillä jää-
karhu mieluummin pysytteleikse kauempana, missä jää on kiin-
teämpää, se kun ei ole juuri mikään erinomainen uimari, ja
kuplahyle sen vuoksi oleili hajanaisemmalla jäällä jääreuna-
malla.

Vaan 1876 kesällä tuli mereltä päin toisenlajinen jääkarhu
Tanskansalmeen, ja tämä jääkarhu oli ahnaampi ja suurempi.
Tämä jääkarhu oli norjalainen pyyntilaiva, jonka oli lähettänyt
näille seuduille Sven Foyn, veteraani norjalaisten hylkeenpyy-
täjien joukossa. Jääkarhu tapasi täällä hylkeitä joukottain ja
otti yhdellä kertaa useampia tuhansia. Vaan siitä päivästä
alkaen oli kuplahylkeen rauhallinen elämä täällä pohjoisessa
loppunut. Joka kesä toukokuun lopulla ja kesäkuun alulla tuli
koko suuret joukot norjalaisia hylkeenpyytäjiä tänne pohjoiseen,
ja kun hylkeet olivat kesyjä pyytää ja helppo niitä saada, niin
otettiin niitä summattomat joukot. Ensi vuosina niitä ei tar-
vinnut ampuakaan, niitä sai lyömällä; useissa laivoissa ei mies-
ten annettu ottaa ampuma-aseitakaan veneisiin, vaan kaikki
hylkeet kurikoimalla tapettiin.

Vaan tämä hylkeen pyynnin kulta-aika pian loppui.
Kuplahyle ei vielä tähän saakka ollut tiennyt, mikä vaara
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häntä uhkaa näistä laivoista, joissa oli tähystystynnyri mastossa

ja joista syöksähti koko parvi pieniä veneitä. Vaan pian se
oppi «en, eikä viipynyt kauan ennenkuin se arkeusi. Ja silloin
sitä oli ammuttava, useinkin pitkäin matkain päästä. Merkilli-
sintä oli että aroiksi eivät käyneet ainoastaan vanhat, koke-
neet hylkeet, vaan suuressa määrässä nuoretkin. Siis vanhat
joko olivat ilmoittaneet kokemuksensa nuorille tahi olivat nämä

saaneet vanhempien kokemukset perinnöllistä tietä. Vaan olipa
tämä miten hyvänsä, varmaa vain on, että kuplahylkeet, niin
vanhat kuin nuoret ovat käyneet vuosi vuodelta huomattavasti
aremmiksi. Toisin sanoen, kuplahyle on oppinut varomaan
vihollista, jota se ennen ei tuntenut, ja tämä on tapahtunut
lyhyessä ajassa, noin kymmenen vuoden kuluessa.

Vaan kuplahylkeen kokemus ei suinkaan ole tähän rajoit-
tunut. Se on myöskin oppinut, että erittäinkin avonaisissa
jäissä lähellä jääreunaa ja avovettä, missä 010 ennen oli tur-
vallista, nyt suurin vaara uhkasi, ja että hänen, saadakseen olla
rauhassa karvan vaihtamisaikana, pitää mennä kauas kiinteään
jäähän. Siellä hän kyllä on vaarassa jääkarhulta, vaan saapa
vältetyksi paljo vaarallisemman vihollisen, norjalaisen hylkeen-
pyytäjän.

Vaan niin otaksuttavalta kuin tämä selitys näyttäneekin,
niin on kuitenkin vielä toinenkin selitysperustus. Kun myön-
netään, että kaikki hylkeet eivät alkuaan ole yhtä arkoja, joka
on varmaa, niin vähimmän arat, niin hyvin vanhoista kuin
nuorista hylkeistä, joutuvat ensimmäisinä saaliiksi ja häviävät
sukupuuttoon, jota vastoin arimmat pääsevät hengissä ja voivat
lisääntyä.

Tämän kautta ei tule kuitenkaan selitetyksi, minkä vuoksi
kuplahyle pysyttelee kauempana jäässä kuin ennen. Jos otak-
sutaan, että samoin kuin on erotusta arkuudessa, on hylkeitä,
jotka mieluummin ovat avojäissä, jota vastoin toisilla on tapana
oleskella kauempana jäiden seassa, niin on selvä, että ne, jotka
ovat uloimpana, minne laivat helposti voivat niiden maille
päästä, ammutaan ensimmäisinä, jota vastoin toiset säästyvät ja
voivat jatkaa sukua, joka yhä suuremmassa määrässä perii tai-
pumuksen kiinteällä jäällä oloon.

Kummalla näistä selitysperusteista on suurempi toden-
näköisyys, sitä ei ole helppo päättää. Molemmat ovat toden-
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Nuorien
kuplahylkeiden

nylkeminen
jäätelillä.

(PiirtänytE. Werenskiold,
valokuvan

mukaan.)

näköisesti oikeat: kasvatus ja luonnollinen valinta vaikuttavat
yhdessä. Kummassakin tapauksessa on kuplahyle erinomainen

esimerkki siitä, miten verrattain lyhyen ajan eläin tarvitsee
muutoksiin.



Jason murtautuu jäiden lävitse.
(Th. Holmboe, valokuvan mukaan.)

Seitsemäs luku.

Jason-laivalla.
f 1 <Y""1
h; Qfe) lamamme Jasonilla kului hupai-
li <3^ sesti ilman suurempia tapauksia.

Hylkeenpyynnin rahallinen tulos ja tulevaisuuden toiveet Jää-
merellä eivät meitä huolettaneet isosti. Meidän elämämme
taivaalla ei ollut monta pilveä, lukuunottamatta yhtä ja toista
mustaa hetkeä, kun sattui niin, että luoti ei osunut niin hyvin
kuin olisi pitänyt. Useimmille retkeläisille on tämä elämä uutta.
Paljon on nähtävää sekä jäässä että merellä, ja ken on pyssy-
mies, hänellä ei ole huvituksesta puutetta. Jos ei ole hylkeitä
ammuttavissa, niin voi mennä ampumaan jääkyyhkysiä, joita
siellä on täynänsä kaikkialla. Ei viivy kauan ennen kuin on
puolisataa saanut ammutuksi, ja jos ampuu niitä ainoastaan
lennosta, kun ne suurissa joukoissa vetäytyvät jääreunaa pitkin,
niin on se hyvää urheilua; minä olen sellaisilla ampumaretkillä
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nähnyt ammuttavan monet kerrat ohi. Ei myöskään ole hal-
veksittavaa urheilua niiden ampuminen kiväärillä veteen.

Vaan ensimmäinen kaikista urheiluista täällä pohjoisessa
on kuitenkin mielestäni itse hylkeen ampuminen. Se on urhei-
lua, joka kehittää tyyneeksi ja kylmäveriseksi pyssymieheksi.
Yleensä ampumamatkat eivät ole suuret — 60 tahi 85 m. —

vaan pilkkakaan, johon on osattava, ei myöskään ole suuri:
hylettä on ammuttava päähän tahi hätätilassa kaulaan heti
pään alle, jos sitä ammutaan ruumiiseen, hyppää se heti veteen.
Väliin, kun hylkeet ovat arkoja, voivat välimatkat olla sangen
pitkiä. Kun tähän lisätään, että on ammuttava liikkuvasta
veneestä ja että valaistus täällä pohjoisessa, kimaltavalla, lumi-
peitteisellä jäällä, on useinkin epäedullinen, niin varmaankin
jokainen huomaa, että vähää ei vaadita kelpo pyssymieheksi
tullakseen. Ja todellisuudessa kunnollisia hylkeenampujia on
varsin harvassa. Olen nähnyt henkilöiden, jotka erinomaisella
tavalla käyttelivät pyssyään ampuessaan kiinteään maaliin,
ampuvan hylkeestä ohi.

Hylejahti ei myöskään ole ilman vaihtelujaan, ja jos ken
on niin onnellinen, että on uskottu veneen johtajaksi ja sitte
on päässyt suureen hyleparveen, niin uskon monenkin minun
kanssani lukevan ne hetket, jotka silloin viettää täällä pohjoi-
sessa jäitten seassa pienessä veneessään, jossa pyssymiehenä on
päämies ja itsevaltias, elämänsä hauskimpien hetkien joukkoon.
Ympärillä on raikas luonto: jää, taivas ja meri: hylkeitä makaa
jääteleillä yltäympäriinsä, ja tämä näky saa jahtimiesveren,
jota syntymästä saakka on suonissa useimmilla ihmisillä, jotka
eivät ole liian sivistyneitä, virtaamaan kiivaammin; katse teroit-
tuu, kaikki voimat kohdistetaan silmään ja käsivarsiin, jotka
johtavat kivääriä ja airoja. Yksi ainoa ajatus on valloilla:
päästä veneellä niille maille, että saalis paisuu niin suureksi
kuin mahdollista.

Se on mahdollisesti villi-ihminen, joka meissä sellaisina
hetkinä esiintyy; se on perintöä paimentolaisilta, metsästyk-
sellä ja kalastuksella eläneiltä esi-isiltämme, tahi vielä muinai-
semmilta ajoilta. Vaan hauskaa, vapaata elämää se on, se
vahvistaa sielua ja ruumista.

Vaan kun emme voi jahdata ja kun olemme väsyneitä
tuijottamaan merta, taivasta ja jäätä, niin on meidän koetet-
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tava jotakin muuta ajankulua. Sillä niin kaunista kuin kaikki
tämä onkin, ja niin syvälle kuin lapsuudesta saakka onkin
istutettu käsitys meren suuremmoisesta kauneudesta, on kuul-
lut puhuttavan tästä mahtavasta, vyöryvästä, aina vaihtelevasta
merestä, ei kuitenkaan voi kieltää, että, viikkoja ja kuukausia
sitä katseltuaan, lopuksi huomaa sen sittekin olevan jotakin
yksitoikkoista ja kaipaa vähän vaihtelua.

Hylkeitä näkyvissä.
(Tekijän luonnoksen mukaan

Suurimpia huvituksiamme oli suopungin heittäminen. Kun
oikein kauniisti pyysimme, saimme puosulta lainaksi kauniin
10 — 12 syltä pitkän nuoran. Sen toiseen päähän tehtiin sil-
mukka ja sillä oli suopunkimme valmis. Lappalaiset olivat
tietysti mestareita tässä konstissa, ja toiselta heistä me sen
opimmekin. Hehän käyttävätkin sitä joka päivä poron kiinni-
otossa. Varsinkin vanha Ravna oli voittamattoman etevä. Tyy-
neesti kehi hän nuoran oikeaan käteensä, taivutti vähän pää-
tään eteenpäin, kiinnitti terävästi katseensa onnettomaan esi-



138 JASON-LAIVALLA.

neeseen, jonka oli valinnut maalikseen, sitten pari keveää ja
notkeaa kissan askelta eteenpäin kannella, jännitetty oikea
käsi teki nopean liikkeen ja nuora nuolen nopeudella kierien
syöksyi maalia kohden, paula putosi, kertaakaan hairahtumatta,
otuksen päähän, joka turhaan keppuroiden koetti irtautua tästä
kietovasta syleilystä.

Balto, tiloittunut lappalainen kun oli, ei luonnollisestikaan
ollut niin harjaantunut tähän, vaan hän ylpeydessään ei olisi
sitä mielellään myöntänyt, ja siitä oli paljon naurun aihetta,
kun muuan meistä otti suopungin häneltä ja sanoi, että me
heitämme paremmin kuin hän, ja jos me voitimme hänet, niin
kannatti nähdä hänen muikeaa muotoaan.

Ajankuluksi harjoitettiin laivalla myöskin kaikenlaisia
leikkejä ja voimankoetuksia, niinkuin sormikoukun ja väkika-
pulan vetoa ja muuta sellaista. Muuan peli, jota oikein todel-
lisella intohimolla pelattiin, oli »narrinpään nakkuu». Liidulla
piirrettiin laivan kanteen kuvioita ja neliöjä, joilla oli eri arvo,
ja määrätyn matkan päästä oli viskattava lyijypalanen näihin
neliöihin, niin että se ei mennyt mihinkään »narrinpääksi»
nimitettyyn kuvioon. Jos lyijypalanen putosi johonkin niistä,
niin menetti kaikki, mitä mahdollisesti edellisellä nakkuulla oli
voittanut. Kun oli kaunis ilma eikä meri kovin käynyt, niin
pelattiin usein useampia pelejä samalla kertaa eri kohdilla kan-
nella. Voittona oli tavallisesti palanen suutupakkaa.

Sitte kun se ei enään huvittanut meitä, niin useinkin ve-
täyttiin laivan peräkajuttaan ja tartuttiin kortteihin, ja vaikka
useatkin meistä eivät olleet huvitettuja korttipelistä, me voimme
kuitenkin istua ja pelata koko iltapäivän ja illan myöhäiseen
yöhön, ja alotettiinpa joskus jo edeltäpäivällisenkin. Meillä oli
ainoastaan yhdet kortit, ja nämä olivat matkan lopulla niin
likaantuneet, jotta oli vaikea sanoa, mikä oli korteissa varsi-
nainen aine, paperiko vai lika. Kun istuttiin puoliyöhön —

mikä oli tavallista —- niin piti koiranvahdinmuutossa saada
jotakin vatsaansa. Tavallisesti oli kahvia tahi daenge» (leipä-
jankkia). Varsinkin viime mainittu oli hyvin mieluista. Se laa-
ditaan leivästä, joka liotetaan ja sitte paistetaan voissa ja so-
kerissa.

Tähän aikaan miehistökin kanssissa sai kahvia, ja joka yö
näki silloin huvittavan näyn: Balton unentorkuksissa ja varsin
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ohuissa vaatteissa kapuavan portaita kojustaan ja astelevan
keulaan puoliyön-kahvinsa hakemaan. Hän, lappalainen, oli
niin ihastunut kahviin, että hän ei tietysti laskenut käsistään
sellaista tilaisuutta, ei sittekään, vaikka jo aikoja sitte oli ollut
nukkumassa.

Kirjallisuutta oli meillä varsin vähän muassa; ei oltu
arvattu oloa laivalla niin pitkälliseksi. Muuan retkikunnan
ystävä, kirjakauppias Cammermeyer, Kristianiasta, oli meille
kuitenkin lahjoittanut muutamia kirjoja. Xämä olivat pian
ahmitut, ja sitte syntyi laivassa todella hengellinen nälkä, joka
tuntui rasittavalle. Etsittiin mitä tahansa, mitä mitättömimmät
ryöväriromaanit ja intiaanikertomukset, joita tavattiin kanssista
miehiltä, lukea hulmuttiin ahnaasti. Joskus lähdimme partio-
retkillä toisiin laivoihin nuuskimaan, olisko jotakin luettavaa.

Suureksi vaihteluksi oli, kun kapteenit kutsuivat meitä
toisiin laivoihin tahi tulivat vierailemaan meille. Väliin oli sil-
loin omituinen, kerrassaan kesäinen näky, kun nämä jäämeren-
kulkijat istuivat joukossa kannella päiväpaisteessa juomassa
kahvia tahi viiniä, poltellen sikaaria tahi piippua ja tähystellen
merta tahi valkoisia jäätelejä, jotka kimaltelivat auringon pais-
teessa, ja kuluttivat aikaansa nauraen ja leikkiä laskien.

Väliin koetimme ampumataitoamme vedessä uiskenteleviin
jääpalasiin, ja monta hyvää laukausta suoritettiin.

Ainoa, joka ei näyttänyt oikein menestyvän laivalla, oli
vanha ystävämme Ole Nielsen Ravvna. Tottunut kun oli poro-
laumoilleen kiertelemään Lapin tuntureilla, niin hän ei pitänyt
elämästä tällä ahtaalla, keinuvalla laivalla ja ikävöi maata jal-
kainsa alle.

Sitävastoin Balto viihtyi erinomaisen hyvin merellä. Iloi-
nen ja vilkas kun oli ja aina valmis keksimään koirankureja,
oli hänestä tullut väestön suosikki. Kaikeksi onneksi oli hänen
polvensakin parantunut täydellisesti. Minä sen vuoksi en ollen-
kaan epäillyt ottaa häntä mukaani.

Hevonen, jonka otimme mukaamme Islannista, oli kaik-
kien lempiporsas. Siitä oli se varsin ikävä seuraus, että, vas-
toin ankaraa kieltoa, kului rehua enemmän kuin oli varaa, ja
eräänä päivänä huomasin minä, että suurin osa heiniä jo oli
kulunut. Siitä hetkestä antoi se aihetta alituiseen huoleen.
Rehua piti säästää säästämälläkin, ja me vaivasimme keksintö-
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kykyämme äärimmäisyyteen saakka saadaksemme jotakin rehun
sijaan. Me annoimme sille sen vuoksi raakaa hylkeenlihaa;
sitä se soikin jonkun aikaa, vaan lopuksi kyllästyi siihen; me
sitte kuivasimme sille lihan, vaan sama juttu. Sen jälkeen se
sai jääkyyhkysiä ja niitä se soikin muutamia päiviä. Sittemmin
kokosimme sille liekoja, joita suurissa määrin oli meressä, ja
muuatta lajia se söi hyvin halulla.

Tällä tavoin elätimme sitä pitkät ajat. Se näytti laivalla
viihtyvän varsin hyvin ja siitä tuli kelpo merimies. Elokuun
g p:nä oli sitte retkikunnan surupäivä. Meillä ei enään ollut
sille mitään sellaista antaa, jota se olisi syönyt ja se piti ampua.
Tuntui siltä kuin olisimme menettäneet ystävän, me pidimme
kaikki siitä. Ainoa hyöty siitä meille oli, että saimme siitä
hyvänmakuisen paistin ja yksi sen reisiä seurasi meitä vielä
ajojäissä ollessamme, sitte kun olimme jättäneet Jasonin.

Hyvä esimerkki ilman puhtaudesta täällä pohjoisessa on
se, että tuollainen liha voi pitkän aikaa riippua rigissä pilautu-
matta. Täällä ei ole mitään basilleja, ja siitä seuraa, että min-
käänlaista mätänemistä ei voi syntyä, jollei se tule laivalla ole-
vasta, kotoa kulkeutuneesta liasta.

Ennakkoluulot joidenkuiden aineiden nauttimisesta ovat
joskus suorastaan hassunkurisia. Tästä sain tässä tilaisuudessa
loistavia esimerkkejä. Kun hevonen oli ammuttu ja paloteltu
kaikkien teurastustaiteen sääntöjen mukaisesti, tuli laivaan
muuan norjalais-amerikkalainen »Yank», joksi häntä laivassa
sanottiin, ja kysyi, voisiko hän saada vähän lihaa. Hän sai niin
paljo kuin halusi ja hän leikkasi muutamia pieniä paloja, jotka
söi raakoina. Vaan tämä viaton ja luonnollinen teko synnytti
kauhua ja vastenmielisyyttä, jota oli ihan hassu nähdä.

Kun me teurastetusta eläimestä saimme paljoa enemmän
lihaa, kuin retkikunta tarvitsi, tarjosin minä laivan väestölle
sitä, vaan ei yksikään tahtonut hitustakaan, kun se oli hevosen
lihaa. Vähän jälemmin tuli muuan ja kysyi saisiko hän sen,
mikä jää, suolataksensa sen. Minusta oli hauska, kun oli edes
yksi järkevä ihminen, ja minä kysyin häneltä, eikö hän tah-
toisi vähän syödäkseen tuoreenakin, sillä tuoreena se paraalta
maistuu. Paljo mahdollista, vastasi hän, vaan minun ei pitänyt
luullakaan, että hän olisi sellainen sika; ei, hän tahtoi vain suo-
lata kotia porsaalle.
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On kerrassaan hämmästyttävää, miten hölläjärkisiksi ihmi-
set voivat tulla ennakkoluulojen vaikutuksesta. Nämä miehet
ovat ottaneet hyyryn hylkeenpyytäjälaivaan, syövät suolaista
ruokaa ja sitte valittavat, että heillä on sydänala kipeä, niin
kuin he sanovat, toisin sanoen, heillä on niuka ja vatsavaivoja
huonosta ruuasta, samalla kun he melkein joka päivä jättävät
jäälle suuret joukot tuoretta hylkeenlihaa, sellaiset joukot, jotka
Grönlannin rannoilla onnelliseksi saattaisivat koko yhteiskun-
nan. •) Vaan saada nämä ihmiset sitä syömään, ei, ennen he
kuolisivat nälkäänkin kuin rupeaisivat syömään moista »saas-
taista» ruokaa.

En unohuta heidän hämmästystään, kun kerran otin verta
vasta ammutusta hylkeestä ja annoin siitä laittaa veriputinkia.
Vaikea oli saada ketään sitä maistamaan. Joku sitä kuitenkin
maistoi ja hänen piti myöntää, että se maistui erinomaiselta.
Ja kuitenkin oli heidän mahdotonta syödä sitä, sillä he tiesivät,
että se oli hylkeenverta. Vaan useat retkikunnan jäsenet sen
sijaan söivät sitä enemmän. Kerran muuan meistä, syötyään
tavallisen illallisen, joka olisi pitänyt riittää, söi kahdeksantoista

—■ 18 — veripannukakkua. Sillä miehellä ei ainakaan ollut
ennakkoluuloja.

Muutamassa suhteessa minulla oli puuhaa laivalla enem-
män kuin olisin halunnut. Lääkärinä nimittäin. Tähän oli syynä
se onneton seikka, että minua sanottiin tohtoriksi. Tohtori ja
lääkäri, nehän ovat useimmastakin ihan sama asia. Ja sitte
kaikkityyni olivat tietysti kipeitä, kun he niin edullisesti saivat
lääkäriä käyttää. Ja minun praktiikini ei rajoittunut ainoastaan
Jasonin 64 mieheen: muistakin laivoista tuli miehiä suurissa
joukoin kysymään neuvoa lääkäriltä, joka oli niin huudossa.

Ei hyödyttänyt mitään selitys, että tohtori ja lääkäri ei
aina ole sama. Minä olin tohtori ja minun piti olla tohtori ja
jollen tahtonut heitä »tohtoroida», niin syynä ei ollut muu kuin
hyvän tahdon puute. Kaikkina aikoina lääketaidossa on ollut
paljo humbugia, niin että jos minä nyt vähän hutiloisin siinä,
se ei pilaisi isosti sen mainetta. Sitäpaitse riippuu lääkärin

*) Usein tapahtuu niin, että nylettyin hylkeiden ruumiit, jotka ajautuvat
jäiden mukana etelään, joutuvat eskimolaisten saataville Kap Danin luona. He

otlavat ne ilolla, kuluttavat kotia ja ahmivat halulla.
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vaikutus suuressa määrin persoonallisesta luottamuksesta, ja
sitä ei näyttänyt täällä puuttuvan. Ei ollut muuta kuin ottaa
arvokas muoto ja empimättä ryhtyä asiaan.

Tavallisinta oli, että he tulivat vatsaansa pidellen ja valit-
tivat sydänalassa kipua. Eikö tunnu päätäkin kivistävän? Eipä
ollut ilmankaan. Eikö ollut hidas ruuansulatus ja eikö usein
ollut umpi? Joo, taisipa ollakin. Minä nyt sanoin heille, että
pahoinvointinsa tuli heidän elämänlaadustaan laivalla; heillä oli
elämä liian työtöntä ja ruokasaa. Heidän tuli syödä tuoretta
ruokaa, niin kuin hylkeenlihaa esim., ja liikkua enemmän rait-
tiissa ilmassa kannella. Jos ei tauti tällä tavoin luopuisi, niin
voivat tulla uudestaan ja saada annoksen englanninsuolaa tahi
risiniöljyä. Heitä ei sen enempää kuulunut.

Toiset valittivat, että heillä kauheasti kivisti päätä, ja että
väliin heitä vaivasi raskasmielisyys. Minä kysyin heiltä, miten
vatsa oli. Heillä oli ruuansulatus hidas. Asiahan oli selvä:
työtön elämä ja liiaksi ruokaa. Enemmän oli tehtävä työtä ja
vähemmän syötävä, ja muutoin sama määräys kuin yllä. Väliin
määräsin vatsanhieromista, ja minä olin näkevinäni heidän ma-
kaavan kojuissaan ja hierovan vatsaansa.

Muutamana päivänä tuli eräästä toisesta laivasta muuan
mies suurella vaivalla. Hänellä oli punertava väri, kuumepunat
poskilla. Hän valitti rintaansa kipeäksi ja ankaraa pakotusta
vatsassa. Tämä oli aivan selvää keuhkotautia. Minä en voinut
mitään tehdä hänelle: tämä oli parantumaton tapaus. Ainoa
tehtävä hänellä oli pysyä hyvässä lihassa. Hänhän voi syödä
ihraa tahi juoda silavaa, muuta lohdutusta en voinut antaa.
Hän olikin juonut joka päivä silavaa, nokkavalaan silavaa.
Mies raukka! Eipä ihmettä, että vatsaa väänsi. Nokkavalaan
silava vaikuttaa ankarammin kuin risiniöljy.

Haavojen hoidossa oli minusta kuitenkin jotakin hyötyä.
Yleensä haavoja hoidettiin kerrassaan huonosti ja niihin usein
syntyi paha pakotus. Vasta kun ne olivat hyvin pahat, tulivat
he neuvoa kysymään. Kaikkein ensiksi saivat hyvän saarnan
likaisuudestaan, sitte puhdistettiin haava tarkoin vanhasta liasta
ja käyteltiin antiseptisillä aineilla. Tavallisesti parantuivat ne
pian. Muuan tapaus oli kuitenkin varsin arveluttavaa laatua.

Eräänä päivänä tuli muuan laivanmies ja valitti, että koko
ruumiinsa oli kipeä. Kysyin häneltä mistä kohdin pahimmin
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tuntui. Selästä. Kyllästyneenä näihin ihmisiin, jotka kipusivat
milloin yhtä milloin toista, sanoin hänelle, että se oli leiniä, ja
ettei ollut paljo tehtävää sen auttamiseksi. Hänen oli puettava
hyvästi eikä saanut mennä tuuleen muuta kuin, mikä oli vält-
tämätöntä.

Vaan pari päivää myöhemmin tuli hän uudelleen ja sanoi,
että nyt oli minun jotakin tehtävä hänelle, sillä hän ei kestä
kauemmin, niin oli tuska kova. Tuska oli nyt oikeassa käsi-
varressa, sanoi hän, ja käsivarsi oli ajettunut. Epäilykseni he-
räsi, ja kysyin eikö hänellä ollut jotakin haavaa ollut oikeassa
kädessä: vaan hän vastasi kieltävästi. Minusta tuntui kum-
malliselle, vaan samassa näin muutamassa sormessa rohtuman
ja kysyin, mikä se oli. Ei se ole mitään, vastasi hän. Hän oli
vain muutamia päiviä sitte sattunut loukkaamaan rystystä vä-
hän, niin että nahka oli rikkoutunut. Kysymykseeni, eikö sitä
ollut pakottanut, vastasi hän, että onpa tainnut pakottaakin;
sitä oli aina vähän pakottanut. Minä selitin hänelle, että siinä
oli syy käsivarren tuskaan. Muuten hän oli itse ollut syypää
kaikkeen. Nyt hänen oli pestävä sormi ja käsivarsi paljastet-
tava, niin minä tulen sitte katsomaan. Tämä näyttikin olevan
pitkälle kehittynyt verenmyrkytys; käsivarsi kyynärpään ylä-
puolelle oli melkoisesti ajettunut. Toistaiseksi en katsonut voi-
vani mitään tehdä. Käsivarsi pantiin kääreisiin ja kiellettiin
ankarasti sitä käyttämästä sekä varotettiin potilasta pysymään
yhdessäkohti.

Vaan käsivarsi paheni päivä päivältä; se ajettui yhä enem-
män, ja tuskat lisääntyivät. Hänen täytyi paneutua sänkyyn.
Kipua lieventääkseni vähän, panin kylmiä kääreitä käsivarrelle.
Hänellä oli kova kuume eikä voinut syödä paljoksi ollenkaan.
Lopuksi oli käsivarsi niin paksu kuin tavallisen miehen reisi.
Oli aika leikata paise, vaan tunnustaa täytyy, että minä koetin
siitä päästä. Kaikki sanoivat, että hän kaikissa tapauksissa
kuolee ja minä voin säästää itseltäni ikävyyden.

Kävin häntä katsomassa useita kertoja päivässä. Toden
totta, kanssihuone, jossa noin 60 henkeä huutaa ja hoilaa, pu-
helee ja nauraa kilvan, ei ole mikään erinomainen sairashuone.
Täällä makasi sairas ahtaassa, suletussa kojussa, ähkien ja
väännellen tuskissa, niin että koko huone kaikui hänen vali-
tuksistaan. Pimeä oli täällä matalan katon alla, ympäri seiniä
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oli laivanarkkuja, kaikkialla riippui tahi venyi hajallaan meri-
vaatteita, jotka olivat likaisia ja ilkeitä nähdä, lattia oli likainen
ja liukas ja ilma ummehtunut ja tukehduttava. Kun laiva aina
vähän väliä jyskähteli jäihin, jotta kaikki huojui ja huiskui,
niin sairas paiskautui kojunsa laidasta toiseen, jolloin häneltä
pääsi sydäntäviiltävämpi huuto kuin koskaan.

Sellaisissa olosuhteissa piti minun toimittaa leikkaus; sitä
ei voinut enään jättää kauemmaksi. Ainoa käypä ase, joka
oli saatavissa, oli karkealla kovasimella hiottu kynäveitsi, ja
leikkaus oli toimitettava pienen, kurjan lyhdyn liehuvassa va-
lossa. Vaan vaikea oli saada ketään pitämään lyhtyä; kukaan
ei halunnut toimitusta nähdä. Vihdoin oli kaikki valmiina, terä-
ase pistettiin lihaan ja vedettiin haava. Mies ulvoi tuskissaan,
kysyen aijoinko tappaa hänet. Pari verinoppaa tirahti ja sitten
märkä juoksi valkoisena virtana haavasta. Tuntui huojentavalta
nähdä sen juoksevan. Vaan mies makasi ähkien, puoli pyör-
ryksissä, sitte rupesi hän hourimaan; hän menetti tajuntansa.

LTseita päiviä hän makasi sillä tavoin. Toverinsa pelkäsi-
vät, jotta eivät uskaltaneet huoneessa olla; he uskoivat hänen
kuolevan. Samaan aikaan oli eräs toinen mies tullut hulluksi,
ja hänen vuoksensa he olivat vielä enemmän peloissaan. Eikä
sitä ole niin ihmeteltäväkään. Ei näet ole erittäin hauskaa 010
huoneessa, jossa samalla kertaa on hullu ja hurjissa kuume-
houreissa raivoava sairas.

Minun piti tehdä vielä uusi leikkaus. Märkää olisi voinut
niitata litrottain. Parantuminen kävi vitkallisesti; vaan ennen-
kuin heinäkuussa jätin laivan Grönlannin itärannalla, niin sain
ilokseni nähdä hänet jalkeilla. En unohuta helposti hänen kii-
tollista katsettaan erotessamme.

Otteet päiväkirjastani näiltä ajoilta huvittaisivat korkein-
taan jäämerenkulkijoita. Ne ovat pää-asiallisesti kuivia muis-
tiinpanoja siitä, miten me ajauduimme ympäriinsä pitkin jää-
reunaa; miten me tunkeusimme jäähän ja taas pois; miten jää
oli väliin sulloutunutta, väliin harvaa; miten väliin näimme vä-
hän, väliin enemmän hylkeitä; miten me kilpaa muiden laivain
kanssa tunkeusimme tiukkaan jäähän suuria hylelaumoja koh-
den, jotka katosivat syvyyteen heti, kun olimme päässeet vä-
hän lähemmäksi j. n. e., j. n. e.

Kesäkuun 28 p:nä olimme syvällä jäissä noin 66" 24' p. 1.
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ja 29" 45' 1. p. Maata näkyi pohjoiselta suunnalta. Selvimmin
näkyi kaksi vuoren huippua. Niiden oikeaa muotoa muuten ei
voinut erottaa, kun niiden muodon isosti muutti jäänvälke, joka
on tavallista näillä jääkentillä ja jonka vaikuttaa valon taittu-
minen jään päällä olevissa eri ilmakerroksissa, joista toiset ovat
lämpöisiä, toiset kylmiä; vuorenhuiput olivat aivan kuin kaksi
tasapäistä tornia ampumareijillä varustetun muurin reunalla.
Xc lienevät olleet tunturihuippuja Blossevillen rannalla, vaan
ne olivat lännempänä kuin kartalla merkityt huiput.

Minä sittemmin puhelin kapteeni Iversenin kanssa, joka
oli ollut syvemmällä jäissä pohjoisessa kuin me. Hän oli siellä
nähnyt maan hyvin tarkoin. Oli ollut korkeaa, vuorista maata,
ei sellaista matalaa kuin alempana rannikolla, jossa hän oli
ollut 1884 (luultavasti vähän pohjoisempana 67 ° p. 1.). Nämä tie-
donannot sopivat niihin kertomuksiin, joita kapteeni Holm sai
eskimolaisilta Angmagsalikissa ja joiden mukaan hän teki luon-
noksensa itärannasta pohjoiseen päin. Tämä ranta, kuten tietty,
on vähimmin tunnetuita seutuja maapallollamme.

IItäpuoleen kesäkuun 28 p:nä näimme hylkeitä. Joka
päivä sitte näimme niitä kauemman aikaa, pääsemättä lähelle.
Vihdoin heinäkuun 3 p:nä pääsimme syvälle jäihin, missä oli
paljo hylkeitä; vaan jää oli niin kiinteää, että veneillä oli mah-
doton päästä ja niin ei ampumisesta tullut kysymystäkään.
Yön suussa, kun aurinko on horisontissa, näkee selvästi ja
kauas yli jääkentän. Minä menin silloin tähystystynnyriin.
Asetettuani kiikarin silmälle ja suunnattuani sen jäälle, näin
minä sellaiset joukot hylkeitä, että en muista koskaan näh-
neeni niin paljoa koolla samalla kertaa. Niitä oli, perämiehen
sanaan, kuin kahvipapuja olisi piristelty jäälle. Minne vaan
kiikarin ojensi kaaressa lounaasta koilliseen, oli hyle hylkeen
vieressä horisonttiin saakka ja kaiketi vielä hyvän matkaa edem-
mäksi. Kuta edemmäksi silmä tunki, sen tiheämmässä niitä
näytti olevan.

Seuraavana päivänä oli sumua ja jää yhä kiinteämpää, ja
mereltä päin tuli kova hyöky. Iltapäivällä menimme taas pois
jäistä.

Heinäkuun 11 p:nä oli jää kovassa liikkeessä. Juuri kun
pari meistä istui ruokakapiisissa, sai Jason niin ankaran iskun
jääteliltä keulaansa, että laiva syöksähti taaksepäin. Me juok-
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simme ulos ja näimme nyt toisen suuren jäätelin raivoisaa
vauhtia tulevan suoraan perää kohti. Jotakin se oli särkevä,
sitä ei voinut estää. Se syöksyi kauhealla ryskeellä, koko
laiva tärisi ja kallistui — ruori oli pirstaleina. Onneksi ei sen
pahemmin käynyt. Jos teli olisi tullut sivulta, niin ei ole
helppo sanoa, miten olisi käynyt; sivut ovat hylkeenpyytäjien
arka kohta. Seuraava päivä meni asettaissa vararuoria, joka
on aina mukana. Ja niin oltiin taas täydessä kunnossa.

Kapteeni tähystelemässä hylkeitä.
(Tekijän luonnoksen mukaan.)

Kesä oli jo muuten niin kulunut, että oli varsin vähän
toiveita hylkeensaannista. Sen vuoksi heinäkuun 13 p:nä pää-
tettiin, kaikkien tyytyväisyydeksi, lähteä jäästä ja suunnata
länteen Grönlantia kohden.

Sinä päivänä ja seuraavina pyydettiin jonkun verran hyl-
keitä, joita ohimennen tavattiin jääreunalla. Kaikkiaan saatiin
satakunta.

Heinäkuun 14 ja 15 päivää vasten yöllä oli perämies
nähnyt maata, niin ikään aamulla, joten se ei liene ollut aivan
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kaukana. Aamupäivällä oli meripimeä, emmekä tienneet miten
lähellä maata olimme olleet.

Kapineemme kannettiin kannelle ja kaikki järestettiin
lähtöä varten. Puolen päivän aikaan istuessani alhaalla hytissä
kirjoittamassa kirjettä Europaan, kuulin äkkiä kannelta hur-
maavan sanan »maa!» Minä syöksyin kannelle. Edessäni sumu-
kuvun alla levisi Grönlanti täydessä auringonvalossa. Se oli
taas lugolfiii tunturin seutua.

Etelään päin laskiessamme sivuutimme useita mahtavia
jäävuoria. Parilla jäävuorella näkyi kiviä ja soraa. Pitkältä

„Rasvominen" laivalla. (Ihrakerros nahkain sisäpuolella leikataan
pois lihasta.)

(E. Nielsen, tekijän luonnoksen mukaan.)

matkalta nämä jäävuoret näyttävät maajaksoilta ja monta
kertaa luultiin niitä saariksi. Etelämpänä Kap Danin luona
oli useita näitä jättiläisiä matalalle tarttunut.

Sinä päivänä eikä seuraavanakaan syntynyt mitään maalle-
nousua. Jäävyöhyke oli 4—5 penikulmaa leveä. Parempi oli
tarkastaa suhteita etelämpänä.

16 p:nä kulettiin Kap Danin ohi, jonka helposti tuntee
pyöreästä kupumuodostaan. Jää ulottui vielä melko kauas
maasta; jäävyöhyke oli vielä 4 penikulmaa leveä. Lännem-
pänä sininen ilma jään päällä näytti kuitenkin osoittavan, että
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täällä syvä lahti pistihe maata kohti. Toivoen, että tämä otak-
suminen toteutuisi, suuntaamme sinne päin ja yön kuluessa
pääsemmekin lahteen.

Kun minä 17 p:vän aamulla tulin kannelle, näin selvään,
että samana päivänä oli yritettävä maallenousua. Ja tämä aja-
tukseni vahvistui, kun käväsin tähystystynnyrissä. Siellä maissa
kohosivat houkuttelevan näköisinä Sermelikvuonon ympärillä
olevat tunturit ja lännessäpäin näkyi ensikerran meidän kai-
vattu sisämaanjää. Se levisi maalle päin tavattoman suurena,

valkoisena tasankona.
Lähimpään kohtaan maalla ei voinut olla paljo yli i\ peni-

kulman. Aluksi jää oli jotenkin huokeasti kulettavaa; edem-
pänä näytti se kuitenkin tihentyvän, vaan siellä täällä näkyi
siinä avonaisia paikkoja, ja sitä paitse jää ei näyttänyt olevan
pahinta laatua; siellä näkyi pieniä telejä. Tosin on vaikeampi
vetää venettä näiden kuin suurien telien yli, vaan niitä on hel-
pompi työntää syrjään, kun vesitse tahtoo tunkeutua. Tynny-
ristä erotin myöskin ilmassa kuvastuksen avovedestä jään ja
mantereen välissä. Olisi siis todennäköistä, että me pääs-
tyämme murtautumaan jäävyöhykkeen keskustan läpi, tapai-
simme taas sen sisäreunassa harvempaa jäätä avovettä vasten.

Sellaiselle laivalle kuin Jason olisi varmaan ollut helppo
asia murtautua tämän jäävyön läpi. Monet kerrathan olimme
katkoneet pahempiakin vyöhykkeitä! Mutta silloin oli kysy-
myksessä hylkeensaanti: se oli laivan oma etu. Vaan nyt sitä
vastoin olivat suhteet toiset. Jos laiva olisi ollut minun, niin
en silmänräpäystäkään olisi epäillyt sillä murtautua läpi. Vaan
me olimme vieraita laivassa, eikä laiva ollut vakuutettu maalle-
nousua varten Grönlannissa. Virta- ja syvyyssuhteet olivat
tällä väylällä tuntemattomia. Jos laiva menettäisi propellinsa
jäissä, niin olisi se ehkä auttamattomasti mennyttä, kun siihen
tuskin toista propellia olisi voinut sijalle saada. Ja pahinta
kaikista oli, että jos olisi pitänyt laiva jättää, niin olisi laivan
väestönä olevan 64 miehen ollut vaikea sillä vähällä ruoka-
määrällä, mikä laivassa oli, päästä asutuille seuduille. Ja kun
sitä paitse me luulimme itse voivamme suoriutua helposti, niin
en minä tahtonut kapteenia viemään meitä edemmäksi kuin
jääreunalle, vaan määräsin tavaramme laskettavaksi veneisiin
ja veneet valmistettaviksi matkaa varten.
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Kuten jo olen maininnut, oli retkikunnalla mukanaan
erityinen, tarkoitusta varten Kristianiassa rakennettu vene.
Vaan kun se olisi tullut täyteen retkikunnan jotenkin tilaa-
ottavista varustuksista, niin hyväksyin ilolla, kun kapteeni hy-
väntahtoisesti tarjosi muutaman Jasonin pienimpiä pyyntiveneitä.
Molemmat veneet laskettiin alas laivan kupeelle. Ja nyt tuli
laivalla kiire laatikoitammc avaamaan ja tavaroita järjestämään
veneisiin. Vaikea on sanoa, kutka olivat innokkaimpia työssä,
retkikunnan jäsenetkö vai laivan miehet. Kotia lähetettävät
kirjeet päätettiin ja jos jollakin oli joku erittäin hyvä ystävä,
mies- tai naispuolinen, jolle halusi sanoa viimeisen kerran jää-
hyväiset, niin luultavasti se nyt tehtiin. Eihän varmaan tiennyt,
milloin ensimmäinen tilaisuus tarjoutuisi. Retkikuntalaisten
mieliala oli jokseenkin iloinen. Tuosta pienestä joukosta ei
todella nähnyt, että se valmistausi vakavaan taisteluun. Puo-
lentoista kuukauden odotuksen jälkeen oli nyt vihdoin pääsyn-
hetki lyövä. Mielemme tuntui niin keveälle ja jäntevälle kuin
tanssiin mennessä, kun odottaa saavansa tavata valittunsa. No
niin, tanssihan siitä tulikin, vaikka ei tosin niin ruusuin ja kuk-
kasten seassa kuin olimme odottaneet, ja valittu odotutti kauan
itseään.

Norjalaiselle Morgenbladet'ille kirjoitin kaikessa kiireessä
seuraavan kirjeen:

Jasonilla heinäkuun 17 p:nä 1888.

Ei 15 p:nä eikä eilen 16 pmäkään tehty maallenousua.
Noin 4—5 penikulman levyinen jäävyöhyke oli meidän ja maan
välissä. Tämä vyöhyke oli tosin osaksi avonaista jäätä, jossa
voitiin soutaa; vaan me halusimme päästä edemmäksi länteen-
päin Kap Danin ohi ja Sermelikvuonon länsipuolella olevan
Inigsalikin ympärillä olevaan seutuun, jossa maa on tasaisem-
paa kuin idempänä. Kap Danin pohjoispuolella oleva maa on
nimittäin mitä jylhintä ja epätasaisinta olen koskaan nähnyt.
Norjan jylhimmät tunturiseudut, vieläpä itse Alpitkaan, eivät
minusta näytä voivan vetää vertoja näille seuduille hurjan haa-
veellisiin muotoihin nähden. Korkeudet eivät tosin ole niin
suuret. Muuan korkeimpia huippuja, Ingolfvuori, kohoaa ainoas-
taan 1,800 m. Se on suippo, varsin esiintyvä huippu, joka on
ollut näkyvissämme koko ajan eiliseen iltaan saakka, kun



JASON-LAIVALLA.
150

olemme purjehtineet rannikkoa pitkin. Minusta näytti kuiten-
kin, että edempää pohjoisesta päin ja mahdollisesti kauempaa
maalta näkyi huippuja, jotka olivat vielä paljo korkeampia.

Kap Danin pohjoispuolella olevaa maata ei ole kuiten-
kaan vielä tutkittu, eikä kukaan curopalaincn jalkaansa sinne
astunut. Eilen kulimme Kap Danin ohi ja tällä hetkellä olemme
ainoastaan pari penikulmaa mantereesta, suoraan edessämme
on Sermelikvuono, sekä olemme valmiit, niin pian kuin kaikki
on saatu järestetyksi, lähtemään laivasta veneisiin soutaak-
semme harvaa ja avonaista jäätä — jolta se näyttää — suo-
raan maihin. Vasemmalla meistä on Inigsalikmaa, ja sieltä
tunturien takaa ensikerran näemme reunaa sisämaan jäästä,
tuosta salaperäisestä jää-erämaasta, joka piakkoin, luultavasti
enemmäksi kuin kuukauden ajaksi, on tuleva temmellystante-
reeksemme.

Inigsalikmaa näyttää jotensakin tasaiselta seudulta ja sen
vtioksi sopivalta jäälle nousupaikaksi. Kapteeni Holm (tanska-

laisen naisväenveneretkikunnan johtaja) oli myöskin minua
kehottanut jäälle nousemaan ja täältä näyttää, että me emme
petykään toiveissamme.

Vaan kaksi venettämme on jo laivan sivussa, lähtöön
valmiina. Paitsi sitä venettä, jonka toimme kotoa, olen nimit-
täin saanut yhden Jasonin pyyntiveneitä, kun on paljoa muka-
vampi kahdessa veneessä ja turvallisempikin siinä tapauksessa,
että toinen vene musertuisi jäissä.

Ja niin on lähellä hetki, jolloin mc sanomme jäähyväiset
kapteeni Jacobsenille ja laivan väestölle. Monet rakkaat muistot
hyvistä ystävistä ja hauskoista hetkistä seuraavat meitä kaikkia
Jasonista. Me menemme veneisiimme järkähtämättömällä toi-
volla edessämme olevan matkan onnistumisesta. Muuan kreik-
kalainen iilosoli on sanonut tosin kerran, että toivo on valveilla-
olijan unta; vaan joskus unetkin toteutuvat, ja niin uskon
tämänkin käyvän.

Toivon ehtiväni Kristianshaabiin. ennen kuin viimeinen
tanskalainen laiva lähtee sieltä syyskuussa, ja silloin pääsemme
kotia vielä syksyllä; jollei, niin tulemme kotia ensi kesänä.

Hyvästi!
Teidän

FridtjoJ Nansen,
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Noin 7 aikana illalla oli kaikki valmiina lähtöön. Serme-
likvuono oli suoraan edessämme; määrämällä suuntailun mu-
kaan maalla olevista kohdista olimme vuonon suulta vähän
enemmän kuin 2-\ (maant.) penikulmaa. Menin viimeisen kerran
tähvstystynnyriin katsomaan, mitä suuntaa meidän oli mentävä.
Avoveden ilmakuvastus maanrannassa näkyi vielä selvemmin
kuin ennen. Vähän lännen puoleen Kuningas Oskarin sata-

masta näytti jää olevan harvinta. ja minä päätin sen suunnan
otettavaksi.

Enemmän voitosta varmana kuin koskaan laskeusin kan-
nelle ja nyt oli eronhetki tullut. Koko Jasonin väestö oli kan-
nella. Vaikka kuvastinkin kasvoillemme ilo siitä, että mat-

kamme alku näytti onnelliselta, niin kuitenkin kaihomielellä
sanoimme me kaikki jäähyväiset näille hyväntahtoisille meri-
miehille, joiden joukossa me kaikki olimme voittaneet monta

hvvää ystävää, jotka nyt olivat arvelevan näköisiä tahi kään-
tyivät pois pudistaen merkitsevästi päätään. Useakin varmaan
ajatteli, että epäilemättä viime kerta nähdään toisiaan. Kai-
kista viimeksi puristimme kapteeni Jacobsonin kättä, ja tyve-
nellä tavallaan lausui tämä norjalaisen merimiehen tyyppi sy-
dämmelliset hyvästit ja toivotti että me »mahtaisimme saada
elää». Laskuportaat pudotettiin sivuun ja me laskeusimme
veneisiin. Minä otin johdon uudessa pyyntiveneessä, jossa
Dietriehson ja Balto olivat soutajina, ja kapteeni Sverdrup
asettui päällikkönä peräsimeen toisessa veneessä, soutajina
Ravna ja Kristiansen.

»Kaikki miehet paikoilleen!;: »Airoihin!» Ja kun veneet
ensimmäisillä voimakkailla aironvedoilla viiltävät mustaa vettä,
kaikuu ilmassa Jasonin 64 miehen voimakas, kolmikertainen
hurraa-huuto, sitte näkyy kaksi valkoista savupilveä, ja Jasonin
kaksi kanuunaa lähettää meille viimeiset jäähyväiset, Jyräh-
dykset kuolevat vähitellen raskaaseen, sadeluontoiseen ilmaan.
Viimeinen silta takanamme on purettu. Niin, hyvästi, meidän
veneemme kiitävät säännöllisillä aironvedoilla jäiden keskitse
ensikertaa sen kylmän luonnon syleilyssä, josta nyt joksikin
aikaa oli tuleva kotimme. Meillä kaikilla oli mitä parhain
luottamus menestykseen. Mc tiesimme että edessämme oli
ponnistuksia ja vaaroja; vaan me tunsimme itsemme varmoiksi
siitä, että me ne kestämme.



Kahdeksas luku.

Maata kohti. Ajelulla jäissä.

aPPalecn matkaa jäässä saavutti meidät vene, jossa oli 12

miestä ja Jasonin toinen perämies ruorissa. Kapteeni
Jacobsen oli sen lähettänyt alkutaipaleella auttamaan meitä --

jos apua tarvitsisimme — veneiden vetämisessä tahi tien auko-
misessa. He seurasivat meitä jonkun aikaa, vaan kun huoma-
sin, että heistä ei ollut meille erityisempää hyötyä, kiitin heitä
hyväntahtoisuudestaan ja lähetin heidät takaisin laivaan. Me
tapasimme pitkän taipaleen harvaa jäätä, huiskutimme veneelle
hyvästiksi ja laskimme jäihin.

Aluksi edistyi matka varsin reippaasti. Jää oli paikoin
niin harvaa, että me pitkät matkat soudimme jäätelien keskitse.
Kun se ei käynyt päinsä, niin tuurilla ja kirveillä murrimme
tiemme. Ainoastaan harvoissa paikoin täytyi vetää veneitä
pienempien telien yli.

Jo ennen Jasonista lähdettyä oli ruvennut sataa tihuutta-
maan. Nyt sade yltyi, taivas musteni ja yhä enemmän muuttui
myrskyä uhkaavaksi. Oli varsin omituista nähdä nämä miehet
mustanruskeissa sadevaatteissaan, huippupäähineisissä kauhta-
noissa, ääneti ja varmasti työskentelevän veneineen, jotka kul-
kivat ihan jälekkäin, raivaten niille tietä valkoisten jäätelien
lomitse, jotka tekivät omituisen vastakohdan mustalle, myrs-
kyiselle yötaivaalle. Sermelikvuonon luona olevien hajanaisiksi
kuluneiden tunturien päälle kokoontui mustia pilviä. Silloin
tällöin repeytyi aukkoja tähän pilvivaippaan ja niistä näki kap-
paleen läntistä taivasta, joka nyt hehkui napaseudun auringon-
laskun kauan kestävässä sädeloistossa ja heijasti himmentyneen,
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tummanpunaisen valon mustan vaipan reunoille. Sitä ei kui-
tenkaan kestänyt kauan. Pian esirippu vetäysi taas eteen,

entistä mustempana, ja me, sateen pieksäessä meitä kasvoille,
väsymättä ponnistelimme jäiden läpi.

Oliko se oman kohtalomme kuva? Ei, eipä varmaankaan.
Vaan ihmissielu on taipusa taika-uskoon ja luulottelee mielel-
lään, että luonnon voimat ja koko maailma pyörii hänen ym-
pärillänsä, oma suuri minä kaiken keskipisteenä.

Jää kävi vähän vaikeammaksi kulkea. Aina vähän väliä
täytyi nousta röykkiölle katselemaan parasta tietä, ja muuta-
man sellaisen harjalta liehutin Norjan lipulla Jasonille viimeiset
hyvästimme, joihin laiva vastasi laskemalla lippunsa. Niin taas
mentiin eteenpäin. Reippaasti! Tässä ei ole aikaa hukata.

Heti alusta alkaen oli meillä ollut suuri jäävuori kaukana
lännen puolella meistä. Me muuten olimme jo aikoja huoman-
neet, että me lähestyimme sitä, vaikka meidän suuntamme oli
melkoista itäisempi. Tässä täytyi olla virta, joka meitä sorti
länteen. Ja niin olikin. Vastustamattomalla voimalla se kuletti
meitä suunnastamme. Pian oli selvää, että mahdotonta oli
päästä tämän jäävuoren itäpuolelta, vaan täytyi koettaa päästä
suojan puolelta sitä. Mc jouduimme äkkiä ankaraan virran-
pyörteeseen, joka sysäsi jäätelejä toisiaan vasten, niin että ne
kohoilivat pystöön ja uhkailivat musertaa molemmat veneet.
Sverdrup veti veneensä muutamalle jääteliile ja oli turvassa.
Me pyrimme muuatta suvantoa kohti, ja joka silmänräpäys
uhkasivat jäät musertaa veneen. Täytyi olla varuillaan ja
välttää venettä kaikilta niemiltä, niin että, kun jää pusertui, se
oli jään ..jalalla» tahi »lahdessa» ;|;); vaan tämä ei ole mikään
helppo asia rajuissa, vastustamattomissa pyörteissä. Vaan yh-
distetyillä voimilla onnistui meidän päästä läpi jään, suureen
suvantoon jäävuoren suojan puolelle, jossa täksi hetkeksi olimme
turvassa. Nyt oli kysymyksessä Sverdrupin vene. Minä annoin
hänelle merkin seuraamaan meitä. Hän tekikin niin ja pääsi

*) Merivesi kuluttaa jäitä, varsinkin lähellä merenpintaa. Se osa jääteliä,
loka siten pistäytyy veden pinnan yli. sanotaan sen Juhiksi, ja siinä 011 hyvä turva-
paikka jäiden sulloutuessa, kun veden alla oleva osa, törmätessään viereistä teliä
vasten, pidättää sen ulompana, joten telien väliin muodostuu avovettä, jossa .vene
on turvassa. Samalla tavoin lahdet jääteleissä muodostavat suojapaikan, kun reu-
nat vastustavat toisia telejä.
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onnellisesti perille siten, että hän venettään kuletti sohjosempaa
vettä kuin me.

Me nyt huomasimme useita uria jäissä. Ainoastaan pari
kertaa jää sulloutui, aina kun virta vei meidät muutaman jää-
vuoren luo, joita muuten useita oli matalikoilla ympärillämme,
vaan jää harventui taas heti kun olimme sen sivu päässeet.
Toiveet olivat hyvät, mielet keveät. Sade oli lakannut, ja
aurinko nousi juuri yli vuorenhuippujen Sermelikvuonon takana,
purppuroiden vielä pilvekkään taivaan ja valaisten huiput ja
harjanteet. Edessämme oli pitkiä avonaisia uria ja minä jo olin
näkevinäni veneestä avovettä maanpuolella jäätä. Me olimme
päässeet hyvin lähelle maata Sermelikvuonon länsipuolella.
Selvään erotin kiviä ja epätasaisuuksia tunturisivuilla. Mikään
ei näyttänyt voivan estää maallenousuamme. Me jo keskuste-
limme siitä, missä ja milloin keitämme kahvia maalla.

Silloin jää sulloutui, ja meidän piti niin kiireesti kuin
suinkin paeta muutamalle jääteliile. Minun veneeni oli joutunut
onnettomaan kohtaan kapeassa urassa, ja kun jää taas harven-
tui ja vene työnnettiin vesille, niin muuan terävä jäänreuna
puhkasi toisen sivun. Veneestä täytyi purkaa lasti ja vetää se
jäälle sekä korjata. Siihen ryhtyi Sverdrup, Kristiansen apu-
miehenään, ja erinomaisella mestaruudella hän sai verrattain
vähässä ajassa veneen kuntoon huonoilla aineilla ja työkaluilla,
joita oli käytettävinä. Oli vain petäjäinen lankku, joka oli
ollut veneen pohjalautana, muutamia nauloja, kirves ja puinen
vasara.

Tämä onnettomuus muuten ratkasi kohtalomme. Venettä
korjatessa oli jää taas sulloutunut, taivas mennyt sakeampaan
pilveen, ja sade virtanaan valoi meitä, peittäen kaikki ympäril-
lämme sakeaan. Ei ollut muuta tehtävää kuin laittaa teltta ja
odottaa aikaa. Oli jo 10 aika aamupäivää kesäkuun 18 päivänä.
Parasta oli meille ryömiä makuusäkkeihimme ja nauttia lepoa,
joka 15 tuntia yhtämittaa kestäneen, ankaran työn jälkeen oli
varsin tarpeen.

Ennen kuin menimme maata, seestyi vähän ja me näimme
Jasonin kaukana merellä. Se juuri nostatti höyryä ja vähän
aikaa sen jälkeen katosi se etäisyyteen, luultavasti otaksuen,
että me jo aikoja sitte olimme onnellisesti päässeet maihin.

»Kun Ravna näki laivan viimeisen kerran», kirjoittaa
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Tktlto matkakertomuksessaan, »sanoi hän minulle: 'Ah meitä
tyhmiä, kun lähdimme laivasta kuolemaan tänne. Ei ole toi-
voakaan henkensä pelastamisesta. Suuri meri on oleva hau-
tamme'. Minä vastasin hänelle, että ei olisi ollut oikein, jos
me molemmat lappalaiset olisimme palanneet takaisin. Mc
emme olisi saaneet palkkaa, ja Norjan konsulin olisi ehkä pitä-
nyt lähettää meidät takaisin Karasjokiin köyhäinkassan kus-
tannuksella. Se olisi ollut ijankaikkinen häpeä.»

Nukkuessamme piti aina yhden meistä olla vahdissa he-
rättääkscen meitä, jos jää harventuisi taas, niin että pääsisimme
kulkemaan edelleen. Dietrichson tarjoutui heti olemaan ensiksi
vahdissa.

Vaan jää harventui vähän, eipä juuri ollenkaan. Ainoas-
taan yhden kerran ajattelin silmänräpäyksen ajan ryhtyä työ-
hön, vaan jää sulloutui taas heti. Ei ollut juuri ajattelemista
ruveta vetämään veneitä tällaisen jään yli; se oli liian röykke-
likköä ja murentunutta pieniin teloihin. Niin kauan kuin sadetta
kesti, voimme odottaa ja nukkua enemmän kuin haluttikaan.
Me olimme jo joutuneet vastakkaiseen virtaan.

Rajua vauhtia se kuletti meitä länteen päin leveämpään
jäävyöhön Sermelikvuonon länsipuolelle. Täällä otti virta ete-
läisemmän suunnan ja kuletti meitä suoraan poispäin maalta
nopeammin kuin me kykenimme kulkemaan sitä vastaan jäässä.
Jollei veneen korjuu olisi meitä viivyttänyt, olisimme varmaan
päässeet sen vyöhykkeen sisäpuolelle, jossa virta oli rajuin,
tyyneempään veteen maan puolelle.

Sen virran nopeus, johon olimme joutuneet, oli paljoa suu-
rempi kuin ennen oli otaksuttu. Tiettiin kyllä, että siinä oli
virta ja minä olin sen lukuun ottanutkin; vaan jos olisimme
vähänkään aavistaneet sen todellista voimaa, niin olisimme toi-
mineet toisella tavoin. Olisi pitänyt tunkeutua jäähän paljoa
idempänä, suoraan Kap Danin kohdalla ja pyrkimällä poikki
virran olisimme varmaan ehtineet jäävyöhykkeen läpi ennen
kuin virta olisi alkanut kulottamaan länteenpäin Sermelikvuo-
non suun ohitse leveämpään jäävyöhykkeesen, jossa virta kään-
tyy eteläiseen suuntaan. Nyt saimme vain nähdä, miten hyvä
meidän olisi ollut. Tuntikauden hyvää kulkua ja me olisimme
olleet läpi. Vaan paratiisi sulettiin, ja me ajelehdimme eteläi-
semmille leveys-asteille.
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Meillä oli alituiseen työtä teltan lattiaa kuivana pitäessä
sadevedestä, jota tihusi sisään kruuvin aukosta teltan seinän
alaosassa. Vuorokauden vietettyämme tällä tavoin teltassa, har-
ventui jää sen verran, että me uudella rohkeudella ja uusilla
voimilla voimme alkaa pyrkiä maata kohden. Se oli 19 p:vän
aamu, 9 seutu.

Sade oli vähän laantunut, ja sumuun ilmestyneestä raosta
näimme Sermilikvuonon. Me olimme enemmän kuin toista
vertaa edempänä siitä, vähintään 4 penikulman päässä; vaan
me silmäsimme luottamuksella eteenpäin. Jollemme pääsisi
maihin Inigsalikin luonakaan, Sermilikvuonon länsipuolella,
niin voimme päästä etelämpänä Pikiutdlekin luona. Kun väsy-
mättä työskentelemme pyrkien poikki virran, täytyy meidän
viimeinkin päästä maalle. Ja kestävyytemme ei katkennutkaan.
Me teimme työtä halulla, pääsimme suuren jäävuoren suojaan,
tapasimme pitkiä, avonaisia uria ja tunkeusimme hyvän taipa-
leen jäähän. Se taas sulloutui, ja meidän täytyi taas ottaa pa-
komme jääteliile. Aurinko pilkisteli silloin tällöin. Me vedimme
veneemme jäälle, teimme teltan ja laitimme itsellemme niin
kodikkaasti kuin mahdollista.

Me muutimme nyt kuivat vaatteet ja kuivasimme märät,
joka oli varsin mieluista erittäinkin minulle, kun tänä päivänä
työskennellessämme olin pudonnut mereen. Kun nimittäin
yritin kerran muutaman jäätelin reunalta hyppäämään venee-
seen, niin lohkesi jää allani. Tällainen kylpy vastentahtoa oli
muuten hyvin jokapäivänen matkallamme. Päivemmällä rupesi
aurinko paistamaan ja me kerrassaan kylvoimme sen lämpöi-
sessä paahteessa. Konservit, joita meille oli lähetetty Stavan-
gerin tehtaasta, pistelimme makeaan suuhun, jäätelillä oli erin-
omaista juomavettä, ja tynnyrissä, joka oli Jasonin veneen
mukana, oli vielä olutta. Jokaisessa hylkeenpyyntiveneessä on
nimittäin oluttynnyri ja leipäarkku, täynnä leipää ja osaksi
läskiä. Kapteeni oli meitä varten käskenyt täyttää nämä mo-
lemmat ja jättänyt ne veneeseen, ja niiden sisältö sattui nyt
meille sopivaan aikaan.

Me aloimme nyt kuulla jotenkin kovaa pauhua meren
puolelta jääreunasta, vaan emme siitä isosti välittäneet. Me
silminnähtävästi poistuimme suoraan maasta: vuoren huiput
Sermelikvuonon luona pienenivät pienenemistään.



LÄHESTYMME MERTA. 157

Illalla, kun toiset olivat ryömineet makuusäkkeihin, istuin
kauan ulkona ja tein muutamia luonnoksia. Oli juhlallisen
kaunis pohjolan ilta pehmeine värivivahduksineen, jotka aivan
kuin hiipien valtaavat mielen, täyttävät sen kaukaisella kai-
holla, joka tuntuu niin suloiselle ja joka on pohjolan öille niin
omituista. Sermelikvuonosta pohjoiseen olevan jylhän alppimai-
seman piirteet kajastivat selvästi hehkuvaa iltataivasta vasten,
ja kaukana lännessä sisämaanjään mahtava pinta rajoitti näkö-
piirin ja suli vähitellen keltaiseen taustaan.

Kaikki tuo oli niin lähellä. Miten kiusallista, että kap-
pale ajelehtavaa jäätä on tarpeeksi erottamaan meitä kaiva-
tusta päämaalistamme!

Istuessani piirustamassa, herätti huomioni kiihtyvä meren-
käynti, joka murtausi läpi jään; taivas siellä oli mustanko.
Ajatellen, että ulkona merellä oli tulossa myrsky, vaan että se
ei meihin kuulunut, ryömin vihdoin toverieni luo säkkiin.

Seuraavana aamuna (heinäkuun 20 p.) heräsin, kun jaot-
telimme jysähteli ankarasti muutamia kertoja. Merenkäynti
kai oli melkoisesti kiihtynyt. Menimme ulos ja huomasimme,
että jääteli oli halennut kahtia läheltä telttaa. Lappalaiset,
jotka olivat nousseet jäätelillä oleville nystyröille, huusivat, että
he näkivät meren. Ja he olivatkin oikeassa. Meri näkyi kaukaa
kimallellen aamuauringon paisteessa. .Sitä emme olleet nähneet
sitte Jasonista lähdettyämme.

Muistiinpanoissani tältä ja seuraavilta päiviltä sanotaan:
»Merenkäynti yltyy. Meri hyökyy ankarammin jäätelimme

yli. Jääpalasia ja -sohjoa viskautuu myötäänsä jäätelillemme
muodostaen vallin, joka jonkunverran suojaa aalloilta. Pahinta
kaikesta on, että me lähestymme merta uhkaavalla vauhdilla.
Me kuormitamme reet ja koetamme niitä vetää maalle päin,
vaan huomaamme pian, että nopeus, jolla ajelehdimme merelle
päin, on liian suuri. Sen vuoksi on välttämätöntä katsella itsel-
lemme jääteli, jossa meillä on turvallisempi olopaikka, kun
nykyinen meistä näyttää jotenkin mitättömältä. Alkujaan se
oli pyöreä, noin 30 metriä läpimitaltaan; vaan yöllä se oli ha-
lennut ja nyt on se halkeamassa toisesta kohden, niin että se
alkaa olla hyvinkin pieni. Ihan vieressämme on suuri ja paksu
teli, joka vielä on ehyt; me muutamme sille.

»Me lähestymme kuohuja, jyrinä kasvaa, aallot vierivät
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meitä vastaan ja syöksyvät telille kaikilta puolin. Tila näyttää
käyvän arveluttavaksi.

»Lappalaisraukat eivät ole juuri parhaalla tuulella. Aamu-
puolella heitä ei näkynyt. En ymmärtänyt, minne olisivat
voineet mennä, kun pienellä telillämme ei ollut juuri monta
paikkaa, johon olisi voinut piiloutua. Huomasin sitte, että toisen
veneen päälle oli pressuja huolellisesti levitetty. Minä kohotin
hiljaa muutaman pressun laitaa ja näin veneessä makaamassa
molemmat lappalaiset, joista nuorempi, Balto, luki vanhem-
malle lapinkielistä Uutta testamenttia. He eivät huomanneet
minua, ja minä peitin uudelleen tuon omituisen pienen kirkon,
jonka olivat itselleen laatineet. Heillä ei ollut enään toivoa
elämästä ja valmistausivat kuolemaan, niin kuin Balto kerran
minulle jälestäpäin kertoi. Ple olivat veneessä toisilleen tunnus-
taneet tunteensa ja itkeneet, katkerasti moittien itseään ja
muita siitä, että olivat jättäneet kotilietensä. Eipä ollutkaan
ihmettelemistä, että he olivat peloissaan. Heille oli kaikki
ihan outoa.

On ihana ilma, paahtava auringonpaiste, niin että täytyy
ottaa silmäsuojukset. Auringon mukaan määrätään paikka, ja
suuntiamalla maasta olemme 65" S' p. 1. ja 38" 20' 1. p., siis 30
minuuttia cj 1, penik.) Sermelikvuonon suusta, ja 23—25 mi-
nuuttia (noin 6 penik.) lähimmästä maasta.

»Päivällinen laitetaan tavallisuuden mukaan, sillä erotuk-
sella kuitenkin, että asianhaaroihin nähden tänä päivänä keite-
tään hernettä, jota ylellisyyttä ei vielä tähän asti oltu nautittu.
Keittäessä yltyy merenkäynti niin, että keittolaitos oli monet

kerrat lentää nurin.
»Lappalaiset syövät päivällisensä äänettöminä. Toiset pu-

helevat ja laskevat leikkiä, kuten tavallisesti, ja kun jääteli saa
oikein ankaran jysäyksen, niin lasketaan siitä sukkeluuksia,
joista lappalaiset eivät näyttäneet pitävän. He ajattelivat, että
nyt ei ollut leikinteolle sovelias aika eikä paikka.

»Korkeimmalta kohdalta jäätelillämme voimme selvään
nähdä, miten meri ulompana kuohuu jäätelien yli, ja vaahto
valkoisena pyrynä viskautuu korkealle siniseen ilmaan. Siellä
tuskin voisi pysyä jäätelillä. Ja sinne näymme ehdottomasti
joutuvan. Telimme on kuitenkin paksu; toivomme sen kestä-
vän jonkun aikaa, emmekä aijo siltä lähteä, ennenkuin on vält-
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tämätöntä. Vaan kun se on tehtävä, kun emme voi pysyä
enään jäällä, niin viimeisenä mahdollisuutena koetamme ve-
neillä merelle. Se on oleva märkää huvia, vaan me olemme
lujasti päättäneet taistella hengen edestä.

»Kun molempain veneiden miehet (kaikki kuusi) ovat
mukana, voidaan mahdollisesti saada toinen lastissa olevista
veneistä työnnetyksi vesille kuohuaalloissa ja jääsohjussa niin
onnellisesti, että se ei täyty vedellä tahi muserru jäihin. Vaan
pahempi on jälellejääneiden saada toinen vene vesille. Me
neuvottelemme, miten asia olisi parhaiten järestettävä, ja tu-
lemme siihen päätökseen, että toiseen veneeseen on otettava
ainoastaan se, mikä on kaikkein välttämättömintä, niin että se
on niin kevyt kuin suinkin, ja hätätilassa on ajateltava ainoas-
taan sitä. Muuten näemme sitte, kun tulemme itse kuohuun,
miten olosuhteet ovat.

»Meillä ei nyt ole paljoa enemmän kuin 300 metriä jälellä.
Kukaan meistä ei enään epäile, ettemme parin tunnin kuluessa
joko keiku merellä, laskien etelään jäänreunaa pitkin, tahi
makaa meren pohjassa.

»Enin käy sääliksi Ravna parkaa. Hän ei ole vielä pe-
rehtynyt mereen ja sen oikkuihin. Hän kulkee ääneti ympä-
riinsä, väliin menee korkeimmalle kohdalle ja tuijottaa huoles-
tuneen näköisenä kuohuja, ja ajatuksensa varmaankin vaeltavat
porolaumojen luo ja telttaan, jossa on vaimonsa ja lapsensa,
siellä Lapin tuntureilla, jossa nyt kaikki loistaa kesäisessä pais-
teessa. Vaan minkävuoksi hän ne jättikin? Eikö sen vuoksi
vain, että hänelle tarjottiin rahaa? Voi toki, onni teltassa oli
parempi kuin raha; siellä oli kesä ja päiväpaiste. Ah, niin
Ravna,

Jäähyvästi se sanoista on vaikein,
Niin paljo kaunista päällä maan on vainen.

Inhimillistä on tällaisina hetkinä antaa muistojensa viipyä kai-
kessa siinä, mikä on elämässä ollut kaunista; kauniimpia muis-
toja kuin nämä auringonpaisteiset muistot tuntureilta porolau-
moincen ei varmaankaan monella ole takanaan.

»Vaan täälläkin paistaa aurinko, ja yhtä lempeästi ja rau-
hallisesti kuin muuallakin, se paistaa vyöryvään mereen ja
jyrisevään kuohuun, joka hyrskyy ympärillämme. Ilta on ihana.



160 MAATA KOHTI. AJELULLA JAISSA.

Yhtä punaisena kuin eilenkin laskee aurinko, pannen läntisen
taivaan hehkumaan ja lähettäen maalle, jäälle ja merelle pitkän
jäähyväissuutelon ennen laskeutumistaan sisämaanjään reunan
taa. Tuulen henkäystäkään ei tunnu. Meren pinta vyöryy ilta-
taivaan alla meitä vastaan kirkkaana, kullanhohtoisena. Ehdot-
tomasti johtuu mieleen vanhan, tunnetun laulun säkeet:

Kaunis on meri, kun mainingit vyöryy
Välkkyen haudoilla viikingien.

Niin, on todella kaunista katsella näitä mahtavia, pitkä-
jonoisia aaltoja, jotka loppumattomassa sarjassa vyöryvät meitä
vastaan, aivan kuin ei mikään voisi niitä pidättää, nähdä nii-
den syöksyvän valkoista jäätä vasten, kohottavan sinivihreät
ryntäänsä, murskaavan jäitä ja syytävän jääpaloja ja vaahtoa
valkoiselle lumelle.

»Vaan tuntuu melkein ihmeelliselle, että sellainen ilma
voisi olla määrätty jonkun häviöksi. — Mutta sama se, kerran-
han kumminkin kuolema on tuleva, eikä missään tapauksessa
voisi toivoa itselleen kauniimpaa eronhetkeä.

»Vaan tässä ei ole aikaa tuhlata; me lähestymme merta
tuimaa vauhtia. Merenkäynti on niin ankara, että aallon poh-
jassa ollessamme emme näe ympärillä olevia jäätelejä, ei muuta
kuin taivaan. Telit syöksyvät toisiaan vasten, murtuvat ja pirs-
tautuvat ympärillämme. Oma telimmekin on halkeillut. Jos
meidän pitää pian merelle, niin tarvitsemme niin paljo voimia
kuin mahdollista kukatiesi useampain vuorokausien soutua var-
ten. Kaikki miehet käsketään sen vuoksi maata telttaan, joka
meillä vielä oli veneisiin panematta. Sverdrupin oli, kokeneim-
pana ja tyynimpänä miehenä, oltava ensin vahdissa herättääk-
seen toiset ratkaisevana hetkenä. Hänen jälkeensä kahden
tunnin perästä oli Kristiansen tuleva.

»Turhaan koetan toverieni kasvoilta etsiä ainoatakaan
piirrettä, joka ilmaisisi pelkoa. Samat ilmeet heillä on kas-
voilla kuin tavallisestikin, ja keskustelu on samallaista kuin
muulloinkin. Lappalaiset vain näyttävät vähän huolestuneilta,
vaan heidän kasvoillaan näkyy samalla tyyni kohtaloonsa alis-
tuminen. He ovat varmasti vakautuneet siitä, että he ovat
nähneet viimeisen kerran auringon laskevan. Aaltojen pau-
husta huolimatta nukutaan pian sikiunessa, ja lappalaisetkin
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näkyivät nukkuneen rauhallisesti ja hyvin. He ovat täydelli-
sesti luonnon lapsia, joilta ei levottomuus unta riistä. Balto,
joka luultavasti ei luullut teltassa olevan oikein turvallista ja
sen vuoksi oli mennyt toiseen veneeseen, ei herännyt sitte-
kään, vaikka aallot olivat temmata veneen, niin että Sver-
drupin oli pitänyt sitä pidellä kiinni.

»Nukuttuani hyvin tovin aikaa — en tiedä miten kauan —

lieräsin kuullessani veden pauhaavan korvan juuressa aivan
teltan seinän takana. Jääteli tuntui keinuvan ylös ja alas niin
kuin laiva ankarassa aallokossa. Kuohut jymisivät kovemmin
kuin koskaan. Joka silmänräpäys odotin, että Sverdrup huutaa
minua, tahi että teltta täyttyy vedellä, vaan kumpaakaan ei
tapahtunut. Kuulin selvästi Sverdrupin tyynet askeleet, kun
hän käyskenteli edestakaisin teltan ja veneiden väliä. Olin
näkevinäni hänen lyhyen, tanakan, vähän etukumaraisen var-
talonsa, kun hän astuskeli siellä huolettomana kädet taskuissa,
miettivä, aina tyyni muoto kääntyneenä merelle, ja suussa pyö-
ri telien tupakkaa. Enempää en muista; seuraavassa silmän-
räpäyksessä olin nukahtanut.

»Vasta aamulla heräsin ja hypähdin hämmästyneenä jaloil-
leni. Pauhu kuului ainoastaan kuin ukkonen kaukaa. Teltasta
ulos päästyäni näin, että me olimme kaukana avomerestä.
Vaan miltä näytti jäätelimme! Jääpalasia, suuria ja pieniä oli
pinoutunut jäätelin joka laidalle rintuukseksi. Ainoastaan sille
selkämälle, jossa teltta ja toinen vene olivat, eivät aallot olleet
yltäneet.

»Sverdrup kertoi nyt, että hän yöllä oli monet kerrat
'•"illut teltan ovella herättääkseen meitä. Kerran oli hän jo
irrottanut muutaman haan, vaan malttanut mielensä, käynyt
veneiden luona, siellä seisonut vähän aikaa ja katsonut kuohua,
vaan varovaisuuden vuoksi oli hän jättänyt haan irralleen.
Me olimme silloin ihan jään ulkoreunassa; meidän vierellämme
vyöryeli suuria jääröykkiöitä, jotka uhkailivat syöstä telillemme;
ne eivät olisi olleet hauskoja vieraita. Kuohu pauhasi joka
taholta jääteliile. Jääpaloista muodostunut rintuus vastusti aal-
toja jonkun verran, niin että ne eivät yltäneet telttaan ja toi-
seen veneeseen. Toinen vene, jossa Balto makasi, oli aallo-
kossa, niin että Sverdrupin piti monet kerrat pidellä sitä kiinni.

»Kun tila kävi yhä ankarammaksi, niin meni hän taas
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teltan ovelle, irrotti toisen haan, vaan malttoi vielä mieltään;
hän päätti odottaa seuraavaa aaltoa.

»Useampaa hakaa hänen ei tarvinnut irrottaa. Juuri kun
näytti vaarallisimmalta ja telimme oli menossa pahimpaan kuo-
huun, muutti se äkkiä suuntansa ja hyvää vauhtia kulimme
taas maata kohden. Sverdrup sanoi, että näytti aivan siltä
kuin näkymätön käsi olisi sitä kulettanut.

»Kun minä tulin ulos, olimme syvällä jäiden seassa var-
massa satamassa. Kuohujen pauhu vain kuului selvästi muis-
tuttaen yöstä. Niin pääsimme sillä kertaa koettamasta omaa
ja veneidemme merikelpoisuutta.

»Heinäkuun 21 p:nä oli kaunis, tyyni ilma myrskyisen
yön jälestä. On tyyntä ja rauhallista. Me poistumme yhä me-
restä. Aurinko paistaa lämpöisesti, jää leviää rauhallisena ja
yksitoikkoisen näköisenä ympärillämme, ja lappalaisetkin näyt-
tävät olevan kevyemmällä mielellä.

Ainoastaan yksi ajatus vaikuttaa masentavasti: matka ei
nähtävästikään tällä kertaa onnistu ja vuosi on menevä huk-
kaan. No niin, me saamme tehdä minkä voimme, ja muuten
on hyvä oppia tuohon erinomaiseen hyveeseen, kärsivällisyyteen.

»Laskujemme mukaan olemme 64" 39' p. 1. ja 39" 15' 1. p.
Me näemme vielä vuoren huiput Sermilikvuonon luona. Pikiudt-
lekista pohjoiseen päin Inigsalikia kohti leviää valkoisena,
houkuttelevan näköisenä sisämaanjää kuin valkoinen, ääretön
meri. Ei yhtään »nunatakia» (sisämaanjään pinnan läpi kohoa-
vaa vuorihuipun latvaa) näy sisempänä jäätiköllä. Ainoastaan
ulkoreunassa kohoaa muutamia mustia huippuja jakalliokielek-
kcitä valkoisesta, tasaisesta pinnasta. Pikiudtlekin luona on
Xunatak kaikista parhaite näkyvissä.

»Seudut ovat täällä aivan toisen luontoisia kuin pohjoi-
sempana Sermilikvuonon, Angmagsalikin ja Ingolftunturin
luona. Pohjoisessa maa kohosi jyrkästi, hajanaisena ja jylhänä
merestä. Sisämaanjään tyyni pinta oli piilossa taivasta tavotta-
vien alppihuippujen kauniin rivin takana, joiden ylevään kau-
neuteen silmä ehdottomasti kiintyi, ja joiden huippujen tasalle
jää ei koskaan ole voinut kohota eikä sysätä niitä mereen.
Jää ei ole voinut masentaa näiden ylpeyttä tahi lyhentää kaik-
kia päitä, jotka kohosivat tasaisen keskikorkeuden yli. Täällä
maa sitävastoin on matalaa. Sisämaanjää on voinut levittää
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äärettömän, valkoisen tasankonsa aina mereen saakka, ja ne
harvat haamut, jotka täällä näkyvät ovat jään hiomia. Näyttää
siltä kuin tuo kaikkivaltias jää olisi kaikki kukistanut ja syös-
syt mereen. Tämäkin seutu on jylhää, vaan siinä on yksitoik-
koisuuden autio jylhyys. Ei ole mitään, joka kiinnittäisi silmää.
Katse harhailee sen vuoksi ehdottomasti houkuttelevalle jää-
erämaalle kauas etäisyyteen, jossa ei mikään rajoita näköalaa.
Paha vain, että kaikki on niin kaukana. Omituista on, että
on ollut niin lähellä päämaalia sitten ajautuakseen vain kauas
merelle!

»Jää aukenee vähän, ja me huomaamme harvajäisen uran,
joka pistäikse maalle päin. Me työnnämme toisen veneen ve-
sille koettaaksemme päästä eteenpäin, vaan vähän siitä 011

hyötyä. Telien välissä lumi- ja jääsohjua (joka syntyy telien
alinomaisesta hieraantumisesta toisiaan vasten merenkäynnissä)
on niin vahvalta, että siinä ei pääse kulkemaan lastissa olevilla
veneillä. Yrityksestä piti luopua tällä kertaa. Kelkkain ja
veneiden vetäminen jäätä pitkin ei myöskään käy päinsä, kun
lomapaikat jäätelien välillä ovat liian leveät. Kuohujen pauhu
kuuluu mereltä päin, meri yhä pusertaa jäätä ja pitää sitä
kiinteällä.

»Tänä päivänä, jolloin ensikerta saatiin aikaa ajattelemaan
muutakin kuin murtautumista jään läpi tahi nukkumista, alo-
tettiin meteorologinen päiväkirjamme. Sitä hoiti suurimmaksi
osaksi luutnantti Dietrichson, joka alituisesti, mitä vaikeimmis-
sakin olosuhteissa, piti siitä ihmeteltävällä sitkeydellä huolta.
Erittäinkin merkittiin lämpömäärät, ilman paino, ilman kosteus,
tuulen suunta ja voima sekä pilvilaadut ja muodot. Havainnot
tehtiin niin usein ja seikkaperäisesti kuin mahdollista.

Se on selvää, että sellaisella retkellä, minkä meidän retki
oli, kun useimmiten on täysi ja ankara työ kulusta, meteoro-
logisessa päiväkirjassa syntyy monta aukkoa, varsinkin öillä,
kun väsyneenä päivän ponnistuksista on vahvistettava voimia
unella. Vaan kuitenkin uskon, kaikesta huolimatta, että päivä-
kirja, jonka toimme kotia, on ihmeteltävässä määrässä täydel-
linen ja että siinä on monta arvokasta havaintoa, joka on luut-
nantti Dietrichsonin sitkeyden ansiota.



Yhdeksäs luku.

Yhä ajelulla.

f e päivät, jotka nyt vietimme ajelulla jäässä etelään päin
pitkin rannikkoa, olivat jotensakin yksitoikkoisia. Toinen

päivä oli toisensa kaltainen. Joka päivä pidettiin tarkka vaari
suunnasta, johon ajauduimme, jokaisesta jään liikkeestä, ilman
väristä jään päällä*), jokaisesta tuulenpuuskasta, toivoen että
pian joku onnellinen käänne veisi meidät maihin.

; Heinäkuun 21 p:nä ikäpuoleen näemme muutamalta kor-
kealta röykkiöltä pitkän vaan hyvin kapean lahden, joka pis-
taikse jäähän eteläpuolella meistä. Me näytämme kulkeutuvan
sitä pitkin sen sisimpää pohjukkaa kohden. Tietysti meissä
syntyy heti toiveita muutoksesta ja että pian pääsemme maalle.

» Heinäkuun 22 p:nä. Yöllä nousee sumu ja peittää meiltä
kaikki. Emme tiedä suuntiakaan minne ajaudumme; kuohujen
pauhu kuuluu vain yhtä selvään kuin ennenkin. Myöhemmin
yöllä se kuulustaa heikommalta, ja merenkäynti jäässä heik-
kenee jonkun verran.

»Sumua on edelleen koko päivän, samoin merenkäyntiä.
Puolenpäivän aikaan selviää sen verran taivaslaella, että voin
tehdä leveysastemääräyksen pitämällä jäällä olevaa vesilampa-
retta keinotekoisena horisonttina. Me olemme 64° iS' p. 1., mel-
koinen vauhti: eilisestä puoliltapäivin olemme ajautuneet enem-
män kuin leveysasteen (15 maantiet, penikulmaa).

*) Jos ilma on horisontissa jään päällä tumma, niin se osoittaa, että jäässä
n uomia tahi harvaa jäätä. Musta vedenpinta tekee nimittäin tumman heijas-
uksen ilmaan. Sellaista taivasta sanojaan tavallisesti vesitaivaaksi.
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Iltapäivällä selkenee; me olemme mahdollisesti kulkeutu-
neet jonkun verran lähemmäksi maata. Tuntuu heikko tuulen-
puuska pohjan pohjoiskoillisesta. Toivomme, että se koventuu
ja ajaa jäät erilleen, vaan merenkäyntiä yhä jatkuu. Me tar-
vitsisimme maaltapäin kovan myrskyn, joka tekisi lopun meren-
käynnistä, mikä sulloo yhteen jäät, ja ajaisi jäät hajalleen, niin
että me pääsisimme telien välitse pujottelemaan.

»Suuret joukot kuplahylkeitä makaa ympärillämme jää-
telöillä. Toisia sukeltaa esiin avannoissa telimme sivuilla, ne
katselevat ihmetellen uudenlajisia jää-asukkaita, jotka ovat saa-
puneet heidän kotiseuduille, ja sitten ne loiskien katoavat sy-

Veneen vetäminen jäätä myöten.

(E, Nielsen, valokuvan mukaan.)

vyyteen. Tätä uudistuu joka päivä. Me voisimme helposti
ampua niitä, vaan kun me emme vielä niitä tarvitse, niin
annamme niiden olla rauhassa. Meillä on vielä tarpeeksi tuo-
retta lihaa, kun me Jasonista otimme hevosen reiden. Ilta-
päivällä on jää kiinteää.

Heinäkuun 2j p:nä. Yöllä asetettiin taas vahti. Jokaisen
oli oltava kaksi tuntia. Vahdin muutoissa saimme monta kertaa
nauraa Ravnalle. Hän ei nimittäin tuntenut kelloa, eikä tien-
nyt suuntiakaan milloin oli hänen vahtivuoronsa kaksi tuntia
kulunut. Varmuuden vuoksi oli hän neljä ja viisikin tuntia,
ennen kuin herätti seuraavan miehen, ja tavallisesti kysyi sil-
loin tältä, eikö hän luullut jo kaksi tuntia kuluneen.
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.Aamulla puoli 8 herätti Dietrichson meidät. Jää oli har-
ventunut; telien välissä oli tosin paljo sohjua, vaan oli kuiten-
kin mahdollista kulkea. Veneet lastattuamme ja odoteltuamme
vielä puolituntia, kun jää oli alkanut taas sulloutua, pääsimme
vihdoin jäähän muutamaan aukkoon. Jonkun aikaa kuletaan
nyt hyvää vauhtia. Ennen siltä jääteliltä lähdettyämme, jossa
meillä oli yömajamme, lensi parvi mustia sorsia ohitsemme
pohjoiseen. Oli kuin tervehdys maalta ja toiveemme luonnolli-
sesti virkistyivät. Muuten täällä on ihmeellisen köyhää lintu-
maailma. Ei kalalokkiakaan näy.

»Me kulemme koko päivän maata kohden, odottaen kärsi-
vällisesti, kun jää on kiinteää, vaan sitä uperammin työsken-
nellen, kun se harventui.

»Me lähestymme maata; toivomme kohoaa. Korppi lentää
lounaasta meidän ylitsemme ja suuntaa pohjoiseen päin, siinä
taas tervehdys maalta.

»Iltapäivällä tulee pysähdys: me olemme tulleet tavatto-
man tasaiseen ja paksuun sohjtiun, joka on tiukalle sulloutu-
neena, ja jonka yli olisi ollut varsin vaikea vetää veneitä.
Teltta levitetään jäälle makuusäkkien alle, sitä emme pystyttä-
neet ollaksemme sitä valmiimmat lähtöön jään harventuessa.
Ryömimme säkkiin vahdin asetettua tavallisuuden mukaan.
Vaan jää ei harvene. Koko yön sataa tihuuttaa, niin että ma-
ku usäkit tuntuvat aamulla ihan märiltä.

»Heinäkuun 24 p:nä. Aamulla on jää kiinteää. Me pää-
tämme vetää veneitä ja kelkkoja jäätä myöten. Suurin osa
tavaroista kuormitetaan kelkkoihin, jotka harvassa jäässä nos-
tetaan veneisiin. Samassa kun olemme valmiit lähtemään, har-
ventuu jää, niin että pääsemme hyvän taipaleen veneillä, vaan
sen jälkeen täytyy meidän vetää kelkkoja ja veneitä. Kulku
käy hitaasti, kun jää ei ole mitään hyvää; vaan parempi vähän-
kin kuin ei mitään, ja me pääsemme yhä lähemmäksi maata.
Mielet rohkaistuvat taas. Maa, joka on suoraan edessämme,
on pohjoispuolella Igdloluarsukia. Me jo alamme tehdä lasku-
jamme, pitkänkö ajan tarvitsemme täältä Pikitidtlekiin, josta voi-
daan nousta sisämaanjäälle. Tänäkin päivänä näemme useam-
pia lintuja: korpin ja kahdeksan leveäpyrstöistä räiskää (Lestris
pomarina). Meistä on aina lohduttavaa nähdä lintuelämää; se
heti ilahuttaa mieltä.
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»Kun jää on vaikeaa kulkea ja aurinko paistaa lämpöi-
sesti keskipäivällä, niin pysähdytään, tehdään teltta, ja sillä
aikaa minä valmistan päivällisen. Hevosen reidestä, joka oli
veneessä, leikkasin niin paljo kuin pidin riittävänä kuudelle
miehelle, hakkasin sen paloiksi airon lavan päällä ja panin
keittokoneen astiaan, piristin suolaa päälle, ja sitte pari laati-
kollista marro\vfatherneitä sen päälle, sitten scotin hyvin, ja
päivällinen oli valmis.

»Balto oli koko ajan seisonut vieressäni ja tarkkaavasti
seurannut kaikkia minun liikkeitäni, vieläpä väliin auttoikin
minua. Hänellä oli nälkä ja oli nyt hyvillään, luullen saavansa
hyvän päivällisen. Vaikka hänellä, niinkuin yleensä lappalai-
silla, oli kovat ennakkoluulot hevosen lihasta, niin arveli hän,
nähdessään minun panevan herneitä, että keitosta näytti tule-
van jotain oikein erinomaista.

»Kun ruoka oli valmis, kannoin astian toisten eteen, jotka
istuivat teltanoven edustalla, ja käskin heitä ottamaan hyväk-
seen. Vaan Balton muotoa ei unohuta, joka sen silloin näki.
Ensiksi näytti hän äärettömän hämmästyneeltä, ja sitte kun
näki, että todella aijottiin seos syödä sellaisenaan, raakana,
osoitti hän halveksimista ja inhoa. Ja lapinkielellä nyt Balto
ilmoittti Ravnalle, mitä oli tekeillä, ja tämä, joka tähän asti oli
ollut välinpitämättömänä syrjästäkatsojana, kääntyi poispäin
kasvoilla ilme, joka osoitti mitä syvintä inhoa.

»Me toiset neljä söimme vahvasti voimakasta ruokaa, joka
maistui erinomaiselta. Lappalaisten koko 010 osoitti epätoivoa.
Jos ei minulla olisi ollut pätevät syyt, niin olisinhan voinut
vähän keittää heille lihaa; vaan meidän täytyi säästää spriitä
matkallemme sisämaanjäällä, jolloin se oli parempaan tarpee-
seen, ja ainoastaan pari kertaa soimme itsellemme sen ylelli-
syyden ajojäässä, että keitimme ruuan. Juomaksi käytettiin
tavallisesti puhdasta vettä, jota oli runsaasti suuremmissa tahi
pienemmissä lampareissa jääteleillä, tahi seotettiin veteen kon-
serveerattua maitoa, jolloin saatiin hyvää ja virkistävää juomaa.
Tällä kertaa lappalaiset saivat ruuakseen konserveerattua härän-
lihaa, joka näytti täydellisesti lohduttavan heitä pettymykses-
sään. Tämähän, sanoi Balto, oli puhdasta ja voimakasta ruokaa.

»Kuvaavana kerron tässä Balton vastauksen, kun häneltä
kerran Norjaan tultua kysyttiin, milloin hänellä oli kaikkein
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pahin matkalla. »Pahinta oli», sanoi Balto, .kun me olimme
ujojäässä ja olimme joutumassa Atlantin mereen. Minä kysyin
Nansenilta, uskoiko hän meidän pääsevän maalle, ja hän vas-
tasi: kyllä. Ja sitte minä kysyin häneltä, mitä tekisimme
joiituessamme aavalle merelle, niin hän vastasi, että me soutai-
simme pohjoiseen; vaan minä kysyin silloin, millä me eläi-
simme, jollemme pääsisi länsirannalle, ja hän sanoi, että ampui-
si tn mc lintuja ja muuta riistaa. Silloin minä kysyin, niillä koit-
taisimme, ja Nansen vastasi, että saisimme syödä raakana.
Silloin Balto tuli hyvin surulliseksi.»

Iltapäivällä matkaamme edelleen. Vaan kun merenkäynti
on liian kova, ja hyöky telien jalkoja vasten on vaarallinen
veneille :;), niin päätämme pian maata rauhassa yön ja odottaa
parempia aikoja. Koko seutu oli sitäpaitse peittynyt paksuun,
märkään sumuun, joka tunkeusi vaatteiden läpi, ja samalla
tuuli pureva luoteinen, jonka minä kuitenkin toivoin hajoitta-
van jäät.

Heinäkuun 23 p:uä. Aamulla puoli viiden aikaan herätti
minut vahti (Kristiansen) huutaen teltan ovelta: »Nansen, nyt
tulee täällä jääkarhu!» Minä käskin hänen tuoda veneestä
pyssyn ja kiskasin sillä aikaa saappaat jalkaani ja sitte juoksin
ulos ylisilläni. Karhu tuli täyttä vauhtia telttaa kohti; vaan
samassa kun Kristiansen tuli pyssyineen, karhu pysähtyi, kat-
seli meitä hetkisen ja lähti pakoon. Se oli harmillista; vaan
toiset saivat kuitenkin nähdä jääkarhun, jota kauan aikaa olivat
toivoneet.

»Aamiaisen syötyä jatkettiin matkaa, vaan jo heti ensim-
mäiselle telille piti meidän pysähtyä kiihtyvän merenkäynnin
takia. Se on samaa merenkäyntiä siitä saakka kun olimme
kuolluissa, ja se se pitää jään puristuksissa, niin ettemme pääse
maalle.

»Päivemmällä jää taas harventuu useita kertoja, vaan sul-
loutuu taas uudelleen. Minä en uskalla ryhtyä matkaan, jää-
sohjua on liian paljo, ja tässä merenkäynnissä ei ole varmaa
satamaa löydettävissä, kun jää rupeaa yhtäkkiä raivoisalla
vauhdilla sulloutumaan.

"") Merenkäynnissä syntyy kova hyöky jäätelien jalkoja vasten, jolloin ne

e,',ät suojaa venettä niinkuin muulloin, jään pusertuessa.
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»Kun meillä ei ole mitään muuta tehtävää, niin päätetään
rekien raudoista hioa ruostetta, jotta ne luistaisivat sitte oikein
hyvin. Kun se on tehty, laitetaan päivällinen. Hernevelliä
keitetään eilen jääneestä raasta lihasta lisäämällä uutta. Sillä
aikaa otetaan leveysastemääräys: se on 630 18' p. 1. Pituusaste,
joka myöhemmin jälkeenpuolisten määrättiin, on noin 40 0 15' 1. p.
Me olemme siis noin 18 minuuttia (4^ penikulmaa) maasta, pal-
joa edempänä kuin eilen. Toiveemme, jotka alkoivat olla niin

Karhu pysähtyy ja tarkastelee meitä vähän.
(E. Nielsen.)

valoisat, ovat taas ruvenneet himmenemään. Tänäkin päivänä
korppi tuo meille vähän lohdutusta.

»Päivällinen on valmis ja keitto ammennetaan kuppeihin,
joita meillä on muutamia mukana, sekä läkkipeltitötteröihin,
jotka saavat tehdä lautasten virkaa. Me alamme ateriamme,
ja meistä kaikista, jopa lappalaisistakin maistuu hyvälle. Sitte
Ravna yhtäkkiä keksii, että liha ei olekaan oikein läpikystä,
ja hän ei maista enään noppaakaan velliä. Hän istuu vain
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btirullisen näköisenä huuli lerpallaan, joka herättää kaikissa
naurua. Hänen pieni irvottava muotonsa tuollaisissa tapauk-
sissa tekee vastustamattomasti hullunkurisen vaikutuksen.

»Balton laita ei ole isosti parempi. Hän voi kuitenkin
ryyppiä velliä, joka hänen mielestään on »erinomaisen hyvää-.
Vaan lihat hän varovasti panee luistamaan vieressä olevaan
vesilätäkköön toivossa, että minä en sitä huomaa. Hän väittää
voivansa sanoa profeeta Eliaan kanssa: ■>Herra, mitä minä en
ole syönyt, sitä minä en myöskään voi syödä.» Koetin hänelle

Olomme ajojäissä.
(Valokuvan mukaan.)

selitellä, että Elias varmaankaan ei ole sanonut mitään sel-
laista; päinvastoin, hän söi kaikkia, mitä Herramme hänelle
lähetti, vaan sen sijaan muuan mies, jota sanottiin apostoli Pie-
tariksi, lienee sanonut jotain sellaista, vaan sekin oli tapahtu-
nut unissa, eikä ollut tarkoitettu puustavillisesti. Balto pudisti
vain päätään ja pysyi mielipiteessään: ainoastaan pakanat ja
eläimet syövät raakaa lihaa. Lohdutuksekseen saavat lappa-
laiset kumpikin lihakorpun. Aikapa vanhaa sutta opettaa hauk-
kumaan.
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/Dietrichson ja Kristiansen tuntevat silmänsä kuurniksi ja
sen vuoksi annetaan nyt vakava käsky silmäsuojusten käyttä-
misestä säännöllisesti.

»Jääsuhteet ovat koko jälkeenpäivällisen muuttumattomat.
Hyvää vauhtia kulemme etelään. Viime yönä olimme poistu-
neet maasta, nyt näymme lähestyvän sitä.

»Iltapäivällä olemme vastapäätä Skjoldungcnia, joka on
tunnettu Graah'in retkeltä. Igdloluarsukista etelään päin on
taas ihanaa alppimaata, korkeine, terävine huippuinecn ja jyl-
hine hajanaisine muotoineen, jotka varsinkin illoin laskevan
auringon loistoa vasten mahtavat olla jylhän kauniita.

»Merenkäynti kiihtyy, vaikka olemme kaukana avome-
restä. Siellä mahtanee olla aika hyöky.

:■: Öillä alkaa olla kylmä. Makuusäkkien alle pannaan
pressuja ja sadevaatteita y. m. Kaikessa tapauksessahan voi
laittaa itselleen niin mukavasti kuin suinkin.

»Toiset menevät nukkumaan, vaan minä jään ensiksi vah-
tiin täydentääkseni luonnoksiani maasta, joka on varsin vaikea
tehtävä, kun yöt täällä näin kaukana etelässä alkavat jo olla
pimeitä.

2On aivan hiljaista, ei tuulen henkäystä, eikä kiihtyvä
maininkikaan häiritse rauhaa. Kuu on, suurena ja pyöreänä,
omituisella, punertavalla loistolla, noussut jääkentän yli idästä.
Kapea juova illan kullanhehkua on vielä pohjoisessa horison-
tissa. Kuun alla jään ulommassa laidassa näkyy välkkyvä vyö-
hyke: se on kuohuva meri. Siitä alkaen ja yltäympäriinsä
meistä, silmän kantamattomiin, ei ole muuta kuin jäätä ja lunta,
ja edessämme on Grönlannin alppimaa ihmeen kauniine huip-
puinecn, jotka kuvastuvat hämärää, uinailevaa taivasta vasten-
Kesäyö — vaan miten ihan toisenlaista tämä on kuin se, mitä
tavallisesti yhdistetään kuutamoon ja kesäunelmiin.

»Jäällä ulompana ovat veneet ja teltta, jossa nyt uupuneet
sankarit lepäävät. Vierellä olevaan vesilampareeseen luo kuu
kuvansa. Ympäristö ja nykyisyys katoaa. Elämä näkyy kau-
kaisuudessa. Luonnon suuruus tunkee sen tykkönään syrjään.
Ja yleensä katsoen, onko sitte mitään erityisempää onnetto-
muutta tapahtunut? Kuusi ihmistä ajelehtimassa jäätelillä ete-
lään päin — —
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■»Heinäkutm 26 p:nä. Mitään muuta muutosta ei ole
tapahtunut kuin että olemme tulleet lähemmäksi jään ulko-
reunaa ja merta. Merenkäynti näyttää isosti laantuneen. Vaikka
meri on lähempänä, tuntuu maininkia vähemmin kuin eilen.

»Me kulemme nähtävästi hyvää vauhtia. Toistaiseksi ei
ole mitään tehtävää. Jää on liian harvaa voidaksemme tässä
merenkäynnissä vetää veneitä ja rekiä jäätä myöten, ja toisak-
sccn liian kiinteää soutamiseen.

Kuutamoyö ajojäällä.
(E. Nielsen, tekijän luonnoksen mukaan.)

»Sade pidättää meitä teltassa. Meidän täytyy koettaa
rohkaista lappalaisia, jotka näyttävät yhä enemmän menettävän
rohkeuttaan. He uskovat, että me lopuksi joudumme Atlantin
mereen. Eräänä päivänä istuimme ja puhelimme siitä, milloin
lopuksikin päääemme maihin, ja olemme yhtä mieltä siitä, että
kaikessa tapauksessa sen täytyy onnistua meille Kap Earvälin
luona. Me laskemme, milloin viimeistään olemme siellä, ja
loppupäätökseksi tulee, että meillä on vielä aikaa nousta poh-
joiseen päin rantaa pitkin sisämaanjään yli mennäksemme.
Jotkut arvelevat, että jos olisi liian myöhäistä lähteä sisämaan-
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jäälle, niin on parasta heti nousta niin pohjoiseen itärannikkoa
kuin suinkin, siellä olla talvea, koettaa elää miten parhaite
voimme ja keväällä mennä länsirannikolle.

»Minä puolestani en pidä tätä tuumaa viisaana, kun on
vaikea talvella olla käyttämättä mukana olevia ruokavaroja,
jotka ovat välttämättömiä sisämaanjään ylikulussa. Dietrichson
pitää kuitenkin tätä ainoana keinona, »eikähän», sanoo hän,
»sillä riskeerata enempää kuin henki».

»Tämän neuvottelun jatkuessa sanoo Balto minulle: »El-
kää puhukokaan tuollaista! Emme ikipäivinä pääse maihin,
me joudumme Atlantin mereen. Minä vain rukoilen Jumalaani,
että hän antaa minun kuolla parantuneena syntisenä, niin että
minä pääsen taivaan valtakuntaan. Minä olen niin paljo pahaa

Raskasta työtä ajojäässä.
(A. l.loch, tekijän luonnoksen mukaan.)

tehnyt elämässäni, vaan nyt minä sitä katkerasti kadun, sillä
minä olen kovasti peloissani, etten minä tule autuaaksi.»

»Minä kysyin Baltolta, eikö hän pitänyt välttämättömänä
synteinsä katumista, vaikka ei kuolisikaan heti. Joo, kyllä vain;
vaan silloinhan ei ole niin kiireellistä. Kuitenkin hän, jos tällä
kertaa pääsisi hengissä, koettaisi viettää parempaa elämää.
Totisesti, lapsellinen tunnustus ja omituista kristillisyyttä, kris-
tillisyyttä, joka kuitenkaan ei liene niin kovin harvinaista! Jos
hän pääsisi hengissä, lakkaisiko hän ryyppäämästä paloviinaa?
Kyllä, aivan varmaan; kaikessa tapauksessa hän ryyppäisi
ainoastaan hyvin vähän. Kirotun paloviinan syyhän oli, että
hän oli joutunut tälle onnettomalle retkelle. Miten niin? Niin,
hän oli humalassa, kun tapasi N. N:n, joka kysyi, tahtoisiko
hän lähteä retkelle Grönlantiin. Hän oli silloin poikaa puoles-
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taan ja arveli, että siihen hän on miestä. Vaan seuraavana
päivänä kun hän heräsi selvillään ja muisti, mitä oli sanonut,
niin hän katui katkerasti, vaan luuli, että oli myöhäistä pyörtää.
Nyt hän mielellään tahtoisi antaa 2000 kruunua, jollei koskaan
olisi joutunut tänne.

»Muuten mieliala teltassa on mitä parhain. Meillähän
onkin oikein hauska täällä. Muutamat lukevat, toiset kirjoit-
tavat päiväkirjojaan, Balto paikkaa kenkiä ja Ravna, tavalli-
suutensa mukaan, ei tee mitään. Vaan ajatus, että taas joudu-
taan merelle, ei ole oikein mieluisa.

»Ikäpuoleen seestyy vähän, sade lakkaa, ja me näemme
maata, joka näyttää olevan yhtä lähellä kuin ennenkin.

»Hetkisen perästä päätetään, että meidän täytyy koettaa
murtautua harvan jään läpi. Vaaratonta se ei ole, vaan täytyy
koettaa, sillä me lähestymme merta varsin nopeasti. Me pää-
semme kappaleen matkaa jään läpi alituisesti sen vaaran suussa,
että jäät musertavat veneet. Täytyy olla tarkalla ja pitää vara,
että saa veneet satamaan, kun jää alkaa pusertaa. Kerran
pelastumme juuri viime hetkessä muutamalle pienelle telille,
joka sitte jäiden sulloutuessa halkeilee moneen palaseen, vaan
siinä on meille kuitenkin turvapaikka.

»Kun jää yhä pysyy kiinteänä, niin rupeamme vetämään
kelkkoja ja veneitä jäätä pitkin, mikä ei ole helppoa työtä
mainingin käydessä, jossa telit väliin erkaantuvat, väliin jysäh-
tävät toisiaan vasten, väliin halkeilevat paloihin. Vaikea on
saada kelkkoja teliltä telille, niin että ne eivät pääse suistu-
maan mereen. Lasein täytyy meidän odottaa kauan päästäk-
semme hakemaan jälelle jäänyttä kelkkaa tahi venettä siltä
teliltä, jonne viimeksi olemme sen jättäneet. Tarkkaa huolta
pitäen pääsemme kuitenkin jonkunlaista vauhtia eteenpäin.

»Vaan mitä siitä lopuksikin on hyötyä? Tosin saamme
liikettä ja sekinhän on tärkeä asia, vaan mitään muuta hyötyä
siitä ei ole. Meri tekee nopeammin työtä kuin me, ja kaikki
merkit osoittavat, että meidän täytyy taas kuohuihin.

»No hyvä, antaa mennä! Vaan hankittakoon ajoissa hyvä
merialus. Ruvetaan tarkastelemaan kaikkia lähellä olevia jää-
telejä. Me olemme ehtineet oppia tuntemaan, minkälainen 011

hyvä jääteli. Vihdoin tapaamme muutaman, joka on sinertävää
kiinteäsyistä jäätä, on paksu, vaan ei suuri, ja se on laivan
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muotoinen, niin että se voi nousta aalloissa särkymättä. Siinä
on korkeat reunat, niin että aaltojen on vaikea syöstä yli;
vaan yhdeltä puolen on reuna matala, jotta veneet siitä hel-
posti saadaan vesille. Se on verrattomasti parhain kaikista
teleistä, joilla olemme tähän asti olleet, ja jos meidän täytyy
merelle, niin aijomme olla tällä telillä niin kauan kuin voimme
sillä pysyä, kuohu ei niin ankara liene koskaan.

»Luonnollisesti olimme tarkastaneet nytkin, niin kuin aina,
oliko vettä telillä, ennen kuin päätimme sinne mennä. Useim-
milla teleillä on vettä, joka sulaa telillä olevasta lumesta suu-
remmiksi tahi pienemmiksi lampareiksi ja joka on erinomaista
juomavettä. Pitkiksi venyivät naamamme tällä kertaa, kun
me keittokoneeseen vettä pannessamme tulimme sitä maista-
neeksi ja huomasimme, että se oli suolaista. Ale emme tulleet
ajatelleeksi, että enin lumi oli sulaunut pois. Vaan korkeim-
milla kohdilla, jossa oli lunta jälellä, löysimme hyvää juoma-
vettä.

»Illalla keitämme hyvää kahvia. Mielet ovat hyvin hilpeät.
Jos joku olisi pistänyt päänsä kauniiseen telttaamme ja olisi
keittokoneen ympärillä, jossa kahvi kiehui, nähnyt meidät kaikki
koolla iloisina puhelemassa kaikenlaista lorua, niin hän ci olisi
varmaankaan aavistanut, että edessään oli miehiä, joiden piti
ehkä piankin taisteluun ajojään, meren ja kuohujen kanssa,
joka taistelu tuskin päättyy ilman vakavuutta.

»Me olemme nyt Tingmiannintin alppimaan edustalla.
Tunturisarja toisensa vieressä, toinen toistaan jylhempi ja kau-
niimpi, kulkee pitkin tätä suurenmoista rantaa. Itse asiassa ci
olekaan hulluinta ajelehtaa täällä ympäriinsä jäässä: muutoinhan
emme olisikaan nähneet kaunista luontoa niin paljon kuin nyt.

»Tänä yönä on kaunis ilma, kylmä, vaan tyyni, kuu pais-
taa niin kuin viime yönäkin.

»Kahvin vaikutusta mahtaa olla, että minä istun täällä
ulkona ja haaveilen, sen sijaan kuin menisin ja pitäisi mennä
makuusäkkiin virkistämään voimia huomisaamun ponnistuksiin.
Hyvää yötä!

»Heinäkuun 2j p:nä. En mennytkään maata, ennen kuin
aamupuoleen. Se oli kahvin vaikutusta, kahvimyrkytys.

»Kuleskelin edestakaisin ja puhelin Sverdrupin kanssa,
kun hän oli vahdissa sekä jälkeenkin päin. Ale kerroskelimme
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muistoja poika-ajoilta. Koko yhteiskunta ja elämä tuntuu niin
ihmeen kaukaiselta täällä ajojäässä. Vasta myöhäiseen aamu-
puolella menimme säkkeihin ja vaivuimme levottomaan unen-
horrokseen.

Heinäkuun 28 p:nä. Eilen oleskelimme jäätelillämme ja
niin pysymme tänäänkin. Pelkomme, että taas joudumme kuo-
huihin, ei ollut ihan aiheeton. Ale eilen olimme niistä tuskin
300 metrin päässä. Ale kuitenkin jo melkein toivoimme, että
joutuisimme jään laitaan, kun me lähtemällä veneillämme me-
reen, saisimme lopun tälle elämälle ajojäässä. Alerenkäynti ei
ollut ankara ja tuuli oli hyvä. Yhdessä vuorokaudessa olisimme
Kap Farvälin luona ja siellä me varmaan pääsisimme läpi jään
ja maalle.

»Ale emme kuitenkaan päässeet jään reunaan. Kun me
olimme kulkeutuneet vähän matkaa alaspäin, aloimme ajautua
taas maalle päin muutamaan lahdekkeesen, joka näytti pistävän
merelle meidän eteläpuolellamme. Jää tässä kohden on hyvin
kapea. Eri maakohdista suuntiamalla määrittelimme olevamme
noin 3^ penikulmaa Alogens Heinesenin vuonon luona olevasta
maasta, eikä jään reunakaan ollut kaukana meistä.

»Ilma, joka eilen oli raaka ja kylmä, 011 taas tänään kaunis.
Aurinko paistaa lämpöisesti. Sisämaanjää, eteläpuolella Karra
akungnakia, leviää puhtaana, valkoisena, sileänä ja tänne näh-
den helposti kulettavana tasankona, jossa näkyy rivittäin nuna-
takeja (useampia kuin Holmin kartalla on merkitty). Se hou-
kuttelee ja viittoo kauas, kauas tuntemattomaan sisämaahan. —

No niin, kyllä kai aikamme on vielä kerran tuleva.»
Näillä sanoilla, jotka voivat näyttää liiaksi uskaliaan luotta-

vilta niin monien pettyneiden toiveiden jälkeen, loppuvat muis-
tiinpanoni ajojäässä. Seuraavat ovat heinäkuun 31 p.dtä ja alka-
vat näin: »Alikä ero ympäristössämme nyt ja silloin, kun vii-
meksi kirjoitin! Silloin yksinäisyys ja meren kuohut ympäris-
tönämme, nyt ulvovia koiria, suuret joukot pakanoita, veneitä,
puretuita telttoja, elämää, tointa ja kesä, ja — parasta kaikista —

jalkaimme alla Grönlannin kalliomaa.»
Tämän kirjoitin lähtiessämme ensimmäiseltä eskimoleiriltä;

vaan ennen kuin jatkamme matkaamme sieltä, täytyy minun
ensin kertoa, miten sinne tulimme.
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Heinäkuun 2s p:nä ikäpuoleen, kun yllä olevat muistoon-
panot olivat lopetetut, tuli sumua, joka peitti maan näkyvis-
tämme. Useita kertoja jälkeenpuolisten oli jää harventunut
jonkun verran, vaikka olimme lähellä jään ulkoreunaa, jossa
olisi luullut silloisen ankaran merenkäynnin pusertavan jäitä.
Siinä määrässä ei kuitenkaan jää harventunut, että olisimme
voineet tässä merenkäynnissä päästä veneillämme kulkemaan.

Vaan juuri kun muutamat meistä olivat tavallisella ilta-
kävelyllään ennen makuusäkkeihin menoa, huomasimme häm-
mästykseksemme, että jää nopeasti harveni ja, kuten näytti,
aina kuohuihin saakka. Tämä näytti varsin kummalliselle.
Tässä oli tilaisuus, jota tulisi käyttää hyväkseen. Vaan me
olimme väsyneitä ja meitä nukutti; kenelläkään ei ollut oikein
halua. Suoraan sanoen, me olimme ihan kyllästyneitä alituiseen
pettymiseen ja mietiskelimme lähteä veneillä merelle. Ale me-
nimme sen vuoksi makuusäkkeihin. Kuten tavallisesti, asetet-
tiin vahti, jolla oli määräyksenä herättää, jos jää harventuisi
yhä enemmän. Yöllä sumu sakeni niin, että ei nähnyt vähintä-
kään ympärilleen.

Aamupuoleen oli Sverdrup vahtina. Hän kuleksi sumussa,
kertoi hän sitte, ja tuumaili oliko hän tullut hulluksi, sillä jom-
man kumman, hänen tahi kompassin täytyi olla hullu. Hän
nimittäin kuuli pauhun lännestä, siis maalta päin, ja tähän
saakka me olimme sen kuulleet idästä, jossa meri kuohui jäätä
vasten. Asia sai sittemmin, niin kuin näemme, toisen seli-
tyksen: hän oli kuullut pauhun maata vasten.

Aamulla makailin jonkun aikaa valveillani makuusäkissä.
Ravna oli vahdissa ja oli, kuten tavallista, ollut vahdissa neljä
tuntia kahden tunnin asemesta. Alina makailin kauan ja odot-
telin huvikseni saavani nähdä hänen pienen pyöreän, partaisen
muotonsa, kun hän tirkistää teltan ovesta sisään. Alina kuvailin»
että hän kuleksii siellä ja tuumii, eiköhän hän ole jo kaksia
tuntia ollut, niin että voisi herättää Kristiansenin, joka oli hänen
jälkeensä tuleva.

Vaan heti herätti minussa hämmästystä, kun tänä päivänä
tuolla hullunkurisen näköisellä muodolla oli jonkunlainenlevoton
ilme, mikä ei ollut tavallista. Alina kysyin lopuksi: »No, Ravna,
näetkö maata?» Enkä koskaan unohuta sitä ääntä, jolla hän
lapsellisesti vastasi: »Joo, joo, maa liian lähellä.- (Alolemmat
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lappalaiset käyttivät sanaa »liian» vahvistussanan »hyvin» ase-
mesta.) Alina kysyin oliko jää harvaa. — »Joo, liian harvaa.»

Alina hyppäsin teltan ovelle. Siinä oli maa ihan edes-
sämme, lähempänä kuin koskaan ennen. Jää oli yltäyleensä
harvaa ja minä näin avovettä maarannassa.

Ravna oli oikeassa: maa oli liian lähellä meidän maata
säkeissämme toimettomina. Aliehet herätettiin, ja sanomatta
voi arvata, että kiire oli pukeutuessa ja saadessa vähän eineh-
dityksi. Veneet työnnettiin vesille, eikä kauan viipynyt ennen-
kuin olimme valmiit lähtöön.

Ennen kuin jätimme tämän telin, joka oli meitä kulettanut
niin hyvin ja varmaankin oli oleva viimeinen jäälaivamme,
nousin korkeimmalle kohdalle tarkastamaan, mitä tietä meidän
oli kulettava. Oli tapahtunut ihmeellinen muutos: koko ajojää-
joukko oli ajautumassa maasta koillista suuntaa. Sille suunnalle
näin vain jäätä, ja ilma oli ihan valkoinen, mikä on tavallista
suuren jääjoukon kohdalla. Etelään päin pitkin maarantaa
näytti sitävastoin olevan vain avovettä, josta me emme olleet
erittäin kaukana. Avovesi kulki pitkin rantaa kiilan muotoi-
sena ja ulottui jonkun matkaa meitä pohjoisemmas, jossa jää
näytti olevan ihan maassa kiinni. Ale olimme jääjoukon sisä-
reunassa; merta ulkoreunassa en erottanut selvään.

Aliten äkkiä voikin kohtalo muuttua! Tällä hetkellä oli
selvää., että meidän täytyi pian päästä maalle; vaan jos joku
meille olisi eilen sitä sanonut, ei kukaan meistä olisi voinut
käsittää sitä mahdolliseksi.

Ja sitte me lähdimme ja voimakkain vedoin kulimme
maata kohden. Alelkein koko matkan voimme soutaa jää-
telien välitse. Ainoastaan parissa kohden täytyi meidän mur-
tautua läpi.

Muutamien tuntien kuluttua olimme jään läpi. Tuskin on
mahdollista sanoin kuvata sitä tunnetta, joka meidät valtasi,
kun me laskimme viimeisen telin ohi ja näimme kirkkaan,
maalle asti ulottuvan avoveden aaltoilevan edessämme. Har-
voin on mies iloisemmilla tunteilla istunut peräsimessä kuin
silloin. Tuntui kuin olisi päässyt pitkällisestä, synkästä van-
keudesta ja sitte yhtäkkiä nähnyt tulevaisuuden aukeavan lois-
tavana, houkuttelevana edessään. Ja elämä oli tällä hetkellä
valoisa ja houkutteleva. Voipikohan se koskaan ollakaan valoi-
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sampi kuin silloin, kun näkee mahdollisuuden päämaalinsa saa-
vuttamisesta muuttuvan epävarmuudesta varmuudeksi? Se on
koittavan päivän riemuitsevaa iloa; ja ainahan päivänkoitto on
kauniimpi, iloisempi kuin täysi päivä.



Kymmenes luku.

Aikuisempia yrityksiä Grönlannin itärannalle
pääsemiseksi.

ffo 1883 teki Nordenskiöld rautahöyryaluksella, Sofialla.
<5. kaksi koetusta päästäkseen Grönlannin itärannalle.

Kesäkuun 12 p.nä saatiin ensikerta maa näkyviin Kap Davin
luona, vaan jään takia ei voitu päästä maihin, jonka vuoksi
laskettiin etelää kohti pitkin rannikkoa. Rannikko oli jään
saartamaa Kap Farväliin saakka, jonka ohi kulettiin kesäkuun
15 p.nä. Sen jälkeen kävi Nordenskiöld Grönlannin länsiran-
nikolla, jossa hän teki retken sisämaanjäälle, josta edempänä
puhumme.

Elokuun 30 p:nä hän paluumatkallaan tuli taas Kap Far-
välin ohi. Syyskuun 1 p:nä oli hänellä eteläpuolella 620 p. 1.
edessään pohjoisessa koko kenttä ajojäätä, joka ulottui kauas
merelle (25 —30 minuuttia) »Puisortokin jäätiköstä. Vaan tämän
eteläpuolella meri näytti olevan aivan jäätöntä,» Alaalle päin
tullessa oli siellä kuitenkin jäävyöhyke, joka oli »ainoastaan 6
minuutin levyinen.» Nordenskiöld luuli kyllä, että sen läpi
olisi ilman voittamattomia vastuksia voitu murtautua, vaan hän
ci yrittänytkään, kun rannikko tällä kohden on asumatonta.

Jääsuhteet, jotka Nordenskiöld täällä tapasi, nimittäin me-
relle ulottuva jääniemeke ja kapea jäävyö pitkin rantaa etelään
päin, näyttävät olevan varsin samallaiset kuin nyt meidän mat-
kallamme melkein samalla leveysasteella tahi oikeammin vähän
etelämpänä. Näyttää siltä kuin täällä, ainakin joskus, vallitsisi
merkilliset säännöttömyydet virtasuhteissa. Kappaleen matkaa
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pohjoispuolella 62 leveysastetta pistihe syvä lahti jäähän maata
kohti; vaan lahden perukassa kapea jäävyöhyke esti taas heitä
pääsemästä maalle.

Kun Nordenskiöld halusi laskea maalle vähän pohjoisem-
pana, niin hän ei täälläkään koettanut murtautua jäävyöhyk-
keen läpi, joka tuskin olisi ollut erittäin vaikeaa.»

Vihdoin syyskuun 4 p:nä onnistui Nordenskiöldille, mitä
monet turhaan olivat koettaneet: hän laski rautahöyryaluksella,
Sofialla, verrattain harvan jään läpi, onnellisesti maihin heti
Kap Danin länsipuolella muutamaan lahteen, jonka hän nimitti
.Kuningas Oskarin satamaksi». Täällä he olivat sen päivää
ja seuraavan aamua maissa, jolloin tehtiin monenlaisia tieteel-
lisiä keräyksiä ja havannoita. Huomattiin myöskin paljon ih-
misen jälkiä verekseltään, vaan ei tavattu ketään, ja se oli,
sen mukaan mitä nyt tiedämme ranta-asutuksesta täällä, varsin
kummallista, sillä he olivat laskeneet keskelle asuttua seutua.
Eskimolaisetkaan eivät olleet huomanneet retkikuntalaisia; vaan
nämä olivat näkyväiseksi todistukseksi siellä olostaan jättäneet
tyhjän olutpullon, Carlsbergin tehtaasta, jonka eskimolaiset löy-
sivät ja jonka vuosi sen jälkeen näyttivät kapteeni Holmille
ylönluonnollisena kaluna. Erittäinkin keltaisella nesteellä, jota
vielä oli joitakin tippoja pullossa, uskoivat he olevan jumalal-
lisia voimia.

Syyskuun 5 p:nä, päivä sen jälkeen kun oli tultu, nosti
Sotia taas ankkurinsa ja meni merelle, koettaakseen jos mah-
dollista päästä maalle Kap Danin pohjoispuolella. Se ei kui-
tenkaan onnistunut, ja hiilen vähyyden takia täytyi kääntyä
takaisin.

V. 1884 jääsuhteet Tanskansalmessa olivat hyvin suotuisat
maalle nousuun Grönlannin itärannalla ja useat norjalaisista
hylkeenpyytäjistä olivat, sen mukaan kuin luotettavalta taholta
olen kuullut, heinäkuun alkupuolella hyvin lähellä maata noin
67° p. L, ja muuan heistä, kapteeni A. Krefting laivallaan ni-
meltä Staerkodder, pyysi kuplahylkeitä aivan maan rannasta,
ja jos olisi tarvinnut, niin hän olisi helposti päässyt maallekin.

Paitse myöhäisempiä retkiä Grönlannin itärannalle, on
pari tapausta ajojäissä tällä rannalla, joista tässä ei voi olla
mainitsematta, semminkin kun ne tavallaan ovat edeltäjiä mei-
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dän ajelullemme ajojäässä, vaikka kärsimyksiin nähden meidän
olomme oli niiden suhteen vain lapsen leikkiä.

Vuosi 1777 on kauhealla tavalla painunut kaikkien niiden
mieleen, joilla on ollut tekemistä pohjoisseutujen tutkimushis-
torian kanssa, sillä tuskin koskaan nämä seudut ovat nähneet
niin paljon kurjuutta yhdellä kertaa.

Vuosi 1777 oli hyvin epäsuotuisa jäävuosi Grönlannin
rannikoilla, ja kesäkuun 24—28 päivien välillä tarttui jäihin
itärannalla 74" ja 75° p. 1. välillä *) koko 27 tahi 28 valaan-
pyytäjälaivaa, useampaa eri kansallisuutta. **) Osa näistä lai-
voista pääsi seuraavien kuukausien kuluessa taas irti jäästä,
vaan 12 jäi kiinni***) ja ajautui etelään päin pitkin rannikkoa
pusertuen toinen toisensa jälkeen ja upoten. Ensimmäiset
haaksirikot tapahtuivat elokuun 19 ja 20 p:nä, jolloin 6 laivaa
pusertui melkein samalla paikalla 67u 30' ja 68° p. 1. välillä ja
noin 12 —14 penikulmaa maasta. Toiset ajautuivat yhä etelään
pitkin rannikkoa, ja maa oli melkein koko ajan näkyvissä,
tavallisesti noin 10 penikulman päässä. Syyskuun lopussa oli-
vat he 64" ja 6,5" p. 1. välillä. Viimeinen laiva pusertui loka-
kuun 11 p:nä 5 —6 penikulman matkalla maasta ja 61" 30' p. L,
siis juuri A norilokin edustalla, jossa meidän kulkumme ajo-
jäässä loppui.

Siitä kun he ensiksi tarttuivat jäähän, olivat he ajautu-
neet 270 maant. penikulmaa, johon kului aikaa 107 päivää,
julloin keskimääräiseksi nopeudeksi tulee noin 2 J- penikulmaa
vuorokaudessa. Loppupuolella oli nopeus ollut paljoa suurempi
kuin alussa. Siis elokuun 20 p:vään lienee nopeus ollut 2 pe-
nikulmaa, siitä lähtien ja syyskuun loppuun 2 ], vaan sen jäl-
keen noin 4 ± penikulmaa vuorokaudessa.

'■'•') Täällä muuten on usein tapahtunut, että laivoja on tarttunut kiinni,
eikä niille ole niin onnettomasti käynyt kuin 1777. Monesta esimerkistä mainit-
takoon muuan, että 1769 neliä laivaa tarttui jäihin heinäkuun alussa noin 7611

:'. 1. ja ajelehti syyskuun 16 ja 19 p:vään noin 69° p. 1. Kaksi niistä laiva-

itsensä irti, toisen kahden kohtalosta ei tiedetä mitään.

-*) Niitä oli: 9 hampurilaista, S englantilaista, 7 hollantilaista, 2 ruotsa-
»usta, 1 bremeniläinen ja 1 tanskalainen.

:■:■•:•:•■»j Näistä oli todennäköisesti 6 hollantilaista ja 6 saksalaista (haiupuri-
\\i>uO. Niiden väestö oli suurimmaksi osaksi tanskalaisia saaristosta Tutkimiin
ja Slesvigin länsirannikoilla sekä Holsteinista.
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Haaksirikkoutuneiden laivojen miehistöistä osa pelastui
tavallisesti niihin laivoihin, jotka vielä olivat ehyinä, toiset jäi-
vät jäälle ja elelivät siellä. *) Kurjuuden kasvaessa kulettiin
etelään päin, ja monet kuolivat toinen toisensa jälkeen. Muu-
tamat hukkuivat, toiset paleltuivat, vaan suurin osa kuoli näl-
kään, kun useimmiten saatiin varsin vähän ruokavaroja pelas-
tetuksi hukkuvista laivoista, joissa jo siihenkin asti oli niitä
niukalta ollut.

Viimeiselle laivalle oli kokoontunut 286 ihmistä, ja hätä
pian kasvoi suureksi. Viime päivinä annettiin päivässä mie-
heen kymmenen ruokalusikallista puuroa tahi hernettä.

Lokakuun lopulla 12 miestä tästä laivasta koetti jään yli
päästä maalle noin 63" p. 1. He tulivatkin muutamalle saa-
relle, vaan kun sieltä eivät voineet päästä maalle, niin he pa-
lasivat takaisin laivalle. He olivat siis uudella ajalla ensim-
mäiset, mikäli tiedetään, jotka mereltä päin ovat päässeet Grön-
lannin itärannalle. **)

Haaksirikon jälkeen pysytteli suurin osa joukosta muuta-
mia päiviä yhdessä jäällä. Vaan huomattuaan, että jos he niin
suuressa joukossa tulisivat asutulle seudulle, niin olisi mahdo-
ton hankkia heille ruokavaroja, he jakautuivat useampiin ryh-
miin. Näistä mainittakoon muuan ryhmä, joka lähti pohjoi-
seen päin pitkin maata, ja toinen suurempi ryhmä, joka lähti
poikkimaiseen länsirannalle. Kummastakaan joukosta ei ole
sittemmin mitään kuulunut.

Kolmas ryhmä, noin 50 miestä, lähti etelään päin maata

pitkin ja tapasi pohjoispuolella Kap Farväliä, arvatenkin Allit-
kin luona, eskimolaisia, jotka ottivat heidät ystävällisesti vas-
taan, varustivat heidät ruokavaroilla ja antoivat heille naisväen-
veneensä. Tällä he pääsivät sitte tanskalaisiin siirtokuntiin
länsirannalle. Neljäs ryhmä, samate kai 50 miestä, ei koetta-
nutkaan itärannalle, vaan kulki jään mukana Kap Farvälin
ympäri ja kovia kärsimyksiä kestettyään sekä useiden kuol-

*) Kahden laivan miehistö pelastin kahteen niistä laivoista, jotka sittem-

min pääsivät onnellisesti irti jäästä.

**) Muutamasta 160 miehen osastosta, jonka jo syyskuun 30 p:nä täytyi
mennä jäälle veneineen, koetti 24 miestä, noin 63" p. 1. päästä rannalle, vaan

heistä ei sittemmin kuulunut mitään.
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tua, pääsi maalle länsirannalle, osa Fredrikshaabiin, toinen osa
Godthaabiin.

Aluista miehistöistä, jotka eivät olleet viimeisellä hiivalla,
ajautui pienempiä ryhmiä jään mukana Kap Farvälin luo, josta
veneillään saapuivat, useimmat lokakuussa ja marraskuussa,
siirtokuntiin länsirannalla. Alerkillisin näistä oli muuan 6 mie-
hinen osasto, kahdessa veneessä, joka tuli maalle Godthaabin
pohjoispuolella. Nämä kuusi miestä oli, kun laivansa upposi,
pelastaneet kaksi venettä ja melkein kaikki ruokavarat, ja sen
sijaan kuin toverinsa menivät toisiin laivoihin, he jäivät jäälle.
Sittemmin he menivät merelle, soutivat ja purjehtivat pitkin
jääreunaa ympäri Kap Farvälin ja edelleen, kunnes monien
kärsimysten jälkeen pääsivät pienelle luodolle Godthaabin poh-
joispuolella, noin puolen penikulman päähän manteresta.

He eivät tienneet, missä olivat, vaan päättivät olla täällä
talvea. He elivät pelastetuilla ruokavaroilla ja rakensivat itsel-
leen purjeista ja airoista majan, jossa kuitenkin saivat kärsiä
vilua ja janoa. Pahinta kuitenkin oli, että myrskyillä meri kuo-
hui luodon yli ja hyökyaallot uhkasivat alituisesti heitä. Vih-
doin maaliskuun viime päivinä muutamat Grönlantilaiset tapa-
sivat heidät siellä ja he näyttivät tien Godthaabiin. Osaksi
jäitse, osaksi avonaisissa veneissä täytyi näiden kuuden miehen
matkata tämä 175 maant. penikulman pituinen taival.

Niistä, jotka v. 1777 ajautuivat Grönlannin itärannikkoa
pitkin, hävisi lähes 320, ja 155 saapui Grönlannin länsirannalle,
josta he seuraavana vuonna lähetettiin Europaan. Tuskin tar-
vitsee mainitakaan, että heitä kaikkia kohtelivat hyvin ja vie-
rasvaraisesti niin grönlantilaiset kuin Grönlannin tanskalai-
setkin.

Talvina 1869 ja 1870 teki Hansa-laivan väestö toisen,
melkein yhtä merkillisen, vaikka ei niin onnettoman retken
jäässä Grönlannin itärannikolla.

Hansa oli toinen niistä kahdesta laivasta, joiden oli saa-
tettava maihin pohjoisen Grönlannin itärannalla n. s. toinen
saksalainen pohjoisnaparetkikunta.

Yrittäessä murtautumaan rannalle, pääsikin toinen laiva,
Germania, jolla paitse purjeita, oli höyrykonekin, onnellisesti
jään läpi, jota vastoin purjelaiva Hansa, kapteeni Hegemann,
tarttui täydellisesti jäähän syyskuun 6 p:nä noin 74^ 6' p. 1.
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ja 16 30' 1. p. *) (noin 10 maant. penikulmaa maasta). Sen
jälkeen ajautui laiva lakkaamatta etelään päin verrattain hyvin
lyhyen välimatkan päässä maasta, kunnes se lokakuun 19 p:nä
pusertui ja upposi noin 70^ 50' p. 1. ja 20" 30' 1. p. Koko
miehistö pelastui jäälle sekä sai otetuksi mukaansa välttämät-
tömimmät tarpeet, ja kun he päättivät jäädä jäälle, rakensivat
he pelastetusta kivihiilestä majan jääteliile. Täällä he viettivät
suurimman osan talvea, ajautuen herkiämättä etelään pitkin
rannikkoa. Myrskyssä tammikuun 15 p:nä halkesi jääteli ma-
jan alta, ja heidän täytyi ottaa pakonsa veneisiin. Sittemmin
he rakensivat toiselle läheiselle telille pienemmän majan. Alo-
nissa vaiheissa he ajautuivat yhä etelämmäksi, kunnes touko-
kuun 7 p:nä noin 6i c 12' p. 1. ja muutamia penikulmia maasta
(siis nytkin lähellä Anoritakia) lähtivät jääteliltä veneisiin **)

koettaakseen rannalle, jonneka pääsivät vasta kesäkuun 4 p:nä,
jolloin laskivat Ihnilekiu saarelle, noin 60 53' p. 1. Täältä
kulettiin yhä eteläänpäin, kunnes vihdoin kolmella veneellä,
joissa oli koko Hansa-laivan miehistö, saavuttiin kesäkuun 13
p:nä onnellisesti herrnhutilaiseen lähetysasemaan Friedrichstha-
lissa Kap Farvälin länsipuolella.

Taival, jonka hansalaiset tekivät syyskuun alusta 18*19,
jolloin heidän laivansa tarttui jäähän, toukokuun 7 p:vään 1870,
jolloin he lähtivät jääteliltä, on yhteensä noin 270 maant. pe-
nikulmaa (siis melkein sama matka kuin v. 1777). tie ajau-
tuivat noin 8 kuukauden ajan eli 246 päivää, ja keskimää-
räiseksi nopeudeksi tulee siis noin 1,1 maant. penikulmaa vuo-
rokaudessa, tahi puolta vähemmän kuin nopeus v. 1777. Syynä
on osaksi ehkä se, että virta talvella ei ole niin väkevä, sekä
se että hansalaiset olivat lähempänä rantaa. Suurin nopeus
heillä oli muuten marraskuussa, noin 2 maant. penikulmaa. He
olivat vielä silloin Islantia pohjoisempana.

*) Siis melkein samalla paikalla kuin valaanpyytäjät 1777.
'•'■"■'•') Heille kävi melkein samalla tavoin kuin meille (heinäkuun 29 p:nä)

Toukokuun 6 p:nä heillä ei ollut vähintäkään aavistusta, että pian pääsevät läh-
temään teliltään, ja hämmästyivät kovasti nähdessään seuraavana päivänä avo-
veden maalle päin. Sitä paitse he olivat edellisestä päivästä saakka ajautuneet
S minuuttia eli 2 maant. penikulmaa pohjoista kohden. Näyttää siltä kuin täl-
läkin kertaa olisi ollut säännöttömyyttä jääsuhteissa näillä leveysasteilla. Kuten
lukija muistanee, emme mekään edellisenä yönä ennen jäästä pääsöämme kulke-
neet erittäin nopeasti etelään päin.
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Jos näitä keskimääräisiä nopeuksia (2,.-, penikulmaa v:lta
f777 ja Ia penikulmaa v:lta 1869—1870) verrataan siihen nopeu-
teen, joka meillä oli 11 päivän aikana jäässä, joka nopeus oli noin
6 15,,! penikulmaa vuorokaudessa, niin on erotus suuri. Useina
päivinä nopeutemme oli 7 penikulmaa. Tähän on nähtävästi
syyksi ajateltava se, että kesällä virran nopeus on paljoa suu-
rempi kuin muina vuoden aikoina. Toinen syy voi luonnolli-
sestikin olla se, että Hansan miehistö oli syvällä ajojäävyö-
hykkeessä, jota vastoin me olimme ulohtaammalla. V. 1777
haaksirikkoiset ajautuivat, kuten jo on mainittu, etelämmässä
kiihtyvällä nopeudella: eteläpuolella 64° p. 1. oli heidän nopeu-
tensa noin 4,.-. maant. penikulmaa vuorokaudessa. *)

Alinulla on useat kerrat ollut aihetta mainita omituisista
virtasuhteista 61 — 62" p. 1. Näyttää siltä, että täällä usein val-
litsee säännöttömyys virran suunnassa ja nopeudessa, johon
luultavasti on syynä se, että pohjoiseen päin kulkevan virran
haara saa aikaan muutoksia jäässä ja ii jaa jääniemekkeitä me-
relle. Olen huomannut samallaista säännöttömyyttä virrassa
Kap I )anin pohjoispuolella.

Yleensä näkyy sen mukaan, niitä nyt tiedämme virta- ja
jääsuhtcista, että polarivirta Grönlannin itärannikolla eteläpuo-
lella 69 p. 1. on aikakautisten vaihtelujen alainen. Niihin voi
mahdollisesti vaikuttaa vaihtelut pohjoiseen menevissä virroissa.

Ne retket, joista tässä kappaleessa tähän asti on ollut
puhetta, eivät ole sanottavassa määrässä saattaneet Grönlannin
itärantaa tunnetuksi.

Ne tiedot, joita meillä on sen eteläisestä osasta, jota pit-
kin nyt kulemme, ovat luettavat suurimmaksi osaksi erään kah-
den retkikunnan ansioksi, ja kun ilman näitä, varsinkin ilman
viimeistä niistä, meidän tuskin olisi ollut mahdollista tunkeutua
pohjoiseen päin, niin kuuluu aineeseeni puhtia niistä muutama
sana.

"•') Virran nopeus näkyy pohjoispuolella Kap Dania olevan paljoa pienempi
kuin sen läheisyydessä ja eteläpuolella sitä. Tanskansalmen hylkeenpyytäjillä on-

kin yleisesti tiettyä, että kuta lähemmäksi Kap Dania tullaan, sen voimakkaampi
on virta Useita norjalaisia hylkeenpyytäjiä on ollut lyhemmän tahi pitemmän
aikaa jäässä kiinni, vaan nopeus on ollut pieni.
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Vuosina 1829—1830 teki Tanskan laivaston kapteeniluut-
nantti JV. A. Graah 2 naisväenveneessä, jossa väestönä uli suu-
rimmaksi osaksi grönlantilaisia naisia, retken Grönlannin länsi-
rannalta pitkin Grönlannin itärantaa.

Huhtikuun 1 p:nä saavuttiin itärannalle. Kesäkuun 20

p:nä 61" 47' p. 1. teki Graah rohkean päätöksen, jätti europa-
laiset seuralaisensa, jotka nyt kääntyivät takaisin, ja yksinään
toisella naisväenveneellä 6 grönlantilaisen kanssa jatkoi mat-
kaansa.

Kesäkuun 27 p:nä 630 37' p. 1. luopuivat grönlantilaiset
hänestä, niin että hänelle jäi ainoastaan 3 nuorta tyttöä, jotka
sai taivutetuksi lähtemään soutajiksi. Heinäkuun 23 p:nä saa-
vutti hän pohjoisimman telttapaikkansa muutamalla saarella,
jolle pani nimeksi » Vcnd om» (Käännös takaisin), ja joka oli
65° 13' p. 1.; elokuun 18 p:nä hän rakensi merkkiraunion poh-
joisimmalle paikalle, missä kävi, Danncbrogsaarelle (65 0 19' p. 1.).
Jääsuhteet estivät hänet pääsemästä pohjoisempaan.

Elokuun 21 p:nä lähti hän paluumatkalle, ja lokakuun 1 p:nä
jäi hän talvehtimaan muutamalle Nukarbiliiksi nimittämälleen
paikalle, jolla nyt on nimenä Imacrsivik, 630 22 p. 1. Talven
oli hän sairaana ja sai kestää suuria kärsimyksiä. Vaan kevään
tullessa ei ollut rohkeutensa vielä lannistunut, huhtikuun 5 p:nä
hän lähti uudelleen koettamaan pohjoiseen päin. Heinäkuun
25 p:nä hänen täytyi kuitenkin palata takaisin kestettyään mitä
uskomattomimpia vastuksia ja pääsemättä edes niin kauas poh-
joiseen kuin edellisellä kerralla. Lokakuun 15 p:nä hän saapui
monien kärsimysten jälkeen Fredrikshaabiin.

Tämän merkillisen retken tuloksina oli arvokkaita tietoja
Grönlannin itärannasta ö^dle leveysasteelle saakka. Graah
sitävastoin ei tavannut mitään jätteitä pohjois-asukkaista eikä
mitään huoneiden raunioita koko sillä alueella, ja sillä oli todis-
tettu, että tuo satumainen, rikas Osterbygd ei voinut olla itä-
rannalla. Ainoana merkkinä europalaisten täällä olosta oli
muuan kanuna, jonka hän tapasi Uarkctvuouossa, 61" 17' p. 1.
ja joka luultavasti on sinne joutunut jostakin jäähän haaksi-
rikkoutuneesta laivasta, mikä sitte on ajautunut pitkin rantaa.

Viimeinen retki tätä rantaa pitkin on se, jonka tanska-
lainen naisväenveneretkikunta teki Tanskan laivaston kaptee-
nin, G. Holmin johdolla.. Se kesti kolme vuotta, 1883—^85
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ja oli, kuten Graahin retkikin, valtion kustantama. Se oli osa
sitte v. 1876 jatketuita »geologisia ja maantieteellisiä tutki-
muksia Grönlannissa.»

Retki, jossa, paitse johtajaa, oli muita tanskalaisia meri-
luutnantti Garde, Peter Eberlin, kasvitieteen ja geologian tut-
kija, ja norjalainen H. Knutsen, geologi, sekä kaksi tanskalais-
grönlantilaista tulkkia, veljekset Petersen, toimitettiin naisväen-
veneillä, joissa oli väestönä grönlantilaisia, enimmäkseen naisia.
Edellisten retkikuntain kokemuksista olivat tanskalaiset grön-
lanninkulkijat tulleet siihen vakaumukseen, että tämä oli paras
tapa kulkea Grönlannin itärantaa.

Ensi kesänä tämä retkikunta, jossa oli 4 naisväenvenettä
ja 10 kajakkia saapui Ilnilckiin itärannalla (6o° 52' p. 1.) elokuun
alulla. Tänne tehtiin varastopaikka tulevaa vuotta varten, ja
elokuun 10 p:nä lähdettiin taas kotimatkalle Nanortalikiin,
Kap Farvälin länsipuolella, jossa oli retkikunnan majailupaikka
ja jossa talvi vietettiin.

Seuraavana vuonna, 1884, lähdettiin matkalle 4 naisväen-
veneellä ja 7 kajakilla, kaikkiaan 31 henkeä paitsi 6 europa-
laista. Osa väestöä lähetettiin kotia heinäkuun 18 p:nä Ivarra
akungnakista.

Heinäkuun 28 p:nä saavuttiin Tingmiarmiutiin. Täältä
taas palasi puolet retkikuntaa luutnantti Garden johdolla Na-
nortalikiin, toimittaen tutkimuksia matkallaan.

Kapteeni Holm muun osan kanssa, jossa oli H. Knutsen
ja tulkki Johan Petersen, sekä 2 grönlantilaista miestä ja 6
naista, jaettuna 2:teen naisväenveneeseen, lähti heinäkuun 30
p:nä Tingmiarmiutista ja jatkoi matkaa pohjoiseen pitkin rantaa.
Elokuun 25 p:nä saapuivat he Graahin pohjoisimmalle paikalle
Dannebrogin saarelle, siis kuukautta myöhemmin kuin tämä.

Syyskuun 1 p:nä saapuivat he Angmagsalikiin, aivan
lähellä Kap Dania, jossa tapasivat suuren asutun seudun, noin
100 asukkaalla. Siellä he olivat talvea.

Seuraavana kesänä, 1885, lähtivät he kesäkuun 9 p:nä taas
eteläänpäin ja yhtyivät heinäkuun 16 p:nä limanakin luona
(noin 63 0 p. 1.) muuhun osaan retkikuntaa, joka tuli heitä vas-
taan etelästä päin. Elokuun 18 p:nä saapui koko retkikunta
Nanortalikiin ja palasi pian sen jälkeen Tanskaan.
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Tämän retkikunnan tieteelliset tulokset olivat hämmäs-
tyttävän suuret. Itäranta 66:teen leveysasteeseen saakka tuli
tarkoin tutkituksi asutukseen ja luonnonsuhteisiin nähden, ja
retkikunnan tekemien tarkkain karttain avulla mekin varmasti
löysimme tiemme.



Kutdlekin saari ja Tordenskjoldin niemi, Kekertarsuakista nähden.
(Tekijän luonnoksen mukaan.)

Yhdestoista luku.

Pohjoiseen pitkin rantaa. Eskimolaisia.

||rjäästyämme onnellisesti jään läpi, oli ensimmäisenä tehtävä-
ni^ nämme päästä maalle. Niin pian kuin mahdollista piti
meidän saada tuta Grönlannin kallioperustus jalkaimme alla,
ja sitä paitse olin kauan sitte luvannut suklaata ja juhlapäiväl-
lisen sinä päivänä, kun saamme maan jalkaimme alle.

Suoraan edessämme ja lähinnä oli korkea, soikea keilan-
muotoinen Kutdlekin saari. Vaan sinne laskiessamme olisimme
joutuneet kauas suunnastamme, sillä meillä oli meno pohjoiseen
päin. Sen vuoksi suuntasimme kauempana pohjoisessa päin
olevaan Kekertarsuakin saareen.

Sinne mennessämme kulimme läheltä suurta jäävuorta,
joka oli matalalla avovedessä. Sen valkoisella harjalla istui
joukottain kalalokkeja, aivan kuin tummia täpliä olisi harja
ollut täynnä. Juuri ohikulkiessamme syöstyi siitä suuri jää-
lohkare kauhealla ryskeellä mereen. Kalalokkiparvi pyrähti
lentoon ja liiteli ympärillämme täyttäen ilman yksitoikkoisella
kirkunallaan. Se oli aivan uutta elämää, ja hyvälle tuntui, kun
sai ihan esteettä soutaa avovedessä.
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Päästyämme edemmäksi huomasimme, että meillä oli
esteitä voitettavina ennenkuin pääsemme maalle. Ale nimittäin
tapasimme uuden ajojäävyöhykkeen, joka kulki pitkin rantaa
etelään päin. Se ei ollut kuitenkaan leveä eikä niin kiinteä-
kään, niin että sen läpi murtautuminen ei meille tuottanut
kovin suuria ponnistuksia. Norjalaisilla ja tanskalaisilla lipuilla
koristetut veneet laskivat vihdoin muutaman tumman ja jyr-
kän kallion vierusta, joka kuvastui kirkkaaseen veteen ja loi
siihen melkein sysimustan varjon. Kallion kaiku kertoi keskus-
telumme. Se oli juhlallinen hetki.

Heti kalliorinteen pohjoispuolella löysimme sataman, johon
voimme laskea veneillä. Ale ihan kilpaa koetimme, ken ennen
kerkiää hypätä maalle ja saa tuta kiveä, oikein tosi kiveä jal-
kainsa alla. Ale kävimme vuoron perään vuorella katselemassa
ja olimme kuin pieniä lapsia: jäkälätupsu, heinänkorsi, puhu-
mattakaan kukista, herättivät myrskyäviä ilontunteita. Oli
kaikki niin uutta, muutos niin suuri ja äkillinen. Lappalaiset
juoksivat suoraa päätä tunturille, emmekä nähneet heitä pitkiin
aikoihin.

Vaan kun riemastuksen korkein tulva oli vähän laskeu-
tunut, täytyi meidän ruveta ajattelemaan sellaista, joka oli ver-
rattain jokapäiväisempää, nimittäin juhlapäivällistä. Aluutamalle
kallion kielekkeelle, rannalla veneiden luona, asetettiin keitto-
kone ja pantiin toimeensa suklaan valmistamista varten. Avu-
liaista käsistä ei ollut puutetta, ja asia vaati aikansa. Sen
vuoksi huoletta voin seurata lappalaisten esimerkkiä ja nousta
vuorostani tunturille katselemaan muun muassa mitä tietä mei-
dän oli kulettava pohjoiseen.

Niinpä lähdin sitte ylös, ensiksi nousin jyrkälle tunturille,
sitte kulin pienen lumikentän poikki ja sen jälkeen muuatta
tasankoa, jossa oli kanervikkoa ja jäkälää ja siellä täällä suuria
kallionlohkareita. Tuntui omituiselle taas kun näköala oli vapaa,
kun näki kauas, näki meren ja jään välkkyvän allaan, näki
lumipeitteisten vuorenhuippujen pitkät rivit sumuisina auringon-
paisteessa, näki sisämaanjäätikön edessään, melkein allaan
leviävän.

Etelässä näkyi korkea soikko Kutdlekin saari ja edem-
pänä kaunis Kap Tordcnskjoldiu niemi. Tervehdin sitä kuin
maanmiestäni. Ei yksistään nimi, vaan sen luontokin oli norja-
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laista. Istahdin kivelle tehdäkseni luonnoksen ja paistattaak-
seni itseäni auringolla.

Kun parhaallaan istuin ja täysin mielin nautin maiseman
kauneutta ja olemassaoloa, kuulin jonkin tulevan suristen
ilmassa ja pysähtyvän kädelleni. Se oli vanhastaan tuttua

musiikkia. Silmäsin sivulleni; aivan oikein: sääski. Ajatelkaa,
sääski! Ja heti tuli useampia. Minä istuin tyynenä ja annoin
niiden imeä. Se oli varsin hauskaa: olihan se käteen tuntuva
todistus, että oltiin maalla. Varmaan siitä on kauan aikaa, kun
nämä rakkaat ystävät, jotka nyt istuivat tuossa ja imivät itsensä
punaisiksi, viimeksi maistivat ihmisen verta. Pian saimme kui-
tenkin tätä huvia enemmän kuin kylläksemme.

Olin istunut vielä hetken aikaa, niin kuulin yhtäkkiä viser-
rystä, ja heti sen jälkeen näin pulmusen istahtavan kivelle ihan
lähelle minua. Se katseli vasta tullutta vierasta kallistellen
päätään puolelle ja toiselle, sirkutti taas vähän, hypähti toiselle
kivelle, jossa istahti hetkisen aikaa taas katsellen — ja sitte se
katosi. Mieluisalle tuntuu aina nähdä elämää, varsinkin kun
se esiintyy visertävien lintujen muodossa. Se synnyttää vasta-
kaikua meidän lintuluonnossamme, varsinkin kun on kauan
kaivannut kevättä ja kesää.

Täältä näin pitkän taipaleen pohjoiseen päin. Näytti siltä
kuin meillä ensi aluksi olisi harvaa jäätä, vaan vähän matkaa
liiugsuitista näytti jää taas sulloutuneelta, ja mahdollisesti siellä
olisi vaikea murtautua läpi.

Vaan nyt oli aika mennä toisten luo, sillä nyt jo kai oli
suklaa valmista. Alas tultuani ei vesi vielä kiehunut; kokit
olivat tottumattomia vielä. Eiväthän he ajojäissä saaneetkaan
harjaantua tähän toimeen. Odotellessani valokuvasin toimituk-
sen ja paikan, jolla retkikunnan historiassa on erikoinen arvonsa.

Vihdoin oli suklaa valmista ja kuusi himoitsevaa kurkkua
särpi pitkillä ryypyillä tuota suloista, kiehuvaa jumaltenjuomaa.
Paitsi tavallista runsaampia annoksia, jaettiin tänä päivänä vielä
ylimääräisesti kaurakeksiä, sveitsin juustoa, herajuustoa ja lakka-
hillaa. Se todella oli herrasateria, jommoista ei vielä oltu saatu,
ja me pistelimme makeaan suuhun. Alieliala oli innostunut.

Päätettiin, että me tämän ainoan kerran olisimme jouten
ja nauttisimme elämästä. Vaan sitte olikin siitä loppu tuleva.
Siitä hetkestä oli päiväjärjestyksessä oleva, että nukutaan niin
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vähän kuin suinkin, syödään niin vähän ja pian kuin suinkin,
ja tehdään työtä niin paljo kuin suinkin. Ravintonamme tästä
lähtien oli pääasiallisesti oleva vesi, lihakeksi ja kuivattu liha.
Keittämiseen ja tuoreen ruuan hankkimiseen meillä ei ollut
aikaa, jos olisikin riistaa runsaassa määrin.

Paras aika oli jo ohi, ja vähän oli jälellä Grönlannin lyhyttä
kesää. Vaan vielä voimme ehtiä länsirannalle, jos vain käy-
tämme aikaa hyvin. Tuli vain ahertaa ja me ahersimmekin.

Ensimmäinen maallenousupaikkamme Grönlannin itärannalla.
(Valokuvan mukaan.)

Kun me 5 aikaan iltapäivällä olimme valmiit lähtemään,
menimme taas veneisiin ja samosimme pohjoiseen pitkin rantaa.

Aluksi kävi helposti: väylä oli selvä ja avonainen, vaan
illansuussa huononi. Jää oli kiinteämpää, ja usein täytyi mei-
dän murtautua läpi. Toisinaan tapasimme kuitenkin pitkiä
avonaisia railoja, jossa voitiin soutaa hyvää vauhtia. Aurinko
laski punaisena tunturein taakse, yö oli tyyni, ja päivä makasi
uinumassa harjujen ja huippujen takana.

Koko yön olimme kulussa pohjoista kohden läpi jään.
Keskiyön aikana oli vaikea nähdä; vaan kun tarkkaan katseli*
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niin erotti jäässä harvat paikat ja avoveden heijastuksesta,
jonka ne loivat kellanpunertavalle taivaalle.

Minulla oli kiire pohjoiseen päin, sillä meillä ei ollut pit-
kältä kuuluisalle juoksujäätikölle Puisortokille, jossa kapteeni
Holm matkallaan pitkin rannikkoa v. 1884 oli kerrassaan seit-
semäntoista päivää jään takia estettynä pääsemästä kulkemaan.
Minä arvelin mahdolliseksi, että syynä tämän paikan pahaan

Murramme tiemme jään läpi pohjoiseen päin.
(E. Nielsen, valokuvan mukaan.)

maineeseen oli se seikka, että täällä virta ahtoi ajojäätä pahim-
min, ja sen vuoksi minusta oli tärkeää päästä tälle vaaralliselle
paikalle niin pian kuin mahdollista, jotta voisi käyttää ensim-
mäistä sopivaa tilaisuutta, silloin kun jää oli harvaa, ohi kulke-
maan siitä.

Yöllä saavuimme Kangckin eli Kap Rantzann niemen
luo. Täällä oli jää niin ahtautunutta, että me emme enään
voineet käyttää airoja. Kirveillä, venekekseillä ja murtorau-
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doilla täytyi jään vihdoinkin väistyä ja me pääsimme varmasti,
vaikkakin hitaasti eteenpäin. Vaikeuttaakseen yhä enemmän
kulkuamme jäätyivät vesilampareet telien välissä. Yön ku-
luessa jää vahventui ja esti veneitä pahasti. Jää oli sulamatta
myöhäseen seuraavana päivänä.

Aamupuoleen rupesivat voimat vähenemään. Pitkän ajan-
han olimmekin työtä tehneet. Ja nälkä meillä oli, kun sitte
eilisen juhlasyömingin jälkeen emme olleet ruokaa saaneet.

Jotkut olivat niin unissaan, että vaivoin silmät auki pysyivät.
Innoissamme päästä pohjoiseen, iloissamme tästä uudesta elä-
mästä, olimme unohuttaneet kerrassaan ruumiin tarpeet. Ne
olivat nyt kahta voimakkaammat.

Ale laskimme muutamalle jääteliile levätäksemme vähän
ja saadaksemme vähän einettä. Tuntui äärettömän hyvälle,
vaikka mielestämme meillä ei ollut aikaa olemaan yhdessä
kohden. Päivä sarasti; koillistaivaan ranta kirkastui ja punertui.
Valo kohosi kohonemistaan — ja sitte nousi itse tulilevy säteil-
len jääreunan yli; ruumis ja sielu kylpi valovirrassa, virkistyt-
tiin, kaikki väsymys oli kuin pyyhkäisten poissa. Nyt nousevan
auringon kera työhön!

Jää oli kiinteämpää kuin koskaan. Tuuma tuumalta, jalka
jalalta täytyi meidän murtautua ja tapella jään läpi pohjoista
kohti. Usein näytti ihan toivottomalle; vaan meidän täytyi
päästä eteenpäin ja me pääsimme.

Pääsimme ohi Kap Rantzaun, ohi Karra akungnakin.
joka on tunnettu Holmin ja Garden matkalta v. 1884, ja tun-
keusimme Kap Adclaerin luo. Vaan täällä tuli pahimmasta
pahinta. Suuria ja mahtavia telejä oli puserruksissa toisiaan
vasten eivätkä liikahtaneet. Pitkillä venekoukuillamme koe-
timme niitä työntää, vaan turhaan. Joka mies, kaikki kuusi
yhdellä kertaa, vaan jäät eivät mahtaneetkaan. Vielä kerran
ja lujasti, minkä suinki voimia on, ja jäätelit lonkoavat tuuman

verran toisistaan. Siitä yllytään. Isketään kiinni! Telit eroavat
yhä enemmän. Työnnetään! Äkäisesti! Ne siirtyvät niin paljo
toisistaan, että veneet saadaan läpi, kun kirveellä lohkotaan
telien nokkia. Niin päästään siitä seuraaville teleille saakka.
Täällä sama työ. Yhteisin voimin ponnistamalla äärimmäisyy-
teen saakka me pääsemme läpi.

Tarvitaan vähän tottumusta tällaisessa jäässä. Täytyy
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huomata, mistä kohden on jääteliä käsiteltävä, ymmärtää miten
voimat ovat parhaite käytettävät, ja kun 011 jäätelit saanut

erilleen toisistaan, niin on käytettävä silmänräpäyksessä tilai-
suutta veneiden kulettamiseen läpi; sillä jäätelit heti kulkeutu-
vat yhteen ja joll'eivät veneet ole siihen läpi, niin ne ilman
armoa musertuvat. LTsein kävikin niin, että Sverdrupin vene.
joka kulki viimeisenä, pusertui telien väliin, niin että kylet oli-
vat mutkalla jäätelin reunain mukaan; vaan vene oli joustava
ja aina viime silmänräpäyksessä suljahti läpi, niin ettei mitään
onnettomuutta tapahtunut.

Lopultakin päästiin Kap Adelaerin ohi ja kulimme yhä
kiinteän jään läpi pitkin rannikkoa pohjoisessa olevaa nientä
kohti, jonka olen nimittänyt Kap Gardeksi. Tänne pääsimme
puolenpäivän aikaan ja päätimme laskea maalle vähän syödäk-
semme ja nukkuaksemme, joka olikin tarpeeseen tehtyämme
ankaraa työtä enemmän kuin vuorokauden. Suurella vaivalla
olimme saaneet veneemme jyrkälle kalliorannalle, tehneet telt-
tamme ja olimme juuri punnitsemassa päivällisruokaamme, kun
tapahtui jotakin ihan odottamatonta ja meistä melkein usko-
matonta.

Päiväkirjassani olen tapauksesta sanonut:
> Eilen (heinäkuun 30 p.) puolenpäivän aikaan (11 ?i usko-

mattoman vaivaloisen kulun jälkeen kiinteässä jäässä me olimme
nousseet maalle — sanokaamme toistaiseksi paikkaa Kap . . . —

Karra akungnakin pohjoispuolella, syödäksemme vähän ja leväh-
tääksemme muutamia tunteja. Edessämme oli pelätty Puisortok,
vaan toivoimme vielä samana päivänä pääsevämme sen ohi.
Syödessämme, tahi oikeammin, valmistellessamme ruokaamme,
kuulin kalalokkien ja muiden vesilintujen huutojen seassa ääniä,
jotka ihmeellisesti olivat ihmisäänien kaltaisia. Alina huomautin
siitä toisia; vaan ihmisten kohtaaminen näissä seuduissa oli niin
uskomatonta, että me pitkän aikaa puhuimme kaakkureista ja
muista samallaisista linnuista, joita kuitenkin täällä on kuka-
tiesi yhtä vähän kuin ihmisiä. Ale kuitenkin vastasimme pari
kertaa huutoon. Huuto lähestyi.

»Juuri kun lopettelemme syöntiämme, kuuluu huuto niin
selvään ja niin läheltä, että useimmat hypähtävät pystöön.
Aluuan vannoo, että se ei ollut mikään kaakkuri, ja kaakkuri-
teorian jyrkimmätkin puolustajat näyttävät epäröiviltä. Ei vii-
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vykään kauan ennen kuin Balto, joka kiikari kädessä oli juossut
muutamalle kallion huipulle, huutaa, että hän näkee kaksi
ihmisolentoa. Alina juoksen hänen luoksensa ja silmänräpäyk-
sessä on minulla kiikari suunnitettu kahta mustaa pilkkua koh-
den, jotka vuoroon vierekkäin, vuoroon erillään toisistaan liik-
kuvat jäätelien lomissa. Ne näyttävät hakevan kulkupaikkaa,
sillä ne pari kertaa kuleksivat edes takaisin — vaan kas nyt
ne tulevat suoraan meitä kohti! Kas miten huoparinairo liik-
kuu! Ne ovat kaksi kajakeilla kulkevaa ihmistä.

»He lähestyvät lähestymistään. Balto näyttää puoleksi
hämmästyneeltä, toiseksi levottomalta. Hän sanoo melkein pel-
käävänsä näitä ihmeellisiä olennoita. Tuossa tulevat he! Toinen
kumartuu kajakissaan aivan kuin tervehtiäkseen (sitä se ei kui-
tenkaan ollut); toinen istuu hiljaa. Yhdellä ainoalla airon ve-
dolla tulla puhaltavat he kalliolle ja ryömivät kajakeistaan.
Toinen kantaa kajakkinsa ylös, toinen jättää sen veteen. Ja
siinä he nyt seisovat edessämme, kaksi ensimmäistä edustajaa
noista kuuluisista pakanoista (Grönlannin itärannalla).

Oliko ensimmäinen vaikutus heistä miellyttävä? Oli, kiel-
tämättä. Kaksi, tosin sivistymätöntä, vaan ystävällistä muotoa
hymyili meille. Toinen oli hylkeennahkatakissa (»kufte») ja
housuissa, niin että osa vartaloa oli paljas, jaloissa kamikit, ja
päässä ei ollut muuta kuin muutamia helminauhoja.»

Tässä katkeavat muistoonpanoni tästä kohtauksesta. Vaan
selvään muistan sen elävänä edessäni ihan kuin eilisen tapauk-
sen, eikä ole vaikea täydentää aukkoa.

Toisella näistä oli, hämmästykseksemmc, osaksi euroopa-
laisia vaatteita. Yläruumiilla oli »anorak», takin tapainen vaate-
kappale sinistä, valkopilkkuista pumpulivaatetta. Hylkeennahka-
housut oli hänelläkin ja kamikit (joiksi sanotaan omituisia
grönlantilaisia kenkiä). Vartalo oli hänelläkin aivan alaston.
Päässä oli omituinen tasapäinen lakki reunuksilla. Se oli tehty
puuvanteelle, jonka yli oli pingotettu sininen pumpulivaate.
Päälaessa punanen ja sininen risti, joka ylti koko päälaen yli.

Tällaiset lakit ovat hyvin yleisiä itärannikon eskimoilla.
He käyttävät niitä kajakeissa, osaksi sen takia, että ne suojaa-
vat auringolta, osaksi myöskin kai komeuden vuoksi. Alina
näin heidän sitte ylpeydellä näyttelevän lakkejaan.

Alolemmat olivat pieniä ihmisiä. He näyttivät olevan
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hvvin nuoria ja olivat miellyttävän näköisiä; olipa toinen, se
hclmikoristeincn, kerrassaan kauniskin. Hän oli tumman, mel-
kein kastanjaruskean värinen, pitkä, sysimusta tukka, jonka
helminauhat nostivat ylös otsalta, niin että tukka valui alas
niskaan ja hartioille: kasvot olivat leveät, pyöreät, jotensakin
säännölliset, piirteet pehmeät. Ne olivat melkein naisellisen
kauniit, niin että me kauan aikaa olimme epätietoisia, oliko hän
todellakin mies. Alolemmat olivat siroja ja liikkeensä olivat
keveitä ja miellyttäviä.

Tultuaan meidän luo, rupesivat he hymyilemään, viittomaan
ja puhelemaan, vaan heidän kieltään me luonnollisesti emme
ymmärtäneet sanaakaan. He viittoivat etelään, viittoivat poh-
joiseen, ajojäälle päin ja maalle päin. Sitte viittoivat he meitä,

veneisiin ja itsiään, ja koko ajan kävi suunsa herkiämättä, vaan
selvää ei tullut sen enempää. Ale hymyilimme vastaukseksi ja
katselimme heihin tyhmän näköisinä, jota vastoin lappalaiset
eivät näyttäneet olevan oikein mielissään. He vielä pelkäsivät
näitä »villejä ihmisiä» ja pysyttelivät loitompana.

Alina kaivoin nyt esiin muutamia papereita, joihin muuan
tuttavani oli grönlannin kielellä kirjoittanut joitakuita kysy-
myksiä, joihin olisi tärkeä saada vastaus. Alina nyt tämän
jälkeen koetin heille, luuloni mukaan hyvällä grönlannin kie-
lellä, tehdä kysymyksiä. Vaan nyt he vuorostaan olivat tyh-
män näköisiä. Alina koetin vielä uudestaan, vaan sama juttu:
he eivät ymmärtäneet sanaakaan. Pari kertaa vielä koetet-
tuani viskasin epätoivoisena paperit käsistäni ja turvausin viit-
tomiskieleen, ja siitä oli parempi apu. Tällä tavoin sain heiltä
tietää, että heitä oli useampia, että heillä oli leiri Puisortokin
pohjoispuolella, ja että piti kulkea hyvin läheltä tätä jäätikköä
pohjoiseen päin päästäkseen. He viittasivat jäätikköä kohden,
tekivät koko joukon kummallisia liikkeitä ja olivat hyvin vaka-
van näköisiä, samalla kun laskivat pitkältä puhetta, joka kai
merkitsi, että Puisortok on hyvin vaarallinen, niin että pitää
olla varovainen. Itägrönlantilaisilla on kaikenmoisia taika-
uskoisia luuloja tästä jäätiköstä.

Sen jälkeen koetimme merkeillä heille selittää, että me
emme ole tulleet etelästä rantaa pitkin, vaan mereltä, joka
selitys synnytti vain mörisevää ääntä, mikä oli aivan lehmän
ammumisen kaltaista ja ilmaisi kai suurinta hämmästystä. He
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katselivat meitä ja toisiaan epäilevin katsein. He eivät nähtä-
västi uskoneet sanaakaan, tahi oikeammin sanoen merkkiä-
kään kertomuksestamme, tahi pitivät he meitä ylenluonnollisina
olentoina.

He rupesivat ihmettelemään varustuksiamme, varsinkin
veneitämme. Erittäinkin rautakiskotus herätti heidän suurinta
kummastustaan. Ale annoimme heille palasen lihakakkua, josta
he riemastuivat. He purasivat siitä vähän, lopun panivat kät-
köön, luultavasti näyttääkseen sitä kotona leirissä.

Koko ajan he muuten seisoivat ja värisivät viluissaan, se
ei ollutkaan niin ihmeellistä, sillä heillä oli vähä vaatteita, ja
kuten sanottu vyötäiset paljaana. Ilmakaan ei ollut juuri läm-
min. Sitten he tekivät joitakin liikkeitä, jotka kai merkitsivät,
että täällä vuorella oli kylmä seisoa, ja että he aikovat mennä
kajakeihinsa. He kysyivät merkeillä, aijoimmeko pohjoiseen,
ja kun vastasimme myöntävästi, viittasivat he vielä kerran
Puisortokia kohti ja menivät rantaan. Täällä he panivat pääl-
leen puoliturkkinsa, asettivat kajakit suoraan ja hiipivät kaja-
keihinsa kevyesti ja notkeasti kuin kissat.

Muutamia aironvetoja, ja he kiitivät keveästi ja äänettö-
mästi kuin vesilinnut pitkin veden pintaa. Väliin liikkuivat
airot kuin myllynsiivet, kun molemmat alukset liukuivat jäiden
lomitse; väliin he pysähtyivät raivatakseen itselleen tietä ja
työntääkseen jäätä syrjään tahi katsellakseen rakoa; väliin
käsi kohosi harppunan tahi lintunuolen heittoa varten, vetäysi
takaisin, oli hiljaa vähän aikaa, nuolta suunnatessa, ja sitte
ammahti se kuin teräsjousi, jolloin nuoli linkopuusta suhisten
kiiti ilmassa ja putosi veteen, josta sen heti kajakkimies otti.
He poistuivat poistumistaan; pian ei heitä näkynyt muuta kuin
kahtena mustana täplänä jäissä pohjoisessa jäätikön luona. He
kiersivät sitte muuatta jäävuorta ja katosivat sen taakse.

Ale jäimme hetkeksi itseksemme ajattelemaan tätä ensim-
mäistä kohtausta eskimolaisten kanssa. Oli niin ihmeellistä ja
outoa tavata ihmisiä täällä, jossa Holmin ja Garden tiedon-
antojen mukaan ei ihmisiä asunut. He varmaan olivat joitakin
matkalaisia. Ja tähän päätökseen jääneinä me menimme telt-
taamme ja pistäysimme makuusäkkeihin. Pian nukuimme
kaikki siki.

Balto kertoo eskimolaisten tapaamisesta sanoilla, jotka,
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vaikka ovatkin kirjoitetut muistin mukaan vuosikausi sen jäl-
keen, ovat osaksi niin samaa kuin minun muistoonpanoni, jotta
en voi huvikseni olla panematta tähän otetta:

»Syödessämme kuulemme äänen, joka oli kuin ihmisääni;
vaan mc luulimme, että korppi se huuti. Aluutamat meistä
luulivat, että kaakkuri se huusi. Minä otin silloin kiikarin ja
juoksin muutamalle vuoren kukkulalle ja katselin kiikarilla.
Silloin näin jotakin mustaa liikkuvan jäässä. Silloin huusin
minä: »tuolla kaukana on kaksi miestä jäällä.» Nansen tuli
myös juosten ja katsoi kiikarilla. Me kuulimme heidän laula-
van pakanallisia psalmejaan, ja me huusimme heille. He kuu-
livat huutomme heti ja soutivat meidän luo, eikä viipynyt
kauan ennen kuin olivat meidän luonamme. Kun he tulivat
lähemmäs, kumarsi toinen syvään koko ruumiillaan, ja kun he
tulivat rantaan, otti kumpainenkin kajakin käsiinsä ja nousi
maalle. Kun he tulivat lähelle meitä ammuivat he molemmat
niinkuin lehmät: iöö, iöö! joka merkitsi, että he ihmettelevät,
mitä miehiä me olemme. Me koetimme puhella heidän kans-
saan, vaan emme ymmärtäneet sanaakaan heidän kieltään.»

Jälkeenpäivällisen 6 aikaan heräsin ja kiiruhdin heti ulos
teltasta katselemaan jäitä. Tuuli lujanlaisesti maalta, ja jää oli
vielä harvempaa kuin ennen. Näytti siltä, että pohjoisessa päin
oli hyvä kulku ja minä herätin toiset.

Pian olimme veneissä ja laskimme tuota niin pelättyä
Puisortokia kohti niin selvää väylää, että tähän asti emme
olleet vielä sellaista kulkeneet. Alinua pelotti myötäänsä, että
se huononee etempänä, ja sen vuoksi joudutimme; vaan se ei
huonontunut. Tämä jää täällä oli vain pienempiä ja suurempia
lohkareita, »vasikkajäätä», ja tällaista jäätä on tavallisesti paljo
parempi kulkea kuin meren jäätä puuveneillä, joita eivät jään
reunat puhko niinkuin nahkaveneitä. Se pahimmin esti meitä,
kun muutamin paikoin vesi telien välissä oli täynnä pientä,
murskautunutta jäätä.

Suuremmitta esteittä tulimme jäätikön ohi, soutaen useat
kerrat läheltä sen korkeita pystöjyrkkiä seiniä, joissa näkyy
kaikki jäätikköjään sinivärit, tummimmasta sinisestä railoissa
vaaleimpaan maitosiniseen sileissä seinissä ja jäätikön päällä,
jossa vielä muutamin paikoin on lunta.

Alinkävuoksi tämä jäätikkö oikeastaan on niin pelottava,
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sitä en ymmärrä; sillä Grönlannin oloihin nähden sen liikunta
on varsin hidas ja sen vuoksi se lohkeilee, »poikii» harvoin ja
lohkot ovat varsin pieniä. Suurempia jäävuoria ei ole näet sen
luona; ja niille olisikin siinä liian matala; eipä jäätikkö ole edes
niin suurikaan, että ulottuisi kerrassaan veteen; useissa kohti
näkee vuorta sen alla.

Jo Graah ja vanhemmatkin kirjailijat niinkuin YValloe ker-
tovat muuten eskimolaisten liioitellusta pelosta, että tämä jää-
tikkö aina uhkaa loheta ja musertaa ohikulkijan ja että kau-
kana meressä sen edustalla suuret jääjoukot voivat äkkiä
nousta syvyydestä ja hävittää veneet ja väen. Puisortok nimen
merkitys viittaakin tähän kertomukseen. Se nimittäin mer-
kitsee paikkaa, jossa jotakin syöksyy ylös eikä ole yksinäinen
nimi itärannalla. Useissa paikoin tapaa saman nimen jäätik-
köjen yhteydessä. Muuten, mitä sillä oikeastaan tarkoitetaan,
ei ole helppo ymmärtää.

Holmin ja Garden hauskoista kertomuksista näkee sel-
kään, että heidän grönlantilaisensa niinikään taikauskoisesti
pelkäsivät tätä jäätikköä. Garden kertomuksen mukaan on
Grönlannin länsirannikon eteläosassa asuvalla väestöllä se kä-
sitys, että Puisortokin ohi kulkiessa soudetaan kallistuvan jään
seinän alatse, joka millä silmänräpäyksellä hyvänsä voi syöstä
alas, ja kuletaan yli jääjoukkojen, jotka ovat merenpinnan alla
odottaen sopivaa tilaisuutta »syöstäkseen ylös» ja murtaakseen
ohi kulkevat veneet.

Nämä käsitykset sinne ovat tietysti kulkeutuneet itäran-
nikon eskimolaisilta, joita ovat tavanneet. Näillä on koko
joukko määräyksiä, miten on meneteltävä päästäkseen ohi ehyin
nahoin. Ei saa puhella, ei nauraa, ei syödä, ei tupakkaa naut-
tia jäätikön ohi kulkiessaan; ei saa siihen katsoa eikä mainita
nimeä Puisortok. Jos jotain tällaista tekee, niin herättää sillä
jäätikön vihan, ja silloin on perikato varma.

Olkoonpa miten hyvänsä, varma vain on, että suotta Pui-
sortokilla on tämä huono maine. Se on jotensakin mitätön, ja,
niin kuin sitte huomasin, se on paikallinen, muutamalla vuoren
selällä oleva jäätikkö, jonka maan puolella on lumella täytty-
nyt laakso, joka sen erottaa varsinaisesta sisämaan jäästä. Se
onkin syynä siihen, että sen liikunto on pieni. Garde ilmoittaa
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sen nopeuden 2 jalaksi 24 tunnissa. Jo sen muoto ja kaltevuus
osoittaa, että se on paikallinen.

Ainoa merkillisyys sillä on se, että se niin leveänä yltää
mereen. Garde sanoo sen leveyden f penikulmaksi, joka näyt-
tää olevan oikea arvio. Siinäpä onkin, niin kuin Garde otak-
suu, etsittävä syy eskimolaisten pelkoon. Kun se nimittäin
ulottuu aina mereen asti eikä sen edustalla ole mitään saaris-
toa, niin heidän matkatessaan pitkin rantaa täytyy kulkea aivan
sen juuritse.

Yleensä eskimolaiset pelkäävät kulkua jäätikköjen ohi,
eikä se olekaan ihmeellistä, kun jäätiköt usein poikivat tahi
pudottavat pienempiä jäitä, jotka voivat sattua ohi kulkijaan.
Jos vene sattuu sillä hetkellä jäätikön kohdalle, kun se poikii,
niin varmaankin useimmassa tapauksessa häviö perii. Sillä jos
lohkeava jääjoukko ei suorastaan putoaisikaan veneeseen, niin
joutuu vesi niin rajuun liikkeeseen ja jäälohkot ja -telit syök-
syvät niin rajusti toisiaan vasten, että olisi kerrassaan onnen-
sattuma jos hengissä pääsisi.

Useimmat suurimmista juoksujäätiköistä ovat muuten ka-
peiden vuonojen perukoissa, joita ne itse ovat aikojen kuluessa
kaivaneet liikkuessaan mereen päin, jolloin ne kulettavat mu-
kanaan mereen suuret joukot kiviä, soraa ja liejua. Näiden
vuonojen perukoihin joutuvat eskimolaiset harvoin. Pleidän ci
ole siis välttämätöntä kulkea näiden jäätikköjen paitse, joiden
vaaralliset oikut he kyllä tuntevat. Ei ole siis ihmettelemistä,
että he ovat levottomia, kun heidän on mentävä niin leveän
jäätikön ohi kuin Puisortokin, vaikka se liikkuukin vähän.

Oli miten oli, me vain tultiin onnellisesti tämän jäätikön
ohi. Aleitä eivät mitkään taikauskoiset luulot estäneet ihaile-
masta mahtavan jääjoukon jylhää kauneutta.

Pohjoiseen päin oli kulkuväylä verrattain hyvää, ja me
pääsimme nopeasti eteenpäin. Rohkeutemme nousi yhä, ja
vakaumuksemme yhä lujeni, että mikään ei meitä enään voi-
nut estää saavuttamasta päämaaliamme.



Eskimolainen Kap Billestä. Eskimolaispoika.
(Valokuvan mukaan.)

Kahdestoista luku

Eskimolaisleiri.

ijpultuarnme Puisortokin pohjoispuolella olevan niemen, Kap
(<3^ Billen lähelle, kuulimme maalta omituisen äänen, joka oli
puolittain ihmisääntä, puolittain koiran ulvontaa. Ale tähys-
timme sinne päin ja huomasimme muutamia mustia joukkoja,
joissa näkyi liikettä, ja kun lähemmin tarkastelimme, olivat ne
ihmisiä, jotka olivat vuoren penkereillä, huutaen kilpaa, huitoen
käsillä ja viittoen meitä kohti, jotka tyyneesti työskentelimme
jään läpi. Ale huomasimme nyt useita nahkatelttoja, joita oli
vuoren rinteellä, ja tunsimme samalla silavan tahi muun sel-
laisen hajua, joka maatuulen kanssa kulkeusi meidän luo.

Vaikka olikin vielä varhaista illalla, emme voineet vas-
tustaa kiusausta käydä tervehtimässä näitä kummallisia, meille
outoja ihmisiä. Heti kun me käänsimme veneemme maata
kohti, kasvoi melu. He huusivat ja viittoivat. Aiuutamat juok-
sivat rannalle, jota vastoin toiset juoksivat vielä ylemmäksi,
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nähdäkseen paremmin. Pysähtyessämme jonkun jäätelin luo,
joka sulki meiltä tien ja ottaessamme pitkät bamburuokoiset
venekeksimme työntääksemme teliä syrjään, melu maalla pai-
sui ihan jyriseväksi: he huusivat ja nauroivat. Lähempänä
rantaa tuli muutamia miehiä kajakeilla meitä vastaan; niiden
joukosta tunsimme toisen niistä miehistä, jotka tapasimme edeltä-
puolisten. He hymyilivät leveästi ja olivat erinomaisen ystä-
vällisiä. Puikkelehtaen meidän ympärillämme pienillä, keveillä
aluksillaan, he koettivat meille näyttää tietä, jonka me kyllä
itsekin helposti löysimme, ja ihmettelivät meidän vankkoja
puuveneitä, jotka kulkivat tietään välittämättä sellaisista jäistä,
jotka olisivat puhkaisseet heidän nahkaveneet.

Vihdoin sivuutimme viimeisen telin, ja näimme näyn, joka
iltahämärässä näytti hyvin haaveelliselta. Kaikkialla vuoren
rinteellä oli pitkät rivit hurjan ja pörryisen näköisiä ihmisiä,
miehiä, naisia ja lapsia, kaikki melkein samanlaisessa kevyessä
puvussa, tirkistellen meitä, viittoen ja päästellen samanlaisia
lehmänääniä, joita olimme kuulleet edeltäpäivällisen. Nyt kuti-
lusti ihan kuin navetassa karjakon aamulla avatessa navetan
oven, jolloin kaikki elukat alkavat huutaa kilpaa. Alhaalla
rannassa oli joukko miehiä, jotka huitoivat innokkaasti käsil-
lään, näyttäen meille hyvää maallenousupaikkaa. *) Useita kel-
lanruskeita nahkatelttoja näkyi vuorella, ja rannalla oli siellä
täällä kajakkeja, naisväenveneitä ja kaikenlaista talouskavetta.
Aleidän ympärillämme yltänään parveili kajakkimiehiä. Kun
tähän lisätään jäätikkö, ajojää, hehkuva horisontti takanamme,
ja lopuksi meidän kaksi venettämme, kuuden miehensä kera,
jotka eivät myöskään olleet ulkonäöltään kovin sivistyneitä,
niin saadaan taulu varsin omituinen laadultaan.

Täällä oli elämää ja liikettä, joka teki miellyttävän vasta-
kohdan tuolle haudan hiljaisuudelle, jonka ympäröiminä olimme
tähän asti olleet.

Kauan ei viipynyt ennen kuin olimme maalla, veneet
sidottu kiinni ja meidän ympärillä sakea rengas alku-asukkaita,
jotka ihmettelevin katsein silmäilivät meitä ja veneitämme.

*) Kun eskimolaiset osoittavat tulijalle maallenousupaikan sekä kantavat
hänen tavaransa maalle ja vetävät veneen, niinkuin he tekivät meille, niin tällä
he osoittavat, että vieras on tervetullut. Jos matkaajat sitävastoin ei ole terve-
tulleet, niin eskimolaiset ovat alallaan ja katselevat häntä sormeaankaan liikuttamatta.
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Kaikilla kasvoilla loisti ystävällinen hymy meille. Hymyily
on eskimolaisen tervehdys; hänen kielessään ei ole mitään sel-
laista sanaa kuin hyvää päivää tahi tervetuloa.

Niin kuin edeltäpäin voi odottaakin, sellainen puheen
polina syntyi nyt, että oli ihan korvat lummeeseen mennä.
Kuin puuropata, joukko porisi, vaan me emme ymmärtäneet
sanaakaan, mitä he sanoivat. Ale nyt katselimme vähän ym-
pärillemme. Heillä näytti olevan varsin hauska täällä jään ja

Eskimolaisia Kap Billestä.
(E. Nielsen, valokuvan mukaan.)

lumen keskellä. Tunsi melkein halua jäädä tänne heidän
luokseen.

Kun me pysähdyimme muutaman teltan eteen, jonka
oviaukosta valo häämöitti, kehotettiin meitä merkeillä astu-
maan sisään, ja me noudatimme kutsua. Tultuamme ulom-
maisen aukon läpi, vedettiin ohut, läpikuultava, suolinahkasta
tehty esirippu syrjään, ja tulimme hauskan näköiseen teltta-
huoneeseen, jota useita traanilamppuja oli valaisemassa.
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Näky ja ilma täällä olisi ainakin europalaisiin silmiin ja
neniin tehnyt vähintään omituisen vaikutuksen. Me olimme
kvllä kuulleet, että eskimolaiset Grönlannin itärannalla pitävät
sisällä ollessaan varsin vähän vaatteita yllään, ja että ilma
heidän asunnoissaan ei ole juuri miellyttävä; vaan kukaan
meistä ei ollut osannut aavistaa, että teltassa olisi niin kum-
mallista nähdä ja nenässään tuta. Hajusta ensiksikin oli heti
paikalla ihan kylliksi. Se oli omituinen seos mitä erillaisim-
mista aineosista. Enin pistävä oli traanilamppujen haju, vaan
siihen tuli monia muita lisäksi, joita ei voi lähemmin määri-
tellä. Siihen kuitenkin pian tottui jonkun verran; kuitenkaan
eivät kaikki siinä onnistuneet, niin että muutamat meistä ka-
tosivat hyvin pian teltasta.

Alina kuitenkin kestin, niin että minä kykenin käyttämään
ainakin silmiäni ja tarkastelemaan huonetta. Heti ensiksi veti
huomioni puoleensa suuri paljous alastomia ruumiita, joita oli
istuillaan, seisallaan, makuullaan ympäri huonetta. Kaikki oli-
vat kotipuvussa, vaan sitä oli niin vähä, että tottumaton silmä
ei sitä huomannutkaan. Se oli kapea nauha lanteilla, ja nai-
silla varsinkin se oli mitä mahdollisimman kapea. Naisilla oli
hiusnutturan ympärillä nauha ja miehillä oli nauhapunonnaisia
tukassa ja rinnalla. Väärää kainoutta täällä todellakin oli hy-
vin vähä, eikä ketään hämmästyttäne, että meistä europalai-
sista, jotka olimme tottuneet europalaisiin tapoihin, tuntui vähän
oudolle tuo suoramaisuus, joka täällä ilmestyi keskinäisessä seu-
rustelussa, ja että me olimme hyvin hämillämme, kun pari
nuorta tyttöä ja miestä, jotka tulivat sisään, ilman kursailua
pukeutuivat kotipukuunsa, tahi toisin sanoen, riisuutuivat koko-
naan, ja istuivat äänettöminä penkille. Varsinkin lappalaiset
olivat hyvin vaivatuita. Ihmeellisintä oli, kun muuan nuori
äiti tuli sisään, riisuutui ilman mitään, meni penkkipaikalleen
ihan alasti makaavan lapsensa luo, ja laskeusi kontalleen sen
yli sitä imettääkseen. Tässä kohtauksessa oli niin luonnollista
ja äidillisen hellää, että sen täytyi ehdottomasti tehdä vaiku-
tuksen jokaiseen, joka ei ollut liiaksi europalaisen soveliaisuus-
tunteen vallassa. Hän makasi pitkän aikaa aivan alasti; sit-
ten näytti tuntuvan vähän kylmältä, ja hän levitti lapsensa ja
itsensä päälle hylkeennahkaisen maton, joka oli kauniisti reu-
nustettu syntymättömien hylkeenvasikkain valkoisella nahkalla.
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I. Naisenhousut. 11.Miehenkotipuku. 111.Naisenkotipuku. IV.Miehennauhapunonnaisia. V.Kamiki
(kenkä).
VI
ja

VI.

Puukkoja. Pukuosia y. m. Grönlannin
itärannalta.

Vähitellen tuli telttaan vä-
keä yhä enemmän, niin että se
oli pian täynnä. Aleille oli osoi-
tettu sija arkuilla, joita oli pit-
kin suolinahkaesirippua teltan
etusivulla. Tämä paikka osoi-
tetaan aina vieraalle, vaan tel-
tan väki istuu tahi makaa pit-
källä penkillä eli lavitsalla, joka
on pitkin teltan peräseinää. La-
vitsa on lankuista ja niin pitkä,
että voi maata suorana, vaan
leveys on teltan suuruuden ja
asukkaiden luvun mukaan. Se
on päällystetty monenkertaisella
nahkalla (hylkeennahkalla), ja
siinä eskimolaiset viettävät elä-
mänsä teltassa. Siinä he istu-
vat, naiset tavallisesti jalat ris-
tissä, siinä tekevät työtä, ma-
kaavat ja syövät.

Eskimolaisten teltalla on
ihan omituinen muotonsa. Teli-
neenä, joka sitä kannattaa, on
puinen pukki, jonka yli pan-
naan pitkiä riukuja puoliympy-
rään niin, että ne suippenevat
yhteen yli pukin, joka muodos-
taa teltan etusivun. Riukujen yli
pannaan kahdenkertaiset nahkat.
Sisäpuolinen nahkakerros on kar-
vallista nahkaa, jonkakarvapuoli
asetetaan sisälle päin, ulkopuo-
linen on valmistettua, ja siihen
käytetään enimmäkseen vanhoja
nahkoja, naisväenveneistä ja ka-
jakeista. Teltan aukko on pukin
alla, josta riippuu ennen mai-
nittu suolinahka-esirippu.
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Teltassa, jossa n)rt olimme, asui 4 tahi 5 perhettä. Joka
perheellä oli oma, pienellä pönkällä erotettu pahnansa penkillä,
ja tässä pahnassa istui vaimo, mies ja lapset mitä ahtaimmalla
alalla. Penkkisija, joka on 1,20 metriä, voi riittää »miehelle,
jolla on 2 vaimoa ja 6 lasta.» Jokaisen perheen sijan edessä
paloi traanilamppu leveällä liekillä. Lamput ovat tehdyt vuo-
lukivestä ja ovat soikeita, laakoja, syvennys kuin maljassa,
sekä melkoisen suuria (aina 30 sentim. pituisiakin). Sydäm-
nienä niissä on kuivaa sammalta, jota pannaan lampun toista
laitaa pitkin ja syötetään alituisesti uudella ihralla, joka pian
sulaa traaniksi. Naisten velvollisuutena on pitää lamppuja vi-
reillä ja erityisellä puikolla niistää sydämiä, niin että ne eivät
katkua, vaan eivät myöskään pala liian pienellä liekillä. Lam-
puilla he keittävät sen vähän ruokansa, jota eivät syö raa-
kana, suurissa vuolukivipadoissa, jotka riippuvat katosta. Kum-
mallista kyllä, he eivät käytä puuta tahi turvetta keittämiseen,
vaikka sellaisesta polttoaineesta ei ole puutetta. Tässä teltassa
oli paljo lamppuja; parin lampun päällä riippui padat kiehu-
massa. Lamput palavat yötä päivää. Ne ne toimittavat läm-
mityksen ja illoilla ja öillä valaistuksen (eskimolaiset eivät nuku
pimeässä huoneessa niinkuin me), ja ne toimittavat huoneelle
alituisen traanin tuoksun, joka, kuten jo sanottu, alussa meistä
europalaisista ei tunnu erittäin hyvälle, vaan jota me kuitenkin
pian totumme jotakuinkin hyvin sietämään.

Istuessamme siinä rivissä heidän arkuillaan ja katselles-
samme meille vierasta ympäristöämme, ruvettiin meitä koetta-
maan huvittaa keskustelulla. Jokaisen esineen merkitys, jota
katselimme, selitettiin meille osaksi sanoilla, joita emme ym-
märtäneet, osaksi liikkeillä, joita me paremmin ymmärsimme.
Tällä tavoin saimme tietää, että puuhäkkyröissä, joita katossa
riippui, kuivattiin vaatteita, että padoissa keitettiin hylkeen-
lihaa j. n. e. Sitten he näyttivät meille muutamia esineitä,
joista he näyttivät olevan hyvin ylpeitä. Aluun muassa muu-
tamat vanhat vainiot avasivat pussin, josta ottivat pienen palan
hollantilaista suutupakkaa. Aluuan mies näytti meille veistä,
jossa oli pitkä luuvarsi. Nämä molemmat, tupakki ja veitsi,
näyttivät olevan merkillisintä talossa, sillä suurella kunnioituk-
sella niitä katseltiin. Sitten koetettiin meille selittää sukulai-
suussuhteita teltan väestön kesken. Alunan mies syleili erästä
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lihavaa naista, ja molemmat sitte hymyilivät varsin tyytyväisen
näköisinä ja osoittivat eräitä nuorempia olennoita, joka tietysti
merkitsi, että he olivat mies ja vaimo, ja toiset olivat heidän
lapsiaan. Alies silitti vaimoaan pitkin selkää alaspäin ja nipisti
ihoa. jotta me oikein huomaisimme, miten kaunis hän oli ja
miten paljo hän hänestä piti, josta vaimokin näytti olevan
varsin mielissään.

Kummallista kyllä, ei yhdelläkään miehellä tässä teltassa
näyttänyt olevan enempää kuin yksi vaimo: muuten Grönlan-
nin itärannan eskimoilla on hyvin tavallista, että jokamiehellä,
joka on siksi etevä pyytömies, jotta on varaa pitää, on kaksi
vaimoa, vaan ei koskaan enempää. Aliehet yleensä ovat ystä-
vällisiä vaimoilleen, näkeepä heidän suutelevankin, joka tapah-
tuu siten, että nenät painetaan vastakkain. Aluuten tapahtuu
perheriitojakin, ja silloin voidaan olla jokseenkin kovakouraisia.
Riita loppuu, sanoo Holm, tavallisesti siten, että vaimo saa
selkäsaunan tahi puukoniskun käsivarteen tahi jalkaan, ja sitte
ovat välit vhtä hellät kuin ennenkin, semminkin jos vaimolla
e,n lapsia. Vaan joskus täällä, niin kuin muuallakin, mies jou-
tuu alakynteen. Niinpä Holm kertoo, että muuan mies, jolla
oli kaksi vaimoa, joutui riitaan toisen kanssa ja sai tältä kelpo
selkäsaunan.

Meidän telttamme asukkaiden kesken näytti mitä paras
■»opu vallitsevan. Aleille he olivat erittäin ystävällisiä, hymyi-
livät ja puhelivat lakkaamatta, vaikka jo aikoja sitte olivat sel-
\ illä, että me emme ymmärtäneet sanaakaan. Alunan van-
himpia miehiä, nähtävästi joku suuruus joukossa, arvatenkin
rmgekok. :|"') jolla oli vikkelän ja viekkaan näköiset kasvot ja
arvokas muoto, onnistui, monien vaivain perästä, meille saa-
maan selville, että toiset heistä ovat tulleet etelästä ja aikoivat
pohjoiseen, jota vastoin toiset tulivat pohjoisesta ja olivat mat-
kalla etelään. He olivat nyt sattumalta tapautuneet tässä, ja
sitte me tulimme, ja se oli ollut äärettömän huvittavaa. Vaan
sitte hän tahtoi tietää, niistä me olemme tulleet: se oli pahempi
selittää. Ale osoitimme merelle ja ajojäälle ja selitimme niin
hyvin kuin voimme, että olimme murtautuneet sen läpi ja tul-
leet maalle etelämpänä ja sitte tulleet pohjoiseen päin.

*) Siksi sanotaan eskimolaisten viisaita ja hengenmiehiä.
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Tästä kertomuksesta he tulivat hyvin vakavan näköisiksi,
ja alkoivat ammua. Me tuskin olimme luonnollisia ihmisiä.
Tällä tavoin jatkettiin keskustelua, ja me ymmärsimme toi-
siamme varsin hyvin. Vaan syrjästäkatsojasta varmaan olisi
näyttänyt varsin hassunkuriselle tämä osoittelunäytelmä.

Minä en voi sanoa, että olivat juuri puhtaita kaikki nämä
ihrankiiltoiset kasvot, joita oli ympärillämme. Useimmilla oli
luonnostaan jokseenkin kellertävä tahi lianruskea hipiä; vaan
vaikea on sanoa, kuinka suuri osa väristä oli alkuperäistä
näissä tummissa kasvoissa. Muutamille kasvoille, varsinkin
lapsilla, oli muodostunut niin vahva likakuori, jotta se näytti
melkein mustalta ruvelta, joka paikoin lohkeili, ja siitä näkyi
sitte oikea kasvojen väri. Naisilla, varsinkin nuorilla naisilla
jotka täällä, samoin kuin muuallakin, ovat mielisteleviä, ei kas-
vojen peseminen ole harvinaista, Holm väittää, että he ovat
»hyvin puhtaita». Vaan puuttumatta lähemmin asiaan, mai-
nitsen vain, että pesuvetenä käytetään virtsaa, joka näyttää
myöskin olevan mieluista hajuvettä ja jota käytetään hiusöljy-
näkin. Näillä kaunistuskeinoilla tämän seudun naiset koetta-
vat somistaa itseään nuorille miehille.

Syynä siihen, minkä vuoksi eskimolaisilla virtsa on tullut
niin arvokkaaksi, että sitä säilytetään astioissa kaikenlaisia tar-
peita varten, on luultavasti se, että virtsa, varsinkin vanhen-
nuttuaan, liuottaa rasvan, ja ainoastaan tämän avulla on heillä
mahdollisuus saada rasvaiset kasvonsa ja kätensä sekä vaat-
teensa puhtaiksi; suopaa ja saipuaa heillä ei tietysti ole.

Monestakin tuntuu varmaan, että nämä ihmiset tekevät
vastenmielisen vaikutuksen. Vaan kaukana siitä. Kun ei ota
huomioon heidän outoa näköään, eikä ole huomaavinaan käsien
alituista halua tunkeutumaan milloin nenään, milloin korviin,
milloin tukkaan, kun unohuttaa heidän likaiset kasvonsa, josta,
sivumennen sanoen, meillä retkikuntalaisilla oli syytä puhua
niin vähän kuin suinkin, kun ei ota vaivakseen ilmaa teltassa
ja ennen kaikkea ei liian tarkkaan tutki heidän ruuanvalmis-
tustaan, niin tekevät he pikemminkin miellyttävän vaikutuk-
sen, heidän seurassaan viihtyy, ja kaikissa heidän töissään ja
toimissaan on miellyttävän alkuperäistä ja luontaista.

Ovatko he kauniita? Se on, kuten tietty, vaikea kysy-
mys, sillä aisti vaihtelee äärettömiin. Jos otamme jonkun mää-
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rätyn kauneuden perikuvan, esim. kreikkalaisen, niin asia on
helposti ratkaistu, sillä sen suuntaisia muotoja ei Grönlannin
itärannikolla ole ainoatakaan. Vaan jos voimme vähän irtautua
tästä perikuvasta, jota jumaloimme ja jonka olemme perineet
csi-isiltämme, ja olemme yhtä mieltä siitä, että kaunista on se,
joka meitä viehättää, joka miellyttää katsella, niin silloin on
kysymys monimutkaisempi. Minä uskon, että jos olisi ollut

Elähtänyt eskimolaiskaunotar Grönlannin itärannalta
(Tanskalaisen retkikunnan ottaman valokuvan mukaan.)

heidän seurassaan enemmän, niin monet olisivat tuntuneet miel
lyttäville.

Muuten siellä on kasvoja, joita europalaisenkin aistin mu-
kaan sanottaisiin kauniiksi. Niinpä minä näin muutaman nai-
sen, joka hyvin muistutti muuatta kotoista, hyvin ylistettyä
kaunotarta. Minä en ollut ainoa, jota tämä samannäköisyys
hämmästytti; eräs toinenkin meistä, joka tunsi saman neidin,
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huomasi sen. < )len vakuutettu, että jos tämä cskirnonaineti
komeassa puvussa vietäisiin johonkin europalaiseen salonkiin,
niin herrat parveileisivat hänen ympärillään ja pitäisivät häntä
hyvin viehättävänä.

Yleensä kasvot ovat pyöreät, leveillä, korkeilla poski-
päillä, ja varsinkin naisilla hyvin lihavat, usein hyvin pullotta-
villa poskilla, silmät ovat mustat ja vähän vinot, nenä latus-
kainen, sen huippu leveä ja varsi silmäin kohdalla kapea. Kas-
vot yleensä ovat kuin olisi niitä edestäpäin tasoitettu, niin että

ne ovat sivuille leventyneet. Naisilla ja varsinkin lapsilla ovat
kasvot usein niin tasaiset, että voisi asettaa poskipäästä toiseen
viivottimen niin, että se ei sanottavasti nenää rutistelisi: vie-
läpä muutamilla lapsilla on keskusta syvennykselläkin. Se ei
ole europalaisen mittakaavan mukaan kaunista; vaan eskimo-
lainen ei miellytäkään muukalaista kauneudellaan, vaan rasva-
kiiltoisilla kasvoillaan ilmenevällä ystävyydellä, tyytyväisyy-
dellä ja hyväntahtoisuudella.

Jäsenet, kädet niin kuin jalatkin ovat ihmeen pienet ja
hyvin muodostuneet. Aluodot niissä ovat pyöreät: kulmikkuus
ei loukkaa, ja niin on heidän vartalonsakin. Eskimolaisten
silmissä varmaankin heidän omat naisensa ovat kauneimpia,
ja kuta lihavampi, sitä kauniimpi. Alina sen vuoksi luulen, että
europalaisilla kaunottarilla tuskin olisi toivoa saada palkintoa
Grönlannin itärannalla. Siellä muuten ei ole puutetta naisista.

Hiukset ovat sysimustat. Miehillä on tavallisesti tukka
otsalta koottuna helminauhalla ja valuu vapaasti hartioilla. Hiuk-
sien vähentämistä pidetään vaarallisena. Yhdellä ja toisella,
joilla ei tällaista nauhaa ole, on tukka ympäri koko pään lei-
kattu hain leukaluulla: sillä heidän uskonsa mukaan ei saa
millään ehdolla koskettaa raudalla tukkaa. Omituista on. että
jos mieheltä kerran nuorena on tukka ympärileikattu, niin
täytyy se tehdä koko elämän ajan ja sitä paitse aina noudattaa
määrättyjä muodollisuuksia. Niinpä esim. hänen koiriltaan pe-
nikkana leikataan korvat ja häntä. Naiset sitovat tukkansa
päälaelle nutturalle, joka sidotaan nahkanauhalla ja joka pitää
olla niin pystössä kuin mahdollista. Varsinkin nuorille naimat-
tomille naisille se on tärkeää, ja tätä varten he vetävät kireästi
tukan taaksepäin ohimoilta ja otsalta, niin että se vähitellen
irtautuu ja he varsin nuorina joutuvat paljaspäiksi. Sellainen
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pää ei ole kaunis näky: vaan he ovat jo aikoja sitte olleet
naimisissa ja turvatut. Eskimolaisellc neidille on yhtä tärkeää
tukkansa kiristäminen kuin europalaiselle naiselle vartalonsa
kuristaminen. Siinä he ovat yhdenlaisia; kuitenkin eskimolai-
ncn muoti on paljoa vähemmin vahingollinen kuin europalainen.

Siinä teltassa, jossa me olimme, oli kaikilla naisilla kau-
niit, tahi ehkä oikeimmin sanottu, vähemmin vastenmieliset
kasvot kuin miehillä, joilla kuitenkin kaikilla oli hyvin ystä-
vällinen muoto. Aliehet olivat, kuten tavallista, parrattomia,
paitsi yksi, jolla oli harvaa mustaa parran-haituvaa leuvassa ja
ylähuulessa.

Istuttuamme jonkun aikaa, nousi muuan teltan isiä (se,
jolla oli arvokkaan näköinen muoto) ja meni ulos. Hetken
kuluttua hän tuli takaisin kädessään pitkä hylkeennahkainen
pyytöhihna, jota, istuttuaan penkille, rupesi kehimään vyyh-
diltä. Alina katselin vähän hämmästyneenä tätä puuhaa, kun
en tiennyt, mikä oli tarkoituksena. Vaan sitte hän otti puuk-
konsa, leikkasi palasen, nousi penkiltä ja antoi nauhapalan
muutamalle meistä. Sitte hän katkasi toisen yhtä pitkän palan,
antoi sen taas toiselle meistä ja niin hän jatkoi, kunnes me
kaikki kuusi olimme saaneet sellaisen nahkanauhapalan. Sen
tehtyään hän katsoi hymyillen ympärilleen, varsin tyytyväisenä
itseensä ja koko maailmaan. Sitte eräs toinen meni ulos ja
toi aivan samallaisen hylkeennahkanauhan, joka samalla tavoin
jaettiin meille. Sitte taas kolmas mies, ja niin jatkettiin, että
meille kokousi neljä viisi nahkanauhapalastakullekin. He var-
maankin antoivat meille mitä heillä parasta oli, ajatellen, että
meille niistä on jotakin hyötyä. Nauha oli erinomaisen lujaa,
ja sillä eskimolaiset sito\rat pyytörakon harppunan kärkeen.

Kun he olivat osoittaneet meille anteliaisuuttaan, istuimme
hetken katsellen toisiamme. Alina odotin heidän merkeillä al-
kavan selittää meille, että he toivovat jotakin vastalahjaksi.
Ja hetken kuluttua nousikin se ensimmäinen mies ja toi jota-
kin, jota pidettiin kallisarvoisena kapineena. Se oli vanha ruos-
tunut ja kömpelötekoinen kivääri, jossa oli mitä kummallisin
hanavärkki, etten mokomaa eläissäni ole nähnyt. Tuo hana
oli suuri rautapalanen, jossa oli iso reikä, mihin sormi pistet-
tiin virittäessä. Kuten sitten huomasin, tämä oli tavallinen,
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Grönlannin länsirannalla käytännössä olevia kivärcjä, joka on
tehty vasituisesti kajakissa käyttämistä varten.

Suureksi ylpeydekseen näytettyään meille tätä kummal-
lisuutta ja kun me olimme osoittaneet mitä suurinta ihmette-
lyämme, näytti hän muutamilla selittävillä liikkeillä, että hä-
nellä ei ollut mitään siihen pantavaa. Alina en aluksi ollut
ymmärtävinäni hänen tarkoitustaan; vaan kun se ei käynyt
pitemmälle laatuun, täytyi minun hänelle tehdä ymmärrettä-
väksi, että meillä ei ollut mitään siihen tarkoitukseen annet-
tavaa. Hän kävi surullisen näköiseksi ja pani pois kiväärinsä.
Kummallista kyllä, toiset eivät vähintäkään näyttäneet odotta-
vansa vastalahjaa. He olivat edelleenkin niin vierasvaraisia ja
ystävällisiä, että enempää ei voi. Vaan kyllä he odottivat lah-
joistaan palkintoa, ja he saivatkin luonnollisesti, vaan vasta
seuraavana päivänä.

Vieraanvaraisuudella muuten tällä rannikolla ei ole mi-
tään rajoja. Pahinta vihollistaankin he voivat kohdella hyvin
ja elättää häntä kuukausia, kun häntä asianhaarat pakottavat
tulemaan heidän luo. Luonto ja heidän kiertelevä elämän-
tapansa on heitä pakottanut nauttimaan ja osoittamaan vieras-
varaisuutta, ja vierasvaraisuus on juurtunut heillä laiksi.

Oltuamme teltassa niin kauan kuin meitä halutti, läh-
dimme ulos. Ale valitsimme nyt itsellemme telttapaikan muu-
tamalla kallionharjalla veneidemme luona ja olimme jo ruven-
neet kantamaan tavaroitamme maalle, kun joukko eskimolaisia
syöksyi veneiden luo, ja siinä oli sitte käsiä auttamassa meitä
laatikkojen ja säkkien kantamisessa törmää ylös. Jokaiselle
esineelle huudettiin ihmettelyä; hymyiltiin, naurettiin ja oli ta-
vattoman hauskaa. Varsinkin suuret, kirkkaat läkkipeltilaatikot,
joissa oli suuri osa ruokavarojamme, herättivät vilkasta ihmet-
telyä. Ne kulkivat kädestä käteen ja niitä katseltiin ja tarkas-
teltiin joka puolelta.

Pian veneet olivat tyhjät, ja meidän oli nyt saatava ne
maalle. Heti kaikki tarttuivat kiinni, toiset veneisiin, toiset
köysiin ja vetivät ylös törmää. Vähintään oli kaksi- tahi kolme-
kymmentä paria käsiä vetämässä tyhjää venettä. Se oli ääret-
tömän hauskaa, ja kun muuan meistä rupesi merimiehen tavoin
laulamaan: :Joka mies, vetuvee, ehei, vetuvee!» silloin heidän
ihastuksensa oli rajaton; he yhtyivät huutamaan, nuoret ja van-
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liat, ja nauroivat niin, että tuskin voivat köydestä kiinni pitää.
Ale varmaan olimme heidän mielestään aika hauskoja poikia.

Pian veneet olivat maalla, ja me rupesimme pystyttämään
telttaamme. Se oli sellainen toimi, jossa heidän piti olla mu-
kana; sillä mikään ei huvita eskimolaista suuremmassa mää-
rässä kuin sellainen, joka muistuttaa hänelle omia elintapojaan,
niin kuin teltta, veneet ja m. s. Nämä nimittäin eivät ole hä-
nelle niin täydellisesti vierasta kuin monet muut esineet, joita
meillä on mukanamme, ja heillä 011

tarkka silmä huomaamaan kaikki, mitä
meillä tässä suhteessa on parempaa tahi
huonompaa kuin heillä. Niinpä he täy-
dellisesti ymmärsivät ihmetellä, miten
sukkelasti me pystytimme pienen telt-
tamme, joka oli paljoa pienempi kuin
heidän suuri ja raskaasti liikuteltava
nahkatelttansa, vaan toisekseen ei myös-
kään niin lämmin.

Aleidän vaatteemme myöskin olivat
tietysti heidän ihmettelynsä esineitä; var-
sinkin lappalaisten puvusta heillä oli
paljo tekemistä. Korkeat, nelikulmaiset
lakit, joissa neljä nurkkaa tuipotti pys-
tössä, ja heidän avarat paidantapaiset,
puna- ja keltareunaiset röijynsä olivat
heistä ihmeellisen merkilliset; vaan vielä
ihmeellisempää oli, kun lappalaiset illalla
näyttäysivätporonnahkapeskeissään. Sil-
loin piti jokaisen tulla koettelemaan ja
karvoista nykimään tuota ihmeellistä
nahkaa, jota eivät eläissään olleet näh-

Eskimolaispoika Kap
Billestä.

(Valokuvan mukaan.)

neet. Sillä se ei ollut hylkeennahkaa, ei karhunnahkaa, ei ke-
tunnahkaa. Olisikohan se koirannahkaa? Ja he viittasivat ul-
vovia koiria. Vaan ei, ei sitäkään, ja heidän mielikuvituksensa
oli lopussa. Balto aukasi kielilippaansa ja teki osoittelevia
merkkejä käsillään pään päällä, siten merkiten poronsarvia;
vaan eskimolaisten järki oli pysähdyksissä. He eivät arvaten-
kaan olleet koskaan poroa nähneet. Eikä poro oleskelekaan
niissä osissa itärantaa, jossa he matkustelevat.
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Sitte jaettiin ateria, ja mc söimme iltasemme istuen teltan
oven edustalle, lukuisan yleisön ympäröimänä. Alonenkertai-
sessa kehässä heitä seisoi, miehiä, naisia ja lapsia, tarkoin seu-
raten jokaista lihakorppupalasta, jonka suuhumme pistimme.
Ale emme olleet tietävinämmekään, että heillä vesi kiehui
suussa nähdessään näitä herkkupaloja, sillä meillä ei ollut lei-
pää yli tarpeittemme, ja jos me olisimme jakaneet kaikille
näille suille, niin olisi syntynyt suuri kolo leipävarastoommc;
vaan ci ollut mukava syödä, kun sellainen joukko oli vahti-

Eskimolainen Kap Billestä.
(Valokuvan mukaan.)

massa joka-ainoaa suupalaa. Iltasen syötyämme menimme kat-
selemaan leiriä.

Alhaalla rannalla oli koko joukko kajakeita ja pari nais-
väenvenettä, joita halulla katselin. Altman mies oli hyvin innos-
tunut näyttelemään minulle kaikkia. Alihin tahansa katseeni
osui, niin hän oli heti valmis selittämään liikkeillä. Ennen
kaikkea hän oli halukas näyttämään omaa kajakkiaan. mikä
oli varustettu luukoristeilla, ja hänen aseillaan, jotka kaikki
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olivat hyvässä kunnossa ja runsaasti koristetut luuleikkauksilla.
1 1 ai]»punastaan hein kuitenkin enin ylpeili, jonka pitkää, sarvi-
valaan hampaasta tehtyä tutkainta hän riemuiten näytteli. Hän
myöskin selitti minulle hyvin selvästi, miten linkopuuta käyte-
tään ja miten harppuna sen avulla sinkoaa suuremmalla voi-
malla. Kajakistaan ja aseistaan on jokainen eskimolainen
hyvin ylpeä, ja niiden koristelemiseen hän panee paljo työtä.

Aurinko oli jo laskenut ja yö saapunut, ja tämä kaikilta
puolin lumen ja jään ympäröimä näkymö esiintyi vielä haa-
veellisemmissa piirteissä. Tummia olentoja liikkui edestakaisin
vuorella; kummallisimmalta näyttivät niiden naisten haamut,
jotka kantoivat lapsia selässään amautissa; :;:) näytti siltä, kuin
heillä olisi ollut suuret kyttyrät selässä. Joka teltasta kuu-
motti ohuen suolinahka-esiripun läpi punertava valo, joka teki
hauskan ja lämpöisen vaikutuksen ja johti ajatukset kauas pois.
Se oli kuin läpikuultavien värillisten lyhtyjen valo ja muistutti
xalaisttija puistoja ja kesäjuhlia kotona. Vaan näiden esirippu-
jen takana eli suruton ja onnellinen suku ehkä täysin yhtä
onnellisesti kuin moni valtameren toisella puolen.

Oli aika mennä levolle. Sitä me tarvitsimme hyvin, sillä
viime vuorokausina olimme nukkuneet hyvin vähän. Ale levi-
timme makuusäkkimme teltan lattialle ja panimme maata,

rämä taas oli mitä suurimpia huveja eskimolaisille ja heti ke-
rääntyi sankka katsojajoukko teltan ovelle, eikä yksistään mie-
hiä: toinenkin sukupuoli oli runsaasti edustettuna. Heitä ei
vähintäkään haitannut se, että me riisuimme toisen vaatekap-
paleen toisensa jälkeen, kunnes viimein olimme aivan ylisil-
lämme. Vaan minkäs siihen teki? Ei olisi ollut erittäin kohte-
liasta pyytää naisia poistumaan: jos olisimmekin voineet saada
selitetyksi, että meidän käsityksemme mukaan oli sopimatonta.'
että naiset seisovat katselemassa, kun herrat riisuutuvat, niin
olisi se varmaankin herättänyt hämmästystä ja varmaan inhoa-
kin; vaan toisekseen olisi liiaksi vaadittua olla koko yönä mc-

*) Amaut on röijyn kaltainen vaatetus, jota käyttävät naiset, joilla on
pieniä lapsia. Selässä siinä on pussin tapainen aukko, jonka alaosassa on paulat,
otka amautin päältä sidotaan vyötäisiin. Tässä pussissa lapsen on mukava ja
ämmin istua, kun äidin ruumis sitä lämmittää, ja siinä lapsi seuraa äitiä kaiken-
aiseen työhön ulkokausteella samoin kuin matkoillakin. Eskimolaisäiti harvoin
ättää lastaan.
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nemättä levolle. Reippaasti toimeen! Paljo rattoa herätti se,
kun me ryömimme sakkoihimme ja toinen ruumis toisensa jäl-
keen katosi, kunnes lopulta ei ollut koko retkikunnasta näky-
vissä kuin kuusi päätä — ja sitte vedettiin teltan ovi kiinni ja
hyvää yötä!

Sen yötä voimme siis nukkua aivan huoleti vahtia pitä-
mättä, ja hyvin me nukuimmekin, välittämättä koirain ulvon-
nasta ja muusta metelistä. Vasta myöhään aamulla heräsimme
ja kuulimme eskimolaisten olevan täydessä toimessa ulkona.

Eskimolainen Kap Billestä.
(Valokuvan mukaan.)

Teltan oven raosta näimme hei-
dän kulkevan levottomina edesta-
kaisin odottaen, että teltan ovi au-
kiaisi ja he saisivat taas huvittaa
silmiään kaikella ihmeellisellä, jota
siellä sisällä oli. Ale näimme, että
he, luultavasti meidän olomme ta-
kia olivat pukeutuneet parhaisiin
vaatteisiinsa; heidän valkoiset suo-
linahkapaitansa eli päällysröijynsä
loistivat kuin liina, ja he kulkivat
edestakaisin katsellen mielissään
itseään.

Meidän veneidemme luona oli
koko väenkokous. Aluutamia istui
veneissä, toiset seisoivat ympärillä,
ja jokainen rautakiskotus ja jokiki-
nen osa sisustuksessa tutkisteltiin
tarkoin sekä silmin että käsin, vaan
vähintäkään vahinkoa ei tehty. Tel-
tan ovi avattiin, ja taas seisoi siellä
katsojajoukko,moninkertaisessa ke-

hässä ; kurkotettiin varpaillaan, pää pään yläpuolella, nähdäk-
seen, miten me makasimme säkeissämme, miten tulimme niistä
ulos ja miten minkin vaatteen puimme päällemme. Aieidän
vaatteistamme ei mikään niin suurta hämmästystä herättänyt
kuin värillinen vyö. joka oli Kristiansenilla vyöllä. Se oli kir-
jailtu pillihelmillä ja siinä oli suuri messinkisolki. Sitä heidän
täytyi saada koetella sormin ja sitte he ammuivat ihastuksesta.
Vaan ei siinä kyllin: kun Kristiansen oli saanut takin pääl-
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leen ja meni ulos, niin juoksi muuan mies hänen jälkeensä ja
nosti takkia saadakseen nähdä vyötä. Ja sitte he taas, niin
kuin illallakin, saivat nähdä meidän syövän einettämme, liha-
korppuja ja vettä.

Syötyämme, menimme ulos katselemaan. Olimme päät-
täneet, ettemme kiiruhda nyt tänä aamuna, vaan olemme vä-
hän näiden ihmisten parissa, ennen kuin jatkamme matkaamme.

Minä koetin heidän huomaamattaan ottaa valokuvaa kat-
sojajoukosta, joka ympäröi meidän teltan oven, vaan kun suun-

„Hän oli varsin nuori ja oli miellyttävän näköinen — —

"

(E. Nielsen, valokuvan mukaan.)

tasin koneen heitä kohti, niin muutamat huomasivat sen, ja
heti syöksyivät erilleen aivan kuin peläten, että koneesta syök-
sähtää laukaus tahi joku muu noidan nuoli. Ja toinen koetus
muutamasta joukosta vuorella onnistui yhtä huonosti. Lopuksi
onnistuin saamaan heistä muutamia kuvia pitämällä heidän
huomionsa muuhun kiinnitettynä.

Sitten kulin koneineni ympäri leirin. Aluutaman pienen
teltan ulkopuolella, joka oli syrjässä muista, tapasin erinomaisen
ystävällisen naisen, joka näytti olevan perheen äiti. Hän oli
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varsin nuori ja oli miellyttävän näköinen, hymyilevät, veitikka-
maiset kasvot, vinot silmät, joita hän käytti hyvin veikistele-
västi ja viehättävästi. Hän ei ollut pannut suurta huolta pu-
kuunsa, joka oli luultavasti seuraus siitä, että hän kuului tur-
vattujen eli naitujen säätyyn. Vaan vaatteethan ovat sivuasia.
Selässä oli hänellä amautissa pieni musta palleroinen, johon
hän näytti olevan hyvin ihastunut. Samoin kuin monet muut
äidit, hänkin oli hyvin halukas siihen, että pienokainen olisi

„Sitte tuli talon herra
teltasta .»

(Valokuvan mukaan).

avannut mustat silmänsä selälleen ja
katsellut minun vähäpätöistä perso-
naani. Keskustellessamme, mikäli par-
haite taisimme, onnistui minun saada
huomaamattaan useampia pikavalokuvia
hänestä.

Sitte tuli talon herra teltasta, vaan
ei näyttänyt vähintäkään hämmästyvän
tapaamastaan vaimonsa kahden kesken
vieraan herran kanssa. Hän oli nähtä-
västi nukkunut, sillä hän ei oikein voi-
nut pitää silmiään auki päivänvalossa,
jonka vuoksi hän pani silmilleen suojuk-
set, puusta tehdyt lumirillit. llän oli
vankkarakenteinen mies, uskollisen nä-
köinen olento. Hän oli hyvin ystäväl-
linen ja näytteli minulle tavaroitaan.
Kajakkilakistaan varsinkin hän näytti
ylpeilevän ja välttämättömästi tahtoi mi-
nua koettamaan sitä, ottaen kaunistele-
matta minun lakkini ja pannen sen pää-
hänsä. Alinua ei kumpikaan miellyttä-
nyt isosti; tuo paksu musta tukka tun-

tui minusta epäilyttävälle ja minä laitoin niin, että hänen huo-
maamattaan sain pyyhkiä lakkini sisustan ennen kuin sen
panin taas päähäni. Sitte hän näytti minulle naistenveneen
y. m. ja minun täytyi lopuksi lähteä kesken kaikkea päästäk-
seni hänestä erilleen ja jatkamaan kulkuani.

Ale kurkistimme ovesta sisään useimpiin telttoihin. Aluu-
tamassa seisoi kaksi nuorta tyttöä, jotka juuri ottivat padasta
suuren kalalokin ja rupesivat syömään sitä toinen toisesta
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päästä, toinen toisesta, ja heidän kasvoillaan loisti mielihyvä.
Linnussa oli tosin höyhenet suurimmaksi osaksi jälellä, vaan se
ei näyttänyt neitokaisia haittaavan paljo; luultavasti he sylek-
sivät höyhenet pois.

Aluutamat naiset olivat huomanneet, että lappalaiset käyt-
tivät saraheinää kengissään ja tulivat nyt mielittelevästi hymyil-
len ja tuoden koko sylillisen heiniä meille. Ale luonnollisesti
kiitimme hymyillen yhtä suloisesti takaisin. He rupesivat mer-
keillä kysymään, emmekö tahtoisi vastalahjaksi antaa heille
muutamia silmineuloja. Sen olisin tosin voinut tehdäkin, sillä
olin ottanut mukaani joukon tätä lajia vaihtotavaraa, joka on
kalliissa hinnassa Grönlannin itärannalla. Vaan tahdoin säästää
ne mahdollisen talveksi jäännin varalle, jolloin niistä olisi hyötyä.
Annoin sen vuoksi naisille niiden sijasta läkkipeltilaatikon, jossa
oli ollut konserveja. Tästä lahjasta he riemastuivat rajattomasti;
heillä silmät loistivat, ja he riensivät pois näyttämään laatikkoa
muille. Heinät tulivat muuten lappalaisille hyvään aikaan, sillä
lioilla alkoi olla niistä puute, ja ilman heiniä kengissä on lap-
palaisen vaikea toimeentulla. Aiuuten heillä oli paljo muistu-
tuksia eskimolaisten heinistä: ne eivät olleet koottuja oikealla
vuoden ajalla; ne olivat talven palelluttamia, ei ollut syksyllä
tuoreena leikattu ja sitte kuivattu. Ei auttanut mitään, jos
lappalaisille selittikin, että eskimolaisilla ei ole tapana koota
enempää kuin mitä juuri tarvitsevat.

Vaan nyt tuli meidän pian lähteäkin ja me aloimme vähi-
tellen laittautua järjestykseen sitä varten. Silloin tuli muuan
mies ja kysyi merkeillä, ajoimmeko pohjoiseen ja kun me vas-
tasimme myöntävästi, niin hänen muotonsa kirkastui; hän ja
hänen seuransa aikoi myös sille suunnalle ja heti hän juoksi
takaisin ilmoittamaan toisille. Koko leirissä syntyi lähdön elä-
mää ja liikettä ja kun europalaiset ja eskimolaiset kilpailivat,
kummat heistä ennen saa telttansa puretuksi, veneet vesille ja
lastatuiksi, niin koirat, jotka huomasivat mitä oli tekeillä, pani-
vat toimeen kauhean konsertin, koettaen toinen toistaan ko-
vemmin ulvoa.

Telttakunta, jonka luona olimme edellisenä iltana olleet,
aikoi etelään päin. Ennen matkalle lähtöä korvasimme ne
lahjat, joita olimme saaneet. Alina menin sitä varten telttaan,
jossa muutamia miehiä istui puolialastomina ruokahommissa.
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Kun jokainen sai läkkilaatikon, niin he ilahtuivat kovasti, ja
muutamat näyttivät miten he niitä käyttävät juoma-astioiksi.
Ulostullessani tapasin sen pyssynomistajan. Hän taas teki
merkkejä, että hän tarvitsi kruutia; vaan kun kävin hakemassa
suuren läkkilaatikon ja annoin hänelle, niin hän tuli hyvin tyy-
tyväiseksi. Pian olivat kaikki nuo suuret nahkateltat puretut
ja kuormitetut veneisiin. Oli hämmästyttävää nähdä, miten
joutuisasti eskimolaiset voivat valmistua matkalle kaikkine
maallisine omaisuuksineen ja talouksineen; vaan olikin siinä
monet kädet liikkumassa. Ale olimme pian valmistumassa läh-
töön, kun muutamassa säkissä olevan suola-astian kansi aukesi
ja suolat hajosivat ruokavarojen sekaan. Se oli heti korjattava,

Eskimolaisleiri Kap Billessä.
(E. Nielsen, valokuvan mukaan.)

ja sen takia viivyimme, niin että eskimolaisten täytyi lähteä
joku aika ennen meitä. Kaksi naisväenvenettä lähti etelään
päin, jossa nyt oli avovesi, ja toiset kaksi naisväenvenettä ka-
tosi pian muutaman niemen taa pohjoiseen päin.

Kajakkimiehet viipyivät kuitenkin vielä; heidän oli otet-
tava sydämmellisemmät jäähyväiset ennen eroamistaan, mo-
neksi vuodeksi luultavasti, ja me nyt saimme nähdä varsin
hassunkurisen näyn. Kajakkeja oli ainakin 12, ja ne asettuivat
vierekkäin, linjasuoraan riviin, aivan kuin sotamiesrivi. Alina
ihmettelin, mitähän tämä kummallinen manöveri merkitsee,
vaan pian pääsin selville. Nuuskasarvet otettiin esille ja ne
kulkivat miehestä mieheen; sarvi avattiin ja nostettiin voimak-
kaasti monet kerrat nokkaan; molemmat sieramet piti saada
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täpösen täyteen. Liikkeellä oli useampia sarvia, ja kun joka
sarvi kävi kaksi kertaa kullakin miehellä, niin voi ajatella hel-
posti, mitä määriä siinä nuuskaa kului; muutamat nuuskasivat
niin, että ihme ja kumma, jotta eivät suistuneet siimalleen ka-
jakissaan.

Minä olisin valokuvannut heidät, vaan viivyin niin kauan,
että rivi oli jo osaksi murtunut ja useita kajakkeja kiiti etelään
päin jäiden läpi.

Kajakkimiesten jäähyväiset Kap Billen luona.
„
— — useita

kajakkeja kiiti etelään päin jäiden läpi."
(A. Bloch, valokuvan mukaan.)

Nuuskaa tarjoamalla itärannan eskimolaiset hyvästelevät
toisiaan; se on suunnille samaa, kun meillä talonpojat tarjoavat
toisilleen lähtöryypyn. Tässä tapauksessa olivat etelästäpäin
tulijat tarjoajia. He olivat nähtävästi olleet tanskalaisissa siirto-
kunnissa länsirannalla lähellä Kap Farväliä, ja eteläänpäin me-
nijät olivat arvatenkin sinne matkalla.

Xäitä kauppamatkoja eskimolaiset tekevät varsin usein.
Heillä on hyvä taival kauppapuotiinsa; niiltä jotka etäimpänä
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asuvat, menee tällä matkalla hyvinkin pari vuotta. Tuollainen
kauppamatka edestakaisin voi siis kestää 4 vuotta tahi enem-
mänkin. Alonta sellaista matkaa ei voi tulla yhden ihmisijän
ajalle, vaan ne retket, jotka ehditään tehdä, riittävät tarpeeksi
asti vaikuttamaan vahingollisesti. Voisi luulla, että hyödyllisten
aineiden tarve ajaa heitä matkoille. Vaan niinpä tuskin lienee.
Varsinainen matkaan kiillottaja on tupakan halu. Grönlannin
itärannikon asukkaat eivät polta eivätkä pure tupakkaa, vaan
sen sijaan he nuuskaavat pahemmin, kuin koskaan olen kenen-
kään ihmisen nähnyt sitä tekevän. Tavallisesti ostetaan rulla-
tupakkaa, niin sanottua hollantilaista rullaa. Siitä nuuska val-
mistetaan siten, että tupakka leikataan paloihin, kuivataan hyvin
(lampun päällä) ja jauhetaan hienoksi laakakivillä. Siihen seo-
tetaan useimmiten jauhettua vuolukalkkia, kvartsia tahi muuta
sellaista, jotta se on karkeampaa ja ärsyttävämpää.



Kolmastoista luku.

Yhä pohjoiseen pitkin rantaa.

§iihen kun mc vihdoin olimme valmiit lähtemään, olivat
t-. kajakkimiehet kadonneet paitse yksi, joka oli niin kohte-
lias, että jäi meitä odottamaan. Näyttämö ympärillämme oli
nyt niin tyhjä ja autio kuin tunti sitten oli täynnä elämää ja
liikettä, silloin telttoja, koiria, ihmisiä, nyt aurinko paistoi
lumelle, jäälle ja paljaille kallioille.

Veneet suunnattiin pohjoiseen. Avovettä oli aluksi, ja me
soutaa kiskasimme reippaasti, sillä toiset olivat paljoa edellä,
ja kun toivoimme meille olevan hyötyä heistä, he kun tuntevat
kulkupaikat ja jääsuhteet, halusimme mielellämme kulkea hei-
dän seurassaan. Ei viipynyt kauan, ennen kuin tavotimme
heidät. He olivat muutaman niemen suojassa ja näyttivät ole-
van neuvottomia; toisessa veneessä muutamat naiset nousivat
seisomaan ja viittoivat meitä tulemaan. Lähemmäksi pääs-
tyämme he pyysivät merkeillä meitä menemään edelle ja
aukaisemaan tien, sillä jää oli ahtautunutta. Tämähän oli suora
vastakohta siihen, mitä olimme odottaneet; me siis laskimme
heidän ohitsensa kahden suuren jäätelin väliin, jotka olivat
lähekkäin ja joita ei näyttänyt voivan saada erilleen. Nämä
ne olivat pysäyttäneet eskimolaiset. Kun me pysähtymättä
laskimme toisella veneellä jäiden väliin ja, käyttäen sitä kii-
lana, me kaikki kuusi miestä työnsimme pitkillä bambukekseil-
lämme yhtaikaa, niin nämä jättiläistelit siirtyivät toisistaan, ja
eskimolaisten hämmästys oli rajaton, he sen ilmaisivat tuolla
kummallisella äänellään. Me nyt kulimme edellä raivaten tietä
jäässä, joka kaikkialla oli hyvin helppoa murtaa; meidän jäles-
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sämme tuli eskimolaisten kaksi naisväenvenettä, ja sivuilla kul-
kivat kajakit, joita oli neljä. Jokaista meidän liikettämme seu-
rasi innokas, voimakas ammuminen, joka tosin oli kehottavaa,
vaan kaukana sointuisasta musiikista.

Ale pidimme hauskaa kajakkimiesten lakkaamattomalle
nuuskaamiselle. Erittäinkin yksi heistä oli erinomainen tässä
suhteessa. Hän pysähtyi joka kymmenes minuutti kaivaakseen
esiin suuren sarvensa ja täyttääkseen molemmat sieramensa, ja
sitte hän aivasti väliin, niin että minulle jäi arvoitukseksi, mi-
ten hän pysytti kajakkiaan pystyssä. Kun hän sitte nuuskat-
tuaan katsoi meihin, nuuskan ja muun aineen valuessa ylä-
huulelle ja kyynelten juostessa silmistä, niin hänen lystikäs
naamansa oli sellainen näky, jotta me aina purskahdimme sy-
dämmellisesti nauramaan, johon hän vastaukseksi nyökäytti
päätään, hymyili ja näytti varsin tyytyväiseltä. Ja sitte me
huusimme aina vähäväliä toisillemme ainoan eskimolaisen sanan,
jonka korvamme erotti kaikesta siitä, mitä he meille huusivat,
nimittäin »pitssak'ase», jonka luulimme merkitsevän kaunista
tahi ihanaa matkaa, sillä sen sanan kuulimme aina, niin jään
läpi murtautuessamme kuin avovettä soutaessamme. Länsi-
rannalla saimme eskimolaisilta tietää, että se merkitsee: »te
olette reippaita» tahi »te olette hyviä:;.

Eskimolaisten suuria veneitä, niin sanotuita naisväen-
veneitä (eskimokielellä umiak) soutavat ainoastaan naiset. Puh-
dasrotuiset eskimolaiset pitävät miehen arvoa alentavana soutaa
niissä; vaan mies kyllä voi, tavallisesti perheen päämies, olla
peräsimessä; vaan sekään ei ole oikein mieluista jakernaimmin
he ovat kajakeissaan. Naisväenveneet ovat noin 10 metriä
pitkät ja enemmänkin, ja itärannalla ne ovat ylimalkaan lyhem-
piä kuin länsirannalla. Siihen on syynä ajojää, jossa pitkällä
veneellä on vaikeampi liikkua kuin lyhyellä. Aluuten näitä
veneitä yleensä on vaikea liikutella ajojäässä.

Niissä kahdessa veneessä, jotka meitä seurasivat, oli nais-
ten soutu hyvin kummallista. He alottivat soudun kauniisti,
sopivalla »moderatolla», vaan sitte jouduttivat tahtia »accele-
rando staccatossa», yhä kiihtyen, niin että soutajat joka vedolle
seisoivat veneissä ja koko toimi näytti kummalliselta hyppimi-
seltä; vaan juuri kuin olivat kiihkeintä :>allegro vivace», niin
he heittivät yhtäkkiä soudun, levähtivät vähän ja sama juttu
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taas. Tuollainen jakso ei kestänyt kauan, vaan ne seurasivat
tiheästi toisiaan.

Syynä tähän nopeaan tahtiin oli kai osaksi airojen lyhyys.
lällä kummallisella soututavalla he joutuivat kuitenkin sangen
hyvin, avovedessä yhtä joutuisaan kuin mekin, joka ei ollut
ihmekään, kun meidän veneissä oli vain kaksi miestä souta-
massa, jota vastoin heidän veneissään oli 7 kussakin. Kerran
pääsivät he edelle meistä: kun tapasimme heidät, niin oli jää
taas pysähyttänyt heidät, ja he viittoivat meille, että tulisimme
heitä auttamaan. Ale tulimmekin kekseinemme ja meitä nau-
ratti, kun näimme muutaman eskimolaisen työntävän suurta

summatonta jääteliä kepillä. Hänen puuhassaan, kun hän seisoi
yksin jääteliä vuovaamassa, oli äärettömän toivotonta; ei ke-
nellekään naiselle eikä kajakkimiehelle juolahtanut mieleenkään
mennä hänelle avuksi. Kun me kaikki kuusi miestä yhtä aikaa
työnsimme, niin jään täytyi väistyä, ja veneemme kulkivat läpi.
Ale menimme edelleen, vaan pitkät naisväenveneet tarttuivat
kiinni ja paljolla työllä ne pääsivät vihdoin siitä. Niin kävi
usein; he jäivät kiinni siihen, missä me veneillämme olimme
juuri heille tien raivanneet; ja näin ollen me olisimme pässect
heistä kauas edelle, jollemme olisi odottaneet heitä.

Alinua muuten hämmästytti nämä kokemukset noista mo-
nella taholla kehutuista naisväenveneistä, joista Holm ja Garde
sanovat, että ilman sellaisia on mahdoton päästä kulkemaan
Grönlannin itärantaa. Tämä mielipide on kauan aikaa ollut
yleinen Grönlannin tanskalaisilla. Kun heillä itsellään ei ole
kokemusta venekulusta ajojäässä, niin eipä voikaan ihmetellä,
että he ehdottomasti luottavat grönlantilaisten etevämmyyteen
tässä, ja kun näillä on ainoastaan naisväenveneitä, niin on sel-
vää, että niitä pidetään parhaina samoin kuin myöskin sitä
välttämättömänä, että soutamassa ja kulettamassa on eskimo-
laisia. Alinun kokemukseni mukaan on ihan päinvastoin. Paljoa
parempia ovat europalaiset veneet, joissa on kykenevä, tottu-
nut europalainen väestö. Se mielipide, että europalainen vene
ei olisi tarpeeksi kantava, on mielestäni perusteeton.

Päivän kuluessa meidän europalaisten piti saada vähän
syödäkin ja me pysähdyimme annoksien jakamista varten.
Eskimolaiset, jotka voivat syömättä kestää ihmeteltävän kauan
aikaa, jatkoivat matkaansa. Kaksi kajakkimiestä jäi kuitenkin
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meidän luoksemme ja tarkkaan katselivat syöntiämme. Heille
kiitokseksi annoimme muutamia palasia hienoa leipää, josta he
ilahtuivat ikihyviksi. Alatkalle lähdettyämme pian tavotimme
niin paljo, että saimme heidät näkyviimme. Ale huomasimme
silloin, että kaksi kajakkimicstä oli noussut vuorelle Rudin
saaren pohjoispuolella ja seisoivat siellä katsellen merelle poh-
joiseen päin. Se oli huono merkki; jää varmaan oli läpipääsc-
mätöntä. Ennenkuin saavutimme heidät, niin he olivat siitä
lähteneet ja menneet vuonon yli saaren ja mantereen välitse.

Oli alkanut myrskyksi muuttua, taivas oli mustunut, ja
alkoi sataa. Ale pukeusimme ruskeisiin sadevaatteisiimme ja
pelkäämättä jatkoimme matkaamme; vaan emme olleet pääs-
seet kauas maalta, ennen kuin näimme eskimolaisten veneiden
tulevan meitä vastaan. Päästyämme heidän luo, kaikki naiset
alkoivat huolestuneen näköisinä viitata taivaalle: miehet myös-
kin selittivät merkeillä, että jää edessäpäin oli ahtautunutta ja
että meidän kaikkien pitäisi laskea maalle tekemään telttaa ja
nukkumaan. Alina heille osoitin, että me aijoimme jatkaa mat-
kaa, vaan he vastasivat, että oli kerrassaan mahdoton päästä
kulkemaan. Sitä minä epäilin isosti, vaan en tahtonut jatkaa
ennenkuin maalta joltakin vuorelta saan omin silmin nähdä
miten asia oli.

Ale laskimme sitte kaikki maalle päin; näisväenveneet
suuntasivat saaren rantaan maanpuolellc, vaan me laskimme
lähimpään niemeen. Kun muuan kajakkimies huomasi sen,
niin hän seurasi meitä käyttääkseen kaiken houkuttelukykynsä,
minkä vain merkeillä kykeni esiinsaamaan. Kun hän yrityk-
sensä huomasi turhaksi, niin hän hyvin surullisena meni tie-
hensä; erojaislahjaksi hän sai läkkipeltilaatikon, joka näytti
huojentavan hänen suruaan.

Syynä eskimolaisten matkan keskeyttämiseen oli nähtä-
västikin sade; heistä ei ollut mieluista kastua, — varsinkaan
naisista, eikä sitä ole kummasteleminenkaan, sillä heidän nah-
kavaatteensa eivät märkinä tunnu iholle hyvältä; useilla nai-
silla oli myöskin rintalapsi amautissa selässään. Kummastele-
mista ei ole myöskään siinä, että he koettivat meitä saada
mukaansa leiriin: me olimme siksi hupaisia olentoja, jotta olisi
ollut hauska vielä olla vähän yhdessä meidän kanssamme.
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Sitä paitse saattoi aina jotakin herahtaa heille niistä hyvistä
tavaroista, joita meillä oli.

Me niin menimme edelleen, ja kieltämättä olimme vähän

„Kun
me

kaikki
6

miestä
yhtaikaa
työnsimme,
niin

täytyi
jäänväistyä." (E.

Nielsen,
tekijän

luonnoksen
mukaan.)

ylpeitä siitä, että me yksinämme jatkoimme matkaamme, jota
alku-asukkaat eivät uskaltaneet tehdä, vaikka tunsivat kulku-
paikat. Aluksi kävikin hyvin, vaan keskivuonolle tultuamme
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saimme kokea, että se ei ollutkaan lasten leikkiä. Jää oli jo-
tensakin ahtautunutta, ja raju virta pyöritteli suuria jäätelejä,
joka ei ollut hauskaa mylläkkää. Väliin nämä jättiläiset syök-
syivät vastakkain, väliin erosivat, ja täytyi olla tavallista varo-
vaisempi, ettei veneet pusertuneet. Ja kuta edemmäksi pää-
simme, sen pahemmaksi kävi. Kerran olimme kahden suuren
telin välissä, jotka kahden muun telin töykkäyksestä syök-
syivät ankaraa vauhtia toisiaan vasten; viime silmänräpäyk-

Näköala Kotkanpesästä etelään päin.
(Valokuvan mukaan.)

sessä saimme veneemme pelastetuiksi peruuttamalla ne niin
joutuin kuin suinkin.

lltapuolcen pääsimme hyvässä kunnossa toiselle puolen;
vaan ranta oli hyvin jyrkkä, eikä ollut helppoa löytää maallc-
nousupaikkaa. Muutamassa vuoren rotkossa oli kuitenkin sen
verran sijaa, että me, tyhjennettyämme veneet, saimme ne
hinausplokin avulla ylös. Kappaleen matkaa tästä oli vuoren
seinämässä penger, juuri niin parahiksi suuri, että saimme sii-
hen teltan. Meidän leirimme oli ihan kuin kotkanpesä kallion
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rinteellä ja me sen vuoksi nimitimme paikan Kotkanpesäksi.
Eskimolaiset sanovat läheistä seutua lugcrkajarjiX''iksi (621 10'
p. 1. ja 42 12' 1. p.i. Kallio teltanlattian alla ei ollut juuri
parhaita vuoteita, joilla olen maannut: se oli muutamalle suun-
nalle niin viestävä, että kun me seuraavana aamuna heräsimme
moitteettomasti nukuttuamme, niin löysimme itsemme toisesta
laidasta telttaa päällekkäin makaamassa.

Seuraavana päivänä oli taas päiväpaisteinen, ihana ilma.
Heti eteläpuolellamme oli suuri juoksujäätikkö. joka pistihe
kauas mereen; se oli sininen ja hajallinen, joten se auringon
paisteessa kimalteli kuin kristalli. Syötyämme kiirecmmittäin
eineen, laskettiin veneet vesille, lastattiin, ja valokuvattuamme
maiseman meidän eteläpuoleltamme, lähdimme taipaleelle. Kaik-
kialla oli ajojäätä, vaan se oli niin avonaista, että me jotakuin-
kin helposti mutkittelimme sen läpi.

Vähän puolipäivän jälkeen saavuimme pieneen saareen
Alogens Heinesenin vuonon suulla, siellä me laskimme erin-
omaiseen satamaan päivällistä syömään. Saari meistä oli kau-
niimpia paikkoja, mitä koskaan olemme nähneet: siellä kasvoi
ruohoa, kanervaa ja kukkia kaiken värisiä. Ylhäällä tapa-
simme kahden eskimohuoneen rauniot, ja siellä kasvullisuus oli
erittäin rehevä. Tuntui äärettömän hyvälle, kun sai heittäytyä
pitkälleen ruohikkoon lämpöisessä auringonpaisteessa, paistattaa
päivällä itseään ja antautua nauttimaan lyhyen levon suloutta.
Sitte muutamia kukkakimppuja muistoksi grönlantilais-idyllistä,
ja sitte veneisiin —• yhä vain edelleen pohjoiseen.

Se osa rannikkoa, jota tähän asti oli kulettu. ei ollut mi-
tään erinomaisen kaunista: se on matalaa, yksitoikkoista ja
karua. Useimmissa paikoin ulottuu lumikinokset ja jäätiköt
mereen saakka, ja verrattain harvassa paikoin pistäytyy esiin
harmaita, matalia kallioita. Toisella puolen Alogens Heinesenin
vuonon suuta, jonka ympärillä on rivi teräviä vuorenhuippuja,
tulimme ikäpuoleen päivää ihan uuteen seutuun. Täällä eivät
lumikentät eivätkä jäätiköt ulotu missään mereen saakka; kaik-
kialla on paljasta maata ja vuoria, jotka usein ovat melko kor-
keita, ja maallempana, varsinkin pohjoiseen päin näkyy mitä
ihaninta alppiseutua, jossa kukkulat ja huiput kohoavat mo-
nessa rivissä toistensa takaa.

Kaikki on suhteellista tässä maailmassa, ja tämä täydelli-
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sesti soveltui meihin, kun täällä meistä tuntui, että me olimme
tulleet hedelmällisiin seutuihin; kesäiset ajatukset ja kesäinen
mieliala valtasivat meidät täällä ajojään keskellä, ja sen vuoksi
vain, että me maalla näimme paljasta vuorta lumen ja jään
sijasta. — Pohjoisessa oli Tingmiarmiutin sinertävä alppimaa
kauan siintänyt meille houkuttelevana.

Kuta edemmäksi jouduimme, sitä suurempia jäävuoria
tapasimme, joista osa oli tarttunut matalalle rannalla. Iltapuo-

Suuri jäävuori Nagtoralikin itäpuolella.
(Valokuvan mukaan.)

leen Nagtoralikin länsipuolella tuli näkyviimme muutamia val-
keita huippuja, jotka kohosivat yli horisontin. Niillä oli omi-
tuinen muoto, niin että minä en kaualle aikaa ymmärtänyt
mitä ne olivat, vaan lopultakin huomasin, että ne olivat suuren,
mitä haaveellisimman muotoisen jäävuoren huippuja. Minä
otin etäältä jäävuoresta valokuvan; vaan tämä ei läheskään tee
sitä mahtavaa vaikutusta kuin itse jäävuori tultuamme sen luo.
Siitä kohosi kaksi jäähuippua aivan kuin siroja torninriukuja
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korkealle ilmaan: pystyjyrkän seinän yläosassa meni suuri
summaton aukko halki vuoren, ja alhaalle meri oli kaivanut
niin suuria luolia, että pieni laiva olisi voinut laskea jääkatok-
scn alle. Värit vaihtelivat kaikilla sinisen vivahduksilla tum-
minpaan merisinisecn saakka luolissa — se oli kuin purjehtiva
keijukaislinna, rakennettu sinikivestä — ja ympäriinsä seinä-
millä juoksi lorisevia puroja, joissa oli pieniä putouksia, ja
sisältä luolista kuului alituisesti tippuvan veden ääni. — Se

Maisema pohjoispuolella Tingmiarmiutvuonon suuta.
(Valokuvan mukaan)

oli kaunista, vaan niin outoa laatua, joka ajatukset kuletti lap
suuden satumaailmaan.

Pimeässä jonkun aikaa haettuamme leiripaikkaa, las-
kimme illalla muutamaan saareen 62" 25' p. 1. ja 42' 5' 1. p.
Tapamme mukaan tyhjennettiin veneet ja vedettiin maalle.
Tämä oli mahdollisesti sama paikka, »jossa grönlantilaisen sa-
dun mukaan on ollut taistelu europalaisella ja grönlanti-
laisella.»

Seuraavana aamuna (elokuun 2 p:nä) jatkoimme mat-
kaamme ja aijoimme kulkea suoraan vuonon yli pohjoiseen
Uvdlorsiutit-saaxtdL kohti, vaan jouduimme pian ahtojäähän,



YHÄ POHJOISEEN PITKIN RANTAA.236

jonka läpi oli mahdotonta murtautua. Aleidän täytyi kääntyä
takaisin ja kulkea maarantoja ja koettaa päästä läpi syvem-
mällä vuonossa. Kun jää näytti olevan sulloutunutta edem-
pänä, niin olimme juuri aikeessa mennä läpi salmen, joka on
mantereen ja mainitun saaren välissä, kun huomasimme tämän
eteläisessä niemessä eskimoteltan. Ale laskimme maalle saa-
daksemme tietoja kulkuväylästä pohjoiseen päin, vaan me häm-
mästyimme kovasti, kun rannalla oli meitä vastaanottamassa
naisia ja melkein alastomia lapsia, jotka arvelimme nähneemme
Kap Billen luona. He nauroivat meille ja hämmästykseilemmc
ja selittivät, että he olivat menneet meidän ohi nukkuessamme,
arvatenkin edellisen päivän aamulla. He olivat pystyttäneet
täällä telttansa suojaiselle paikalle, jossa oli ruohikkoa ja ka-
nervikkoa. Aliehiä oli näkyvissä ainoastaan yksi, joka seisoi
muutaman teltan luona ja laitteli kajakkiaan. Kaikki muut
olivat poissa. Luultavasti he olivat pyyntiretkellä, ruokavaroja
hankkimassa.

Ale kyselimme heiltä kulkuväylää saaren maanpuolitse,
vaan he osoittivat meille, että meidän piti kulkea ulkopuolitse;
salmi oli sitäpaitse niin kapea, että siitä ei voinut päästä.
Pämä tuskin oli totta, kun Holmin retkikunta kulki useat
kerrat siitä. Saaren ulkopuolelta pääsimme jotakuinkin hyvää
väylää. Jäätä tosin oli kaikkialla niemekkeissä, vaan mc mur-
tausimme läpi ja vetäydyimme pitkin maarantaa.

Puolenpäivän aikaan saavuimme Uvdlorsiutitin pohjois-
rannalle, jossa tapasimme hyvin kummallisen luolan, mikä meni
syvälle vuoreen.

Illalla soutaessa mme Ausiv 1'ti n saaren sivu, joka on Ting-
miarmiutvuonon pohjoispuolella, kuulimme maalta koirain ul-
vontaa, josta ymmärsimme, että eskimolaisia oli lähellä. Alutta
meillä ei ollut nyt aikaa kyläilemään, vaan jatkoimme matkaa
ja jäimme yöksi muutamalle saarelle Nuuarsuakiu luona (62-
-43' p. h, U

c 49' h P-»-
Seuraavana päivänä, elokuun 3 p:nä, aamulla puhalteli

siksi voimakkaasti maalta, että me päätimme koettaa purjeita.
Ne tehtiin kiireimmän kautta, toiselle veneelle teltan lattia-
vaatteesta ja toiselle ompelemalla pari pressua yhteen. Alussa
mentiin hyvää vauhtia pohjoiseen, ja väliin tuntui oikein haus-
kalle, kun veneet kallistuivat reunojansa myöten, ja kiitivät
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kapeaa väylää jäätelien välitse, jossa piti olla silmät auki varo-
massa, ettei jyskähetty jääteliin. Emme olleet kuitenkaan pur-
jehtineet kauan, ennen kuin huvi muuttui epäilyttävammaksi:
tuulen puuskat kävivät rajummiksi ja kääntyivät pohjoiseen.
Pian oli tuuli niin vastainen, ettemme voineet pitää purjeita
enään. Soudettuamme jonkun aikaa tulimme korkean ja jyrkkä-
rantaisen Umanarsuak-saaxen alle. Siellä syöksyi tuuli tuntu-
reilta sellaisella voimalla, että me saimme ponnistella kaikin
voimin päästäksemme eteenpäin. Ja pahemmaksi vain kävi.
Aleidän täytyi väliin vetää venettä jääteliltä pitäen päästäk=
semme eteenpäin ja kerran oli se pusertua jäässä, jonka myrsky
pani rajuun liikkeeseen.

Aleidän molemmat veneemme olivat tähän asti olleet
jotenkin yksissä, vaan nyt muuttui leikki vakavaksi; kumpi-
kaan ei välittänyt toisistaan, vaan piti vain huolta itsestään
miten parhaite taisi. Juuri kun oli pahin kohta, niin muuan
minun soutajistani veti airon poikki. Aleilla ei ollut yhtään
ehyttä airoa veneessä, no olivat kaikki katkenneet jäissä. Vaan
aikaa ei ollut tuhlata, täytyi soutaa muutamalla laparikkeisellä
airolla ja sitä lujemmin koettaa vastatuuleen. Väliin vihuri
puski meitä niin rajusti, että me vaikka miten ponnistimmekin,
sorruimme kuitenkin taakse päin. Sitte irtausi hankasen peu-
kalo. Se oli vielä pahempi onnettomuus kuin edellinen, sillä
airo oli hankasvaululla kiinnitetty hankasen peukaloon, jakaikki
muut soutupaikat olivat tavarain vallassa. Ilman pitempää vii-
vykkiä saatiin kuitenkin kaikki taas kuntoon, emmekä me
tälläkään kertaa joutuneet tuulen valtaan. Kaikin voimin
ponnistellen pääsimme hiljaa, vaan jotensakin varmasti maata
kohti.

Kun me kerran tulimme muutaman jäätelin luo, niin Die-
trichson hyppäsi, veneen keulaköysi kädessä, jääteliile vetääk-
seen venettä jään reunaa pitkin, vaan kiireissään hän ei huo-
mannut, että hän hyppäsi ontolle jään kielekkeelle, jokamurtui,
niin että hän suistui mereen. Tämä ei kyllä ollut mitään tava-
tonta meille, vaan nyt se tapahtui mitä sopimattomimmalla
aikaa. Alutta Dietrichson, joka oli reipas ja maltillinen mies,
oli pian jäätelillä ja, aivan kuin ei mitään olisi tapahtunutkaan,
hän tarttui heti köyteen ja veti veneen eteenpäin. Työnteko
piti hänet lämpimänä, vaan mitään erinomaista ei ole pure-
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vassa tuulessa työskennellä likomärissä vaatteissa. Sellainen
ei Dietrichsonia koskaan häirinnyt.

Siitäkin telistä pääsimme sivu; vaan nyt oli tuuli niin
kiihtynyt, että hädin tuskin pääsimme liikkeelle, jos oli vähän-
kään kovempi tuuli, niin me olimme sen mukana ajelulla.
Soutajat hoitivat erinomaisesti airontynkejä, joita meillä oli.
Dietrichson yritti sitte keksillä työntämään muutamasta jää-
telistä, vaan keksi katkesi ja hän oli uudestaan mennä sekaan.
Aleilla oli kummallisen huono onni tänä päivänä.

Vihdoin pääsimme suojaan ja pian sitte maalle, johon
Sverdrupin vene oli tullut vähää ennemmin. Täällä söimme
päivällisen ja vähän lepäsimme, joka oli hyvin ansaittua. Ja
sitten taas jatkettiin matkaa, vaan tuuli oli melkein yhtä kova,
ja kun me Umanarsuakin eteläisen niemen ohi tulimme taas
jotensakin avonaiseen veteen, niin kohtasi meidät paha meren-
käynti pohjoisessa olevasta vuonosta. Vaikka meidän tapoihin
nähden oli hyvin varaista vielä, laskimme kuitenkin maihin
Umanakiin päästyämme. Täällä meillä oli ainoa kerta koko
rannikkomatkallamme aikaa valita telttapaikkaa ja tilaisuus
maata viheriällä ruohikolla, joka oli toista kuin kivi- tahi jää-
alusta. Vaan tätäkään ei meidän sovi valittaa, sillä me aina
nukuimme erinomaisesti, kunhan vain olisi saatu nukkua tar-
peeksi.

Heti kun olimme päässeet maalle ja saaneet kaikki jär-
jestykseen, päätimme koota polttoainetta, jota täällä oli run-
saasti, katajaa, kanervaa ja muuta sellaista, sekä keittää ku-
minakaalia. Tähän olivat kaikki halullisia, syntyi kiivas into,
ja pian roihusi parin kiven välissä suuri nuotio, jolla tyhjässä
läkkilaatikossa keitettiin mitä herkullisin liharuoka vellin kera,
joka ilahutti nälkäisiä sieluja. Hevillä ei teltalla 010 Umanakin
eli Griffenfeldtin saarella unohdu niiden kuuden miehen mie-
lestä, jotka sinä iltana istuivat nuotion ympärillä ja rauhalli-
sessa levossa nauttivat ainoan kerran lämmintä ruokaa koko
rannikkomatkallaan.

Että me emme olleet ainoat, jotka olimme nauttineet elä-
mästä tällä paikalla, näkyi muiden muassa eskimoasunnoiden
raunioista, jotka olivat siinä lähellä. Alutta että täällä oli ollut
tapauksia surullistakin laatua, sitä todisti joukko ihmisten
luita, joita oli siellä täällä raunioiden seassa; varsinkin näytti
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synkältä muuan vanhan eskimolaisen pääkallo, joka irvisteli
auringonpaisteessa. Luultavasti asukkaat olivat kuolleet näl-
kään ja asunnot aikain kuluessa luhistuneet.

Seuraavana päivänä (elokuun 4 p:nä) oli tuuli laantunut
jonkun verran, jotta voimme jatkaa matkaamme. Vaan jää oli
usein ahtautunutta, varsinkin Sehestedin vuonon suulla se oli
vaikeaa kulkea. Täällä piti meidän laskea hyvin ulohtaalta, ja
ainoastaan kirveiden ja keksien avulla saimme murretuksi
tiemme. Illalla 9 aikaan pääsimme hyvälle leiripaikalle; vaan
kun meistä oli liian aikaista maalle meno, taivalsimme vielä
pohjoista kohden. Vaan meidän piti tehdä työtä 2:teen asti
yöllä, ennen kuin Uvivak-saaxen länsipuolella tapasimme saaren,
missä voimme vetää veneet maalle (63° 3' p. 1., 41° 18' 1. p.).
Sinä päivänä oli tehty ij tuntia kovaa työtä jäässä, ainoastaan
puoli tuntia oli pidetty päivällisaikaa.

Elokuun 5 p:nä kirveiden ja keksien avulla päästiin ko-
valle ahtautuneen jään läpi, joka koko matkalla pohjoiseen päin
oli sulloutunut maata vasten. Pitkin rantaa oli täällä suuria
jäävuoria. Jälkeen päivällisen kun olimme tulleet Kutsigsor-
miut-niemen ohi ja menimme muutamalle pienelle saarelle tar-
kastaaksemme reittiä, näimme parisataa syltä meistä suuren
jäälohkareen putoavan muutamasta jäävuoresta, joka siten me-
netti tasapainonsa ja kauhealla ryskeellä suistui päälleen. Aleri
joutui rajuun liikkeeseen, ajojäätelit syöksyivät toisiaan vasten,
ja edessämme oleva pieni saari joutui suurien hyökylaineiden
alle. Jos olisimme jatkaneet matkaamme pysähtymättä, niin
luultavasti veneet olisivat musertuneet vuorta vasten.

Tehtyämme työtä melkein kuin hurjat, pääsimme myö-
hään illalla muutaman saaren luo Inugsiianniut-vuonon suulla.
Täällä aijoimme pystyttää telttamme, väsyneitä kun olimme,
vaan suureksi hämmästykseksemme olimme tulleet ahtojäästä
avoveteen; vuono oli melkein puhdas suoraan Skjoldungenia.
kohti. Tämä oli niin houkutteleva tilaisuus, ja jaettuamme
ylimääräisen annoksen lihapulverisuklaata jatkettiin matkaa, ja
me tapasimme hyvän leiripaikan muutamalla luodolla toisella
puolen olevalla rannalla (63° 12' p. 1., 41° 8' 1. p.).

Grönlannin itärannalla on melko suuri erotus luoteella
ja vuoksella. Aleilla oli näinä päivinä se huono onni, että oli
aina matala vesi, juuri kun oli vedettävä veneet maalle ja me
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sen vuoksi saimme niitä kiskoa pitkän matkaa maalle ollak-
semme varmoja vuokselta.

Niin kuin aina muulloinkin, olimme nytkin täksi yöksi
kulettaneet veneet ja tavarat pitkän matkaa maalle, vaan suu-
reksi hämmästykseksemme huomasimme aamulla oluttynnyrin
ja muutaman veneen pohjalaudan, joitakäytettiin veneiden pönk-
kinä, kadonneen. Aleri oli noussut veneille saakka ja vieläpä
osa ruokavarastolaatikoitakin oli ollut veden alla. Kun laatikot
olivat veden pitäviä, niin ei tullut mitään vahinkoa, ja olimme
hyvillämme, että olimme päässeet niin vähällä. Tuon olut-
tynnyrimme menettämistä, jonka olimme saaneet Jasonista, pi-
dimme suurena vahinkona, ei sen vuoksi että siinä olisi olutta
ollut, sillä olimme sen tyhjentäneet pian sen jälkeen kun olimme
Jasonista lähteneet; vaan se oli sen jälkeen ollut vesisäiliö-
nämme. Kun me joimme tulpanreijästä vettä ja haistelimme
astiaa, joka vielä tuoksahti heikosti oluelle, niin kuvittelimme,
että se vielä oli jotakin sellaista. Siitä päivästä alkaen pidet-
tiin aina suuri huoli veneistä.

Tänä päivänä tuli vielä toinen ja ikävämpi vieras: minä
heräsin, kun kasvoja kovasti poltteli ja huomasin teltan olevan
täynnä sääskiä. Jos alussa heidän seuransa olikin meitä huvit-
tanut, niin saimme nyt niistä kyliämme, ja jos mikään aamu
elämässäni, niin juuri tämä on kauhistavana muistona mielessäni;
on ihme, ettemme menettäneet järkeämme. Alina kiireimmittäin
sain vaatteet ylleni ja syöksyin ulos päästäkseni näistä; vaan
kun menin sutta pakoon, niin karhu oli vastassa; täällä nuo
maailmanlopun itikat laskeusivat pilvinä kasvoilleni jakäsilleni.

Pahinta oli einettä syödessä, sillä kun ei saa yhtä suu-
palaa suuhunsa, jossa ei ole paksut kerrokset sääskiä, niin se
alkaa olla liikaa. Ale pakenimme lähellä oleville korkeimmille
kallioille, jossa tuntui tuulenhenkeä, ja jossa toivoimme saa-
vamme rauhassa syödä ruokamme, joka oli elämämme ainoa
nautinto. Me juoksimme kalliolta kalliolle, ripustimme nenä-
liinat kasvoille, painoimme lakit niskaan ja kaulalle, huiskimme
ja huidoimme ilmaa kuin mielipuolet, sanalla sanoen tappe-
limme epätoivoisina hurjistunutta ylivoimaa vastaan, vaan kaikki
turhaan. Alissa vain seisoimme, kävelimme tahi juoksimme,
niin kuletimme mukanamme, aivan kuin aurinko kiertotähtensä,
oman pienen maailmamme näitä epäsikiöitä, kunnes me ker-
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rassaan epätoivoisina antausimme armoille, heittäytyen mihin
sattui ja annoimme kiduttaa itseämme, syöden eineemme sääs-
kiä särpimenä. Sitten saimme veneemme kuntoon ja pake-
nimme merelle, vaan sääsket seurasivat mukana. Silloin me
hurjistuneina ja raivostuneina huiskimme ympärillemme pres-
suilla, takeilla ja mitä suinkin käsiimme saimme, ja kun saimme
siten tuulen liittolaiseksemme, niin vihdoin voitimme vihollisen;
vaan meille se oli verinen voitto.



Neljästoista luku.

Toinen kerta eskimolaisia. Jäävuorten seassa.

#V Irtautuneen jään läpi tulimme sinä päivänä (elokuun 6 p:nä)
rQ& Skjoldungenin edustalle, jonka pohjoispuolella meidän
täytyi jääesteiden takia mennä ison matkaa vuonoon muutaman
maiseman sivua, joka jylhään kauneuteensa nähden veti ver-
toja kaikille tähän asti nähdyille maisemille. Kaikilla tahoilla
syöksyi juoksujäätiköitä mereen pystöjyrkkine päätyineen, joissa
usein näkyi tummansinisiä, syviä luolia. Vaarallista on soutaa
näiden seinämien läheltä, ja useat kerrat suuria jäälohkareita
putoilikin veteen lähellä meitä. Veneen ne pirstoaisivat ker-
rassaan muruiksi.

Päästyämme tämän vuonon yli, jonka nimi on Akorninap
kangerdlua, kuulimme yhtäkkiä muutaman, Singiartuarjik\n
luona olevan saaren lähellä ihmishuutoja ja tunsimme samalla
traanin hajun. Ale katsahdimme maalle ja näimme siellä teltan
ja ihmisjoukon, joka oli vilkkaassa liikkeessä. Kun se oli ihan
suuntamme varressa, laskimme maata kohti; vaan nyt siellä
syntyi hurja pako. Kaikkine kalleuksineen, mitä heillä oli,
nahkoineen, vaatteineen y. m., katosivat he toinen toisensa jäl-
keen tuntureille. Pitkässä rivissä, joka mutkitteli tunturin pen-
gerten mukaan, juoksivat he, minkä jaksoivat. Ne näyttivät
olevan melkein yksinomaan naisia ja lapsia. Viimeinen, minkä
näimme oli nainen, joka pujahti telttaan, mikä oli ainoa näky-
vissämme oleva; vaan hän tuli pian taas ulos nahkakääry kai-
nalossa ja hyppäsi kuin kaniini toisten jälkeen tunturille; he
näyttivät yhä pienemmiltä. Vihdoin muutamat naiset pysäh-
tyivät kaukana vuoren harjulla uteliaina katselemaan meitä.
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Me soudimme telttaa kohti; vaan muuta elävää emme
tavanneet kuin koiran, joka makasi teltan edessä ja, mikä oli
kumma, ulvomatta. Vaikka meillä ei ollut näille ihmisille mi-
tään asiaa, niin emme kuitenkaan tahtoneet mennä saamatta
vakuuttaa heille, että emme tahtoneet mitään vahinkoa. Me
viitoimme heille, huusimme heille kaiken eskimokielitaitomme,
vaan kaikki turhaan: he seisoivat yhä ja katselivat meitä. Lo-
pultakin muuan nainen ei näyttänyt voivan vastustaa kutsuvia
viittauksiamme: hän lähestyi hiljaa ja varovaisesti ja toinen
nainen lähti seuraamaan jälessä. Vihdoin olivat äänenkanta-
malla, mikä meitä ei kyllä isosti auttanut, kun meillä ei ollut
paljo sanottavaa heille; vaan silloin olivatkin he jo niin lähellä,
että näkivät myöskin meidän ystävällisen muotomme ja rau-
hoittavat liikkeemme, samalla kun näytimme heille tyhjiä läkki-
laatikoita, joita aijoimme heille lahjoittaa. Se kiusaus oli liian
väkevä; he näyttivät olevan neuvottomia.

Silloin ilmestyi yhtäkkiä mies näyttämölle, ja nyt naiset
saivat rohkeutta, niin että he tulivat rantaäyräälle saakka,
johon pysähtyivät, kun me olimme veneissämme. Ale katse-
limme toisiamme, kun he, mies etunenässä, alkoivat ammua.
Alies näytti vihaselta härältä seisoessaan siinä, vaikka ajatus-
juoksunsa oli varmaan mitä sävyisin. Yläruumiilla oli hänellä
anorak, tehty pumpulivaatteista ja päässä kajakkilakki taval-
lista leveää, tasapäistä muotoa ja laitettu puurenkaasta, jonka
päälle oli pingotettu pumpulivaate, ja siinä punanen ja sininen
risti, kaikki päteviä todistuksia yhteydestä länsirannikon kauppa-
paikkain kanssa.

Me lähestyimme vähitellen rantaa ja muuan meistä hyp-
päsi maalle; vaan kuin käärmeen pistäminä hypähtivät he
muutamia askelia takaisin, lähestyen kuitenkin heti, ja kun he
näkivät, ettei meillä ollut edelleenkään mitään vihamielisiä
aikeita, niin he taas rupesivat luottamaan. Kun me nyt an-
noimme heille niin suuremmoisen lahjan kuin läkkipeltilaatikon,
oli hyvä suhde lukittu, ja heidän muodollaan loisti ilo ja häm-
mästys näitä lempeitä ihmisiä nähdessään. Vähitellen saapui
useampia miehiä; he näkyivät olleen vesillä kajakeillaan, vaan
naisten huudon kuultuaan tulleen leirille.

Kaikille tulijoille näytettiin kallisarvoista lahjaa ja selitet-
tiin, että me olemme rauhallista väkeä. Kummallisin heistä oli
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kyssäselkäinen kääpiö, melko kauniin, vaan jotenkin vanhan
näköinen ja varsin komeassa puvussa. Ale sidoimme veneet
kiinni ja kävelimme maalle ja hämmästyimme kovasti nähdes-
sämme koko suuren leirin, joka oli ollut ylängön suojassa, niin
että emme sitä olleet nähneet. Alutta kovin jouduimme ihmei-
siimme nähdessämme tanskalaisen lipun liehuvan pienessä riu-
vussa, joka oli muutaman teltan sivulla. Luultavasti joku heistä
oli saanut tämän lipun muutamia vuosia sitte kapteeni Holmilta,
sillä hän kertoo antaneensa lippuja useille eskimolaisille.

Kummallista oli, että he olivat niin pelkureita, vaikka he
siis ennen olivat olleetkin europalaisten kanssa yksissä. Alah-
dollisesti me näytimme epäiltäviltä, kun me tulimme omilla
veneillämme ja omine joukkoinemme, jota vastoin Holm kulki
sellaisissa veneissä kuin heillä itsellään on, sekä eskimolaisia sou-
tajina ja peränpitäjinä. Todenmukaista on myöskin, että länsi-
rannalla kuulemansa sadut, miten heidän esi-isänsä ovat tappa-
neet »kavdlunakeja» (europalaisia) ja että nämä kerran tulevat
laivoilla mereltäpäin kostamaan, on synnyttänyt heissä pelkoa
ja epäilystä. Pienessä lahdelmassa leiripaikan alla oli naisväen-
vene, joka nähtävästikin oli pantu vesille, jotta oltaisiin val-
miina pakoretkelle.

Kun minä mielelläni halusin maistaa kuivattua hylkeen-
lihaa ja sitä paitse arvelin, että olisi hyvä jotakin lisätä varas-
toomme veneissä, niin kysyin lihaa eskimolaisella sanalla, jonka
olin löytänyt sanakirjastani, vaan nyt niinkuin aina oli minulla
huono onni, ei ymmärretty. Kun minä menin ja otin pienen
palan lihaa, jota oli ripustettuna kuivamaan teltan edustalle,
niin he ymmärsivät heti ja toivat muutamia kappaleita. Alina
annoin heille suuren parsimisneulan; vaan kun he näkivät
tämän loistavan maksun, niin he toivat toisen suuren kappa-
leen toisensa perästä, joista me paitse neuloja annoimme myös-
kin tyhjiä läkkipeltilaatikoita. Ravna ei kuitenkaan ottanut
vastaan lahjoja, ei vaikka miten olisi kehotettu, siitä syystä,
niinkuin myöhemmin sain tietää, että hänen mielestään nämä
ihmisraukat tarvitsivat itse lihat ja että silmineula oli liian
pieni maksu.

Tätä tapautumista eskimolaisten kanssa Balto kuvaa näin:
» kun olimme soutaneet muutaman vuonon suun yli, niin
tunsimme taas vanhentuneen hylkeenrasvan hajun; vaan pakanat
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ulivat nähneet meidät ja paenneet naisineen ja lapsineen vuo-
relle kauas teltoista. Lahteen tultuamme, jossa teltat olivat,
pysähdyimme ja katselimme näitä raukkoja, jotka pakenivat.
Silloin Nansen huusi heille: »Nogut piteagag!» se tahtoo sanoa:
;>me olemme ystäviä!» (mitä hassuinta grönlannin kieltä); vaan
he eivät siitä välittäneet, viittoivat vain meille käsillä tavalla,
joka merkitsi: »painakaa tiehenne; painakaa tiehenne!» Sitten
kaksi miestä tuli, jotka tähän asti olivat olleet kukkulan takana,
ja kun he lähestyivät, niin he mylvivät niin kuin muut pakanat:
iöö, iöö, iöö! Toinen heistä ei näyttänyt olevan 1 metriä pi-
tempi. Ale menimme maalle ja pyysimme heiltä kuivattua
lihaa, kun näimme heillä olevan sitä riippumassa, sillä olimme
lukeneet kapteeni Holmin kirjasta, että kuivattu hylkeenliha
on hyvän hyvää syödä. Ale annoimme heille muutamia neuloja
lihan maksuksi ja lähdimme taipaleelle.»

Niin kuin Balto sanoo, lähdimme pian jatkamaan mat-
kaamme, vaan emme päässeet kauas, kun muutamia miehiä
tuli jälkeemme kajakeillaan, tuoden mukanaan suuria kuiva-
tulta lihapaloja, jotka he halusivat vaihtaa neuloihin. Lähties-
sämme rannalta, näimme mainitun kääpiön kaukana tulevan
kantaen suurta lihapaistia; hänkin tahtoi neuloja, vaan meillä
ei ollut aikaa odottaa. Hyvin hämmästyimme, kun me hetkinen
sen jälkeen näimme pienen olennon tulla poliskoivan kajakil-
laan kaukana jalessamme, ja tunsimme hänet tuoksi kääpiöksi,
joka oli hassun näköinen istuessaan kajakissaan, jonka laitojen
yli hän hädin tuskin ylettyi näkymään, ja ponnisteli kovasti
tavatakseen meitä. Vaan niin innolla kuin huopasikin ja rim-
puili, ei hän kuitenkaan tavottanut meitä ja hänen täytyi lopul-
takin luopua yrityksestään.

Kuta edemmäksi tulimme, sitä useampia kajakkimiehiä
tapasimme. He kaikki seurasivat meitä ja olivat hyvin puhe-
liaita ja ystävällisiä. Niitä oli lopuksi seitsemän kappaletta
jotka meloskelivat ympärillämme ja ihmettelivät meitä ja ve-
neitämme.

Saatettuaan meitä kappaleen matkaa, he vähitellen hil-
jensivät vauhtiaan ja jäivät katselemaan meitä hetkiseksi aikaa
ennen kuin kääntyivät kotiaan. Kun neljä viimeistä oli pysäh-
tynyt, näin hylkeen makaavan jäätelillä edessämme. Vaikka
tuore liha olisi ollut meillekin tervetullutta, niin emme voineet
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olla viittaamatta noille kajakkimichille. sillä mc kaikki halu-
simme nähdä cskimolaiscn hylkeitä pyytämässä. He tulivat
heti, vaan eivät aluksi ymmärtäneet, mitä me tarkoitimme, sillä
mataloista kajakeistaan he eivät yltäneet näkemään hylettä
jään yli. Alina viittasin sinne, ja he katselivat ja katselivat
näkemättä sitä. Vihdoin he sen huomasivat, ja silloin huopari-
met alkoivat liikkua, ja kajakit lähtivät mennä sukkuloimaan,
miehet kyyrysillään, voidakseen jään suojassa lähestyä hylettä.
Kaksi heistä pääsi edelle ja kiitivät äänettöminä lähemmäs.
Hyle näytti kuitenkin käyvän levottomaksi, vaan joka kerta
kun se nosti päätään ja katseli sinnepäin, olivat he hiljaa jäsen-
täkään liikuttamatta, kunnes hyle taas käänsi toisaalle päänsä,
ja silloin taas muutamia voimakkaita vetoja jataas hiljaa 3. n. c.
Tällä tavoin he tulivat niin lähelle hylettä, että me joka silmän-
räpäys odotimme heidän heittävän harppunan. Silloin hyle
hyppäsi äkkiä veteen. Eskimolaiset olivat nyt hetken aikaa
yhdessä kohden, valmiina heittämään harppunan, jos hyle olisi
taas näyttäytynyt; vaan hylettä ei näkynyt ei kuulunut, ja he
kääntyivät nenä pitkällä kotia päin, ja me vähän harmistuneina
jatkoimme matkaamme pohjoiseen hyvää kulkuväylää. Yötä
olimme pienellä saarella (63 ° 20' p. 1. 49° 1. p.) lahdessa sen
itärannalla. Saari on tunnettu siitä, että Graah 1829 — IS3O tal-
vehti sen maarannalla Iviaersivikin luona.

Seuraavana päivänä, elokuun 7 p:nä, oli meillä taas pahat
jääesteet, vaan murtausimme läpi ja palkinnoksi ponnistuksis-
tamme pääsimme avonaisempaan veteen edempänä. Vaan nyt
tuli muita vaikeuksia. Tähän asti omat havaintomme olivat
sopeutuneet Holmin ja Garden rannikkokartan kanssa; vaan
nyt jouduttiin riitaan. Alonet saaret ja vuonot olivat jokoväärin
merkitty tahi jätetty kerrassaan merkitsemättä. Lopuksi tuli
sellainen sekasotku, että päätin laskea oman pääni mukaan, ja
siitä oli apu. Aliten tämä kartta oli tällainen Savsivikin ja
Kap Mostingin välisestä ranta-osasta, pysyi minulle arvoituk-
sena siihen saakka kun tulin kotia ja sain selityksen, että
Holmilla ei ollut aikaa ollut tämän rantaosan mittaamiseen, ja
sen vuoksi oli täytynyt käyttää Graahin karttaa, jonka luulisi
olevan luotettavan, kun Graahilla oli talvikortteerinsa siellä.

Tänne pohjoiseen päin oli ranta hyvin linturikas, ja me
ammuimme kaikki isolokit (Larus glaucus) ja riskilät (Uria


