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<>rylle), jotka tulivat pyssyn kantamalle. Aleilla ci ollut aikaa
pitemmältä pysähtymään niiden tähden. Aluutamallc vuorelle,
jossa riskilöitä oli suuret joukot hautomassa, me kiipesimme
hakemaan riskilän poikia, vaan saimme ainoastaan kaksi. Riskilä yleensä ymmärtää panna munansa sellaisille paikoille, että
siivettömän olennon on vaikea päästä maille muuten kuin henkensä kaupalla. Riskilän pojat muuten ovat lihavia ja oikeita
herkkupaloja.
Ollessamme muutaman lintuvuoren edustalla Kap Aloltken pohjoispuolella ja ammuskellessamme isolokkeja ja riskilöitä, kuulimme yhtäkkiä siiven suhinaa ilmassa ja näimme
haahkatelkkäparven lentävän ohitsemme. Hädin tuskin ehdin
minä saamaan pyssyn ojennetuksi ja laukaistuksi, vaan kaksi
meille niistä putosi. Ensi kerran näimme nyt haahkatelkkiä
rannikolla. Illalla hamaroissa lensi taas suuri parvi pohjoiseen
päin. Vaan oli niin pimeä, että minä näin vain epäselvästi jotakin mustaa liikkuvan maata vasten, niin että ampua ci
voinut.
Aleidän matkamme kulki vain pohjoista kohden, ja lappalaisten huolestuminen kävi päivä päivältä äänekkäämmäksi.
Balto, joka oli puhetorvena, oli monet kerrat uskonut minulle,
että he olivat rauhoittuneet tavattuamme eskimolaisia ja nähtyään, että ne olivat kelpoväkeä, etteivät ne syö ihmisiä, niin
kuin Lapissa olivat kuulleet kerrottavan, ja heidän luonaan
hätätilassa voisi olla talveakin. Vaan nyt, kun me olimme jättäneet jälkeemme viimeiset eskimolaiset, niin kuin he luulivat,
olivat he käyneet levottomiksi ja valittivat työn ankaruutta,
ruuan niukkuutta ja että me olimme tulleet niin kauas Kap
harvälistä löytämättä paikkaa, josta voisimme nousta sisämaanjäälle. Alina lohdutin häntä aina selittämällä, että maa oli parempaa pohjoisempana Umivikin luona tahi vieläkin pohjoisempana; olihan hän itsekin sen nähnyt ajojäässä ollessamme.
Vaan hän ei ollut mitään nähnyt, ja nyt hänen valitusvirtensä paisuivat niin äänekkäiksi, että minä kyllästyin ja lohduttamisen asemesta ripitin häntä aikalailla kurjasta pelkuruudestaan. Vaan silloin Baltollakin laukesi. Hän tahtoi nyt sanoa
minulle suunsa puhtaaksi, kaikki mitä hän näinä päivinä oli
tuuminut ja hautonut. Alina olin Kristianiassa heille sanonut,
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että he saavat jokapäivä kahvia ja niin paljo ruokaa kuin haluavat,
vaan nyt oli kolmeen viikkoon ollut yksi ainoa kerta
kahvia, ja ruokaa, niin, miten oli ruuan kanssa? Niin, he saivat
kurjan annoksen, josta heidän piti päälle päätteeksi vetää arpaa.
Hän tahtoi ystävällisesti sanoa minulle, että kukaan heistä ei
ollut saanut vatsaansa täyteen sitte kun olimme rannikolle saapuneet. He näkivät nälkää. Ja sitte lisäksi kohdeltiin heitä
kuin koiria, komennettiin kulkemaan, pakotettiin tekemään
työtä ja rehkimään koko päivän aamusta varhain myöhäiseen
yöhön, heitä pidettiin pahemmin kuin eläimiä. Hän ei voinut
enään kestää. Hän puolestaan maksaisi montakin tuhatta kruunua, jos vain olisi kotona.
Alina sanoin hänelle, että mitä kahvin saantiin tulee, niin
ensinnäkään heille ei ollut mitään lupauksia tehty tässä suhteessa enemmän kuin muussakaan, ja toiseksi ei ollut aikaa
keittelemiseen, eikä kahvi sen lisäksi ole terveellistäkään. Sitten kuvailin hänelle, miten meidän kävisi, jos söisimme, minkä
halutti. Ruoka ehkä riittäisi siihen saakka, kun olemme keskellä Grönlannin jäätä; vaan sitte olisi myöhäistä katua. Aleidän täytyi tässä suhteessa jakaa veljellisesti, ja mitä komentamiseen tulee, niin pitäisi hänen ymmärtää, että tällaisella matkalla ei voinut olla muuta kuin yksi tahto.
Alutta hän ei halunnut ymmärtää mitään; hän oli ja pysyi
lohduttomana siitä, että oli joutunut »niin kummallisten ihmis—

joukkoon». Lappalaisen paimentolaistaipumukset ja tottumuksen puute alistumaan puhkesivat tässä esiin, ja vaikka hän
muuten oli hyvin rakastettava, tämä purkaus uudistui usein,
jota kukaan tuskin voi kummasteluakaan. Vaan aina harvemmin se tapahtui matkamme jatkuessa.
Ei voi kieltää, että alussa ei tuntunut hyvälle ollenkaan
niin ankara työ, kuin meillä oli itärannikkoa pitkin kulkiessani me, ja niin niukalla kuivatulla ruualla, jonka sai aina puntarin nenästä. Vatsamme olivat tottuneet tuntumaan täysiltä
ja niiden oli vaikea tyytyä tähän, kyllä ravitsevaan, vaan vähätilaseen ruokaan. Kuten Kristiansen sanoikin, niin tieto siitä,
että ruoka oli riittävä, auttoi meitä. Kotiin tultua kun häneltä
kysyttiin, oliko hän saanut tarpeekseen ruokaa, niin hän vastasi: »En, vatsa ei ollut täynnä koskaan.»
»Niin, vaan senpä
vuoksi oli kai vaikea?» —• »Kyllä, varsinkin alussa, kun olimme

ten
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siihen tottumattomia. Vaan sitte sanoi Nansen, että me saimme tarpeeksi ruokaa, ja se auttoi. Ja kuten näette, niin se
olikin.»
Rannikko pohjoiseen päin alkoi mataloittua ja vuoret pyöristyä.
Ale tulimme sellaisille seuduille, joissa voimme alkaa
ajatella jäälle nousua, jota niin ikävöimme. Sillä jos meille
tapahtuisikin joku onnettomuus, joka tekisi mahdottomaksi tunkeutumisemme edemmäksi rannikkoa pitkin, niin olimme aina
tilaisuudessa pakenemaan sisämaanjäälle. Ale tapasimme avovettä ja kulimme sinä iltana hyvää vauhtia tähtitaivaan valossa. Kuten edellisenä iltanakin, niin nytkin komeat revontulet paloivat eteläisellä taivaalla. Sädekehä aaltoili syvissä
mutkissa edestakaisin; oli kuin taistelevia sotajoukkoja liekchtelevinc keihäineen. Väliin ne väistyivät, väliin hyökkäsivät
taas esiin, ja sitte yhtäkkiä aivan kuin merkin mukaan, syöksyi
vahvoja sädekimppuja, liekehtien, välähdellcn kuin leimuava
keihässade, keskitaivasta kohden, ja sitte sammui kaikki ja heti
Eskimolaisilla on kaunis satu revontaas leimahti uudelleen.
tulista: he uskovat, että ne ovat kuolleitten lasten sieluja, jotka
viskelevät palloja taivaassa.
Ale yövyimme Kckertarsuakin saarelle, maapuolelle. Tuskin olimme saaneet teltan pystöön, kun kuulimme kauhean
jvmäyksen etelästä päin Kap Aloltken rannasta; tuntui kuin
maa jalkaimme alla olisi tärissyt. Ale juoksimme lähimmäiselle kalliolle ja katselimme etelään päin, vaan emme voineet
huomata mitään; jyminä kesti noin kymmenen minuttia ja
kuulusti kuin kokonainen vuori olisi vyörynyt mereen, pannen
meren niin raivoisaan liikkeeseen, että aallot syöksyivät meihin
asti ja kuohuivat yli karien ja kallioiden. Luultavasti joku
suuri jäävuori luhistui tahi vyörähti; vaan mahdollista on myös,
että se oli vuorenrevehtyminen. Siitä olimme nähneet jälkiä
useissa paikoin näillä seuduilla.
Seuraavana päivänä, elokuun 8 p:nä, koetimme avovedessä
ja hyvällä ilmalla tunkeutua Igdloluarsuliin luona olevien saarten maanpuolelta ja päästä Kangcrdlugsualiin cli Bernstorffin
vuonon yli, vaan hämmästykseksemme tämä oli aivan täynnä
vasikkajäätä ja muuta jäätä, joka oli ihan maarantaa myöten,
ja jonka läpi turhaan koetimme murtautua.
Käytyäni Sagliarusck-saaxen maanpuoleisimmalla nie-
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mellä *) katselemassa ja huomattuani silloin mahdottomaksi
päästä täällä eteenpäin, käännyimme takaisin mennäksemme

ulkopuolitse. Saaren etelärannalla pienen lahdelman perukassa
näimme muutamia korkeita kiviä nostettuna pystöön. Me sen
vuoksi menimme sinne katsomaan, ja tapasimme täällä paikan,
joka oli kauniimpia, joita tähän asti olimme nähneet Grönlannissa, ja pienen tasaisen, vihannan kedon, ja sen laidassa suuren lammen, jossa oli pieniä kaloja (niiden lajista en saanut

Muuan

kauniimpia paikkoja, joita tähän asti olimme nähneet
Grönlannissa.
(Valokuvan mukaan.)

selvää). Samalla niityn laidalla oli eskimolaisten huoneiden
raunioita, niiden joukossa muuan hyvin suuri ja useampia pieniä. Suuressa huoneessa ja sen ulkopuolella oli paljo ihmisluita,
muiden muassa hyvin säilynyt eskimopääkallo; sen otimme mukaamme. Täälläkin oli luultavasti nälänhätä tehnyt hävityksen.
*) Tämän niemen nenässä näin puretun kaasan, joksi sitä luulin. Se oli
tehty muutamista kivistä, jotka oli pantu toisten päälle poikkiteloin, niin että
ne muodostivat soikon kamarin. Vaikka eskimolaisten ketunloukut eivät olekaan
rakennetut sillä tavoin, niin luulen kuitenkin, että se oli vanha loukku.
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Tällä paikalla, vaikka olikin vielä varainen syödä päivällistä, päätimme vähän levähtää, heittäytyä ruohikkoon ja paistattaa auringolla. Eskimolaiset näkyivät osanneen valita paikan, kun asettuivat tähän, sillä tässä oli erinomainen, suojaisa
Nuo
satama, jossa oli hyvä ranta, mihin vetää nahkaveneet.
viisi laakakiveä, jotka olivat nostetut pystöön ja jotka kaikista ensiksi olivat vetäneet huomiomme puoleensa, pysyivät
kauan arvoituksena meille; vaan puheltuani sittemmin kapteeni
Holmin kanssa niistä, näyttää minusta todenmukaiselta, että
ne, niinkuin hän luuli, ovat pönkkiä, joiden päälle naisväenveneet nostetaan kuivamaan ja joihin ne talvella sidotaan kiinni.

Jäävuorten seassa elokuun 9 päivänä.
(A, Bloch, valokuvan mukaan.)

Aluuten näillä saarilla oli paljo ihmisjätteitä; useilla niemillä löysin kaasoja tahi vanhoja ketunloukkuja, joiksi niitä
luulen.
Tultuamme ulommaisen Igdlaluersukin luona olevan saaren tykö, tapasimme vuonon suussa niin paljo jäävuoria, että
meidän piti laskea merelle päin, siellä päästäksemme, jos mahdollista, eteen päin. Ale koettelimme kappaleen matkaa onneamme, vaan pian oli meidän pakko pysähtyä. Jäävuorien
välissä olivat jäätelit virran ahtamina niin lujalla, että oli mahdotonta saada niitä liikkumaan. Aleidän piti taas kääntyä ja
laskea ulommaksi merelle päin.
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Aie tapasimme jäävuoren, jolle oli helppo nousta ja mc
heti kiipesimme sille, katsomaan tietä. Nämä uiskentelevat jääkasat näyttävät mahtavilta jo alhaalta katsoessa, kun soutaa
niiden vierustaa, vaan se ei ole mitään siihen verraten kuin
päälle noustua, jolloin vasta oikein näkee niiden suuruuden.
Se, jolle me nyt nousimme, oli jotensakin tasainen ja laaka
päältä ja muodosti kerrassaan koko tunturiaavikon. Dietrichson sanoo päiväkirjassaan, että meni neljännestunti kävellessä
sen poikki kapeimmalta kohdalta. Lumi oli kovaa, ja rinteet
olisivat olleet erinomaisia suksimäkiä. Korkeimmalla kohdallaan se oli yli 70 metriä veden pinnasta. Kun nyt ajattelee,
että sellaisen jäävuoren vedenalainen osa on kuusi tahi seitsemän kertaa suurempi, niin saadaan sen vahvuudeksi 400 metriä.
Kun tähän lisätään sen leveys 1,000 metriä tahi yli sen, niin
voi jo saada vähän käsitystä, minkälaisia uiskentelevia jääkipeneitä ne ovat
ja sellaisia on satoja, tuhansia pitkin rantaa. Yksistään tämän vuonon suulla oli lukemattomia. Sen
harjalta näimme kauas merelle päin: oli koko alppimaa jäävuoristoa. Vuorien välissä oli rotkoja, joiden pohjasta pilkisti
meri. Suoraan allamme meri mutkitteli kapeana tummansinisenä nauhana kapeassa urassa kahden, melkein pystöjyrkän,
noin 60 metrin korkean seinän välissä.
Jäävuoria oli tavallisesti kahden muotoisia. Näytti aivan
siltä kuin ne olisivat muodostuneet kahdella eri tavalla. Toiset
ovat, samoin kuin mereen ulottuvat juoksujäätiköt, hyvin rikkinäisiä ja pinnaltaan railosia ja epätasaisia, ne tuntee jo kaukaa sinertävästä väristään ja säännöttömistä muodoistaan. Niiden synnystä ei voi erehtyä: ne ovat juoksujäätiköistä. Vaan
toisilla on ihan erilainen, yksitoikkoinen muoto, ja sellainen
oli sekin jäävuori, jolla me kävimme. Ne ovat suuria jäämöhkäleitä, joissa ei ole sinisiä railoja, vaan verrattain sileä, kiilloitettu pinta ja pystysuorat seinät. Ne ovat väriltään haljakkaampia kuin toiset ja paljon luja-aineisemman näköisiä. Niiden läheltä on turvallisempi soutaa, sillä varsin harvoin 11c
lohkeilevat. Vaikka ne tasaisen pintansa takia ovatkin aivan
erilaisia kuin juoksujäätiköt, jotka putoavat mereen, niin niitä
kuitenkin on paljon runsaammin. Varmaankin niitä viisi tapaa
siihen kuin toisenlajisia yhden.
Alista ovat nyt nämä vuoret syntyisin, tahi mistä ne ovat
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tulleet? On ihan mahdotonta, että juoksujäätiköt jossakin paikoin niin hiljaa ja tyynesti juoksisivat, ettei syntyisi ryöppystä
ja railosta pintaa. Sitä paitse tämänlajiset jäävuoret ovat vuonoissa heti rikkinäisempien jäätikköjen edessä ja ovat siis näistä
lähteneet niin kuin toisen muotoiset jäävuoretkin. Ainoa mahdollinen selitys mielestäni on se, että rikkinäisillä jäävuorilla
on jäätikköpinta päälläpäin, jota vastoin toiset joko lohetessa
tahi sittemmin ovat kääntyneet niin, että niiden päällystäksi
on tullut joko hiottu pohja tahi murtopinta, joka luonnollisesti
on jotensakin tasanen ja railoton.
Iloksemme huomasimme että jäävuorten takana, joita muuten oli kauas pohjoiseen, oli avovettä aina horisonttiin saakka,
ja tarkastettuamme suunnan, jota varmimmin pääsisimme, ja
riemuhuudon voitostamme viritettyämme, palasimme veneillemme koettaaksemme täysin voimin päästä läpi ennen kuin
jää ahtautuisi, joka täällä vallitsevien vaihtelevien virtavesien
takia voi nopeasti tapahtua, ja meillä ei ollut halua yöpyä
tänne, näiden oikullisten jääjättiläisten keskelle. Minkä vene
vain pakeni voimakkaiden aironvetojen edestä, kiidettiin kapeita uria, joissa me näimme ainoastaan tummansinisen veden
allamme, jääseinät molemmin puolin ja päällämme kapean juovan taivasta.
Vaikka useat kerrat suuria jäävuoria särkyi ja vyörähteli ympärillämme jyristen ja panivat meren raivoisaan käyntiin, niin pääsimme kuitenkin onnellisesti näiden suurten jääjoukkojen läpi, joita oli kauas vuononsuun pohjoispuolelle. Muutamassa kohden meidän piti soutaa luolan läpi, joka oli suuren
jäävuoren keskustassa ja jossa sulaava vesi lakkaamatta tippui
niskaamme. Oliko koko tämä jäävuorijoukko Bernstorfin vuonosta kotoisin, ei ollut helppo päättää eikä ole juuri luultavaakaan, vaikkapa tämä vuono onkin niitä vuonoja Grönlannin
itärannalla, jotka työntävät mereen suurimmat jääjoukot.
Tultuamme ehyin nahoin Kap Alostingin ohi ja pahimman jäävuoriston läpi, olimme yötä pienellä luodolla (63° p. 1.,
40 32' 1. p.). Kun siellä ei ollut edes sen verran tasasta paikkaa, että olisimme voineet teltan saada asetetuksi, paneusimme
nukkumaan säkkeihimme. Vastassamme mannermaalla oli lintuvuori, jossa oli isolokkeja, ja nämä pitivät koko yön sellaista
elämää, että kuuli niiden äänen läpi unensa ja se sekausi
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unennäköihin. Rangaistukseksi menin seuraavana päivänä heidän luo vieraaksi, jolloin moni heistä sai henkensä heittää, ja
heistä saimme runsasta lisää ruokavarastoomme, jossa nyt oli
kaikenlaista riistaa. Isolokin pojat, jotka silloin olivat lennossa,
ovat varsin herkkusia.

Me olimme nyt tulleet seutuun, jossa kaikkialla olisimme
jotenkin helposti päässeet sisämaan jäälle. Jääkentällä näkyi
useita nunatakeja (jääkentän läpi pistäviä vuoria tahi paljasta
maata). Yleisenä luulona grönlanninmatkaajilla on ollut, että

Näköala pohjoiseen päin yömajaltamme Kangerajuk'issa.
(Valokuvan mukaan).

jää nunatakein ympärillä on aina epätasaista ja täynnä halkeimia. Vaan niin on ainoastaan silloin, kun nunatakit kohoavat sellaisten juoksujäätikköjen läpi, jotka ovat kiivaassa
juoksussa, jolloin ne muodostavat esteen, jota vasten jää pusertuu ja ahtautuu. Muilla paikoilla luulen nunatakein päinvastoin tekevän jään tasaiseksi, kun ne ikään kuin pitävät sitä
kiinni ja estävät sen liikuntoa, joka juuri synnyttää railoja ja
epätasaisuuksia.
Meillä ei kuitenkaan ollut mitään aihetta vielä täällä nousemaan sisämaanjäälle, kun kulkuväylä näytti olevan hyvää
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aina Umivikiin asti, josta matka Kristianshaabiin
lyhempi.
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on melkoista

Me jatkoimme matkaamme yhä selviävässä vedessä, vaan
kaikkialla syöksyi mereen jäälohkareita jäätiköistä ja jäävuorista.
Illalla tapahtui meille omituinen seikka. Juuri kun me
kahden jäävuoren välissä työnnämme erilleen kahta jääteliä,
kuuluu kova jymäys, ja suuri möhkäle vasemmalla puolen olevasta jäävuoresta putoaa, sattuu siihen jaateliin, jolla me juuri
olimme ja murtaa sen osaksi, loiskauttaa muutamia suuria aal-

Purjchtiminen meriretkemme viimeisenä päivänä (elokuun 10 p.)
(Samana päivänä jääteliltä otetun pikavalokuvan mukaan.)

toja ja raivaa meille tien vuoren kupeelle.

Jos me, niinkuin
ensin ajattelimme, olisimme menneet sitä tietä paria minuttia
varemmin, olisimme musertuneet. Se oli jo kolmas kerta, kun
meille semmoista tapahtui.
Pienellä Kekertarsuatsiak!in saarella Krumpenin vuonon
suulla, jossa söimme päivällisen, nousin muutamalle korkealle
huipulle, josta oli erinomainen näköala pohjoiseen päin. Kulkuväylä näytti olevan avonaista ja merenjäistä puhdas niin kauas
kuin silmä kantoi Umivikiin päin. Vasikkajäätä ja jäävuoria
siellä oli suuret joukot; varsinkin Gyldeuloven vuonon ja Koi-
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berger Heiden edustalla oli paljo. L^mivikin luona olevat tunturit, erittäinkin keiianmuotoinen Kiatak, joka oli päämaalimme,
eivät näyttäneet olevan kaukana. Kartan mukaan oli kuitenkin
vielä 7 penikulmaa, josta ei puhuttu toisille, jotka luulivat, että

me ehtisimme sinne iltaan, ja sen vuoksi soutivat uutterasti.
Alyöhään illalla tulimme Kaugerju/iin niemeen, Kolberger
Heiden luona, jossa oli vähän paljasta maata kahden suuren
juoksujäätikön välissä (64" 4' p. 1., 40° 34' 1. p.). Ranta oli siksi
hyvä, että saimme veneemme vedetyiksi tarpeeksi korkealle;
mutta teltalle emme löytäneet sijaa, vaan panimme maata, niinkuin edellisenä iltanakin, makuusäkkeihimme kahdessa eri kohdassa, joissa oli juuri sen verran tasaista maata, että säkin sija
saatiin. Kun yöllä sateli lujasti, niin oli unemme jotensakin
kosteaa, samalla kun molemmista jäätiköistä ja jäävuorista ympärillämme, samoin kuin kaikkialla näillä vesillä, kuului aina
vähän väliä jyminää ja jyskettä y. m. Oli ihan kuin herkeämätöntä kanunalla ampumista.
Varain seuraavana aamuna, elokuun 10 p:nä, herätti minut
korppi, joka huusi hyvää huomenta vuoren rinteellä meidän
päällämme, ja kun minusta ihana auringonpaiste tuntui niin
houkuttelevalle, hiivin hiljaa säkistä ja otin valokuvan pohjoiseen päin olevasta maisemasta, jossa näkyi jäätikön selkämä
Kolberger Heidellä taustassa ja etualalla molemmat säkkitoverini Sverdrup ja Dietrichson vielä nukkumassa. Etäällä
näkyy kuvassa keiianmuotoinen Kiatak, tämän päivän päämäärämme.

Meillä oli nyt niin kaunis ja jäätön taival, ettei vielä
tähän asti sellaista ollut, ja hyvää vauhtia kulimme. Päivällisen
söimme erittäin suotuisissa suhteissa. Etelästä puhalsi hieno
tuulenhenki, niin että saimme käyttää purjeita ja saimme hyvää
aikaa nauttimaan ruokamme veneiden kulkiessa tasaista vauhtia
eteenpäin. Llarvoin olen soutanut päämaaliin, jonneka pääsy
on näyttänyt niin vaikealle kuin tänne Kiatakille. Se oli ollut
näkyvissämme kaksi päivää, vaan aina se näytti pysyvän yhtä
kaukana. Auttamalla purjetta airoilla, aloimme lopultakin sitä
lähestyä, vaan sitte tuli sakea. Ennen kuin se kerkesi kääriä
kaikki vaippaansa, olimme päässeet niin lähelle, että näimme
minne meidän piti laskea maihin ja sitte laskimme kompassin
mukaan.

Viidestoista

lukt.

Viimeinen telttapaikkamme itärannalla.
mäinen retki sisämaanjäälle.
•Tilalla

—

Ensim-

8 aikaan pääsimme vihdoin maalle vahvassa sumussa
viimeiselle telttapaikallemme Grönlannin itärannalla. ATaalle
.istuessani pyrähti lentämään parvi vikloja, jotka kuitenkin heti
laskousivat kivelle lähelle meitä. Yhdellä laukauksella sain
neljä näitä herkkuisaa lintua; se minusta tuntui hyvältä merkiltä. Balto oli tänäpäivänä niin rohkea ja suurenteleva, että
tuskin oli vielä maalle päässyt, kun alkoi messuta, matkien
muuatta Lapin pappia, jonka hän teki erinomaisella tavalla,
vaan jota hän ei koskaan uskaltanut, jos ei ollut varma elämästään. Tänään hän sen lisäksi lasketti pienen kiroussanankin, ja siitä oli kauan kun oli Balton kuultu kiroavan. Vieläpä
hän antoi Ravnalle takaisin Uuden testamentinkin, jonka oli
tältä lainannut, selittäen, että hän ei enään tarvitse sitä. Kun
Sverdrup sanoi hänelle, että hänen ei pitäisi olla niin varma,
voihan vielä tulla monta kovaa kolahdusta, ennen kuin ollaan
länsirannalla, niin Baltoa alkoi vähän mietityttää eikä hän enään
ainakaan kironnut.
Aie olimme vähitellen tottuneet erinomaisen nopsasti purkamaan veneemme, vaan niin joutuisasti se ei ollut koskaan
tapahtunut kuin tänä iltana. Illalla jo innolla tehtiin kaikki,
ja intoa ei suinkaan vähentänyt sekään, että minä lupasin
heille kahvia. Aluistiinpanoissani lausutaan tältä päivältä:
■Veneitä tyhjentäissä minä keitin kahvin. Tämä oli toinen
kerta lämmintä 12 päivään, jonka ajan olemme kulkeneet ranx

,
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nikkoa pitkin. Kahvi ja iltanen nautittiin vuorella veneiden
luona mitä hilpeimmän mielialan vallitessa; lappalaisetkin näyttivät tyytyväisiltä. Ale tunsimme tyydytystä saavutettuamme
ensimmäisen pyrkimysperämme ja voitettuamme tämän vaikeuden. Vaikein osa matkaa oli tosin jälellä, vaan siellä oli
kiinteä maa ja varmempi jää kulettavana, eikä ajelehtavia jäitä
ja veneitä, jotka voivat musertua millä hetkellä hyvänsä.
»Seutu, joka oli ympärillämme, ei varmaankaan monestakaan olisi näyttänyt niin kauniilta kuin meistä. Harmaita
gneissikallioita, joilla olimme, sitte molemmin puolin juoksujäätikcitä, jotka ulottuivat mereen saakka. Sumu oli taas vähän
haihtunut, jotta silloin tällöin Kiatak näkyi. Aleressä siellä
täällä vasikkajäitä uiskenteli. Kaikki oli harmajan ja valkean
ilma harmaja, meri
sekotusta, siellä täällä sinistä joukossa
lyijynharmaja valkeine jäämöhkäleineen, kalliot harmaita, valkoista lunta ympärillä ja sitte vähän sinistä jäätikön railoissa
suoraan yläpuolellamme, ja vasikkajäämöhkäleissä meressä.
Vaan mielessämme ei ollut harmaata ollenkaan. >
Ale löysimme hyvän telttapaikan vuorella, ja keveällä,
iloisella mielellä me kaikki menimme sinä iltana levolle.
Elokuun 11 päivänä oli ihana ilma. Telttamme edustalta
näkyi sininen meri, joka vyöryi auringon paisteessa; ainoastaan
siellä täällä näkyi yksinäisiä jäävuoria ja vasikkajäitä uiskentelevan himmeä värisellä syvyydellä, jonka yli aallot vyöryivät,
välkkyen aamuauringon valossa. Etelässä näkyi Kolberger
Heide kohoavan lumi- ja jääjoukkoineen ja monine nunatakeineen. Edessämme idässä kohosi mahtava, keilamainen Kiatak
sinisestä syvyydestä pilvetöntä, kirkasta elokuun taivasta kohti.
Tästä jättiläisestä ja kaikkialta pohjoisessa päin maajää
levitti valkoisen jääjoukkonsa horisonttiin. Rantamalla nämä
jääjoukot muuttuvat aina sinisemmiksi, rikkinäisemmiksi ja rotkoisiksi, kunnes ihan meren rannassa päättyvät korkeaan, onkaloiseen jääseinään. Näistä sinisistä jääseinistä ne monet vasikkajäämöhkäleet, joita uiskentelee ympärillämme, putoavat jymisten
Ylhäällä sisämaanjää leviää yhtenäisenä valkopintana, jossa
vain siellä täällä näkyy sinisiä juovia. Kaukana sen pinta katkeaa näkyvistä; valkoisena ja melkein lämpöisenä kuvastuu se
sinivihreää taivasta vasten.
Täällä ei kuule monta ääntä. Ainoastaan tiiraili huuto
—
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viiltää korviasi, kun seisot viehättyneenä tämän suurenmoisen,
vaan aution luonnon kauneuteen. Vähän väliä kuitenkin jäätiköltä kaukaa, joka kerta kun se siirrähtää vähän eteenpäin
tahi kun siihen halkeaa uusi railo, kuuluu jyrinää, joka kutilustaa ihan kuin kamman laukaus. Jos hetkiseksi unohuttaa
missä on, tahi kun kuulee tuon äänen unensa läpi aamulla, niin
voi helposti erehtyä.

Näköala itään päin viimeiseltä telttapaikaltamme itärannalla.
Kiatak-tunturi. Aamulla elokuun 11 päivänä.
(Valokuvan mukaan.)

Vaan aurinko on jo kauan meitä työhön k'iskenyt; syökäämme siis kaikella kiireellä eine. Sen jälkeen on otettava
käsille reet ja sukset, joiden kiskoista on raapittava ruoste. Ne
ovat meriveden ja kosteuden vaikutuksesta yltäpäätä ruosteessa ja semmoisinaan ihan asiaan käymättömät. Sillä aikaa
kun toiset näitä laittavat, Dietrichson kartoittaa lahden ja Sverdrup ja minä teemme retken sisämaanjäälle. On nimittäin tarkastettava, onko täällä mahdollista päästä eteenpäin ja mihin
toimenpiteisiin siinä tapauksessa on ryhdyttävä. Maltittomin
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mielin odotimme hetkeä päästä luomaan katsaus tälle terra
incognitalle, tuntemattomalle maalle, jolle varmaankaan ei vielä
yksikään ihmisjalka ollut astunut.
Ennen matkalle lähtöämme oli kuitenkin yhtä ja toista
toimitettava. Niinpä piti tänään, kun aurinko näkyi, tehdä
muutamia astronomillisia havannoita, ja muutamia valokuvia
piti myös saada.
Vihdoin kun aurinko oli kulkenut ohi meridianin ja olimme
saaneet puolipäiväkorkeutemme, olimme valmiita ja eväsiaukku
pauloitettu. Alppiköysi ja jääkirveet oli meillä mukana, ja niin
varustettuina kiipesimme alastonta rinnettä tunturille, joka vähän matkaa teltasta kohosi maalle päin, jäätikön ympäröimänä
ja jonka olen nimittänyt Nordenskiöldin nunatakfiksi. Pian
olimme harjalla. Edessämme oli pieni riutta, josta näki hyvästi
jäälle. Huomasimme nyt, että se ei ollutkaan niin tasaista, kuin
alhaalta mereltäpäin näytti: koko joukko railoja halkoi sen
valkopintaa kaikkialla. Samalla tavoin olivat railosia molemmat juoksujäätikötkin, jotka olivat sen sivuilla pohjois- ja eteläpuolella.
Koetettuamme pohjoispuolelta ja havaittuamme mahdottomaksi päästä täällä yli, huomasimme, että ainoa mahdollinen
tie oli selkämää pitkin kummankin juoksujäätikön välissä. Kappaleen matkaa kulimme railotonta jäätä. Alussa tämä oli kovaa, vaan pinta oli epätasainen, ja terävää rosojäätä, joka rtiskui
jalkain alla ja kulutti kovasti kenkiä. Hetken kuluttua tulimme
vähän pehmoisemmalle, märälle lumelle, joka vähän upotti.
Kauan ei viipynyt ennen kuin alkoi tulla railoja, ensin kapeampia ja aivan viattomia, joista leikinteolla pääsimme yli;
vaan pian ne alkoivat olla leveämpiä ja, niinkuin näyttivät,
pohjattomia. Näistä emme päässeet yli hyppäämällä, vaan täytyi niitä kiertää, milloin oikealle milloin vasemmalle.

Kuten tietty, juoksevat railot suorassa kulmassa juoksujäätikön suuntaa vasten. Ne syntyvät siitä, että jääjoukko kulkee alla olevien maanpinnan selkien tahi epätasaisuuksien yli.
Tämän tähden jääjoukon alimmat kerrokset pusertuvat, jota
vastoin lumi tahi jää ylemmissä kerroksissa rakoilee aina pohjaan asti, ja siten on railo muodostunut pitkin sitä selkää, jonka
yli juoksujäätikkö liikkuu. Sitä myöten kuin liikunto jatkuu.
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muodostuu uusia railoja, jotka kaikki kulkevat melkein samaan
suuntaan. *)
Pitkän aikaa kulimme kutakuinkin hyvin; osaksi voimme
kulkea railoja pitkin pohjoiseen, kun sen kautta emme paljo
joutuneet suunnastamme, osaksi nämä eivät olleet niin pitkiä
ja kapenivat, jotta pääsimme niistä hyppäämällä tahi kiertämällä. Usein menimme niistä yli reikäisiä lumisiltoja tahi kapeita selkämiä myöten, jotka olivat siten syntyneet, että jää ei
ollut kokonaan halennut, vaan jääkieleke jäänyt riippumaan
laidasta laitaan kuin kapea, toiselle puolen kalteva silta, josta
näki kummaltakin puolen siniseen, pohjattomaan railon syvyyteen. Kun lumipinta oli ohut, ei ollut mitään vaaraa: näki
silloin, missä oli luja perustus, ja missä piti olla varuillaan ja
joutuisasti kulkea yli. Köyden olimme sitoneet ympärillemme;
se piti pitää kireällä välillämme, että jos toinen putoaisi tahi
uppoaisi, niin toinen heti voi pidättää hänet ylhäällä.
Kuta edemmäksi tulimme, sitä vahvemmaksi kävi lumipeite jäällä; märkä lumi upotti nilkkaa myöten; kävely kävi
raskaaksi, ja railojen laidoilla oli pettäviä lumikinoksia, jotka
väliin peittivät railon kokonaan, niin että pinta näytti tasaiselle.
Piti sauvalla tunnustella ja pistellä aina kulkiessaan, muuten
pian oli ontolla pinnalla, joka oli ainoastaan parin sentimetrin
vahvuista pyrylunta syvyyden peitteenä, johonka sauva vähimmälläkin painolla suljahtaa. Kun sen tuntee, niin peräytyy
mitä pikemmin, tahi myöskin ottaa niin pitkän askeleen kuin
lyhyet tahi pitkät jalat yltävät, saadakseen, jos mahdollista,
vankan perustuksen toisella puolen, jolloin toveri seisoo tanassa
ja tarttuu lujin käsin köyteen, ollakseen valmis pitämään kiinni
tapauksessa, että lumikuori pettäisi.
Kumpikaan meistä ei pahoin pudonnut, vaan kuitenkin
pari kertaa näytti varsin pahalle; me upposimme kainaloita
myöten, tunsimme jaikain huisku van tyhjyydessä allamme.
Kun tämä pitemmälle ci tuntunut mitenkään mukavalle, niin
käännyimme enemmän etelään, jossa lunta oli hienommalta ja
railoja vähemmän. Kun meidän ei tarvinnut nyt olla aina niin
*)
Jos nyt jääjoukko. kulettuaan kuperan selän yli, tulee laaksoon, eli
kuoppaan, iossa maan pinta on onteva, puristuvat railot taas kokoon, täyttyvät
k.meila ja vedellä, jäätyvät ja katoavat vähitellen kokonaan,
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varuillamme, edistyi matka paremmin. Vähitellen loppuivat
railot kerrassaan, vaan sen sijaan oli paksummalta nuoskeaa
lunta, ja se oli tavattoman raskasta kulkea, kun se upotti yli
nilkkain. Katkerasti kadutti meitä, ettemme ottaneet suksia
tahi intialaisia lumikenkiä. Aleilla kyllä oli norjalaiset lumikengät mukana, vaan niistä oli varsin vähän hyötyä, sillä ne
olivat liian pienet kannattamaan näin pehmeässä lumessa.
Nousu oli ollut kutakuinkin tasaista siitä lähtien, kun noin
125 metrin korkeudella lähdimme vuorelta. Edessämme luoteeseen päin oli ylänkö, josta luulimme nyt meille aukeavan
toivotun näköalan jäälle, kunhan vain ehtisimme sinne; vaan

Railoon putoaminen lumikuoren läpi.
|E.

Nielsen, tekijän luonnoksen

mukaan.)

tie oli pitkä ja keli, kuten sanottu, oli mitä pahinta voi. Vatsamme olivat vaativia, ja aurinko oli kaukana lännessä, niin
että mc aloimme ajatella aineellisia tarpeita; mc panimme lumikengät lumelle, polimme niiden eteen syvennyksen ja sillä tavoin saimme itsellemme jotenkin kuivan ja lämpöisen istuinsijan auringon paisteessa. Oli todella virkistävää, kun sai
vähän levähtää. Pureskellessamme vihasesti pemmikania ja
lihakorppuja, silmäilimme ympärillemme seutua ja nautimme
pilvettömän taivaan ja kirkkaan ilman kauneutta. Auringon
säteet, jotka heijastivat valkoisesta lumipinnasta, huikasivat silmiämme: me olimme unohuttaneet silmäsuojukset telttaan, niin
ettemme voineet auringon säteille mitään.

MITTOS A|( )J

\

\SS

\

Edessämme, etelään päin kaareutuu leveä, repeytynyt ja
jäätikkövirta, merta kohden. Me tiedämme
että siellä alempana on muutamia vuorenhuippuja, vaan ne ci\..it ylety meidän näkyviimme; ja me näemme ainoastaan meren, joka leviää horisonttiin saakka. Älitään oikeaa ajojäätä
emme voi nähdä, ainoastaan muutamia yksinäisiä jäämöhkäieitä. suuremmaksi osaksi juoksujäätiköistä irtautuneita. Alikä
muutos niiden muutamien viikkojen aikana, jotka ovat kuluneet sitte, kun me ajelehdimme tästä sivu tuolla kaukana ajojäissä jäätelillä. Silloin ajojäätä oli yli 6 penikulman maasta
merelle päin ja niin sulloutunutta, että meidän pienet veneetkään eivät päässeet läpi; nyt suurin sotalaivasto voisi laskea
maalle missä hyvänsä, esteettömästä niin että ei tarvitsisi jääteliin koskettaakaan. Päivemmällä, tultuamme korkeammalle,
.tukesi näköala pohjoiseen päin aina Kap Daniin saakka, jossa
meren pinta koko matkan levisi yhtä sinisenä ja välkkyvänä
rantaan saakka eikä meren jäitä näkynyt.
Vaan päivällinen oli syöty, ja meidän piti kiiruhtaa, koetKuiksemme päästä ylängölle ennen auringonlaskua, jolloin näkee parhaiten ja kaikkein kauemmaksi lumipinnalla. Ale poloskelimme sen vuoksi eteenpäin uusituin voimin, joita ruoka
ja lepo tuottaa. Keli aina vaan huononi; ja hilscpinta, joka
-li lumen päällä ja joka oli jäätynyt äskeisillä yökylmillä, väsytti kovasti, kun se astuessa puhkesi ja jalkaa nostaessa pidätti
kiinni nilkasta. Tällainen hankiainen väsyttää pian voimakkaimmankin. Ja me väsyimme varsinkin, kun olimme nyt kävelyyn tottumattomia. Aloneen kuukauteen eivät jalkamme
= »lieot saaneet muuta liikettä, kuin sen vähän, minkä veneitä
-.•edettiin jäällä. Pohkio- ja reisilihakset pahimmin uupuivat.
Vaan tässä ei auttanut; meidän täytyi ponnistaa edelleen
päästäksemme niin pian kuin suinkin ylängölle näkemään yli
jään, sillä jos emme aikoinamme sinne pääsisi, niin voi sade
ia usva peittää näköalan, joka näytti varsin mahdolliselle: ilma
korkeimman harjun selällä oli jo harmajan ja ikävän näköinen.
Mc ponnistimme kahta kovemmin ja astuimme minkä suinkin
voimme. Vihdoin viimein, kun me kerta toisensa perästä olimme
iimllcet olevamme ylängöllä, vaan aina oli ilmestynyt edessämme uusi mäki, pääsimme odotetun ylängön harjulle
vaan
voi tokikin. elämässä on niin paljon pettymyksiä! Kun on

railokaspintaincn

—
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päässyt jollekin ylängölle, niin on sen takana aina uusi, joka
rajoittaa näköalan. Vaan sinne meidän sittekin täytyy päästä.
Oli tosin otaksuttavaa, että mc nyt kulcttuamme pari penikulmaa, olimme tulleet pahimman jään yli; vaan kylläkai Odessakin päin oli silti vielä tarpeeksi huonoa.
Siis eteenpäin, minkä jaloista lähtee, harjanteen korkeinta
pistettä kohden edessämme! Näyttää siltä, että tiellämme on
paljo railoja; vaan ne eivät liene niin pahoja, ettei niistä pääsisi. Tihusateen alkaessa nousemme jotensakin jyrkkää rinnettä. On vaivaloisempi kulkea kuin koskaan ennen: me lippoamme lumeen vyötäisiä myöten. Vaan ei auta, vaikka sade
ja sumu eivät uhkaakaan niin kovin; meidän täytyy väliin pysähtyä ja puhaltaa vähän mäessä, väsyneitä kun olemme. Tällä
kertaa näyttää kuitenkin siltä, että me emme pety: jos vain
sade sen sallii, niin saamme hyvän näköalan jäällepäin; kappaleen matkaa me jo näemmekin, häämöttääpä jo vielä tähän
asti tuntematon nunatakikin. Yhä suuremmalla innolla mc

ponnistelemme ylös.
Vihdoin olemme tuon ylängön huipulla, jolle nimeksi
olemme panneet »Den hvide hatig; ja vaivamme on runsaasti
palkittu. Koko mahtavuudessaan jäätikkö leviää edessämme.
Sataa tihuuttaa tosin vielä, vaan se ei kuitenkaan estä näkemästä niitä yksityiskohtia, joita haluamme, ne erotamme pitkällekin matkalle. Koko kenttä näyttää olevan tasainen ja
railoton horisontiin saakka. Sitä olimme toivoneetkin; vaan
emme olleet osanneet odottaa olevaksi niin paljo nunatekeja,
suurempia ja pienempiä, joita pistihe jäämeren pinnasta kaukana maalle päin. Alonet niistä olivat valkeita ja lumipeitteisiä, vaan useissa näkyi musta, paljas kallio, joka teki jyrkän
vastakohdan lumikentän huikaisevan valkoiselle pinnalle, ja
niissä oli silmälle mieluinen lepopaikka yksitoikkoisella tasangolla. Kaukana jäätiköllä oli muuan pieni nunataki, joka ehdottomasti veti huomiota puoleensa muotonsa ja asemansa takia. Ale nimitimme sen Jomfrua'ksi« (neitsyeksi). Aiinkä vuoksi
se sellaisen nimen sai, sitä en voi niin varmaan sanoa; ehkä
sen tähden, että se oli niin puhdas ja neitseellinen; näki vain
pienen mustan kallion. Aluodoltaan muistutti tämä nunataki
jonkun verran vanhain aikain neitsyttä suuressa, valkoisessa
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pönkkähameessa. Lähempänä pistihe pari huippua ylös, jotka
olivat aivan valkoisia ja yhä enemmän neitsyeellisiä.
Ale laskimme välimatkan lähimmille nunatakeille 5 —6

penikulmaksi emmekä toivoneet voivamme ehtiä niiden luo
vielä moneen päivään. Nousu tosin oli, niin kauas kuin silmä
kantoi, tasainen, vaan suksikeli oli, niinkuin olimme jo kokekaikkea muuta kuin hyvä; varsinkin lopputaival oli ollut
ihan mahdoton. Jos ei öillä kylmäisi, niin ci näyttänyt juuri
valoisalta. Vaan barometri osoitti meille, että olimme nyt
enemmän kuin goo metrin (noin 3,000 jalani korkeudessa, ja
päästyämme vielä muutamia satoja metrejä ylemmäksi, niin
saanemme kylmää, ainakin öillä. Hulluja, jotka toivottelivat
itselleen kylmää Grönlannin sydänmaalla!
Vaan tarkoituksemme oli saavutettu. Ale olemme huomanneet jään, lukuun ottamatta nunatakeja ja jyrkkää nousua
merestä, niin tasaiseksi, että emme koskaan olleet voineet parempaa toivoa. Ale olimme nälissämme, ilta on myöhälle kulunut eikä ole liian aikaista istahtaa taas lumikenkäin päälle
ja aukaista eväslaukku.
Iltasen syötyä oli aika ajatella paluumatkaa. Ale olimme
vähintään 2 penikulmaa teltasta. Ei ollut syytä palata sinne
samaa tietä. Alehan olimme lähteneet tarkastelumatkalle ja
sen vuoksi oli katseltava, voisiko retkikunta jonkun muun
kautta helpommin päästä. Ale arvelimme, että varsinkin meidän eteläpuolella olevan tunturin kautta olisi mahdollisesti parempi tie. Täällä kalliota myöten voisimme päästä korkealle
jd siten saada vältetyksi pahimman jään. Tosin oli päivä kulunut myöhäiselle uusien teiden etsimiseen, vaan meidän piti
saada asia selville ja saimme ottaa yötä jatkoksi.
Kun lumi täällä ylhäällä oli pehmeämpää ja sen vuoksi
vaikeampi siinä kävellä, panimme lumikengät koettaaksemme,
eikö niistä olisi jotakikaan hyötyä, ja paljoa helpompaa olikin
kulku.
Ale suuntasimme nyt paluumatkamme etelään päin tunturia kohden. Vaan ilta pimeni nopeasti, emmekä olleet pitkälle päässeet, ennen kuin oli vaikea nähdä railoja etäämmälle.
Xiitä ei tosin tiheässä ollut, vaan pian niitä oli tuleva joukottain. Aleidän piti pysytellä, mikäli mahdollista, muutaman
ylänneselänteen harjulla, joka erotti meidän molemmilla puolin
neet,

266

ENSIMMÄINEN

RETKI SISÄMAANJÄÄLLE.

olevat laaksot. Harjulla voi olla jotakuinkin levollinen. Pitkän matkaa kävi hyvin, kelikin parantui, niin että Sverdrup
riisui lumikengät. Tunturi ei näyttänyt olevan kaukana ja
siellä toivoimme tapaavamme vettä ja aijoimme panna maata
paljaalle kalliolle leväyttääksemme väsyneitä jäseniämme. Me
selittämättömällä kaipauksella odotimme päästäksemme vankalle maaperälle, ja se ei voinut olla kaukana.
Vaan miten usein pettyykään laskuissaan, kun on jään
kanssa tekemisissä, olipa se sitte ajojäätä tahi sisämaanjäätä!

Missä sillat olivat heikkoja kävellä, ryömimme makuullamme yli.
(A. Nielsen, tekijän luonnoksen mukaan.)

Ale emme olleet kulkeneet monta askelta, ennen kuin aloimme
aavistaa, että tämä »ei kaukana* voi olla hyvinkin kaukana.
Ale nimittäin tulimme selänteelle, jossa oli niin pitkiä ja pahoja
railoja, ettemme sellaisia olleet vielä tavanneet. Alussa niistä
tosin pääsi kutakuinkin, minä lumikengilläni kulin vakavasti,
hyppäsin varmemmasti kuin silloin, kun minulla ei niitä ollut,
ja rohkeammasti voin mennä yli lumisiltain, kun ne niin helposti eivät upottaneet. Missä sillat olivat heikkoja kävellä,
niin käytimme toista varovaisempaa tapaa: me panimme ma-
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kuullemme jaryömimme yli. Tällä tavoin oli ruumiilla
vertaa suurempi kantavuuspinta.
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Pian railot kävivät niin leveiksi, että ei ollut minkäänlaisia siltoja eikä muutakaan mahdollisuutta yli päästä. Aleidän
täytyi koettaa niitä kiertää, ja me niitä kiersimme ikäviksemme
asti. Ale astuskelimme niitä pitkin puoli tuntia toisensa perään,
väliin alaspäin, vaan varsinkin ylöspäin, mutta sitä pitemmäksi
ne venyivät. Vihdoin tulimme muutaman railon luo, joka oli
kaikkia ennen tavatutta leveämpi ja, kuten saimme kokea, pitempikin kuin kaikki muut. Ale seurasimme sitä ylöspäin,
kun päätimme, että se sinne päin pikemmin päättyy; sillä niin
tekivät useimmat, vaan tällä kertaa me pahoin petyimme. Ale
astumme sen pitkää tämän lyhyttä, tunturimme katosi vähitellen pimeään, vaan railo oli ja pysyi aina vain yhtä leveänä,
ei mitään siltaa näkynyt, emmekä mitään muutosta edessäpäin
nähneet, pimeäkin kun oli. Vaan kaikella on toki loppunsa,
sanoi poika kun ruvettiin piiskaamaan, ja niin pääsimme mekin vihdoin loppuun. Ale lupasimme pyhästi, että viime kerran me kulimme railoa ylöspäin; toinen ainakin mennee silloin
lähemmäksi tunturia, jossa varmaan täytyi olla vettä polttavia

kurkkujamme

varten.

Tällä tavoin pääsimme nopeammin eteenpäin ja miclihyvikscmmc näimme päämaalimme suurentuvan pimeässä. Aleilla
ei ollut monta askelta jälellä, kun edessämme näimme mustan
juovan tahi pinnan lumella. Siinä taas railo, joka erottaa meidät päämaalistamme, arvelimme ensin, vaan ken voisi kuvata
ilomme, kun me huomasimme sitte, että se olikin vettä, suloista,
lirisevää vettä! Aleilla oli heti puukuppimme käsissä, ja mc
joimme, niin, mc joimme ja nautimme niin kuin voi nauttia
ainoastaan se, joka on kokonaisen päivän kahlonut lumihankia
polviaan myöten, maistamatta noppaakaan kosteutta. Alina uskon, että elämässä tuskin on suurempaa nautintoa kuin saadessa hyvää, raitista vettä, kun on kuolemassa janoon. Jos saa,
niinkuin täällä, jäävettä, niin juopi niin, että rupee hampaita
ja otsaa hyytämään, sitte heittää hetkiseksi, juodakseen uudestaan. Hiljaa ja hartaasti sitä imee sisäänsä, ettei rupea hyytämään liian pian. Juotuamme niin paljon kuin jaksoimme ja
täytettyämme kuppi mmc ja taskupullomme suloisella juomalla,
menimme viimeiset askeleet, jotka meillä oli jälellä vuorelle
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ja tapasimme siellä mukavan istumapaikan kallion kielekkeellä.
Täällä avasimme eväslaukkumme ja kävimme tuoreella ruokahalulla pemmikanin, lihakorppujen ja lihapulverisuklaan kimppuun.
Vaan sitte rupesi satamaan. Se ei ollut varsin mukavaa,
semminkin kun pimeni niin, että me emme nähneet kuin pari
askelta eteemme. Aleilla oli vielä hyvä taival teltalle: siis eteenpäin taas! Ale suuntasimme kulkumme yli jään etelään päin
pitkin tunturia. Pinta oli kutakuinkin tasaista, niin kuin se
usein on maata vasten, jossa jää on liikkumatta ja on jäätynyt
maahan ja tunturin seinään. Vaan rinne kävi sitte niin jyrkäksi ja liukkaaksi, että töin tuskin pysyimme siinä. Jotta
meillä olisi oikein mukava, niin alkoi näkyä useita suuria railoja
allamme. Pimeässä näimme himmeästi häämöttävän mustain
syvyyksien, jotka olivat valmiit sulkemaan meidät syvään syliinsä, jos vain astuisimme harhaan tahi jalka liukastaisi. Tunturiseinä yläpuolellamme oli niin jyrkkä, ettemme voineet sinne
nousta: meidän piti eteenpäin sitä tietä, jolla olimme ja pääsimmekin onnellisesti muutamalle paikalle, jossa vuoren niemeke pistihe jäähän. Vuoren seinän ja jään välillä oli tässä
enemmän kuin 20 metriä leveä ja, niin kuin näytti, pohjaton
rotko; toisella puolen jäässä näimme himmeästi pimeässä koko
joukon railoja. Aliten suuria ne olivat, emme voineet erottaa,
vaan ne olivat tarpeeksi suuria estämään meitä yli pääsemästä.
Alituta ei ollut tehtävänä, kuin mennä yli vuoren muutaman laakson läpi, joka oli heti rotkon länsipuolella, koettaa
päästä vuoren niemen taakse ja katsella eikö olisi mahdollista
päästä eteenpäin vähän alempana. Tuntui virkistävälle kun
taas sai kulkea kovaa maata ja joka askeleella tuta varmuutta.
Vaikka satoi taivaan täydeltä, jotta kastuimme ihan läpi, niin
lepäsimme pitkään muutamilla kivillä. Odotimme aamun koittoa jatkaaksemme matkaamme jäällä.
Vihdoin nousi aurinko punaisena ja hehkuvana idässä ja
loi lämpöisen, ruusunpunaisen ruskotuksen taivaalle ja maisemille. Allamme oli jää ja näytti olevan parempaa, kuin olimme
luulleetkaan. Ale valitsimme muutaman tien, jota näytti olevan helpoin kulkea, ja niin taas lähdimme. Vaikka me menimme juoksujäätikön poikki läheltä sitä paikkaa, jossa se syöksyy jyrkkänä mereen, niin ei jäässä täällä ollut kovinkaan paljo
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railoja eikä sitä ollut niin vaikea kulkea kuin ylempänä. Rikkinäistä ja koleikkoa se kuitenkin oli ja täynnä pystyjä jäähuippuja ja teräviä harjanteita, joiden välissä oli rotkoja, joiden
yli, vaikka eivät olleetkaan syviä, oli vaikea päästä. Vaan
pitkiä, pohjattomia railoja, sellaisia, joita olimme ylempänä tavanneet, ei täällä monta ollut, ja oikeastaan ainoastaan siellä
täällä. Syynä siihen, että niitä täällä on vähän, on luultavasti
se, että ne täyttyvät vedellä, joten ne kylmettyessä jäätyvät
umpeen ja jälelle jää vain matalampi kohta jäähän.

Suutariverstaa itärannalla.
(Valokuvan mukaan.)

Pian olimme päässeet niiden yli ja vihdoin 5 aikana
aamulla, pari tuntia kulettuamme, pääsimme iloksemme teltan
näkyviin. Täällä kaikki nukkuivat syvässä unessa. Heti ensiksi me haimme vähän ruokaa ja otimme hyväksemme, mitä
talossa oli tarjota, ja kunniallisesti arvelimme sen ansainneemme
kulettuamme 4—5 penikulmaa. Sitten menimme makuusäkkiin, oikasimme jäsenemme ja vaivuimme syvään uneen, tyytyväisinä tuloksiimme ensimmäiseltä retkeltämme tälle niin kuuluisalle ja niin pelätylle Grönlannin sisämaanjäälle, jonne pää-
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syä oli pidetty niin vaikeana ja jonka yli kulkua on pidetty
sitäkin vaikeampana.
Ennen kuin lähdimme varsinaiselle jääretkelle, oli meillä
monellaisia valmistuksia toimitettavana; erittäinkin jalkavarustuksemme kaipasivat kipeästi korjauksia, varsinkin puolipohjausta, sillä sisämaanjää kysyi vankkoja kengänpohjia sen
olimme ensimmäisellä retkellä saaneet perusteellisesti kokea.
Rekien ja suksien kiskot olivat raapittavat vielä kirkkaammiksi, jotta luistaisivat hyvin, tavarat pakattavat, ja mitä ei
mukaan otettu, oli pantava erilleen toisista. Kaikki tämä vaati
aikansa, ja seuraavina päivinä olisi syrjäinen nähnyt retkikunnan jäsenet istumassa vuorella teltan ulkopuolella monellaisissa
eri rauhan toimissa, joista suutaroiminen oli etusijassa. Luultavasti olisi tämä ollut varsin omituinen näky, kun me tällaisessa seudussa istuimme saappaat polvien välissä ja käytellen
äimää, pikilankaa ja harjaa niin taitavasti kuin koko ikänämme
muuta emme olisi tehneetkään.
Alutta emme häiritse näitä ahkeria työmiehiä tärkeissä
puuhissaan, vaan sillä aikaa luomme silmäyksen edellisiin yrityksiin, joita on tehty päästäkseen Grönlannin salaperäiseen
sydänmaahan.

Kuudestoista

luku.

Tietomme Grönlannin sisämaasta ja aikuisemmat
yritykset sisämaanjäälle.
rpL.rönlannilla on aivan erityinen merkityksensä maiden jouv""^ kossa, ci niinkään lahdikkaittcn ja luonnonkaunisten rantojensa, vaan jäällä täytettyjen vuonojensa ja lumella sekä jäällä
peitetyn sisämaansa takia. Jos asutuilta seuduilta, maan rantamilla, tunkeutuu siisämaalle päin vuonoja pitkin, niin tapaa
pian äärettömän jää- ja lumikentän, joka peittää kaiken maan
sekä täyttää koko näköpiirin pohjoisesta etelään. Tämä on
sisämaanjää, pohjoisen maapallopuoliskon suurin jäätikkö. Varmuudella emme voi sanoa, miten suuri se on, vaan sen tiedämme, että sen pinta-ala on ainakin miljona neliökilometriä.
Niin eskimolaiset, kuin norjalaiset pysähtyivät sen ulkolaidalle, ja kaikkina aikoina on Grönlannin sisämaa ollut tuntemattomuuden hunnun peitossa, jota kukaan ei ole onnistunut
kokonaan poistamaan, ja jonka takana mitä hurjimmilla arveluilla on ollut temmellystantereensa. Niinkuin kaikki muukin,
joka on pimeyden peitossa, on Grönlannin sisämaakin erityisellä voimalla vetänyt puoleensa ihmisajatuksen.
Alikäli tunnemme, on eskimolaincn ensimmäisenä saapunut
<ironiantiin ja siis ensimmäisenä myöskin kohdannut sisämaan
jäätä. Aliten kauan siitä on, emme tiedä, emmepä edes suuntiakaan, siliä se otaksuminen, että eskimolaiset olisivat tulleet
Grönlantiin vasta tuhatkunta vuotta sitte tahi vieläkin myöhemmin, on minun mielipiteeni mukaan, ja kuten myöhemmin
koetan osoittaa, hyvin perusteeton.
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Eskimolaiset tulivat Baffin-lahden läntisistä ja Davissalmen läntisistä seuduista. Näissä seuduissa olivat sisämaat
jäättömiä, ja olivat osaksi asutuitakin. Grönlannissa he ovat
heti huomanneet, että koettaessaan tunkeutua sisämaahan, heitä
oli aina estämässä jää. Tämä on heitä itsiään estänyt tunkeutumasta, vaan se ei estänyt heitä asettamasta sisämaata tapahtumapaikaksi saduilleen, joita heillä oli kohtauksistaan ja seurustelustaan entisten kotipaikkainsa sisämaassa asuvan väestön
kanssa. Tämä väestö on suurimmaksi osaksi ollut intiaaneja
pohjois-Amerikan mantereen pohjoisrannikoilla, ja niistä on tullut Grönlannin eskimolaisten satumaailmassa sisämaanihmisiä,
se on, ylönluonnollisilla voimilla varustettuja olennoita, jotka
asuivat Grönlannin sisämaassa.
Sama synty on heidän saduillaan vaelluksista sisämaanjään yli, jos niille voi antaa mitään historiallista perustusta.
Nämä vaellukset ovat silloin todellakin tapahtuneet, vaan paljoa lännemmässä olevissa maissa, joissa eskimolaisia asuu. Alitään varmaa käsitystä sisämaasta he eivät näy muodostaneen
itselleen. Niillä seuduin, missä poroja on, joutuivat he jahti
retkillään sisämaanjään ulkoreunalle ja joskus kulkivat kappaleen matkaa jäällekin nunatakeille, jonne poro pakenee. He
näkivät täällä yhä sisemmäksi olevan jäätä ja lunta, niin kauas
kuin silmä kantoi, ja hyvin luultavaa on, että he päättivät koko
maan olevan samalla tavoin jään peitossa.
Norjalaiset, jotka tulivat Grönlantiin noin yhdeksänsataa
vuotta sitte ja luultavasti is:nen vuosisadan lopulla asustuivat
Grönlannin länsi- ja etelärannoille, näyttävät hyvin pian saaneen verrattain oikean käsityksen maasta ja sisämaan jäästä,
päättäen niistä lausunnoista, joita tavataan Kongespcilctissä.
.Siinä sanotaan tähän tapaan:
»Vaan kun kysyit, onko maa vapaa jäistä vai ei, vai onko
se, niin kuin merikin, jään peittämä, niin saat tietää, että ainoastaan pieni osa maata on jäästä vapaa, vaan kaikki muu osa
jään peittämää, eikä sen vuoksi tiedä, onko maa suuri vai
pieni, sillä kaikki tunturit ja kaikki laaksot ovat lumen peitossa, niin ettei missään tapaa aukkoa. Vaan kuitenkin todenmukaisinta on, että aukkoja on joko niissä laaksoissa, jotka
ovat tunturien välissä tahi pitkin rantoja, joista eläimet pääsevät kulkemaan; sillä eläimet eivät muuten voisi sinne kulkea
-
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muista maista, jolleivät tapaisi aukkoja jäässä ja paljasta maata.
Vaan usein on koetettu eri kohdissa nousta maalle korkeimmilla tuntureilla tarkastamaan, näkyisikö maalla missään kohden jäätöntä ja asuttua kohtaa, eikä ole nähty muualla kuin
missä nyt asuu ihmisiä, joka on kapea ala pitkin rannikkoa.
Tämä selitys antaa niin tarkan kuvauksen olosuhteista,
että viime aikoihin asti ei ole parempaa voitu antaa.»
Vaan vanhain norjalaisten siirtokunnat Grönlannissa hävisivät vähitellen, meritie sinne joutui unohduksiin, ja siten myöskin ne tiedot, joita oli saatu. Sitenpä oli mahdollista, että 17-.Ha
vuosisadalla oli mitä hurjimpia käsityksiä maasta. Niinpä pantiin salmia, »Frobisher-» ja >Beare-salmeV, kulkemaan poikki
maan, onpa päällepäätteeksi muutamassa, kartantekijän Alejerin
kartassa, vuosisadan keskipalkoilta, maa lohkottu lukemattomiin
saariin, joissa muka kasvaa sankkaa metsää, »aivan niin kuin
Piorgenin ympärillä Norjassa».
Sitte kun Hans Egede 172 1 tuli Grönlantiin ja uudempi
asutus tuli alulle, niin pian taas laajenivat tiedot maan ulkopuolisista, meren lähellä olevista osista; vaan sisämaasta näkyy
mitä kummallisimpia luuloja säilyneen, ainakin Europassa.
Kauan ei muuten viipynyt, ennen kuin ruvettiin tuumimaan ()sterbygdenin etsimistä, jonka luultiin olevan itärannalla,
ja siinä tarkoituksessa tunkeutumaan poikki maan. Jo 1723
sai Egede Bergenin kauppayhtiöltä, joka oli toimeenpannut
Grönlannin asuttamisen, kirjoituksen, jossa muun muassa sanotaan:
Jollei se jo ole tapahtunut, niin näyttää meistä erittäin
tarpeelliselta, että varustetaan kahdeksan miestä kulkemaan
maan poikki; sillä kartasta näkyy, että se kapeimmalta kohdalta on 12 —16 penikulmaa leveä, joiden miesten on, jos mahdollista, koetettava päästä itärannalle, jossa vanhat siirtokunnat
ovat olleet, ja matkallaan on heidän tutkisteltava metsiä ja
muuta. Vaan jos tämä nyt tapahtuu, jonka me mielellämme
toivoisimme, niin on tämä yritys toimeenpantava ensi kesän
aikana; miehistö on varustettava kukin ruokavarastolaukulla,
kivärillä, sekä kompassilla, jotta he niiden mukaan osaavat
kotiin takaisin, ja kolmanneksi tulee tämän miehistön olla varsin tarkkaavainen, niin villien hyökkäyksiä vastaan, jos niitä
tiellä tavataan, kuin kaiken huomioon ottamisessa, vieläpä tulee
heidän tiellään rakentaa muistomerkkejä korkeimmille kohdille,
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jotta nämä tässä sekä muissa tilaisuuksissa voivat olla tuntomerkkeinä.» Totta tosiaan, varsin hauska esimerkki siitä, mitä
hullutuksia kamarimaantieteilijäin johtama siirtokuntapolitiikka
voi synnyttää.

Egedellä oli kuitenkin järkeä

vastata, että hän tätä tutkiei katsonut voivansa suorittaa miksikään hyödyksi.
Kartat eivät nimittäin olleet tarkkoja, hän siinä piirissä, jossa
oli kulkenut, oli huomannut niissä paljo virheellisyyksiä. Sitä
paitse aijottu maaretki korkeiden vuorien ja lumen ja jään
peittämien tunturien takia olisi varsin vaivaloinen.
Sittemmin, sen mukaan kun matkailtiin ympäriinsä ja
nähtiin enemmän luontoa, samalla kun opittiin paremmin ymmärtämään, mitä alkuasukkaat kertoivat maasta, saivat Grönlannissa asuvat europalaiset oikeampia käsityksiä sisämaasta.
Jo pari vuotta sen jälkeen (1727) näkyy muutamasta kirjeestä,
joka on kirjoitettu Godthaabista, että siellä oli se käsitys, että
Grönlannissa maanselkää tahi keskustaa pitkin, etelään ja pohjoiseen, kulkee »kauhea jää- tahi jäällä peitetty tunturi».
musta

Varsin omituisena seikkana mainittakoon, että jo seuraavana vuonna (1728) heräsi ajatus, joka vasta 1888 oli toteutuva,
että joukko reippaita norjalaisia miehiä, jotka olivat tottuneita
metsästämään tuntureilla suksilla talvella, voisi tutkistella osan
maata kaikille suunnille.
Tästä kun näkee, miten järkevä käsitys sisämaasta syntyi

useammalla taholla, niin hämmästyttää kovasti, että 1728 Grönlannin ensimmäinen ja viimeinen kuvernöri, majuri Claus Enwold Paars, sai määräyksen »ettei saanut ahkeruutta tahi vaivoja säästää tahi vastuksien antaa itseään pelottaa, vaan kaikilla ajateltavilla tavoin oli koetettava tietä tahi toista kulkea
poikki maan mainittuun Österbygdiin tutkimaan, eikö siellä
vielä ollut vanhojen norjalaisten jälkeläisiä, mitä kieltä he puhuvat, ovatko vielä kristityitä vai pakanoita, ja millainen hallitus heillä on, ja minkälaiset elintavat.» Paarsin oli vielä
»oikein merkille pantava maan luonto; onko siellä metsiä, heinämaita, kivihiiltä, mineraleja tahi muuta sellaista; onko siellä
hevosia, nautakarjaa tahi muita ihmisille hyödyllisiä eläimiä».
Retkikuntaa varten lähetettiin Tanskasta
kapteeni, yksi luutnantti.

11

hevosta, yksi

PAARSIN RETKIKUNTA,

275

On itsestään selvää, että tätä retkeä, joka oli ensimmäinen
laatuaan ja samalla suunnitelmaltaan suuremmoisin kaikista
niistä, joita 011 koetettu Grönlannin poikki, ei voitu panna toimeen siinä muodossa kuin alkujaan oli aijottu. Hevosista kuoli
osa matkalla, osa Godthaabissa *), ja varmaankin pian on huomattu, että ei ollut niinkään helppo ratsastaa poikki maan.
Vaan seuraavana vuonna Paars teki retken sisämaanjäälle. Huhtikuun 25 p:nä 1729 »kello 12 meni kuvernöri veneeseen luutnantti Richartin ja assistentti Jens Hiortin sekä 5
miehen kanssa Herran nimessä ja nosti purjeen myrskyn ja
lumipyryn vallitessa.» He purjehtivat kauas Ameralikvuonoon,
noin 10 penikulmaa, »josta minä», sanoo Paars, »otin mukaani
maksua vastaan 2 miestä siellä asuvasta (?) väestöstä oppaiksi.*
( )n varsin
omituinen sattuma, että tämä ensimmäinen retkikunta koetti päästä jäälle samasta paikasta, jossa viimeisin
retkikunta laskeusi alas. Itse jäällä kulkua Paars kuvaa raportissaan kuninkaalle seuraavasti: »Kulettuamme kaksi päivää,
tulimme kolmantena, puolenpäivän aikaan, jäätunturin juurelle,
vaan, pari tuntia pyrittyämme eteenpäin suurella hengen vaaralla, esti meitä edemmäksi pääsemästä suuret halkeimat, joita
tapasimme siellä (seuraa selitys niistä).
—

—

—

»Kun ei ollut mitään mahdollisuutta päästä edemmäksi,
asetuimme jäälle, ammuimme 9 laukausta ja joimme lasin paloviinaa, kaikkein armollisimman kuninkaamme maljan sellaisella
paikalla, jossa sitä ei koskaan ennen ole juotu, jota kunniaa
jäätunturi ei koskaan ole saanut. Levähdettyämme tunnin ajan,
käännyimme takaisin.»

Alerkillisimpänä nähtävänä mainitsee Paars ensin »suuria

kiviä, joita oli jään päällä-. »Näitä», arveli hän, ovat sinne
kulettaneet kovat tuulet, jotka siellä puhaltavat uskomattomalla
voimalla, sillä jäätunturi on nähdä kuin aava meri, jossa ei
mitään maata ole näkyvissä; täälläkään ei voi muuta nähdä
kuin taivaan ja lunta.» Jään sanoo hän olleen niin terävää
rypyleikköä, että jäätunturin yli päästäkseen olisi pitänyt olla
rautapohjakengät.
*i Ensi kerta nyt otettiin hevosia Grönlantiin sisämaanjäällä käytettäviksi.
Toinen kerta sitte meidän retkellämme.
Kummallakaan kertaa eivät hevoset
pääss-eet jäälle.
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Tämä on tärkeintä siitä, mitä Peder Paars itse lausuu
toimistaan ja havainnoistaan jäätunturilla. Kuten näky}-, niin
retkikunnan tulokset eivät juuri vastaa suurein moisia valmistuksia. Näyttää kummalliselta, että Paars, joka on ollut jäällä,
lähellä sitä kohtaa, jossa me iaskcusimme alas, ei täällä olisi
löytänyt mitään paikkaa, josta olisi voinut tunkeutua edemmäksi, jos todella olisi hänellä siihen halua ollut.
Toukokuun 7 p:nä hän tuli takaisin Godthaabiin tuolta

kurjalta ja hyvin vaivaloiselta matkalta».

Aivan merkityksettä ei tämä ensimmäinen retki ole kuitenkaan ollut. Sillä vaikka se ei missään suuremmassa määrässä olekaan muuttanut käsityksiä sisämaasta siirtokunnassa,
jossa jo grönlantilaisten kautta oli saatu jokseenkin oikeat tiedot siitä, niin on se sitä vaikuttanut kotimaassa, ja kului aikaa
vuoteen 1878 ennen kuin Tanskan valtio taas lähettää retkikunnan Grönlannin sisämaahan.
Kolmannessa kappaleessa on jo mainittu, mitä 174^ ilmestyneessä kirjassa »Nachrichten von Island, Grönland und der
Strasse Davis- kerrotaan muutamasta yrityksestä tunkeutua
sisämaahan »pitkillä jalkaliistakoilla, joita, kuten tietty, lappalaiset ja muut käyttävät talvimatkoillaan . Tämä kertomus on
merkillinen paitse sen vuoksi, että siinä mainitaan suksista,
myöskin sen takia, että tämä ainoa kerta mainitaan retken
sisämaanjäälle vaatineen ihmishengen.
Ensimmäisen vähän pitemmän retken sisämaanjäälle, josta
meillä on jotakin tietoa, teki 175 1 kauppias Lars Dalager, joka
heti Fredrikshaabin pohjoispuolella, jossa hän asui, kävi kahdella nunatakilla, noin yhden tahi kahden penikulman päässä
sisämaanjään reunasta Fredrikshaabin vilkkujaan eteläpuolella.
Tästä matkastaan kertoo hän kirjassaan Gronlandske Relationer». kirjoitettu Fredrikshaabin siirtokunnassa Grönlannissa,
v. 1752.
Elokuun lopussa oli Dalager matkustanut maalle, Fredrikshaabin vilkkujaan eteläpuolelle. »Asianani oli», sanoo hän,
»ainoastaan vähän huvitella jahdilla.»
»Vaan pian olin
päättänyt tehdä matkan poikki jäätunturin Österbygdiin, sen
johdosta, että viime heinäkuussa muuan grönlantilainen oli
—
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maalla, että oli selvästi nähkablunakilaiset
tunturit
*)
vanhat
itärannalla.
-.Tämä sai minut, kuten sanottu, liikkeelle. Jotta., kuten
muinoin Mooses, saisin ainakin nähdä maan. otin mukaani
mainitun miehen tyttärineen sekä kolme nuorta grönlantilaista.
Päästyämme vilkkujaan eteläisessä päässä olevan vuonon perukkaan alotimmc matkamme maalle.
Kuten näky)-, niin Dalager. samoin kuin kaikki hänen
aikalaisensa, uurasti Österbygdin löytämistä, jota ci vielä luultu
löydetyn ja jonka yhä otaksuttiin olleen Grönlannin itärannalla.
lie lähtivät vuonosta syyskuun 2 p:nä 175 1. 3 p:nä päästiin sisämaanjään reunaan ja 4 p:nä aamulla lähdimme . sanoo
Dalager, jäälle päästäksemme lähimmälle huipulle, joka 011
keskellä vilkkujäätä ja jonne oli noin penikulman verran. Tie
sinne oli yhtä tasainen kuin Köpenhaminan kadut: se vain
!-roa, että täällä oli liukkaampaa, jota vastoin ei tarvinnut kahlata syrjään rappakkoon eikä pelätä, että postimestari ajaa
näalle hevosillaan ja vaunuillaan .

jahtirctkcllään ollut niin kaukana

nyt

Seuraavana päivänä kulettiin eteenpäin ylempänä olevalle
tunturille vilkkujäällä, nimeltä Omerllok*':'\, jonne myöskin oli
neiiikulma. Vaan matkalla sinne jää oli hyvin epätasaista ja
fallosta, niin että meni 7 tuntia sinne päästessä. Tämän tunturin huipulta oli laaja näköala jäälle, ja jäänrannassa kaukana
koillisessa näkyi tunturihuippuja. Näitä Dalager arveli tuntureiksi Grönlannin itärannalla; vaan kuten edempänä mainitaan.
•'•■) Kabltitiak, tahi oikeammin kavdlunak, on grönlantilainen n:mitys europaläiselle, vaan nyt käytetään sitä etupäässä tanskalaisista. Vanhoilla kablunakilaisilla
tuntureilla tarkoitetaan vuoria, jotka ovat vanhojen europalaisten, siis vanhojen
norjalaisten maassa, s. o. Österbygdissä.
**) Mikä nunatak tämä Omertlok on ollut, sitä ei voi varmuudella sanoa,
kun on useampia nunatakeja sisämaanjäällä Fredrikshaabin vilkkujaan eteläpuolella, eikä minun tietääkseni grönlantilaiset nimitä yhtään niistä tuolla nimellä.
Mikäli minä ymmärrän Dalagerin kertomusta, niin on hän ensin käynyt muutamalla
nunatakilla ja siitä seuraavana päivänä jatkanut matkaa toiselle ulompana* „ylempänä" (mahdollisesti pohjoisimmassa) olevalle tunturille vilkkujäällä. Minusta sen
vuoksi ei näytä todenmukaiselta, että tämä olisi sama nunatak, Nasausak, jossa
IS7S kävi J. A. D. Jensen ja hänen retkikuntansa, niinkuin Jensen näyttää otaksuvan. Nasausakin ja sisämaanjään reunan välillä ei ole yhtään nunatakia, ja
välimatka tästä ei myöskään ole penikulma.
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ovat ne sittemmin huomattu olevan

nunatakeja (Jensenin nu-

natakeja) joitakuita penikulmia sisämaanjään länsirannalta.
Kun he olivat tunturin huipulla, sanoo Dalager, ;me hämmästyimme näköalan suuruutta kaikille tahoille, varsinkin laajaa
jäätunturia. joka kulki yli maan ja poikittain Österbygdiin,
jonka tunturit olivat, niin kuin tämäkin, lumen peitossa». Tällä
huipulla viipyivät he klo 7 illalla, jolloin Dalager piti puheen
grönlantilaisille (Jsterbygdin muinaisista asukkaista ja heidän
henkisestä ja aineellisesta rikkaudestaan».
»Aurinko laski, jonka vuoksi mc kulimme kappaleen
matkaa vuorta ja asetuimme levolle.»
Dalager olisi mielellään jatkanut matkaa edemmäksi, vaan
monista syistä täytyi ruveta ajattelemaan paluumatkaa, joista
syistä muuan oli varsin vaikuttava, nimittäin se, että me kaikki
olimme kerrassaan avojaloin».
»Sillä, vaikka me kaikki olimme matkalle varustetut kahdella kenkäparilla, olivat ne jo molemmat kerrassaan kuluneet
terävässä jäässä ja kivissä. Ja kun mukanamme oleva neito
oli hukannut neulansa, niin emme saaneet kenkiämme mitenkään korjatuksi, joten jouduimme pahaan pulaan; me lohduttelimme toisiamme nauraen ja laskien leikkiä, kun paljaat varpaat
tunkeusivat ulos kengistä.»
Seuraavana päivänä (syyskuun 6) lähtivät he sen vuoksi
paluumatkalle, ja 8 p:vän illalla saapuivat telttapaikalle vuonon
rannalla »ja», lopettaa Dalager, »en voi tässä olla mainitsematta, että minä suurella halulla sinä iltana tyhjensin koko
pullon viiniä, ja nukuin sitte puolillepäivin seuraavana päivänä».
Dalager kertoo, mitä hän näki jäällä. Hän ei pidä läheskään niin pelottavana kulkua sisämaanjäällä, kuin monet hänen
jälkeensä meidän päiviimme asti. Hän sanoo muun muassa:
»Lausuakseni mielipiteeni suuresta jäätasangosta, joka estää
yhteyttämme (österbygdin kanssa, niin uskon minä, mitä tiehen
tulee, että se on kulkukelpoinen, koska jäätunturi ei näyttänyt
minusta laisinkaan niin vaaralliselta kuin sitä oli huudettu,
eivätkä myöskään railot niin syviltä kuin on kerrottu j. n. e.
Muista syistä hän muuten pitää kulun mahdottomana.
Niinpä hän jälempänä lausuu: Vaan kuitenkaan ei tämä
matka voi onnistua niistä syistä nimittäin, että ei voi kulettaa
mukanaan niin paljo ruokavaroja, kuin sellaisella retkellä tar-
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vitsee, ja sitte sietämättömän kovan pakkasen takia, jota en
luule kenenkään elävän olennon voivan hengittää, alinomaa
taistellessa monet yöt peräkkäin jäätunturilla« j. n. e.
Tämän jälkeen seuraa hyvin merkillinen kuvaus kylmästä,
joka oli niin kova, että, vaikka he kaikki olivat hyvin puetut
eikä kukaan heistä ollut »juuri kylmänarkoja-, jäsenet kuitenkin tahtoivat jäykistyä kokoon, heti kun he vähän aikaa istuivat tahi makasivat vuorella. »Minulla oli alusvaatteina kaksi
hyvää röijyä ja niiden päällä taas poronnahkaturkki; yöllä kääre vsin kaksinkertaisella vuorilla varustettuun takkiin ja jalat
pistin karhunnahkaseen säkkiin, vaan sittenkään ei ollut lämmin.*
Minä voin huoleti sanoa, että kaikista niistä kylmistä
talviöistä, joita olen ollut Grönlannissa ulkona, ei yksikään ole
niin kovalle tuntunut kuin nämä yöt syyskuun alkupuolella.«
Tässä vähän huomatussa kertomuksessa ilmenee selvästi
ensimmäinen tunnettu havainto ankarasta kylmästä, jonka synnyttää säteileminen sisämaanjäällä, ja jonka me huomasimme
•siellä samassa kuussa.
Dalagerin jälkeen meidän vuosisataamme saakka, on, mikäli tiedetään, ainoastaan hyvin harvat europalaiset käyneet
sisämaan jäällä.
Näitä harvoja on edelliseltä vuosisadalta tunnettu grönlantilainen luonnontutkija pappismies Fabricius, joka on kirjoittanut teoksen jääsuhteista Grönlannissa. Tämä teos on monessa suhteessa merkillinen ja se antaa varsin hyvän käsityksen Grönlannin jäämuodostuksista. Tästä näkee, että Fabriciuksen on täytynyt käydä sisämaanjäällä.
Saksalainen mineralogisti Gieseckc oli kahdeksanvuotisella matkallaan Grönlannissa (1806 —1813) monta kertaa tilaisuudessa käymään sisämaanjään reunassa. Hänellä ei kuitenkaan ollut mitään aavistusta sen tieteellisestä merkityksestä,
enemmän kuin muillakaan hänen aikaisillaan geologeilla, ja
hän niinmuodoin ei vaikuttanut sanottavasti tietojen kehittämiseksi siitä. Sen sijaan hän innolla puhui sen jylhästä kauneudesta. Muutamasta käynnistään juoksujäätiköllä Koro k'm (tahi
niinkuin hän sitä nimittää, Kororsualiin) luona Julianehaabin
lähellä, kertoo hän, miten kulettuaan noin puoli penikulmaa
tätä polarisiltaa, hän oli muutaman leveän railon takia pakotettu pysähtymään. »Minä paneusin pitkälleni ja laskin 100
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jalkaa pitkän köyden, jossa oli kivi päässä, railoon, vaan se ei
yltänyt pohjaan, ja keskeytin tämän vaarallisen kävelyretken,
jolta ei ollut toivoa löytää, mitä hain».
Nyt kuluu pitkä aika, jolla välin Grönlannin sisämaanjää näkyy kadottaneen kaiken huomion. Olihan ratkaistu asia
että Osterbygdiin ci missään tapauksessa voinut helpoimmiten
päästä tätä tietä, ja että sisämaasta tuskin oli rikkauksia odotettavissa. Kuitenkin mielipiteet sisämaanjäästä näkyvät py-

Oikeusneuvos tri 11. Rink.

syneen kaikkina muina vaan ei selvinä, mitä kummallisimpia
luuloja levisi, ja yksi ja toinen uskoi, että sisämaassa jäärnuurin takana oli hedelmällisiä maapaikkoja, joista porot tulivat
ja jonne taas katosivat.
Tämän vuosisadan keskivaiheilla aukesi sitte uusi aika
tiedoissamme Grönlannin sisämaan jäästä muutaman miehen
työskentelyn kautta. Tämä mies oli tri H. Rink.
Perinpohjaisella työllään, joka oli hedelmänä monivuotisista matkoista ja tutkimuksista Grönlannissa, jossa hän kauan
aikaa asui osaksi luonnontutkijana, osaksi siirtokunnan toimit-
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bijumiehenä ja osaksi inspehtorina, tri Rink kiinnitti tieteellisen
maailman huomion Grönlannin mahtaviin jäämaihin, ja nyt huomattiin, että niin köyhä ja huomiota ansaitseva kuin se oli ennen ollut, oli se nyt samassa määrässä huomattava tieteellisessä
suhteessa. Rink osoitti, miten mahtava tämä jääpeite on, ja
mitkä äärettömät jääjoukot joka vuosi kulkeutuu mereen Grönlannista, joka pohjoisella maapallopuoliskolla 011 ainoa maa,
josta suuremmilla jäävuorilla on lähtönsä. Hän 011 sittemmin
laskenut, että jokaisesta suuremmasta jää vuonosta laskee mereen vuosittain enemmän kuin 1,000 miljoonaa kuutiokyynärää
iäätä.
Oli aivan kuin uusi maailma tieteelle olisi auennut näillä
tutkimuksilla sisämaanjäästä ja sen vaikutuksista. Jo ennen
oli tosin useat luonnontutkijat, niiden joukossa Louis Agassi:,
lausuneet otaksumisen, että suuria sisämaanjäitä 011 mahdollisesti ollut. Vaan tässä nyt oli todellinen olemassa oleva sisämaanjää, ja heti oli geologeille selvänä, että aivan niinkuin nyt
Grönlanti, on myöskin suuri osa Europaa ja Amerikaa kerran
ollut jään peitossa, ja että tämän jään jälkiä ovat useat merkit
ja urat hankaumisesta, joita tavataan vuorilla, monet riutat ja
vierinlouhet, joita on ympäriinsä koko pohjois Europassa, usein

hyvin hämmästyttävillä paikoilla: syntyi oppi suuresta jääkaudesta, ja aivan uusi aika aukeni g-eologialle.
Pian oli välttämätöntä saada laajempia havainnolta ainoalla
[Kukalla, jossa vielä oli vallalla samat suhteet kuin tuona jääkautena, ja siten syntyi koko sarja yrityksiä tunkeutumaan
Grönlannin sisämaanjäälle.
Sarjan alkoi 1860*) sir Allen Young "m johdolla lähetetty
Fox-retkikunta, vaikka tämä ei ollutkaan geologista tarkoitusta
varten. Oli ensin ollut (mahdollisesti eversti Schaftherin ehdotuksesta) kysymys laskea Grönlannin itärannalle maihin rekiretkikunta, tohtori John Ra e'n johdolla, jolla oli kokemusta
rekiretkistä. Retkikunnan olisi sisämaan poikki ollut mentävä
länsirannalle, ja tällä tavoin tahdottiin tutkia mahdollisuutta
telegralijohdon kulettamiseen poikki maan. Kun syyskuun
keskivaiheilla lähestyttiin kaakkoisrantaa, jossa sir Allen Youngin

(1859) lienee amerikkalainen eversti Schaffner käydestehnyt
retken sisämaanjäälle luutnantti ja siirtokunnan kaupJulianehaabissa
pa-assistentti Hoerin johdolla.
*)

sään

Jo

vuotta ennen
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mielestä oli mahdollista päästä maalle, niin näytään ruvetun arvelemaan ja mentiin Kap Farvälin ympäri länsirannalle.
Täällä tri Rae eversti Schaffnerin seurassa lokakuun viime ja
marraskuun ensi päivinä teki Julianehaabista yrityksen sisämaanjäälle. Sen kertomuksen mukaan, jonka on kirjoittanut
luutnantti Zeilau, joka itse oli jonkun matkaa mukana, näyttää
siltä kuin Rae ja hänen seuralaisensa olisivat päässeet ainoastaan niin kauas, että hädin tuskin saivat silmätä sisämaanjäälle.
Tri R.acn omista lausunnoista ilmenee, että hän todella on astunut jäälle, vaan että he heti ovat tavanneet syvän ja leveän
railon, joka heitä ehdottomasti on estänyt jatkamasta matkaa (!).
Totta tosiaan, kummallinen railo!
Samana vuonna (1860), myöskin lokakuussa, koetti amerikkalainen polarikulkija tri Hayes tunkeutua sisämaanjäälle
kaukana pohjoisessa Port Foulke'n luona (78° 18' p. k). Sen
mukaan kuin tri Hayes ilmoittaa, 011 hän matkansa alkanut
lokakuun 22 p:nä ja vasta 6 p:vän perästä palannut. Ensimmäisenä päivänä päästiin sisämaanjään rantaan, ja seuraavana
päivänä alotettiin jäämatka. Sinä päivänä oli kulettu 5 eng.
penikulmaa sisämaanjäätä, kolmantena päivänä 30 eng. penikulmaa ja neljäntenä 25 penikulmaa, ja koko ajan osaksi hyvin epätasaista jäätä ja osaksi hyvin huonoa keliä, jolloin jalka
joka askeleella upposi hangen läpi. Miten nämä matkamäärät
ovat laskettu, ci mainita sanallakaan. Viidentenä päivänä piti
kylmän ja kauhean kovan tuulen takia kääntyä takaisin ja sinä
päivänä oli kulettu 40 eng. penikulmaa. Seuraavana päivänä
oltiin jo talvikortterissa. Hayes antaa pöyristyttävän kertomuksen heidän kärsimyksistään ja pakkasesta, joka. vaikka ci
ollut niin kova kuin meillä (se oli
34^ Fahr.). oli kuitenkin
ollut
muka
vähällä hengen ottaa heiltä. Kummalliselta tuntuu, että nämä niin erinomaiset kävelijät olisivat olleet niin
vilunarkoja.
Kertomus tästä retkestä, joka tri Hayesille antoi aihetta
erityisessä kappaleessa puhumaan retken tärkeistä tieteellisistä
tuloksista j. n. e., heti ensi silmäyksellä tuntuu tarkkaavasta
lukijasta epäiltävältä. Joka tuntee lähemmin olosuhteet, ei tarvitse paljon ajatella ennen kuin huomaa että puhutaan puhtaita
mahdottomuuksia. Sellainen taival päivässä kuin 25, 30 vieläpä
4o:kin penikulmaa sellaisella kelillä kuin tri Hayes kuvaa, ja
—
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mukana tarpeelliset varustukset reessä, on, jollei mahdottomuus,
niin ainakin sellainen päivätyö, jonka suorittamista on vaikea
uskoa, olkoonpa siinä joko tri Hayes tahi hänen joukkonsa, ja
vaikkapa ei tietäisikään mitään asianomaisen luotettavaisuudesta, niin siltä hyvin epäilyttäisi sellaisten tiedonantojen uskominen. Kun lisäksi muistaa, mitä tri Bessels on todistanut tri
Hayesin leveysmittauksista, että hän nimittäin on varmaan ilmoittanut väärän observatsionin saadakseen itselleen kunnian,
että on tunkeutunut edemmäksi pohjoiseen kuin itse asiassa
olikaan, niin epäilys muuttuu varmuudeksi. Asia on sen vuoksi
sitä ikävämpi, kun Hayesin kertomus on ainoa jäämatkasta
Grönlannin pohjois-osassa.
tunnettu englantilainen vuorennousija Edward IVJiympienestä Ilordlek-vuonosta (noin 69/ 2,5') Jakobshavnin pohjoispuolella tunkeutumaan sisämaanjäälle. YVhymper
oli joutunut siihen uskoon, että Grönlannin sisämaassa mahdollisesti on sulaa maata, että Grönlanti mahdollisesti oli »erinäisiä maajaksoja tahi saariryhmiä, joita on kaikkialla arktisissa
osissa maapalloa. Välimatka maan itärannalta länsirannalle
oli niin suuri että tuntemattomien vuonojen ja merenlahtien
oleminen oli mahdollista». Sulan maan olemassa olon arveli
hän voivansa päättää suurien porolaumojen ajottaiscsta ilmestymisestä länsirannalle ja taas katoamisesta sieltä. Näillä eläimillä täytyi nimittäin olla »ruohokkaita laaksoja ja pakopaikkoja« sisämaassa, jonne menivät.

1867
per yritti

Kuten näkyy on tämä ajatus melkein sama, kuin jo 400
Kongespeiletissä lausuttu.
Whymperin tarkoitus nyt oli koettaa tunkeutua näille
jäättömille ja lumettomille seuduille, ja hänen matkansa 1867
näkyy alkujaan olleen ainoastaan valmistusta suuremmalle
retkelle.
vuotta ennemmin

Tultuaan Jakobshavniin kesäkuun 15 p:nä. teki YVhymper
kolmea päivää myöhemmin, eskimolaisia seuralaisinaan, retken
sisämaanjään reunalle, vähän matkaa llordlek-vuonon eteläisimmän lahden päästä, 20 eng. penikulmaa siirtokunnan pohjoispuolella. Tarkoituksensa oli tutkia, soveltuisiko tämä kohta
lähtöpaikaksi jäämatkalle, ja voisiko käyttää koiria ja rekiä,
joita hän aikoi ottaa mukaan.
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Heti ensi silmäyksellä sisämaanjää näytti tasaisemmalta
ja vähemmän pelottavalta, kuin hän oli odottanutkaan, ja heti
käytiin jäällä. He pääsivät sinne ilman vaikeuksia, ja kuta
edemmäksi tulivat sen parempaa ja kovempaa oli lumi kävellä.
Tultuaan noin 6 eng. penikulmaa jäälle ja 400 m. korkeuteen, ja kun keli näytti olevan yhtä hyvää eteenpäinkin,
niin ci näyttänyt olevan syytä jatkaa matkaa, sillä he olivat
tarkoituksensa saavuttaneet: he olivat nähneet, että jään pinta
sopi hyvin koirareillä kulkuun, ja mukana olevat eskimolaiset
vakuuttivat AYhymperille. että he sellaisella kelillä voisivat ajaa
35 —40 eng. penikulmaa päivässä. He palasivat sen tähden
takaisin mitä parhailla toiveilla heidän matkansa menestymisestä, »sillä ei

näyttänyt olevan mitään estämässä kulkua Grönlannin poikki«.
Kun sisämaanjää Ilordlekin luona ei ulotu vuonoon saakka,
niin YVhymper tahtoi koettaa, eikö löytyisi sellaista sopivaa
paikkaa, niin että heti pääsisi jäälle tarvitsematta ensin kulottaa matkavarustuksia maata myöten. Tässä tarkoituksessa teki
hän kesäkuun 24—27 p:nä vielä retken sisämaanjään rannalle,
tällä kertaa Jakobshavnin eteläpuolella, tunnetussa »Jakobshavnin jäävuonossa«. Täällä oli jää niin rikkonaista ja röykkelikköä, että siellä oli mahdoton kulkea koirareillä, ja sen
vuoksi päätti hän ensimmäisen paikan lähtökohdakseen varsinaiselle retkelleen;
Tätä varten piti tehdä kaikenlaisia valmistuksia, jotka
\YTiymperille tuottivat tavattomia vaikeuksia. Juuri tähän aikaan raivosi siirtokunnissa Discolahden luona kuolettava kulkutauti (»rintatautF), joka tavotti ja tappoi nuoria ja vanhoja.
Jakobshavnin 300 asukkaasta oli sairaana 100. Tämä laimistutti yritteleväisyyttä. Onnettomuudeksi oli siellä juuri raivonnut koirarutto, joka oli sukupuuttoon hävittänyt vetokoirat, ja
tarpeellisen määrän hankkiminen cli varsin vaikea. YVhymper
oli Europasta tuonut rekeihin tarpeelliset ainekset, vaan niillä
harvoilla, jotka olisivat kyenneet rekiä tekemään, oli täysi työ
ruumisarkkujen valmistamisessa kulkutautiin kuolleille. Ei ollut
sentähden muuta neuvoa kuin ottaa tavallisia grönlantilaisia
rekiä, jotka olivat huonosti tehtyjä ja kaikkea muuta kuin tällaiselle retkelle sopivia. Retkikunnan jäsenille ja koirille oli
ruuaksi tuotu Hudsonbay-pemmikania. Kun sitte huomattiin,
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etteivät grönlantilaiset koirat tätä syöneet, niin tä}u;yi haalia
kokoon kaikilta ilmansuunnilta kuivattua hylkeenlihaa. Se oli
vaikea tehtävä, sillä kun useimmat hyvät pyyntimiehet olivat
sairaina, niin siirtokunnassa oli melkein täysi nälänhätä.
Y^ihdoin olivat useimmat vaikeudet kutakuinkin voitettu,
ja heinäkuun 20 p:nä lähti taipaleelle retkikunta, johon kuului
paitse itse YYhymperiä, 5 osanottajaa"), alkuasukkaita ja europalaisia, näiden joukossa englantilainen Robert Brown, joka
oli tullut Englannista. Pari päivää meni tavaraston kulettamiseen vuonon päästä sisämaanjäänrantaan, eikä sittekään kovan
tuulen takia vielä kolmeen päivään päästy alkamaan itse jääni atka a.
YVhymper nousi muutamalle läheiselle vuoren kukkulalle
tarkastelemaan jäätä, ja keksi hämmästyksekseen ja mielipahakseen, että jää oli kerrassaan muuttunut kuukauden kuluessa.
Silloin oli mitä puhtain lumipeite, vaan se oli nyt kokonaan
sulanut ja »jälelle oli jäänyt oikea meri aivan kaljamikkojäätä,
jossa oli miljonia railoja kaiken muotoisia ja kokoisia«. YVhymperin kaikki kauniit toiveet luhistuivat.
Kun heinäkuun 26 p:nä ilma muuttui paremmaksi, niin
lie tekivät koetuksen päästäkseen itään päin jäätä myöten.
Muutamien tuntien perästä ja päästyään ainoastaan pari eng.
penikulmaa jäänreunasta, oli pakko pysähtyä, kun muutaman
suurimman reen jalas katkesi; myöskin muutaman pienemmän
reen toinen jalas halkesi ja muut olivat kovista kolahduksista
röykkelikköjäässä heikontuneet.
YVhymper huomasi nyt mahdottomaksi matkan jatkamisen,
vaan varmuuden vuoksi lähetti kolme seuralaistaan**) yhden
tahi parin eng-. penikulman päähän tarkastelemaan, parantuisiko
jää, vaikka hän tiesi, että se oli samanlaista monta penikulmaa
maalle päin. Kun nämä palattuaan kertoivat, että jää ei ollut
parempaa, vaan oli melkein pahempaa, niin käännyttiin takaisin.
Tämän retken jälkeen YY nymperin mielipiteet jäättömistä
ja lumettomista maapaikoista Grönlannin sisämaassa näkyvät
*)

Näissä näkyy olleen yksi norjalainenkin; ainakin norjalaisella nimellä

Olsevig.
Näistä muuan oli ]'>ro\vn, joka kertoo sen merkillisen kumman, että he
näkivät nunatakin tahi saaren, joka nyt on kerrassaan jään ympäröimä,
jonne ielä iällä uosism.lalla kulettiin kajakilla ja oli asutin. (VV)
"*)

kaukana
vaan

\

\
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rupeavan horjumaan. Kirjassaan »Scrambles amongst the Alps»
(1871) hän kirjoittaa nimittäin: »Grönlannin sisämaa näyttää
olevan kerrassaan jäätikön peitossa 68° 30' —70° p. 1. välillä.»
Siitä, että hän viime retkellään näki rikkonaista juoksujäätikköjäätä ulottuvan horisonttiin saakka, päättää hän, että maan
kauas toiselle puolen täytyi olla jään tahi lumen peitossa, »sillä
sellaisen tavattoman suuren juoksujäätikköjoukon muodostumiseksi vaaditaan äärettömän suuri lumivarasto». Uloimpana näkyvän sisämaan korkeuden laski hän 8,000 jalaksi, joka luku
on vähän korkea, vaan joka ei eroa todellisuudesta niin paljo
kuin luulisi.
Sillä retkellä sisämaanjäälle, jonka 1870 Nordenskiöld ja
nykyinen professori Berggren tekivät Aulatsivik- vuonon pohjoisesta lahdelmasta (Egedesminden eteläpuolella, 68° p. 1.), alkaa,
voi hyvin sanoa, uusi luku Grönlannin jäämatkain historiassa.
Silloin ensi kerta ihmiset tunkeutuvat pitemmän matkan sisämaanjäälle ja siellä viettävät perätysten useampia päiviä, samalla
kun tämä on ensimmäinen matka sisämaanjäälle, jonka tulokset
ovat enemmän tieteellistä laatua.
Heinäkuun 19 p:nä 1870 molemmat matkailijat, seurassaan
kaksi grönlantilaista, jättivät jääreunan vuonon läheisyydessä.
Heillä oli ruokavaroja mukanaan 30 päiväksi. Telttaa ei kuletettti mukana. He nukkuivat kahdessa säkissä, jotka olivat
avonaisia molemmista päistä ja joihin kaksi henkeä juuri tukkeutumalla sopi, asettautuen jalat vastakkain. Epätasaisella
jäällä oli tämä sänky epämukava ja kylmä, sanoo Nordenskiöld.
Kaikki varustukset kuletettiin yhdessä reessä.
Ei oltu kulettu kauas ennenkuin huomattiin, että tällä
koleikkojäällä oli mahdoton kulettaa senkään vertaa mukanaan.
Jo toisena päivänä Nordenskiöld päätti jättää pois osan ruokavaroja ja reen. Loput kannettiin selässä, ja niin jatkettiin
matkaa.
Heinäkuun 21 p:nä, kun oli päästy 36 pituusminuttia
vuonon länsipuolelle ja olivat 1400 jalan korkeudessa meren
pinnasta, eivät grönlantilaiset tahtoneet enään jatkaa matkaa ja
seuraavana aamuna palasivat kotia. Tarmokkaat europalaiset
eivät vielä olleet nähneet tarpeeksi ja jatkoivat vielä matkaansa
parin päivän kuluessa.
Heinäkuun 22 p:nä kello 12 päivällä olivat he 68° 22' p. 1.
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pituusminuttia länsipuolella telttapaikkaa vuonossa, lähes
jalan korkeudessa meren pinnasta.
Seuraavana, 23 p:nä jäivät he yöksi 68° 22 p. 1. ja 76
pituusminuttia vuonosta, sekä 1900 jalan korkeudessa meren
pinnasta, siis, merkillistä kyllä, alempana kuin edellisenä päivänä.
Ruokavarojen vähentyminen pakotti nyt kääntymään takaisin; vaan saadakseen näköalan sisämaanjäälle itäänpäin, kulkivat he seuraavan päivän aamupäivällä edemmäksi muutamalle
ylängölle jätettyään kaikki tavarat edelliselle yöpaikalle. Tämän
ylängön harjulta he näkivät, että »sisämaanjää yhä nousi sisämaalle päin keskeytymättä millään tunturijonolla, niin että
näköalan pohjoisessa, idässä ja etelässä rajoitti ainoastaan jääreunama, joka oli melkein yhtä tasainen kuin meren ääret».
Paluukohta oli 2,200 jalkaa meren pinnan yläpuolella ja noin
83 pituusminuttia eli 56 kilometriä Aulatsivikin vuonon pohjoisen
lahdelman länsipuolella. Oli kulettu siis keskimäärin päivässä
11 kilometriä.
Yöllä heinäkuun 26 p:vää vasten he saapuivat takaisin
vuonolle, oltuaan siis kaikkiaan 7 päivää sisämaanjäällä.
Siitä jäämatkasta, jonka Nordenskiöld nyt kulki, on laaja
kertomus varustettu kuvilla, jotka Berggren teki matkalla.
Jäässä oli yleensä joko syviä ja osaksi leveitä railoja, tahi rinteitä, korkeudeltaan aina 40 jalkaan saakka ja kaltevuus 25 —30".
Suurena esteenä kululle oli myöskin koko joukko jokia, jotka
juoksivat syvissä pursuissa jäänpäällä, ja joista useinkaan ei
päässyt yli, vaan täytyi kiertää. Ne päättyivät tavallisesti suuriin aukkoihin jäässä, n. s. jäätikkökaivoihin, joihin ne kuohuen
syöksyivät ja katosivat niiden mustansiniseen syvyyteen. Muutamassa kohden tavattiin suihkulähdekin, joka suihkusi ilmaan.
Jään pinnalla oli myöskin paljo pieniä järviä, joissa ei ollut
näkyvää viemäriä, vaikka niihin laski lukemattomia puroja.
»Kun pani korvansa jäätä vasten, niin kuuli kaikkialta omituista maanalaista kohinaa, jonka jäähän syöksyvät joet synnyttivät. Vähän väliä kuului kanunanlaukauksen tapainen
jyminä, joka ilmoitti uuden railon syntyneen.»
Ilma oli koko matkan ajan selkeä. Lämpö päivillä nousi
»aina -j- 7 ä 8° varjossa ja auringossa aina 25 ä 300 C. Vaan
auringon laskun jälkeen sitä vastoin vesilampareet jäätyivät, ja
yö oli sangen kylmä». Nämä ovat jo pienessä muodossa ha-
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vainnoita omituisista lämpösuhteista, jotka mc kohtasimme
Grönlannissa.
Tämän retkikunnan merkillisimpiä tuloksia on tieteellisessä maailmassa huomiota herättänyt selitys n. s. jäätomusta
eli »kryokonitista», hienosta tomusta, jota oli jäällä niin kauas
kuin kulettiin. Imemällä auringonsäteistä lämpöä, oli tämä
tomu sulaunut syvälle jäähän ja siten muodostanut »pystyseinäisiä silinterisiä reikiä, i —2 jalan syviä, joiden lävistäjän pituus
vaihteli kahdesta linjasta pariin jalkaan, ja joita oli niin lähetysten, että jalka ei niiden väliin sopinut, vielä vähemmin makuusäkki. Näissä reijissä, jotka aina olivat vettä täynnä, oli
tomu muutamien millimetrien paksuna kerroksena pohjalla».
Tälle tomulle Nordenskiöld asettaa suuren merkityksen;
hän nimittäin otaksuu, että se on avaruudessa ollutta tomua.
Se on osaltaan saanut hänen tekemään aivan uuden teorian,
jonka mukaan maa, ainakin osaksi, on muodostunut ja yhä
kasvaa melkein huomaamatta, vaan lakkaamatta tapahtuvasta
kosmillisen tomun lisääntymisestä, joka tulee maailman avaruudesta. Muut ovat sittemmin osoittaneet, että tämä tomu aineyhtymältään on samanlaista kuin rantaturit ja sen vuoksi ovat
päättäneet että tomun on tuuli kulettanut reunalta jäälle. Tätä
näyttää puolustavan sekin seikka, että kuta kauemmaksi rantatuntureilta kulkee jäälle päin, sen mukaan vähenee tomukin,
sekä vielä, että Grönlannin itärannalla Umivikin luona, jossa
paljasta maata on varsin vähän, ei ollut jäällä tomua lainkaan.
Tämän arvokkaan retken jälkeisenä vuonna (siis 1871)
lähetti luoteis-Grönlannin inspehtori Krarup Smith sisämaaretkikunnan, kauppa-assistentti Moldrupin johdolla. Niiden tietojen mukaan, joita Nordenskiöld sittemmin sai Grönlannissa,
näyttää retkikunta palanneen tyhjin toimin.
Seuraavana vuonna tuli YYhymper Grönlantiin ja retkeili
Discolahden pohjoisen osan ja Umanakvuonon piirissä. Tällä
kertaa hän ei kuitenkaan yrittänytkään itse sisämaanjäälle,
vaan nousi korkeille vuorille jäänreunalla saadakseen näköaloja sisämaanjäälle. Elokuun 18 p:nä nousi hän 6,800 (eng.)
jalkaa korkealle KelertingouiFin tunturille Ilmanakin lähellä.
Tämän huipulta oli hänellä laaja näköala sisämaanjäälle ja
huomasi, niin kuin ennenkin, että sisämaa näytti »tasaiselta,
yhtenäiseltä selänteeltä lumipcittoista jäätikköä, joka niin tar-
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koin maan salasi alleen, ettei ainoatakaan vuoren päätä näkynyt
sen pinnalla». Teodolitilla hän mittasi kulman sisämaanjään
etelärantaan, ja tuli siihen päätökseen, että sen korkeus oli
»melkoisesti yli 10,000 jalkaa». YVhymper näkyy tulleen vakuutetuksi, että sisämaassa ei voi olla lumetonta maata, »sillä»,
sanoo hän, »eri paikoilla tehdyt tutkimukset osoittavat sen
melkein täysin varmaksi, että Grönlannin sisämaa pohjoisesta
etelään ja idästä länteen on kokonaan lumen ja jään peitossa».
Huomio, jonka tri Rinkin kirjoitukset Grönlannin sisämaanjäästä ensin herättivät, oli tuottanut hyviä hedelmiä. Tutkimalla osaksi itse Grönlannissa, osaksi Alpeilla ja Skandinaviassa, oli tutkimus juoksujäätiköistä, niiden toiminnasta ja
kaikesta muusta, mikä niiden kanssa on yhteydessä, edistynyt
suurin askelin ja oppi jääkaudesta oli saanut varman muodon.
Niissä miehissä, jotka ottivat osaa tähän työhön, on Skandinavian geologeista mainittavia norjalaiset Kjerulj 'ja Sexc sekä
ruotsalainen Torcll (kävi Grönlannissa 1859).
Mutta työskenneltäissä edelleen tässä aineessa, oli syntyse
ajatus, että vanhemmat jäätiköt eivät ole ainoastaan
nyt
peittäneet Skandinavian ja pohjoisen Europan, vaan myöskin
suuressa määrässä muodostaneet peittämiensä maiden muotoa
ja näköä, siten että jäävirrat ja juoksujäätiköt, kulettamalla
mukanaan kaikkea irtainta soraa ja kiviä sekä kaivautumalla
perustukseen, jonka päällä liikkuivat, ovat muodostaneet syviä
laaksoja ja vuonoja, sellaisia kuin esimerkiksi Skandinaviassa
ja erittäinkin osassa Norjaa on.
Tätä mielipidettä edusti erittäinkin englantilainen geologi
Ramsay. Tätä otaksumista näytti kovasti tukevan se seikka,
että tuollaisia syviä laaksoja ja vuonojen leikkaamia maita on
siellä, missä on merkkejä jääkaudesta, ja ainoastaan siellä.
Tätä mielipidettä vastustivat toiset geologit ankarasti, ja monista ktimoamisväitteistä oli muuan se, että kaikilla Europassa
tunnetuilla ja tutkituilla jäävirroilla oli niin vähäinen liikkumiskorkeintaan pari jalkaa vuorokaudessa
että se
nopeus
hankautuminen ja kaivautuminen, jonka ne voivat synnyttää, ei
riittänyt läheskään selittämään sitä jättiläistyötä, joka täten olisi
tehty.
Silloin norjalainen geologi Amund Helland, joka suurella
innolla tutki jääkauden vaikutuksia Norjassa ja oli tuonut ilmi
—

—
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joukon merkillisiä jääkauden yhteydessä olevia seikkoja, matkusti 1875 pohjois-Grönlantiin tutkimaan juoksujäätikköjen nopeutta ja vaikutuksia siellä. Matkat, jotka tapahtuivat kesä-,
heinä- ja elokuun aikana (1875), tehtiin Egedesminden siirtokunnasta (68° 42' p. 1.) Kangerdlugssuakin vuonoon (71 0 15' p. 1.)
Umanakin siirtokunnan piirissä. Käytiin viidessä jäävuonossa
sekä useimmilla pienillä juoksujäätiköillä, muiden muassa Ilordlekvuonon eteläisen lahdelman päässä olevalla jäätiköllä, josta
noustiin sisämaanjäälle, siis samalla paikalla, mistä YVhymper
koetti sisämaanjäälle.
Tämän retken tulokset olivat erittäinkin yhdessä suhteessa
hämmästyttäviä. Sen sijaan kuin tähän asti oli jäätikön korkeimmaksi liikuntanopeudeksi tietty kaksi jalkaa vuorokaudessa, Helland huomasi, että muiden muassa Jakobshavnin vuonossa oleva suuri juoksujäätikkö liikkuu 64 jalkaa (19,54 m.)
vuorokaudessa. Eräs toinen jäätikkö Torsuka tak-vuonossa liikkui
tosin paljoa hitaammin, vaan kuitenkin senkin nopeus oli 30
jalkaa (10,16 m.) vuorokaudessa.

Nämäthän olivat aivan uusia todistuksia niille, jotka selittivät juoksujäätikköjen muodostaneen laaksoja, vuonoja ja järviä.
Useat sen vuoksi eivät tahtoneet uskoakaan näitä odottamattomia tietoja, joita sitten myöhemmät tutkimukset ovat osoittaneet tosiksi.
Samana vuonna, 1875, tri Rink kirjoitti mahdollisuudesta
kulkea Grönlannin sisämaassa, jonka poikkikulkua lännestä
itään hän piti varsin tärkeänä: »Minä luulen, että sellainen
retki on tehtävä reillä, joita ihmiset vetävät, ja sitä varten on
erityisesti rakennettava kaksi rekeä ja varustettava kaikilla tarpeilla. Paitse tieteellistä johtajaa ja hänen apulaistaan luulisi
noin 4 europalaista olevan retkikuntaan kylliksi.» En ollut
tästä kirjoituksesta saanut tietoa ennen kuin matkalta palattuani Grönlannista; vaan, kuten näkyy, siinä lausuttu ajatus
soveltuu hyvin minun suunnitelmaani. Lähtöpaikaksi tälle matkalle esittelee tri Rink Fredrikshaabin pohjoispuolella olevaa
0
seutua 62 30' p. 1.
Seuraavana vuonna, 1876, alkoivat Tanskan valtion kustannuksella tanskalaisen geologin prof. Johnstrupin ehdotuksesta »geologiset ja maantieteelliset tutkimukset Grönlannissa».
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Näitä tutkimuksia on sitte jatkettu joka vuosi ja ne ovat tuottaneet arvokkaita tuloksia.
Kuten oli odotettavakin, tuli muutamaksi näiden tutkimusten tärkeimmistä tehtävistä sisämaanjään tutkiminen, ja
retkikunnalla, joka 1876 lähetettiin assistentti Steenstrupin johdolla, oli myöskin tehtävänä toimittaa »valmistavia jääreunan
tarkasteluja» Julianehaabin piirissä. Tarkoituksena oli, että oli
mentävä muutamain penikulmain päässä jäällä olevalle kolmelle nunatakille, jotka olivat vanhemmilla kartoilla merkityt
nimellä Jomjruer eli Niviarsiat, tutkiakseen jään laatua, olisiko
se sopiva lähtökohdaksi retkelle sisämaanjäälle. Tämä ei onnistunut: tavattiin röykkelikköjäätä, joka oli täynnä suuria ja
syviä railoja. Sen sijaan toimitettiin jään mittauksia kolmessa
juoksujäätikössä, jota ei oltu tehty ennen etelä-Grönlannissa.
Suurin nopeus oli 3,75 m. (11,95 jalkaa) vuorokaudessa.
Seuraavalla retkikunnalla, joka lähetettiin 1877 Fredrikshaabin piirin pohjoisosaan, ja johon osanottajana oli assistentti
Steenstrup ja laivaston luutnantti J. A. D. Jensen, oli kuten
edelliselläkin tehtävänä, yleisten rantatutkimusten ohessa, tunkeutua, jos mahdollista, sisämaanjäälle, tällä kertaa »Fredrikshaabin vilkkujaan läheisyydessä tahi muulla sopivalla paikalla».
Siis juuri samalla paikalla, jonka paria vuotta ennen tri Rink
oli esitellyt. Tämäkin yritys jäi onnistumatta epävakaisten
säitten takia.
Seuraavana vuonna, 1878, yritettiin uudestaan suuremmalla menestyksellä, ja luutnantti J. A. D. Jensenin johdolla
lähetettiin retkikunta, joka teki mitä huomattavimman retken
Grönlannin sisämaanjäälle. Seuralaisinaan oli Jensenillä maanmiehiään kandidati Kornerup ja arkitehti Groth. Grönlannissa
tuli seuraan vielä grönlantilainen Habakuk. Lähtöpaikaksi valittiin taas Fredrikshaabin vilkkujaa.
Tehtiin kaksi retkeä jäälle. Ensimmäisellä matkalla, heinäkuun 3 p:nä, joka matka kesti ainoastaan yhden päivän, käytiin Nasausattin nunatakilla (4,710 jalk. korkea), joka on yksi
n. s. Dalagerin nunatakeja vilkkujaan eteläisellä sivulla. Tämä
matka on hyvin huomattava, se kun tehtiin juuri siinä seudussa, jossa Dalager oli jäällä. Kun tämä kohta ei näyttänyt
sopivan lähtökohdaksi suuremmalle retkelle, niin valittiin siksi
Itivdlek, vilkkujaan pohjoissivulla.
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Retkikunta oli huolellisesti ja monessa suhteessa tarkoituksen mukaisesti varustettu. Ruokavaroja oli otettu kolmeksi
viikoksi. Varustukset painoivat yhteensä 400 %t (200 kg) ja
oli kuormitettu kolmeen pieneen rekeen (yhden miehen vedettäviä), jotka painoivat vähän yli 20 tt (10 kg), olivat 5 jalan
pituisia ja 2 \ jalan levyisiä. Kun arveltiin edempänä jäällä
olevan lunta, niin otettiin mukaan 4 paria suksia ja 4 paria
kanadalaisia lumikenkiä.
Heinäkuun 14 p:nä alkoi matka. Paitse yllä mainittua
kolmea europalaista ja yhtä grönlantilaista, seurasi mukana
ensi päivinä vielä yksi grönlantilainen ja kolme grönlantilaisnaista apulaisina. Jää oli erittäin röykkelikköä ja vaikeakulkuista. Kapteeni Jensen on kertomuksessaan varsin elävästi
kuvannut monenlaiset vaivat ja vastukset, jotka hidastuttivat
heidän kulkuaan. Muuan niistä oli se, että heitä kaikkia vaivasi kova lumisokeus. Sen takia he kulkivat ainoastaan lyhyviä taipaleita päivässä, ja vasta yhdentenätoista päivänä (heinäkuun 24) pääsivät suurimmalle niistä, enemmän kuin 9 penikulman (37 minutin) päässä olevista, nunatakeista, jotkaDalager
aikoinaan oli nähnyt ja joita oli luullut Österbygdin tuntureiksi,
vaan jotka nyt huomattiin olevan nunatakirypäs, joilla nyt on
nimenä Jensenin nunatakit ja ovat 44 penikulmaa lähimmästä

jääreunasta.
Tällä nunatakilla, jonka juuri on noin 4,030 jalkaa (1,264 m.)
merenpinnasta, viipyivät he seitsemän päivää lumimyrskyn takia.
Heinäkuun 31 p:nä he vihdoin pääsivät lähtemään paluumatkalle, jota ennen aamulla kapteeni Jensen nunatakin huipulta, joka oli 4,960 jalkaa (1,556 m.) merenpinnasta, kävi katselemassa sisämaanjäälle, jonne hänellä oli laaja näköala ja
joka nousi nousemistaan maalle päin, kunnes lopulla suli yhteen taivaan kanssa näköpiirissä, joka oli paljoa korkeampana
katsojan näköpintaa.
Elokuun 5 p:vän illalla saavuttiin taas telttapaikalle Itivdlek\ssä, josta oli oltu poissa 23 p:vää ja jossa odottavat grönlantilaiset ottivat heidät lämpöisesti vastaan.
Tämä retki on huomattavimpia, mitä koskaan on tehty
Grönlannin sisämaanjäälle. Siitä oli tuloksena tietoja jäänlaadusta ja myrskysuhteista nunatakeilla täytetyssä seudussa, näiden geologisista suhteista, organisesta elämästä niillä j. n. e.

NORDENSKIÖLDIN TOINEN RETKI

293

kaikki varsin arvokkaita tietoja. Lisäksi oli rikas kokoelma
luonnoksia, Kornerup'in ja Grothin tekemiä.
Suuret esteet, joita tällä retkikunnalla oli voitettavinaan,
ja jotka näyttivät olevan sitä laatua, että ne kerrassaan estivät
kaiken yrittämisen tunkeutumaan edemmäksi sisämaahan, pidättivät komitean Grönlannin tutkimusten johtamista varten
tekemästä muita yrityksiä tunkeutumaan sisemmäksi maahan
tahi poikki maan itärannalle, kuten alkujaan oli tarkoitus ollut;
tämä retki olikin ainoastaan tarkasteluretki suurempaa sisämaamatkaa varten.
Tanskalaisten puolesta ei sittemmin olekaan tehty yhtään
sisämaamatkayritystä. Sen sijaan on vuosien kuluessa tehty
koko joukko huomattavia tutkimuksia jääreunassa ja pienempiä
retkiä jääreunan läheisille nunatakeille. Niiden kertominen veisi
meidät liian pitkälle. Mainittakoon vain erityisesti, että näillä
tutkimusmatkoilla on toimitettu muun muassa paljo juoksujäätikkömittauksia, jotka ovat erittäin huomiota herättäviä tuloksia
antaneet. Niinpä Upernivikin juoksujäätikön mittaus osoitti,
että se elokuussa 1886 liikkui 99 jalan (31 metrin) nopeudella
vuorokaudessa.
Vuonna 1880 ruotsalainen geologi Holst teki retkiä eteläGrönlannissa, jolloin hän kävi sisämaanjäällä ja useissa paikoin
teki pienempiä retkiä sille. Tarkoituksena hänellä oli pääasiallisesti tutkia Nordenskiöldin selittämää jäätomua eli kryokonitia, jonka Holst huomasi samaksi aineeksi kuin rantatunturit
ja jonka vuoksi hän päätti sen olevan näistä lähtenyttä pölyä,
jota tuuli on kulettanut jäälle.
Merkillisimpiä retkiä Grönlannin sisämaanjäälle on Nordenskiöldin retki 1883. Hän ei tyytynyt ensimmäiseen käyntiinsä sisämaanjäällä 1870, vaan tahtoi tämä väsymätön polarikulkija tunkeutua yhä edemmäksi sisämaajäälle, saadakseen
temmatuksi muutamia sen ihmeellisempiä salaisuuksia. Hän
nimittäin oli tullut, niinkuin YVhymper, siihen ajatukseen, että
tässä »Pohjolan Saharassa», joksi hän sitä sanoo, täytyy olla
lumettomia kosteikoita. Vieläpä hän piti melkein mahdollisena,
että niissä oli yhtä rikas metsäkasvullisuus kuin Siperian pakkasnavan läheisissä seuduissa. Vaikka edellisistä retkikunnista
ei yksikään ollut nähnyt jääerämaan rajoja idässä, niin oli kuitenkin seikkoja, jotka osoittivat »että useimmassa tapauksessa
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on fysillineii mahdottomuus, että suuren mannermaan sisämaa
olisi jään peitossa sellaisissa ilma-alasuhteissa, jotka vallitsevat
maapallollamme eteläpuolella Bo° p. k; vieläpä, »mitä Grönlannin sisämaahan tulee, on helppo osoittaa, että siellä ei voi olla
olemassa jäätikön muodostumiselle välttämättömiä ehtoja, jos
ei maan pinta hiljalleen kohoa niin hyvin länsi- kuin itärannalla keskustaa kohti ja sen merenpinnan yläpuolella olevalla
osalla ole siis limppumainen muoto, jonka sivut vähitellen ja
säännöllisesti viettävät mereen«.
Perustelu, joka Nordenskiöldin johti tähän hämmästyttävään päätökseen, oli se, että jäätikkömuodostumisen olemassa
010 edellyttää määrätyn sademäärän; vaan sellaista ei Grönlannin sisämaassa voi olla, sillä kaiken, ympärillä olevasta merestä tulevan ilman, jonka olisi kuletettava sadetta mukanaan,
on täytynyt ensin kulkea korkeiden rannikkotunturien yli, ja
niitä myöten noustessaan kylmentyä matalemmassa ilmanpainossa ylhäällä ja siis luovuttaa suurimman osan kosteudestaan.
Vaan samalla kun tämä kosteus irtautuu, niin sidottu lämminkin vapautuu ja ilma lämpenee. Mutta laskeutuessaan toiselle
puolen rannikkotunturia, se alentuessaan korkeampaan ilmapainoon yhä lämpenee sitä mukaa ja samassa suhteessa kuin
se noustessaan kylmeni. Tällä tavoin se, aivan kuin tunnettu
Föhn-tuuli Sveitsissä, on sisämaan laaksoissa kuiva ja lämmin
tuuli.
Kosteat merituulet Grönlannissa olisivat siis pakotetut irtauttamaan kosteutensa, tavallisesti lumen muodossa tuntureilla
pitkin rantaa; jota vastoin kaikkien tuulien, jotka tulevat sisämaahan, tulipa sitte idästä, lännestä, etelästä tahi pohjoisesta,
täytyy olla kuivia ja verrattain lämpimiä, jollei maan orogratinen rakenne ole kerrassaan toisellainen kuin kaikkien muiden
maiden maapallollamme. Sademäärä senvuoksi sen sisämaassa
ei voine olla niin runsas, että se riittäisi ylläpitämään alituista

maajäätä.
Tämä perustelu olisi osaksi oikeutettu, jos tässä olisi kysymyksessä kaikilta tahoilta korkeilla rantatuntureilla ympäröity maa, jonka keskusta olisi tasainen ja verrattain matala.
Vaan suurempaa sellaista maata tuskin on, ja vähimmän kaikista voi Grönlantia ajatella sellaiseksi. Minun täytyy päinvastoin olla ihan samaa mielipidettä kuin Nordenskiöld, kun
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hän sanoo, että Grönlannin geologinen laatu näyttää olevan
orografiseen rakenteeseensa nähden samallainen kuin Skandinavian »s. o. siinä suhteessa, että maalla on vuoriselänteitä ja
vuorihuippuja, joiden välissä on syviä laaksoja ja suuria tasankoja»; vaan silloinpa täytyykin Grönlannin sisämaassa, mitä
sademäärään tulee, olla täydet edellytykset sisämaanjään muodostumiseen, sillä missä ei Skandinaviassa olisi tarpeeksi kosteutta, kunhan vain olisi tarpeellinen lämpöaste? Näyttää siltä,
kuin suuri polaritutkija olisi unohuttanut, että vielä meidän
päivinämme on pieniä jäätiköitä Skandinavian sisämaassa, että
niitä on Alpeilla ja monissa muissa paikoissa kaukana merestä,
ja ennen kaikkea, että ne ennen ovat olleet tavattoman suurilla aloilla ja m. m. peittäneet koko pohjois Europan. Tähän
hän kuitenkin vastannee, että tätä mielipidettä yhtenäisestä
jääpeitteestä, joka kerran olisi peittänyt sisämaat, hän juuri
vastustaa.

Retkikunnan, jolla tehtävänään oli paitse tunkeutua Grönlannin sisämaanjäälle, oli myöskin muita, m. m. koettaa päästä
itärannalle, kustansi, niinkuin Nordenskiöldin ensimmäisenkin
retken Grönlantiin 1870, ruotsalainen vapaaherra Oscar Dicksou,
ja retkikunta tuli Grönlantiin omalla laivallaan, Sofialla.
Itse jäämatkalla, joka alkoi heinäkuun 4 p:nä ja melkein
samalla paikalla kuin 1870, oli Nordenskiöldilla 9 seuralaista,
niiden joukossa 2 lappalaista, joilla oli sukset mukanaan. Sitä
paitse ensi päivinä, heinäkuun 6 p:vään, seurasi häntä suuri
osa Sofian miehistöä ja monta eskimolaista, jotka auttoivat varustusten kulettamisessa alkutaipaleella, röykkelikköjään yliNäiden joukossa oli myöskin kunink. Grönlannin kaupan tirehtöri hra Horring.
Kahdeksantoista päivän kuluessa (heinäkuun 21 p:nä) pääsi
Nordenskiöld itse vähän yli 117 km (noin 15 maantieteellistä
penik.) maajäälle ja 1,510 metrin korkeuteen meren pinnasta.
Täällä hänen oli pakko pysähtyä pehmeän lumen takia, joka
upotti syvälle niin ihmiset kuin reetkin. Ennen kuin käännyttiin takaisin, lähetettiin molemmat lappalaiset suksilla hiihtämään edelleen sisämaahan. Vaikka ei oltu tavattu muuta
kuin lunta ja jäätä, ja vaikka oltiin äärettömällä lumitasangolla,
joka oli mittaamaton kuin meri, niin Nordenskiöld ei sittekään
luopunut uskomasta teoriainsa pätevyyttä, vaan antoi lappa-
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laisille m. m. seuraavan kirjallisen määräyksen:
jos
tavataan maata, niin otetaan kukkia ja heiniä, minkä kiireessä
voi saada, yksi tai kaksi kappaletta kutakin kukkaa tahi
heinää.
»

—

—

—

Sisämaanjäällä heinäkuun 21 p. 1883.*
(heinäkuun 24 p:nä) palasivat lappatunnin
kuluttua
57
kertoivat
olleensa
ja
laiset
230 km. päässä ja 1,947 m. korkeuniin
kuin nähdä voivat, eivät he
merenpinnasta;
pitkälle
dessa
olleet huomanneet mitään muuta kuin tasaisen äärettömän
lumikentän.
Jos ei otakaan lukuun vaikeutta, sanomatta mahdottomuutta, kulkea niin pitkää taivalta niin lyhyessä ajassa ja sellaisella suksikelillä kuin Grönlannin sisämaassa on, täytyy, kuten
edempänä osoitetaan, monesta syystä otaksua, että lappalaiset
ovat laskeneet liian pitkäksi hiihtämänsä taipaleen.

Seuraavana päivänä, heinäkuun 2^, lähdettiin paluumatkalle ja elokuun 3 p:nä, kun oli oltu sisämaanjäällä 31 päivää,
saavuttiin telttapaikalle Sofian satamassa Aulatsivik-vuonon
pohjoislahdelmassa. Eskimolaiset, jotka täällä odottivat ruokavarojen, reservivaatteiden, veneen y. m. kanssa, ilahtuivat kovasti nähdessään heidät; he olivat jo päättäneet matkailijain
varmaan joutuneen turman teille, ja, niinkuin itse sanoivat, olivat kuluttaneet monet kamikit (kengät) hypätessään alinomaa
tuntureille heitä katsomaan.
Jää, jota tällä merkillisellä matkalla tavattiin, oli monessa
suhteessa merkillistä. Se oli kyllä, varsinkin ulkoreunaa lähellä,
röykkelikköä ja osaksi täynnä railoja, vaan kuitenkin yleensä
tasaisempaa kuin edellisellä retkellä. Edelleen uloimpana tavattiin yhtenäisellä laajalla ja aivan tasaisella lumitasangolla,
jossa ci ollut jäätä eikä railoja, ainoastaan lunta, jota oli niin
kauas kuin silmä kantoi.
Tämä retkikunta, lukuunottamatta lappalaisten suksimatkaa, oli tunkeutunut edemmäksi kuin mikään muu retkikunta
tähän asti ja ensimmäisenä päässyt tälle ltimitasangolle, joka,
kuten nyt tiedämme, peittää koko Grönlannin sisämaan. Ja
tieto tämän lumiaavikon tapaamisesta se, kuten ennen on kerrottu, herätti minussa suunnitelman sille matkalle, joka on tämän

kirjan aineena.
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Näyttäisi siltä, että Nordenskiöld itse tällä retkellään olisi
tehnyt teoriansa jäättömästä sisämaasta vähemmän uskottavaksi. Ja niin hän arvclikin ensi aikoina kotiin tulonsa jälkeen. Sittemmin hän on »taas alkanut epäillä ja ainakin pitää
mahdollisena, että he 1883 olivat ainoastaan leveällä jäävyöllä,
joka 60^ ja 70 c:lla p. 1. pistää poikki maan,« ja sen pohjois-ja
eteläpuolella voi olla jäättömiä kosteikolta. Mahdollisena todistuksena pitää hän ne kaksi korppia, jotka lappalaiset näkivät
hiihtomatkallaan ja jotka lensivät pohjoisesta ja palasivat sinne
takaisin lappalaisten suksiladulta. Kun nämä linnut harvoin
tähän vuoden aikaan poistuvat kativas pesintäpaikoiltaan rantatuntureilla, niin Nordenskiöld pitää sitä hyvin mahdollisena
seikkana, että heillä on jäätön olopaikka pohjoisessa päin, mahdollisesti salmen luona, joka, hänen luulonsa mukaan, kulkee
poikki Grönlannin Jakobshavnin vuonosta ja mahdollisesti Scroresby-vuonoon itärannalle, ja jonka salmen rannoilla olevista
juoksujäätiköistä lohenneet jäät ovat sulkeneet viimeisillä vuosisadoilla. Usko tähän salmeen on Nordenskiöldilla Hans ja
Paul EgedeTtä, joiden mukaan eskimolaisilla on satu tästä salmesta.

Usko salmen olemassa olosta poikki Grönlannin, tahi että
ainoastaan saariryhmä, on siitä saakka kun Grönlanti löydettiin, 16:11a vuosisadalla, pysyväisesti uudistunut eri
muodoissa. Alkujaan etsittiin n. s. Frobischer- ja Beare-salmia
etelä-Grönlannissa ja ne tehtiin kaikille sen ajan kartoille.
Alkuna tähän salmeen oli se, että Frobischer oli tehnyt koko
joukon löytöjä pohjois-Amerikan saaristossa Davis-salmen länsirannalla, tietämättä missä oli ollut. Sitten toiset arvelivat, että
hän varmaan on ollut Grönlannissa, ja sijoittivat sitte sinne
hänen löytämänsä salmet ja saaret. Tosin pian senjälkeen
tuli selville, että Frobischer ei ole käynyt Grönlannissa, vaan
toisella puolen salmea olevissa seuduissa, mutta se ei estänyt
uskoa Frobischer-salmesta poikki Grönlannin elämästä edelleen.
Se tavataan Granz'in »Grönlannin Historiassakin« v:lta 1765,
jossa kerrotaan niin hyvin etelä-Grönlannin poikki kulkevasta
salmesta kuin toisesta salmesta, joka muinaisgrönlantilaisen
sadun mukaan menee keski-Grönlannin poikki.
Hans Egede ei uskonut, että etelä-Grönlannin poikki olisi
mitään salmea, kun hän itse ei ollut mitään sellaista löytänyt,
tämä olisi
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eikä pannutkaan sitä kartalleen v:lta 1741. Sitä vastoin hän,
niinkuin poikansakin Paul uskoi sen salmen oloa, joka grönlantilaisten sadun mukaan meni Jakobshavnin jäävuonosta itärannalle, ja sen hän ottikin kartalleen, niinkuin Paul Egedelläkin »Oikaisuissaan Grönlannista, 1788 :. Tästä on Nordenskiöld
ottanut mukailun teokseensa toisesta Dicksonin retkikunnasta.
En tahdo tässä antautua mihinkään tarkempaan tutkimukseen sellaisen pitkän ja kapean salmen mahdollisuudesta, jolle
tuskin missään voi vastinetta löytää. Minusta kuitenkin näyttää, että jo Grönlannin koko muoto ja orografinen rakenne sen
tekee uskomattomaksi.
Viimeinen retki Grönlannin sisämaanjäälle ennen vuotta
1888 oli se, jonka tekivät v. 1886 Robert E. Peary, sivili-insinöri Yhdysvaltain laivastossa ja tanskalainen Chr. Maigaard,
»kuninkaallisen, Tanskan kaupan» assistentti.
Peary itse sanoo matkaa valmistavaksi tarkastelurctkcksi.
Alkujaan oli tarkoitus tehdä se koirilla, vaan sitä varten vuokratuilla grönlantilaisilla, viime hetkessä, petti rohkeus, ja ne
pynttivät jalkoihinsa koirineen ja rekineen. Peary ja Maigaard
olivat pakotetut tekemään matkan jalkaisin ja yksikseen. Tosin
heillä apulaisina oli grönlantilainen mies ja nainen ensi päivinä; vaan kumpaakaan ei saatu seuraamaan kuin vähän matkaa jäälle.
Lähtöpaikaksi valittiin Pakitsok- eli Ilordlek-vuonon sisin
perukka, siis sama vuono, josta YVhymper oli tehnyt yrityksensä ja josta Amund Helland oli noussut jäälle.
Nouseminen itse jäälle alotettiin kesäkuun 28 p:nä. Ruokavarat, jotka oli laskettu 30 päiväksi, ja muut varustukset kulotettiin kahdella amerikkalaisella reellä, 2,70 m. pitkät, 33 sentimetriä leveät, ja paino 11 kg. Suksia ja kanadalaisia lumikenkiä oli myös mukana, ja viimeksi mainituita näkyy ahkerasti käytetyn. Mitään telttaa ei ollut mukana, ainoastaan
pressu, jonka vetivät ylleen maatessa kelkkain suojapuolella.
Tultuaan kappaleen matkaa jäälle (heinäkuun 7 p:nä) tekivät
he joka päivä (he kulkivat öisin ja nukkuivat päivin) lumimajan, kunnes tulivat niin kauas ja niin korkealle (heinäkuun
12 p:nä), että lunta ei enään voinut käyttää majan tekoon.
Illalla heinäkuun 2 p:nä, kun heidän edellisen päivän
aamusta saakka oli pitänyt tuulen ja lumipyryn takia olla liik-
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päättivät he palata teltalle vuonolla odottamaan sään

parannusta, jättäen jäälle reet ja varustukset.
Heinäkuun 6 p:nä palasivat he rekien luo ja jatkoivat
matkaa sisämaahan, jätettyään ruokavaroja varastoon lähtöpaikalle 8 päiväksi. Kun he seuraavana aamuna menivät pienen
järven yli, joka oli hienossa jäässä, puhkesi jää Maigaardin reen
alla. He saivat sen jäälle vedetyksi, vaan :sc oli», sanoo Maigaard, »tullut tavarain vetyttyä vähintään 100 7/ raskaammaksi
kuin ennen, ja töin tuskin jaksoi sitä vetää».
Lämpö, enimmällä osalla matkaa, oli alla nollan ja siis
varsin suotuisa suksikelille; öillä heinäkuun 12 ja 13 päivää
vasten oli se
14° C. Heinäkuun 9 p:nä tuli ikävä muutos
säässä, kun lounastuuli kohotti lämmön
6~:sta -f- B;;aan C.
ja nuoskeutti lumen. Näyttää todellakin olleen oikea Föhntuuli siellä sisämaanjäällä.
Heinäkuun 11 p:nä jätettiin uuteen varastoon, 5000 jalan
korkeudessa, ruokavaroja ja muita tarveaineita.
Heinäkuun 17 p:nä aamulla päästiin 7520 eng. jalan korkeuteen ja oltiin jäänreunasta, niinkuin Peary pituusastemittauksen mukaan ilmoittaa, noin 100 eng. penikulmaa.
Täällä heitä pidätti myrsky ja lumipyry heinäkuun iq:teen
päivään, jolloin ilma selkeni, niin että saivat ottaa puolipäiväobservatsionin ja sitte klo 6 illalla lähteä kotimatkalle. Kun
heillä nyt oli myötäinen tuuli, niin sidottiin molemmat reet
yhteen, muutamia sauvoja pystytettiin mastoksi, pressu purjeeksi ja suksi, johon oli sidottu kirves, oli ruorina.
Tällä laivalla purjehdittiin, Maigaardin mukaan, ensi yönä 6,
toisena 7 ja kolmantena 12 maantiet, penikulmaa. Sitten piti
jäänlaadun vuoksi vetää rekiä.
Heinäkuun 24 p:nä aamulla saavuttiin telttapaikalle vuonolla, kun jäällä oli vietetty yhteensä lähes 23 vuorokautta.
Jää tällä retkellä, lukuunottamatta alkutaivalta, oli kaikkialla hyvin tasaista, vieläpä tasaisempaa kuin jää Nordenskiöldin retkellä 1883. Sitä paitse ei ollut erittäin paljo railoja,
ja jää erosi Nordenskiöldin jäästä siten, että se oli suurimmalla osalla matkaa kuivan lumen peittämää, jota oli niin syvältä, että Peary, uloimpana ollessaan, 6 jalan syvyyteen upotti
siihen sauvansa. Tämä on isosti huojentanut matkaa.
Paha kyllä, Peary n pituusastelaskut, kuten näyttää, pc—

—
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rustuvat muutamiin korkeusobservatsioneihin, jotka on tehty
pienellä matkateodolitilla, puolenpäivän aikaan yhtenä ainoana
päivänä, heinäkuun 19 p:nä. Hänen lauseensa ovat epäselvät.
Hän puhuu ainoastaan »circummeridiani korkeuksista», ja samaa
käyttää Maigaardikin kertomuksessaan. Nämä niin sanotut
»yksinkertaiset puolipäiväkorkeudet» ovat, kuten tunnettu, hyvin epävarmoja pituusastemäärittelyyn. Kronometrinä käytettiin taskukelloa (mukana oleva kronometri oli pysähtynyt),
jonka Peary vakuutti olleen hyvin tarkan. Hänen kertomuksestaan ei myöskään näy, että mitään observatsioneja olisi tehty
sittemmin rannalla kulun vertailemiseksi.
Ilmoitettua matkaa, 100 eng. penikulmaa (160 km) jäärcunasta, ei voitane siis pitää aivan luotettavana. Sitä tukencc
mahdollisesti sekin seikka, että matkaan tarvittavat päivätaipalcet, jotka Maigaard ilmoittaa osaksi olleen 3—4 maant. penikulmaa, näyttävät olevan liian pitkiä. Minä tiedän omasta kokemuksestani, että lujalle ottaa niin pitkä päivän taival, kun
on raskas reki vedettävänä vaikkapa loivaakin ylämäkeä *).
Olipa miten oli, tämä retki on merkillisimpiä sisämaaretkistä, ja täytyy ihmetellä, että nämä kaksi matkailijaa aivan
yksikseen ja vähillä apuneuvoilla ovat saaneet niin paljon
toimeen.
Vielä samana kesänä kävi Peary sisämaanjään rannalla
useissa paikoin pohjoisempana.
Luonnollista on, että näillä monilla retkillä sisämaanjäälle
*) Missä määrin korkeusmääräys (7,525 eng. jalk.) on luoteltava, on vaikea sanoa, kun se on laskettu ainoastaan yhdellä aneroidibarometrilla tehtyjen observatsionein mukaan. Vaikka meillä retkellämme oli kolme valikoitiin, hyvää aneroidibarometriä, vartavasten tehdyt Lontoossa, olisimme me, jos emme niitä olisi
vertailleet kiehuntabarometrillä, laskeneet korkeudet liian suuriksi (niin kuin teinkin kirjeessäni Godthaabista valtioneuvos Gamelille, kun kiehuntabarometriobservatsionit eivät vielä olleet lasketut). Kummallista kyllä, kaikki kolme barometriä
laski ja nousi ihan säännöllisesti ja toisiinsa suhtaisesti ja asettuivat, merenpintaan
päästyämme, melkein samalle kohdalle kuin itärannalta lähdettyämme. Tästä
näkee, että tulee olla varsin varovainen observatsionein suhteen, jotka ovat tehty
yksinomaan aneroidibarometrilla.
Muuten ilmoitettu korkeus ei näytä olevan liian korkea, jos välimatka on
oikein ilmoitettu. Meillä oli jo 15 penikulman (no km.) etäisyydellä itärannalta
ja 22 penikulmaa (160 km.) länsirannalta se korkeus, ja noususuhteet ovat otaksuttavat melkein samallaisiksi 69 ja 70 leveysasteen välillä.
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ja sen reunamille, vuosien kuluessa, on koottu suuri ainesmäärä
havannoita, joiden avulla voimme luoda itsellemme jotakuinkin
hyvän ja täydellisen käsityksen sen laadusta pitkin koko länsirannikkoa Upernivikiin saakka. Kahden retken kautta (Nordenskiöldin v. 1883 ja Pearyn v. 1886) olemme myöskin saaneet
tietää, että ulommaisen, railoilla ja röykkeliköillä täytetyn jäälaitaman sisäpuolella on avara, aivan tasainen lumikenttä, joka
hitaasti kohoaa tuntematonta sisämaata kohden.
Suuri aukko tiedoissamme tästä sisämaanjäästä oli niinmuodoin täytetty, vaan vielä puuttui paljo, ja meidän retkikuntamme osalle tuli saattaa valoon osa tästä paljosta.
Sisämaanjäänlaatua itärannalla tunnettiin varsin vähän tahi
oikeastaan ei ollenkaan. Tosin on tanskalainen naisväenveneretkikunta, kapteeni Holmin johdolla, nähnyt sen rantoja, vaan
sillä ei ollut aikaa kiinnittämään siihen huomiotaan, ja itse
jäälle ei tällä taholla vielä europalaiset olleet nousseet *). Senpä
vuoksi olisi jo tärkeitä tutkimukset jäänlaadusta, korkeussuhteista y. m. tällä rannalla.
Vielä tuntemattomampaa oli yhä koko sisämaa. Tosin
voitiin molempain viimeisten retkien kautta tehdä johtopäätöksiä, minkälaista siellä mahdollisesti on, vaan sellaisella johtopäätöksellä ei ollut paljo arvoa niin kauan, kun kukaan ei ollut
siellä käynyt, ja arvokkaita ääniä kuului vielä sen puolustukseksi, että keskusta ei ole kokonaan lumen tahi jään peitossa.
Yraikka en koskaan ole ollut taipuvainen tähän mielipiteeseen,
tuntui minusta kuitenkin, että tiedot korkeus- ja noususuhteista
keskustassa, toisin sanoen sen lumi- eli jääkuoren muodosta,
joka peittää Grönlannin, ovat varsin tärkeitä.
Vaan vielä tärkeämpänä pidin meteorologisten suhteiden
tutkimista Grönlannin keskustassa. Edellisten retkikuntain tu.
loksista ei tässä suhteessa ollut tiedoille paljo apua, ja minä
lausuin, ja, kuten näyttää, syystäkin, kirjoituksessani »Naturen»lehdessä (tammik. 1888) että »meteorologeille ovat suuresta
Tämän yhteydessä voi mainita, että kapteeni Hovgaard, Dijmphna-retkijohtaja, sen mukaan mitä hän itse minulle äskeisin on kertonut, joitakin
vuosia sitte oli ehdottanut hallitukselle Köpenhaminassa, että aijottuun naisväeneneretkikuntaan yhdistettäisiin retkikunta koirilla ja reillä, joka kulkisi poikki
sisämaanjään itärannalta länsirannalle, jonka retken hän luuli voivansa helposti
iuorittaa. Suunnitelma ei näy herättäneen paljo huomiota.
*)

kunuan
\
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merkityksestä havainnot ilma-alasta, lämmöstä, kosteudesta,
tuulen voimasta ja suunnista, sateesta ja pilvimuodostuksista
näillä äärettömillä lumi- ja jääaavikoilla. Täällä vallitsevat
aivan erilaiset suhteet kuin niissä seuduissa, joista havaintoja
säännöllisesti saadaan». Me suuressa määrässä sen totetitimmekin.
Olisin voinut yhtä hyvin lisätä, että geologeillekin sellaiset
tiedot ovat tärkeitä. Sillä miten voi muodostaa itselleen mitään varmaa käsitystä, niin sanoakseni, sisämaanjään sisimmästä
taloudesta, ennen kuin tuntee sen pinnalla vallitsevat sade- ja
lämpösuhteet y. m.?
Nämä minusta näyttivät tärkeimmiltä niistä seikoista,
jotka olivat selville saatavat Grönlannin tuntemattomassa sisämaassa.
Vaan mitä »hyötyä» on tällaisista tiedoista? Sama kysymys on tehty monesta edellisestä löytöretkestä ja se uudistetaan jokaisen uuden retken johdosta. Siihen olisi paljokin sanottavaa ja muun muassa muistutettava, miten suuri vaikutus tällaisella jää- ja lumi-ylängöllä täytyy olla kaikkien ympärillä
olevien maanosien ilmanalaan, ja miten likeisessä yhteydessä
jokainen eri osa maanpintaa on toisten kanssa. Vaan jo siinä,
että Grönlannin sydänmaa on osa, ja melkoinen osa asumamme
taivaankappaleen pintaa, on tarpeeksi aihetta koettamaan saada
se tunnetuksi ja koettamaan luopumatta, vaikka tie kulkisikin
yli hautojen. Ja kuta pikemmin perille pääsemme, sen parempi.

Seitsemästoista

luku.

Itärannalta lähtö.
QI2ST) nsimmäiset päivät sen jälkeen, kun me, Sverdrup ja minä,
'z^i olimme tehneet retken jäälle, käytettiin vaatteittemme ja
muitten varustustemme korjaamiseen. Ilma oli raskas, lauhkea
ja sateinen, jonka vuoksi emme kiirehtäneet lähtöä; me toivottelimme sekeistä ilmaa ja yökylmiä.
Ruokana oli näinä päivinä pääasiallisesti lintuja, joita
olimme ampuneet veneretkellämme rannikolla, ja joita emme
ennen joutaneet syömään. Ne maistuivat ihan erinomaiselle,
ja hassun näköistä olisi varmaan ollut nähdä meidät vuorella
padan ympärillä, jona oli läkkipeltilaatikko, missä oli ollut leipää, ja kunkin siitä sormin nostavan lintunsa, joka kynsin ja
hampain revittiin paloiksi ja syötiin. Niin nykyaikaista laitosta
kuin kahvelia meillä tietysti ei ollut. Ja minä voin omasta
kokemuksestani vakuuttaa, että tämmöinen ei ensinkään ole
välttämätön. Ne kahvelit, jotka olemme saaneet Herraltamme,
ovat eriomaisen hyvät, kunhan vain ei niitä turmele pistämällä
liian kuumaan pataan; vaan siihenkin harjaantuu pian.
14 p:nä tuli parempi ilma ja päätimme nyt ruveta liikuskelemaan. Sverdrup ja minä arvelimme, että oli parempi kulkea jäälle siltä vuorelta (Jensenin maalla), jossa olimme viimeksi olleet yöllä kulkiessamme, jos vain mereltä sinne pääsy
on mahdollista. Me siis työnsimme veneemme vielä vesille,
kuormitimme niihin kaikki ja lähdimme taipaleelle samaa päätä
noustaksemme, jos mahdollista, vuorelle. Vaan vuoren luo
tultuamme huomasimmekin sen niin jyrkäksi, että olisi ollut
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ylen vaivaloista päästä raskaine varustuksinemme ylös. Meidän
täytyi palata telttapaikallemme takaisin sieltä alkaaksemme
jääretkemme.
Siis vielä kerran purettiin lasti veneistämme, ja vasta myöhään yöllä meillä oli kaikki maalla.
Seuraavana päivänä (elokuun 14) vedettiin veneet tuleville teloilleen, muutamaan pieneen vuoren rotkoon, jossa ne
olivat jotenkin suojassa. Ne käännettiin kumolleen, pantiin
kiviä päälle tuulen varalta, ja siellä ne vieläkin ovat, jollei
niitä kukaan ole ottanut.
Veneiden alle pantiin ruokavaroja, kuivattua hylkeenlihaa
ja muuta. Muutamia veneisiin kuuluvia työkaluja jätettiin niinikään, ja niiden joukossa purjekinnas *), jota sittemmin kipeästi
kaipasimme. Aikomuksemme oli kuten ennen jo olen maininnut, jättää tänne myöskin yksi pyssyistämme, vaan kun sen
vuoro tuli, niin meistä kaikista se oli niin kaunis kapine, että
meillä ei ollut sydäntä erota siitä.
Paperilipulle kirjoitin hyvin lyhyen kertomuksen retkikunnan vaiheista tähän päivään saakka ja sulin sen hyvin pieneen läkkipeltirasiaan, joka pantiin hylkeenpyyntilaivan veneeseen kuuluvaan leipäarkkuun, mikä sitte pantiin veneen alle.
Kertomuksessa mainitsen m. m. että meillä on mitä parhaat
toiveet päästä kunnialla länsirannalle, kunhan vain tulee tarTotta tosiaan, sitä sorttia tuli enemmän kuin
peeksi kylmä.
—

tarpeeksi.
Lappalaiset hyvin koettivat kehottaa, että toinen makuusäkki jätettäisiin pois, sillä voihan neljä miestä nukkua hyvästi
yhdessä ja he molemmat nukkuisivat peskeissään; niissä he
tulevat hyvin toimeen 4o:kin asteen pakkasessa, sanoi Balto.
Toinen säkki oli vain muka liika laukku reessä. Vaan siitä
mielipiteestä Balto pian luopui.
Kun päivällä oli liian lämmin ja sen vuoksi lumi pehmeää, niin päätimme tehdä työtä öisin ja nukkua päivin.
Noin 9 aikaan illalla oli kelkat kuormitettu ja me lähdimme matkallemme Kristianshaabia kohti. Alussa edistyi
matka hitaasti. Lumikenttä, jonka yli kulimme, ulottui tosin
")
Suuren „syyringin" tapainen, jolla purjetta ommellessa painetaan neula
purjevaatteen läpi.
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rantaan saakka, niin että me sieltä saakka voimme vetää kelkkoja; vaan nousu oli jyrkkä, ja meidän piti kolmen miehen
voimalla vetää aina yhtä kelkkaa ja sittekin vähäväliä puhaltaa.
Kelkat olivat raskaita: niissä oli 100 kiloa kuormaa kussakin,
paitse yhdessä, joka oli kahden vedettävä, oli kaksi sen vertaa.
Sinä yönä oli hyvä ilma ja vähän kylmikin, juuri sen
verran, että lumi vähän kovettui. Jyrkkää nousua lukuun ottamatta, jää oli hyvänlaista; railoja ei vielä ollut. Aamupuoleen
tulimme huonommalle, rotkoiselle ja röykkelikköiselle jäälle,
vaan pinta oli kuitenkin kova, niin että kelkat luistivat hyvin.
Kulettuamme puolen penikulman verran, teimme teltan noin
180 m. korkeudella. Maistui taivaalliselle, kun sai puolikymmentä kuppia hyvää, lämmintä teetä (kondenseratun maidon
kanssa) ja sitte kontata makuusäkkiin. Minä uskon, että jokainen meistä ajatteli, että on ollut mieluisempaakin työtä kuin
tämä, vaan jokainen piti arvelunsa omanaan.
Juuri kun oltiin nukkumaan rupeamassa, huomattiin, että
sen ainoan sveitsinjuustokappaleen, joka meillä vielä oli, olimme unohuttaneet sille paikalle, jossa söimme puoliyön aikaan.
Oli paha jättää tämä juustokappale sinne; vaan vielä pahempi
oli nyt lähteä sitä hakemaan, kun kaikki olimme niin väsyneitä.
Silloin Dietrichson sanoi lähtevänsä hakemaan sen. Hän halusi vähän kävellä ennen nukkumaan menoaan, sanoi hän, ja
samalla sai hän vähän katsella ympäristöä, mikä oli tarpeen
kartantekoa varten. Minä muistan, että ihmetellen katselin
häntä, kun hän lähti kepein askelin taipaleelle. Minun oli
vaikea käsittää, että ketään haluttaisi »vähän kävellä» sellaisen
työn

päälle.

Aamulla kulettiin edelleen samanlaista röykkelikköjäätä.
Puoliyön aikaan pimeni niin, että emme nähneet kulkea. Sen
vuoksi 11 aikaan pystytimme teltan, keitimme suklaata, söimme
ja odotimme päivän sarastusta. Me pääsimme nyt tasaisemmalle jäälle, vaan lumi oli löyhempää ja railoja alkoi ilmestyä.
Ensimmäisistä päästiin kuitenkin jotakuinkin helposti. Aamupuoleen rupesi satamaan, ja nyt alkoi olla ikävänpuoleista 010.
Me kaikki puimme yllemme sadevaatteet, vaan ne olivat kaikkea muuta kuin vedenpitävät, ja sade valui virtanaan ja me
kastuimme ihoa myöten, niin että kuivaa lankaa ei ollut vaatteissa. Yraan kylmä meillä ei ollut, vaikka tuuli oli aika tuima;
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kelkkain kiskominen piti meitä lämpiminä; meidän piti niitä
kiskoa, minkä jaksoimme. Vaan hauskaa ei ole, kun tuntee
vaatteet ihossa kiinni ja ne olevan esteenä joka liikkeelle.
Me teimme työtä puolille päivin. Nousu nyt ei ollut sen
jyrkempi kuin, että kelkkoja oli jotakuinkin keveä vetää, kun
oli kaksi miestä aina kelkan kimpussa. Samalla oli pidettävä
huolta monista railoista. Me emme voineet sitoa itseämme yhteen köyteen, kun olisi käynyt vaikeaksi liikkua, vaan saimme
tyytyä siihen että olimme kiinni kelkassa lujalla jutkonuoralla,

Veneet vedetään viimeisille teloilleen itärannalla.
(Valokuvan mukaan.)

joka oli kiinni lujissa vetosiloissa, jotka meillä oli ympärilJos lumisillat murtuisivat allamme, niin jäisimme riippumaan vetoköyteen, ja jollei vain kelkka seuraisi mukana,
joka ei ollut luultavaa, kun se oli niin pitkä, niin voimme olla
huoleti riipuksissa niin kauan kuin joku tulisi avuksi. Pari
kertaa vain pudottiin, eikä upottu kuin kainaloita myöten.
Asettamalla sauvan tahi jäätuuran poikkiteloin railolle, pääsimme omin avuin kiipeämään ylös. Tavallisesti oli helppo
saada pitkät kelkat railon yli; niiden kantavuuspinta oli suuri,
lämme.
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ja niille tarvitsi vain antaa hyvä vauhti yli. Ne menivät sitä
vauhtiaan yli, vaikka silloin tällöin murtuikin silta alta.
Päivällä, 12 käydessä, pysähdyimme vihdoin ja pystytimme
teltan pienelle tasangolle kahden suuren railon välissä. Ilma
oli nyt ihan mahdoton. Selittämättömän hyvälle tuntui sinä
päivänä, kun sai kuivat vaatteet ruumiilleen ja lämmintä teetä
sisäänsä. Teltan lattian alle panimme sukset ja sauvat, jotta
olisi vähän kuivempi alusta, ja laitettuamme suojaa mikäli
voimme, virtaavaa sadetta vastaan, menimme maata. Retki-

Veneet jätettynä teloilleen.
(Valokuvan mukaan.)

kunnan tupakkamiehet saivat piipullisen tupakkaa, ja nyt meidän
oli erinomaisen hyvä olla, tuulen ja sateen mylläköidessä ulkona.
Kolme vuorokautta, puoliltapäivin 17 p:stä puolille päivin
elokuun 20 p:vään, pidätti meitä ankara rajuilma, rankkasade
ja tuuli. Koko ajan pysyttelimme makuusäkeissämme, tullen
niistä ulos ainoastaan syönnin ajaksi.
Suurin osa aikaa nukuttiin, ja alussa nukuimme koko
vuorokauden umpeensa. Ruoka-annoksot vähennettiin mitä
mahdollisimman vähiksi; kun emme tehneet työtä, niin emmehän tarvinneet paljo ruokaakaan. Vaan jotakin piti saada hen-
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gen piteiksi ja me sen vuoksi söimme kerran vuorokaudessa.
Oli niitä, jotka sitä vähästyivät ja väittivät, että suolet huutivat.
Kun ei nukuttu tahi syöty, niin täyteltiin aukkoja päiväkirjoissa, kerrottiin juttuja ja luettiin, mitä köyhässä kirjastossa oli,
niinkuin merikalentereja, log-aritmitauluja ja muita melkein yhtä
huvittavia kirjoja sekä prof. Hellandin teosta Grönlannin jäävuonoista. Ravna ja Balto, kuten tavallisesti, lukivat Uutta testamenttia. Vaan enimmäkseen tutkittiin teltan kattoa ja kuunneltiin sadetta ulkona ja tuulta, joka repi ja reutoi teltan seiniä
ja köysiä.

Meidän telttapaikkamme aamulla elokuun 17 päivänä.
(A Bloch, valokuvan mukaan.)

Elokuun 20 p:nä edeltäpäivällisen laantui vihdoin rajuilma sen verran, että me voimme jatkaa matkaa saatuamme
lämmintä ja voimakasta ruokaa, joka oli korvausta edellisten
päiväin nälilläänolosta.
Meillä oli edelleen rikkonaista jäätä. Kun meidän oli
noustava muuatta rinnettä, joka oli suoraan edessämme, niin
ilmaantui niin paljo ja suuria railoja, että emme päässeet jatkamaan matkaamme siitä. Railot eivät nimittäin kulkeneet kaikki
yhtäsuuntaisesti, vaan leikkasivat toisiaan kahdessa suunnassa,
ja siinä sitä sitten oltiin. Meidän täytyi pyörtää takaisin ja
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suunnata pohjoista kohden ja laskimme nyt kelkoilla mäkeä
railojen välitse, pitäen varulla ettemme joutuneet syvyyteen.
Pohjoisempana tapasimme parempaa jäätä, nousu ei ollut
jyrkkä
ja oli yleensä helpompaa kulkea. Paikoin oli tie niin
niin
hyvää, että voimme kulkea vetäen kukin kelkkaansa, jolloin

Sverdrup ja minä vedimme raskainta kelkkaa edellä, tietä
opastaen. Sade oli meille keliä parantanut, koventaen lunta
ja osaksi huuhtoen poiskin sitä jäältä. Meitä tosin upotti vielä

Nousu

sisämaanjäälle 17 p. elokuuta.
(Tekijän piirtämä.)

syvälle, vaan jos vain kylmää, niin tulee erinomainen keli.
Pinta oli vielä rypyleikköä, ja Balto sanoo kertomuksessaan
siitä:
»20 p:nä (pitää olla 22 p:nä) kävi sisämaan jää kauhean
epätasaiseksi; se oli kuin hyvin aaltonen meri ja oli kauhean
vaikea vetää kelkkoja yli näiden aaltojen, ja kun sitte taas
piti alas, niin jääkappaleet vyöryivät jälessä. Köysi, jolla vedimme kelkkoja, kiusasi niin olkapäitä, että tuntui aivan kuin
olisivat tulessa olleet.«
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Noin 8 aikaan illalla näytti siltä kuin olisi alkanut seestyä, ja kun pidimme selvänä asiana, että kylmää, niin pysähdyimme heti, pystytimme teltan, odottaaksemme kunnes keli

kovettuisi.
Seuraavana aamuna (elokuun 21 p:nä), 4 aikaan, herätettiin miehet. Taivas oli sekeessä, ja vaikka lämpömittari osoitti
vielä ilmassa lämpöasteita, niin oli lumi niin kovalla hangella,
että se kantoi. Nousu oli vielä jyrkkä ja railoja yhä paljo ja
suuria, vaan vahingotta kulimme reippaasti eteenpäin hyvällä
ilmalla ja työskentelimme myöhäiseen puolille päivin urhoolli-

Kolme vuorokautta teltassa.
(E. Nielsenin piirroksen mukaan.)

sesti auringon paahteessa, joka pehmitti lunta. Vähitellen työ
kävi rasittavaksi, ja meitä vaivasi polttava jano. Juomavettä
ei ollut enään, emmekä sitä tapaa enään ennen kuin länsirannikolla. Matkallamme saimme sitä ainoastaan sen, minkä ruumiimme lämmöllä saimme sulatetuksi. Me nimittäin täytimme
lakkiset taskupullomme lumella ja pidimme niitä rinnalla väliin paljaalla iholla. Harvat meistä olivat tarpeeksi kuumaverisiä sulattamaan ja malttavia sulaamista odottamaan. Heti
kun lumi vähän oli nuoskeutunut, niin imettiin siitä vesi ja
tällä tavoin oikeaa juomavettä ei tietysti saanut koskaan.

PIENI

Vihdoin

jo
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aikana edeltä päivällisen pääsimme sen rin-

teen huipulle, jonne olimme päättäneet päästä ennenkuin pysähdymme. Me olimme silloin kulkeneet y 4 penikulmaa. Tästä
laskeutui maa vähän ja jää oli ihan railotonta. Me uskoimme
nvt voittaneemme ensimmäiset vaikeudet sisämaanjäällä ja sen
johdosta arvelimme voivamme syödä juhlapäivällisen, joksi annettiin ylimääräinen annos vähän herajuustoa, kaurakeksiä ja

vaarainhilloa. Me olimme nyt noin 870 m. korkeudella ja
aloimme nähdä sisämaanjäältä nunatakeja; pohjoiseen päin niitä
jo oli koko rivi.

Näköala Kiatakille sisämaanjäältä 20 p. elokuuta.
(Tekijän piirtämä.)

Kello 2 aikaan aamulla elokuun 22 p.nä jatkettiin taas
0
matkaa. Meillä nyt oli hyvä yökylmänen (
5 C), ja lumihanki oli kovaa kuin kallio, vaan tavallista epätasaisempaa,
niin epätasaista, että kelkat kaatuilivat. Aamulla, 9 aikaan,
oli auringolla taas niin paljo valtaa, että meidän piti pystyttää
teltta, kulettuamme hyvän penikulman.
Me aloimme yhä enemmän kaivata vettä ja mieltämme
ilahdutti sinä päivänä, että saamme teetä. Saadakseni sen
vielä virkistävämmäksi, juolahti mieleeni kaataa siihen sitronamehua; me tiesimme kaikki, että tee sitronamehun kanssa on
erinomaista. Me emme kuitenkaan muistaneet, että olimme
—
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kaataneet kondenserattua maitoa teehen, ja naamamme venyivät pitkiksi, kun, sitronamehun kaadettua, näimme maidon piimittyvän ja kokkareina laskeutuvan pohjaan. Me tietysti joimme
sen yhtä hyvin makeaan suuhun; vaan koetta ei uusittu toiste.
Illalla 9 aikaan jatkettiin taas matkaa. Jää oli yhä hyvin
röykkelikköä. Kelkat piti väliin vetää jyrkkäin jääaaltojen
harjalle, väliin ne syöksyivät aallon pohjalle. Olkapäitä ja hartioita kiskoi ja repi ja Balton sana, että olkapäitä poltti, on
varsin sattuva.

Anikitsok, Johnstrupin nunataki, Kornerupin nunataki j. n. e
(Valokuvan mukaan.)

Vaan jos usein olikin tässä suhteessa vähän vaikea, niin
korvasivat sen kuutamoyöt revontulineen. Tälläkin maanosalla
on kauneutensa. Kun aina vaihtelevat revontulet kävivät kepeään, haaveelliseen tanssiinsa eteläisellä taivaalla, ehkä loistavampina kuin missään muualla, niin unohutti helposti tuskat
ja vaivat. Tahi kun kuu nousi ja kulki hiljaista rataansa tähdekkäällä taivaalla, leikki jäärinteitten huipuilla ja levitti koko tälle
kuolleelle, jähmettyneelle jäämaailmalle hopeahuntunsa, silloin
lepäsi rauha kaikkialla ja elämä oli kauneutta. Minä olen
varma, että öiset retket Grönlannin sisämaalla ovat tehneet
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haihtumattoman vaikutuksen kaik-

kiin, jotka olivat tällä matkalla.
Kun me lähellä sydänyötä saavuimme jyrkälle ja raskaalle nousulle,
oli pahimmasta pahinta. Meidän piti
nyt monin miehin vetää joka kelkkaa ja sittekin työ oli raskasta. Vaan
sittepä ei hämmästyksemme ja ilomme tuntenutkaan rajoja, kun me pääsimme muutamia satoja jalkoja ylemmäs, ja, niin kauas kuin silmä kantoi,
näimme kuutamossa tasaisen kentän
leviävän edessämme ja näimme jääpinnan, joka oli niin kova ja tasainen kuin järven jää.
Mitä iloisimmalla mielellä me sen
vuoksi 2 aikaan pystytimme telttamme levätäksemme vähän, keittääksemme kahvia ja saadaksemme vähän suuhumme ennenkuin kulimme
edemmäs. Me olimme kaikki hyvin
riemastuneita erinomaisesta kelistä,
joka meillä nyt oli, parempaa tuskin
voi olla, ja me puhelimme kuinka
kauan viipyisi ennen kuin olisimme
länsirannalla, jos tällaista jatkuisi.
Minä arvelin, että olisi hyvä jos voisimme vähentää kuormaimme painoa
vähentämättä kuitenkaan ruokavarojamme. Balto arveli, että huoleti voisimme jättää intialaiset lumikengät,
sillä niitä emme varmaan enään tar-

vitsisi. Minä vastasin, että se on
kyllä tosi niin kauan kuin meillä on
tuollainen keli kuin nyt; vaan ei tiedä,
kuinka kauan sitä kestää. Silloin sanoi Balto: »Jumaliste! Tuo Ravna
on tunturilappalainen, ja hän on elänyt 45 talvea tunturilla, vaan hän
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sanoo, että hän ei ole koskaan käyttänyt
tuollaisia, eikä kenenkään tarvitse opettaakaan hänelle, vanhalle miehelle sellaista; ja samaa sanon minäkin, ja minä
olen lappalainen ja kenenkään ei pidä

meille lappalaisille opettaa mitään lumella.»
Vastasin hymyillen: »Te lappalaiset
luulette olevanne kauhean viisaita, vaan
te vielä saatte oppia kaikenlaista, ennen
ja sitte muistutin
kuin tulette kotia«
hänelle, miten kävi silmäsuojusten kanssa,
joita hän oli sanonut »Jonnin joutavaksi*?,
kun näytin niitä hänelle Kristianiassa, vaan
he molemmat niitä ensimmäisinä tarvitsivat. Balto arveli, että se oli kerrassaan
eri asia; hän nyt ei tahtonut väittää, etteivät silmäsuojukset olleet hyvät ja tarpeelliset; vaan jos minä koskaan panen noita
lumikenkiä jalkaani, niin
ja hän lopetti
lauseen valalla. Hän nyt oli niin mahtava,
että hän usein kirota sävähytti hyvin perinpohjaisesti. Se oli meistä muista varsin
huvittavaa, sillä se osoitti, että hän oli rohkealla mielellä.
110 hyvästä kelistä oli kuitenkin hyvin
lyhytaikainen. Sen päivää sitä kesti, ja
sellaista keliä kuin meillä silloin oli, tuskinpa monikaan on tavannut Grönlannin
sisämaassa. Höyläämällä ei olisi saanut
sileämpää. Nousu oli vitkallinen melkein
—

—

Balton,

(Tekijän
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huomaamattomilla pitkäharjaisilla aalloilla»
Edellä puolisten 11 aikaan (elokuun 23
p.nä) pysähdyimme ja pystytimme teltan.
Aurinko paahtoi sinä päivänä, niinkuin
edellisinäkin, niin kovasti telttaa, että siellä
sisällä oli jotenkin lämmin maata, muutamasta oli niin kuuma, että hän meni ulos
ja paneusi pressulle varjoon voidakseen
nukkua.

SUKKELA KEKSINTÖ.

Puoli 7 olimme taas jaloillamKuta kauemmaksi tulimme,
sikäli hyvä keli väheni, ja kovan
jään peitti hieno, vasta satanut lumi. Me jo tunsimme, että yökylmää saamme enemmän kuin halusimme, sillä tällä tomunhienolla
lumella luistivat kelkat raskaasti
7—B asteen pakkasessa, ja kulettuamme noin kolme neljännespenikulmaa, huomasimme, ettei ollut
viisasta taivaltaa tähän aikaan vuorokautta; nyt oli edullisempi kulkea päivällä, jolloin lumi ei ollut
niin kylmettynyttä. Sen vuoksi
10 aikaan pystytimme teltan.
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me.

Kuormia keventääksemme ajattelimme jättää makuusäkkiemme
öljyvaatekuoret. Me olimme tulleet nyt niin kauas, ettei ollut pelkoa
ulkopuolisesta kosteudesta
muuta kuin mikä tuli lumesta, ja
kun lumen voi pyyhkiä pois, niin
nämä kuoret olivat tarpeettomat.
Vaan meistä oli tyhmää jättää ne
nauttimatta niistä minkäänlaista
hyötyä. Öljyvaate oli palavaa, siis
voimme sillä keittää. Se oli sukkela tuuma, joka heti hyväksyttiin; nyt oli vain saatava pata.
Vaan kaikki leipälaatikot, joita
meillä oli, olivat tulleet vuotaviksi
kovista kolauksista, joita ne olivat
saaneet. Lopuksi löysimme kuitenkin yhden, joka oli kutakuinkin
pitävä, ja me ryhdyimme keitto-

puuhiin teltassa.
Laatikko täytettiin lumella,
niistä rautakangista, jotka olivat

elokuta).
p.

(22
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olleet rekiemme jalaksissa, tehtiin teline, ja sen päälle asetettiin laatikko niin, että saatiin tuli sen alle. Öljyvaate revittiin viipaleihin ja pantiin rautaiseen lumikauhaan, jota käytettiin tuliastiana, ja tehtiin nyt tuli kattilamme alle. Öljy vaateviipaleet paloivat erinomaisen hyvin, liekit nuoleskelivat laatikon
kupeita ja loivat kauniin punertavan valon telttaan ja kuuteen

Ruuanlaitto.
(Valokuvan mukaan.)

olentoon, jotka istuivat nuotion ympärillä ja tuijottivat tuleen
ja arvelivat, että elämä alkoi olla oikein hauskaa.
Vaan kaikki ilo täällä maailmassa on katoavaa, minkä
silloinkin kun öljyvaatteella keittää teltassa, jossa ei ole räppänää laessa. Ei nimittäin monta minuuttia kestänyt ennenkuin teltta oli niin täynnä savua, ettemme paljoa olisi toisiamme erottaneet sittekään, jos olisikin voinut pitää silmiä

NUOTIO TELTASSA.

317

auki. Turhaan avasimme teltan oven, sillä jos savua menikin
vähän ulos, niin nuotio sitä tupruutti alituiseen uutta enemmän,
ja savumeri sakeentui aina vain. 110 nuotion näkemisestä oli
aikoja sitte ohi; jos kykeni avaamaan vähän toista silmää, niin
näki ainoastaan hämärän hohteen syvälle sakeaan. Useimmat
seuran jäsenistä keksivät sen viisaan jutkun, että pistäysivät
makuusäkkeihin ja vetivät kannen päälle.
Parin miehen piti kuitenkin kestää kärsimykset ja hoitaa
tulta, jotta saatiin lumi sulaamaan ja teevesi kiehumaan. Avaamalla vuoroon toista silmää vuoroon toista ja aina välissä pistäytymällä teltan ovella raitista ilmaa saamassa keuhkoihinsa,
kesti kutakuinkin, ja lumi suli. Vaan että kärsimystemme
malja olisi täysi, rupesi patamme vuotamaan kuin seula; meidän piti saada toinen. Apteekkilaatikkomme kansi oli tosin
pitävä, vaan siihen ei mahtunut kuin puoli siitä, mitä tarvitsimme. Vaan se oli ainoa neuvo. Entinen laatikko kun toiseksi asetettiin sille kulmalle, joka vähimmin vuoti, niin pääsimme pulasta auttavasti. Me pidimme nyt tulta lujasti alla,
niin että teltta oli nyt oikea pieni helvetti, ja niin saimme viimein muutamanlaista teetä.
Seuraavana aamuna myöskin keitimme öljykankaalla, vaan
meillä oli nyt ymmärrystä asettaa nuotio teltan ulkopuolelle
ja tupruutimme nyt täällä kunnes saimme melko suuren joukon lunta sulatuksi, niin että, paitse hyvää ja lämpöistä kuminakaalia, johon oli pantu lihapeptonia, saimme nyt vielä kerran
juoda janomme sammuksiin. Panemalla sitronamehua, sitrona<">ljyä ja sokeria muutettiin vesi erinomaisen virkistäväksi sitronalimunaadiksi. Vaan tämä olikin viime kerta ennen länsirannalle tuloamme, kun saimme oikein sammuttaa janoamme,
sillä meidän piti säästää poltto-ainetta.
Kun me sinä aamuna, päivän vaietessa, katselimme toisiamme, niin olimme kaikki kelpo näökkäitä. Tule ja puserra,
miltä me näytimme! Meidän kasvomme, jotka sitä ennen olivat olleet ilmain ja tuulten pesemisestä jotenkin puhtaita, olivat nyt kerrassaan muuttaneet väriä. Paikoin oli nokea niin
paksulta, että veitsellä voi vuoleskella. Varsinkin kaikki rypyt
ja kuopat olivat sitä täynnä. Samoin oli sitä kokoontunut kasaan kaikkiin ulkoneviin osiin, niin kuin kulmiin, poskipäihin,
alahuuleen ja leukaan, ja ken oli niin onneton, että oli luon-
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noita saanut vaalean parran ja tukan, niin hänellä ne nyt olisysimustiksi muuttuneet. Silmävalkuainen ja hampaat olivat ainoat valkeat, vaan ne loistivat sen sijaan inhottavan valkoisina.
Kun minä nyt kerron, että me, huolimatta tällaisista säännöttömyyksistäkin, emme siitä saakka kuin Jasonista lähdimme
kertaakaan pesseet silmiämme, niin useakin lukija varmaan
saa huonon käsityksen meidän puhtaudenhalustamme. Vaan
sen saamme nyt pitää hyvänämme. Selitykseksi kuitenkin
mainittakoon, että tavallisissa olosuhteissa meillä oli tapana
peseytyä; vaan siihen oli omat syynsä, että tällä retkellä emme
sitä tehneet.
Ensinnäkin sisämaan jäällä meillä ei ollut muuta vettä
kuin se vähä mitä aamuin ja illoin sulasimme spriillä ja se
vielä vähempi määrä, minkä saimme ruumiimme lämmöllä päivän kuluessa. Kun nyt on polttava jano ja on valittavina ehtoina joko juoda se tahi peseytyä sillä, tahi ensiksi peseytyä
ja sitte juoda, niin uskon, että jokainen, kun olisi oman suun
asiana, pitäisi parempana juoda se.
Toiseksi on hyvin arveluttavaa nautintoa peseytyä sellaisella ilmalla, että pesuvesi jäätyy seisottuaan muutamia minutteja, ja sormet kontettuvat ennenkuin ehtivät pesuvadista kasvoille, joka kohtalo tulee kasvojenkin osaksi heti kun vettä
niille tulee. Minä en usko, että monta olisi, jotka sellaisissa
oloissa puhtauteen tuhlaisivat muuta kuin teoretista kaunopuheliaisuutta.
Kolmanneksi oli suorastaan kielletty peseytymästä, vaikkapa olisikin ollut tarpeeksi vettä ja lämmintä, siitä syystä
nimittäin, että tällaisessa auringon paisteessa, jossa valo ei tule
ainoastaan ylhäältäpäin, vaan myöskin heijastuu lumesta, on
vahingollista vedellä holvaaminen. Valo näet tässä tapauksessa
vaikuttaa rajusti ihoon, jotta se halkeilee, kesii, vieläpä voi tulla
haavoillekin, jotka ovat tuskallisia ja ikäviä. Kun on valittavana joko tämä tahi sitte olla peseytymättä, niin uskon, että
siitä syystä peseytymisellä olisi harvoja puoltajia. Siisteyden
vuoksi näyttäisi hyvälle sanoa, että meistä oli hyvin ikävää
niin pitkälle aikaa olla peseytymättä ja vaatteita muuttamatta;
vaan, paha kyllä, totuus käskee meitä sanomaan, että meistä se
päinvastoin tuntui hyvin hyvälle.
vat
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Koko sen päivää, elokuun 24, oli meillä huono keli; tuosyvemmältä ja pehmeämpää; se upotti
4:kin tuumaa; sen lisäksi meillä oli jyrkkä nousu. Mielen rohkaisuksi luvattiin maksaa jokaisesta kuletusta neljännespenikulmasta lautasellinen lihapulverisuklaata mieheen. Päivälliseksi
keitettiin paljaan taivaan alla suklaata öljykankaalla ja teodolitialustalla, joka oli saarnia ja oli meillä varalta, vaan jonka nyt
huomasimme tarpeettomaksi. Samaan tarkoitukseen käytettiin
osa liistukoita, joita oli apteekissamme luutaittumien sitomista
varten. Vaan kun olimme onnellisesti päässeet huonon jään
yli, niin useimmat liistukat näyttivät meistä tarpeettomilta niin
kuin kipsisiteetkin ja hylättiin ne. Jonkun ainoan jätimme siltä
varalta, jos kävisi hullusti huonolla jäällä, jota odotimme tapaavamme lähellä länsirantaa.
Illalla heti auringon laskettua alkoi tuntua kylmältä; lumi
samalla kävi raskaammaksi kuin koskaan ennen ja me pystytimme teltan. Me emme sinä päivänä olleet päässeet kuin
vähän yli penikulman.
Kun siitä ei ollut kuin muuan tunti, kun me olimme syöneet päivällisemme, niin päätettiin, että syödään vain joku hieno
kaurakeksi mieheen ennen maata menoa. Ne syötiin lumen
kanssa, jonka päälle olimme kaataneet sitronahappoa, sitronaöljyä ja sokeria. Se oli mitä parhainta jälkiruokaa. Se on
ihan samallaista kuin Italiassa »granita», ja kun saa tuoretta ja
oikein hienoa lunta, niin se on parempaakin kuin »granita».
Oli omituinen tunnelma, kuin istui teltan ulkopuolella ja
söi tätä lunta kahden kolmen kaurakeksin palanpainoksi, jotka
oli saanut, naukkaillen niitä hyvin pieninä suupaloina nauttiakseen niistä niin kauan kuin suinkin, ja katsellen kuuta, joka
valoi hohteensa tälle autiolle, äärettömälle lumimerelle, ja ajatukset kuleksivat niihin seutuihin, joissa viimeksi söi »granitaa».
Silloin oli myöskin kuutamo, vaan oli lämmin kesäyö Neapelin
lahdella ja kuu valoi hopeansa Välimeren mustille laineille.
Elokuun 25 p:nä oli nousu yhä jyrkkä ja keli vielä huonompi; meillä oli nyt 6—B tuuman vahvalta irtainta pyrylunta;
sen lisäksi oli ruvennut tuulemaan suoraan vastaamme.
Kun meistä päivällisateriat veivät liiaksi aikaa, keksimme
tänään sukkelan tuuman, että keitto pannaan tulelle kelkkaan
kulkiessamme. Siten saimme säästetyksi pitkän ajan, joka olisi
retta lunta oli aina vain
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mennyt istuessa ja odottaessa veden
kiehumista. Keittokone asetettiin kelkan perään, tehtiin tuli alle ja kun lumi
vähitellen suli vedeksi, johon hernejauhelma pantiin, jatkoimme matkaamme
ylpeinä sukkelasta juonestamme. Kun
velli rupesi kiehumaan, pysähdyimme,
pystytimme teltan ja kannoimme keittolaitoksen varovasti sisään. Vaan juuri
kun meidän oli istuttava oikein voidellaksemme vatsaamme tällä herrasruualla
niin minä tein jonkun kömpelön liikkeen
ja kaadoin huojuvan alustan, niin että
tuo kallisarvoinen hernevelli valui palavan spriin, veden ja lumihyhmän kanssa
(jota oli ylemmässä astiassa) pitkin teltan
lattiaa.
Joka mies oli pian pystössä; kaikki
mitä teltassa oli syydettiin ulos, ja me
tartuimme lattiavaatteen nurkkiin, niin
että velli saatiin kootuksi keskustaan,
josta se kaadettiin keittokoneeseen ja
kiehautettiin uudelleen. Tuskin noppaakaan meni hukkaan; tuollaisissa tapauksissa on varsin hyvä, että on vedenpitävä teltanlattia. Balto sanoo tästä
hernevellistä, että »se ei ollut tosin ihan
puhdasta, sillä teltanlattia oli likainen,
vaan se sai nyt kelvata. Se maistui
hyvälle, sillä vatsamme olivat tyhjät».
Eipäs mainitse, että velliin oli joutunut
vähän spriitäkin; vaan sitä oli hyvin
vähä, eikä Balton mielestä se makua
pilannut.
Syötyämme päivällisen ja juuri kun
meistä alkoi tuntua, että teltassa oli lämmin ja hyvä olla, syntyi ankara lumimyrsky. Tosin pyryytti vain maasta,
vaan pyrysi ihan vasten kasvoja, kun
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me taas jatkoimme matkaamme, ja tuuli kiihtyi yhä ikäpuoleen. Se ei ollut hupaista 9 asteen pakkasessa. Me kulimme
eteenpäin minkä voimme jyrkkää nousua, pää kumarassa ja
kauhtanan peitossa, että olimme ihan kuin munkkeja, ja pyryävä tomulumi tunkeusi joka poimuun ja aukkoon sadevaatteissamme. Ilta oli jo myöhänen, kun me konttasimme makuusäkkeihimme. Hyvälle maistui, kun sai muutamia kaurakeksejä,
pienen lautasellisen lihapulverisuklaata ja vähän sitronagranitaa,
maatessamme vuoteillamme kuun paistaessa rauhallisella valollaan teltan oven raosta ja tuulen ja pyryn telmiessä ulkona.
Myrskyä kesti muuten koko yön, ja kun seuraavana
aamuna (elokuun 26 p:nä) yritin nousemaan kahvin keittoon,
niin hämmästyin, kun löysin itseni, makuusäkin, vaatesäkkimme,
kaikki haudattuna lumeen, joka oli tunkeutunut telttaan joka
raosta. Huolimatta siitä oli tämä hupainen sunnuntai-aamu,
jolloin joimme kahvia ja söimme eineemme vuoteillamme.
'Lumipyry kesti koko päivän, ja yhä raskaammaksi kävi
kulku sitä vastaan, kun lumi pehmeni. Minä jo hyvin tuumailin
sitoa kelkat yhteen ja koettaa purjeen avulla, risteilemällä, päästä
vastatuuleen. Jos tällaista kulkua jatkuisi, niin viipyisi kauan
ennen kuin olisimme Kristianshaabissa. Me tosin voimme toivoa muutosta, vaan sinä päivänä sitä ei tullut. Me astuskelimme tarmomme takaa. Neljänneksen penikulmaa kulettuamme tulimme muutaman ylängön luo, joka meidän oli noustava; vaan nousu oli niin jyrkkä, että meidän piti olla kolme
vetämässä kutakin kelkkaa, ja sittekin oli hyvin vaivaloista
saada ne ylös. Mitatessa näytti nousu olevan 1 jalka 4 jalalle.
Kun me muutaman kerran laskeusimme alas toista kelkkaa noutamaan, kääntyi Kristiansen, joka muuten harvoin suutaan aukasi, Dietrichsoniin päin ja sanoi: »Herra Jumala, kun
miehet voivat itselleen suoda niin pahaa, että ryhtyvät tällaiseen kiusaan.»

Kahdeksastoista

luku.

Suuntamme muutetaan Godthaabia kohti.
Ilmanala ja lumi suhteet.
illalla (elokuun
liMm yö*^ään
noin
m. (6,000

26 p:nä) pysähdyimme päästyämme
jalan) korkeuteen. Edellisen yön kokemuksesta viisastuneina koetimme nyt paremmin suojautua lumimyrskyltä ja hienolta, kaiken läpi tunkeutuvalta lumitomulta.
Me kaivoimme hankea, niin että saimme lumitöyrään tuulen
puolelle, panimme sen lisäksi kelkan kumolleen sille puolen
seinää vasten ja peitimme sen pressulla, ja saimme sillä tavoin
verrattain tyynen ja mukavan mökin, jossa kaikesta huolimatta,
»mieliala on reipas, nauru raikuu ja teekattila kiehua porisee
pienellä spriiliekillä, joka luo heikon valon pieneen joukkoon
ahtaassa huoneessa, jossa, vaikka olikin koetettu tihentää, lumi
pyörii ympäriinsä ja leviää kaikkialle.»
»Kun tee on valmista, sytytetään kynttilä, joita minulla
oli viisi mukana valokuvaamista varten, ja se illan hauskuuttaa,
repiköön vain myrsky niin paljo kuin haluaa teltan seiniä ja
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sideköysiä.»
Seuraavana aamuna (elokuun 27 p:nä) kun heräsimme, oli
lumimyrsky yhä yhtä ankara, vaan teltta ei kuitenkaan ollut
niin lunta täynnä kuin edellisenä aamuna. Kun olimme väsyneitä polkemaan vastatuuleen, niin päätettiin, että vielä sinä
aamuna koetettaisiin laittaa reet purjekuntoon. Tämä synnytti
vastahakoisuutta, varsinkin lappalaisissa. Ravna otti onnettomimraan muotonsa ja Balto, kuten tavallista, reutoi suunsa veräjän levyiseksi. Niin hulluja ihmisiä hän ei ollut ilmoeläissään
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nähnyt: sellaisia, jotka tahtovat purjehtia lumella! Kyllähän
me voimme hänelle opettaa merellä purjehtimista ja yhtä ja
toista muuta; vaan opettaa hänelle jotakin maalla ja lumella, ei!
sitä ei pitänyt tehdä; »tällainen on saatananmoista hösötystä».
Hän ei sanoja säästänyt, se poika, vaan ei nyt auttanut; hänen
täytyi koreasti omin käsin tarttua työhön. Kelkat asetettiin
vierekkäin ja sidottiin kahdeksi laivaksi, toiseen kaksi toiseen
kolme kelkkaa. Edelliseen pantiin purjeeksi teltan lattiavaate,
toiseen, jossa Dietrichson, Ravna ja Balto olivat, kaksi pressua.
Kuten ennen olen maininnut, oli minulla aikomus ollut
käyttää teltan seiniä purjeina, vaan kun se tuli kysymykseen,
niin en uskaltanut niitä käyttää. Ne olivat liian ohuet, ja ikävää olisi ollut, jos tällaisissa oloissa teltta olisi repeytynyt.
Kun pressut hinattiin ylös, irtausivat ne toisistaan ja täytyi ne
ommella yhteen. Ei ollut juuri hauskaa työtä paljain käsin
ommella pakkasessa ja lumipyryssä; vaan aina vähä väliä kun
lujasti hierottiin käsiä, niin kävi ompeleminen kuta kuinkin ja
mitä moninaisempien vastuksien jälkeen, ja tehtyämme työtä
6 —7 tuntia, pääsimme vihdoin iltapäivällä taipaleelle.
Heti huomasimme, että ei ollut ajattelemistakaan risteillä
vastatuuleen; minulla ei ollutkaan suuria toiveita ollut tässä
suhteessa.

Vaan mieleeni oli tullut toisia suunnitelmia. Minä
huomasin, että tällä kelillä ja tällä itsepintaisella
tuulella emme ehtisi Kristianshaabiin syyskuun puoliväliin, jolloin sieltä viimeinen laiva lähti Köpenhaminaan, ja jolloin oli
siis viimeinen mahdollisuus päästä kotia tänä vuonna. Minusta
tuntui hyvin ikävältä ajatella, että kokonainen talvi menisi
hukkaan Grönlannissa oleskellessa, ja kaikilla kun oli ikävä
kotia. Tietoni Grönlannin laivakulkuvuoroista olivat kuitenkin
varsin puutteelliset, ja kun otaksuin, että sama laiva, joka lähti
Kristianshaabista syyskuussa, kävisi etelämpänä olevissa rannikkosatamissa, niin uskoin voivamme olla varmat kotiin pääsystä tänä vuonna, jos suuntaamme kulkumme jotakin välisatamaa kohti, ja tässä tarkoituksessa minusta Godthaab näytti
sopivimmalta.
nyt selvään

Oli toisiakin syitä tätä tietä puoltamassa. Ennen kaikkea
minusta näytti, että jään tutkiminen tällä suunnalla oli tärkeää,
se kun oli aivan tuntematonta, jota vastoin Nordenskiöldin kah-
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della retkellä oli saatu useita arvokkaita tietoja jäästä Kristianshaabin kaakkoispuolella.
Kolmantena syynä oli se, että vuodenaika oli jo niin
myöhäinen ja syksy sisämaanjäällä ei luultavastikaan ole lauhkeimpia. Pisimpään vuonoon Godthaabin tällä puolen oli matka
paljoa lyhempi kuin Kristianshaabiin, joten voimme laskea pääsevämme pikemmin lauhkeille seuduille kuin edellisellä suunnalla, vaikka emme tienneetkään missä määrin jää siellä soveltuisi laskeutumiseen, ja vaikkapa tarvittaisiinkin yhtä pitkä aika
Godthaabiin kuin Kristianshaabiin mennessä, sillä edelliseen
paikkaan oli matka sisämaanjäältä paljasta maata myöten melkoista pitempi ja mahdollisesti oli siellä hyvin vaikea kulkea.
Tavalla tahi toisella oli meidän kuitenkin päästävä siirtokuntaan, ja jollei muuta neuvoa ollut, niin ainakin meritietä pääsemme sinne.
Kaikki tämä kulki ajatuksissani tämän päivän aamupäivällä. Karttaa tutkin ahkerasti, tein laskuja itsekseni, ja kaiken
loppuna oli, että päätin ottaa Godthaabin tien. Minä ajattelin,
että tällä suunnalla olisi meillä pahaa jäätä lähellä jäänreunaa,
kun siellä on niin paljo juoksujäätiköitä; vaan uskoin, että
pääsemme kulkemaan niiden välitse. Se paikka, jossa lopuksi
laskeusimme alas, oli juuri sama, jonka olin laskenut. Se oli
noin 64° 10' p. 1. Minä arvelin että tässä kohden on paras
päästä laskeutumaan, kun tässä ei ollut juoksujäätikköä, jota
vastoin kartan mukaan, joka muuten lienee päin seiniä, niitä
näytti olevan sen kohdan molemmin puolin. Arveluni oli se,
että kahden suuren juoksujäätikön välissä on vvöhyke, tahi
niin sanoakseni salatie, jossa jää on jotensakin liikkumatta ja
siis tasaista. Ja minun kokemukseni mukaan se näyttääkin
olevan niin.
Kun toisille ilmoitin päätökseni, niin se herätti yleistä
tyytyväisyyttä. Kaikki olivat yksimielisiä, että se oli ehdottomasti parasta tehdä. Alettiin jo saada kylläksi sisämaanjäästä
ja ikävöitiin paremmille seuduille. Purjeet nostettiin, ja 3 aikaan
iltapäivällä lähdimme liikkeelle, pitäen niin korkealle tuuleen
kuin suinkin sieti; vaan korkeammalle ei koskaan päästy kuin
hankavastaiseen, väliin vähän alemmaksikin. Kun tuuli oli
koillisesta foik. näyttävä), oli sillä tavoin suuntamme paljo etelämmäksi Godthaabia; vaan kun tuuli meitä auttoi, niin käy-
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tirnme edelleen purjetta ja laskimme mieluummin alatuuleen
kuin rupesimme yksistään vetämään. Kun järestimme niin,
että kaksi kulki edellä vetämässä ja kolmas perässä ohjasi,

niin edistyi matka kutakuinkin.

Ja

vaikka olimme lähteneet

taipaleelle niin myöhään ja yövyimme varhain, niin sinä päivänä kuitenkin ehdimme yli penikulman.
Kulkiessamme rupesin yhä enemmän miettimään, miten
sisämaanjäältä parhaite pääsisimme ihmisten ilmoille. Kartalla
maa näytti olevan hyvin pahaa kulkea, vuoria, laaksoja ja vuonoja. Parhaimmalta näytti Narsakin uutissiirtokunnan seutu
Ameralikvuonon suun eteläpuolella Godthaabista etelään. Vaan
täälläkin voi olla hyvin vaikea päästä kulkemaan, ja meriretkiajatus tunkeutui yhä enemmän esiin. Olihan selvää, että meillä
kahdesta pressusta ja teltan lattiavaatteesta oli tarpeeksi asti
tarveaineksia veneeseen. Kaaripuita, airoja y. m. saimme suksista, suksisauvoista, bambusauvoista ja kelkoista. Siitä tulee
erinomainen vene, ja kun kaikki miehet siihen ryhtyvät, niin
ei sen rakentaminen vie pitkää aikaa. Tähän päätökseen tultuani, puhuin siitä eräänä päivänä Sverdrupille, joka hetken
aikaa mietittyään, hyväksyi tuuman, ja kulkiessamme, kun oli
.tina hyvä olla jotakin työtä ajatuksillekin, keskustelimme usein,
miten vene olisi parhaiten rakennettava.
Seuraavina päivinä oli yhä myrsky ja pyryytti. Öillä
pelkäsin usein, että teltta repeytyy, ja aamuilla, kun lähdimme
taipaleelle, oli kelkat kaivettava kinoksesta ja kuormat purettava, jotta saatiin puhdistaa jalasten pohjat jäästä ja lumesta.
Sitten oli sidottava kuormat ja laitettava purjeneuvot uudelleen,
ia tämä työ ei ollut hauskaa purevassa pakkasessa ja pyryssä.
Varsinkin köyttäminen oli vaikeaa työtä, kun, lujaan saadakseen, oli paljain käsin kiskottava köysiä. Sitte, vihdoin tultuamme valmiiksi, oli edessä luminen taival, jota saatiin kahloa
koko päivän, ja raskasta se oli, kulkipa sitte kelkan edessä
vetämässä tahi jälessä ohjaamassa.
Pahinta kaikista töistä päivillä oli kuitenkin teltan pystvttäminen. Sillä ensin oli lattia sidottava seiniin. Tämäkin
oli tehtävä avokynsin, ja silloin piti pitää varansa, ettei palelluttanut käsiään. Eräänä iltana tätä tehdessäni huomasin äkkiä,
että sormet olivat valkoiset kämmentä myöten. Kun kosketin
niitä, olivat ne kovat ja tunnottomat kuin puu. Pieksämällä
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ja hieromalla niitä lumella sain kuitenkin veren pian taas liikkeelle.
28 p:nä Kristiansen kiivetessään kinoksen harjalle mukautti toisen polvensa. Jalkansa oli monet päivät niin kipeä,

(A.

Bloch,

smukan.) Yliiämanj.
valokun

että hänen oli varsin vaikea kulkea, vaan"kun ahkerasti hierottiin sitä, niin parani se. Muuten näytti varsin omituiselle,

kun hän istui lumipyryssä jalka paljaana ja Dietrichson sitä
hieromassa.
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Samana päivänä kipeytyivät vähän lappalaisten silmät.
Kummallista kyllä, he ensimmäisinä tunsivat lumisokeutta; ja
he olivatkin ainoat. Minun täytyi tipauttaa cocainiliuvosta
Balton silmiin, vaan en kuitenkaan pitänyt sitä minään isona
asiana, ja silmäsuojuksia ja punasta silkkiharsoa käyttämällä
säännöllisesti, paranivat silmät pian. Me muut pääsimme tästä
pahasta kerrassaan, jota useat pohjoisseutujen kulkijat ovat pitäneet melkein välttämättömänä. Jos käyttää tummia silmälasia

Lumikengillä.
(Valokuvan mukaan.)

ja harsoa, niin ei ole epäilemistäkään, ettei voisi sitä välttää.
Vaikka aurinko oli näkyvissä ainoastaan puoli vuorokautta,
niin ehti se kuitenkin sillä aikaa vaikuttaa tarpeeksi vahingollisesti. Keskipäivällä auringon säteitten vaikutus oli hyvin
voimallinen, johon osaksi oli syynä ilman ohuus siinä (2,000 m.)
korkeudessa, jossa olimme, vaan luonnollisesti myöskin säteitten heijastuminen äärettömästä, tasaisesta lumitantereesta. Jokaisen kasvojen ihoon vaikutti valo enemmän tahi vähemmän;
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ne ahavoittuivat ruskeiksi, ja nahka, varsinkin niin ulkonevista
osista kuin nokasta, irtausi suurina paloina. Varsinkin Kristiansenin kasvot olivat alttiit auringon vaikutukselle; poskipäät
ajettuivat ja tulivat rakoille. Näytti aivan kuin ne olisivat paleltuneet, ja ne olivat hyvin kipeät. Siitä saakka me huolellisemmin käytimme punaisia silkkiharsojamme ja siten saimme
vältetyksi auringonpolton arveluttavat vaikutukset.
Muuten näytti varsin omituiselle nuo hienot silkkiharsot
lepattamassa sinistä ilmaa vasten. Ehdottomasti johtui ajattelemaan ajeluretkiä keväisin, loistavia ajoneuvoja, komeapukuisia
naisia ja loistavia silmiä. Vaan täällä näkyi kaikkea muuta
kuin komeapukuisia miehiä, vetämässä rekiä, jotka eivät myöskään olleet komeita, ja harsojen takana näki ainoastaan likaiset, ahavan puremat kasvot.
Elokuun 29 p:nä jälkeenpuolisten tuuli laantui sen verran,
ettei purjehtimisesta ollut enään hyötyä. Me laskimme sen
vuoksi purjeet ja asetimme suunnan suoraan Godthaabia kohden.
Sinä päivänä lumi kävi niin upottavaksi, että Sverdrup, Dietrichson ja minä otimme intianilumikengät. Ne alussa panivat
meidät hyvin arvelevalle päälle, kun emme olleet niillä tätä
ennen koettaneet. Ensi askeleilla lensimme ehdottomasti kumoon. Väliin emme arvanneet pitää jalkoja tarpeeksi hajallaan; toisen jalan lumikenkä löi toista jalkaa, ja silloin heti
kumoon. Me pidimme nyt huolta siitä, vaan sitte polimme
toisella lumikengällä toisen päälle, ja kun oli otettava uusi
askel, niin taas miehet kumossa. Me hajotimme jalkamme
enemmän, ja hyvä tuli; vaan sitte lumikengän kärki tunkeusi
lumeen, ja me taas hangessa silmällämme. Tällä tavoin meni
jonkun aikaa; me alinomaa makasimme hangessa huppuroimassa. Vaan pian opimme näistä kuperkeikoista, ja huomasimme sitte lumikengät varsin käytännöllisiksi. Ne kannattivat
erinomaisesti, ja jalka sai aina hyvän ja varman perustuksen.
Kadutti nyt meitä, ettemme ennen olleet niitä käyttäneet.
Kristiansen koetti myös niillä, vaan ei ollenkaan onnistunut, ja
oltuaan parikymmentä kertaa silmällään hangessa, suuttui hän
niin, että viskasi ne rekeensä ja otti norjalaiset lumikengät.
Niillä hän tuli toimeen, vaan ne upottivat ja olivat paljo raskaammat.
Lappalaiset, jotka ennemmin olivat pyhästi ja kalliisti
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käytä näitä »tyhmiä rakennuksia),
eivät nyt tietysti voineet taipua ja hyvin halveksivasti he katselivat meitä, tyhmiä ihmisiä, kun me otimme lumikengät. Ja
varsin tyytyväisiä he olivat, kun alussa teimme kuperkeikkoja.
Vaan sitte kun alkoi käydä paremmin ja meidän oli paljo parempi kulkea kuin heidän, niin ei Balto voinut enään hillitä
itseään, vaan jonkun ajan kuluttua hyvin varovasti kysäsi,
oliko niillä todellakin hyvä kulkea, ja saman kysymyksen hän
uudisti useat kerrat. Oli helppo ymmärtää, että hän oli ottamaisillaan lumikengät, huolimatta vanhoista valoistaan. Sitte
elokuun 30 p:nä tuli sellaista lunta, jotta suksia voi käyttää, ja
hän otti sukset. Ravna odotteli vielä, vaan sitte hänkin, Balton
kehoituksesta, otti sukset. Kauan ei viipynyt, ennenkuin Kristiansenkin lykkäsi lylynsä lumelle. Kun me huomasimme,
että intialaiset lumikengät olivat edullisemmat niin kauan kuin
meillä vielä oli jyrkkä nousu, niin Sverdrup ja minä käytimme
niitä syyskuun 2 p:vään, ja Dietrichson otti sukset päivää ennen.
Elämämme oli koko tämän ja seuraavan kolmen viikon
aikaa tavattoman yksitoikkoista ja ilman hituakaan suurempia
tapauksia. Eipä siis ihme, että pienimmätkin vähäpätöisyydet
pidettiin suurina asioina ja tulivat täyttämään päiväkirjat näiltä
ajoilta. Että me näimme maata viimeisen kerran, se oli esim.
sellainen tapaus, josta oli mainittava ja siitä kirjoittaa Dietrichson:
-Noin klo 10 e. p. (elokuun 31 p:nä) näimme viime kerran paljasta maata. Muutaman aallon (eli loivasti kohoavan lumiselänteen) harjalta näimme pienen nunatakin, joka paitse itsiämme
ja kelkkojamme, oli monet päivät ollut ainoa tumma piste, johon
katseensa voi kiinnittää. Nyt katosi sekin. •■> Me annoimme tälle
viimeiselle nunatakille nimeksi Ga m el'in nunataki.
Se on tietty, että niin merkillinen tapaus kuin pulmusen
näkeminen oli merkittävä. Minun päiväkirjassani siitä on:
Tuntikauden kuluttua siitä kun viimeinen nunataki katosi
näkyvistämme, hämmästyimme melkolailla, kun kuulimme linnun sirkutusta ilmassa ja yhtäkkiä näemme pulmusen lentää
leyhyttävän ylitsemme. Kierrettyään pari kertaa meidän ympäri, laskeusi se lumelle hyvin lähelle meitä. Kallella päin
katseli se meitä, hypähti iloisesti muutamia askelia, sirkutti
vähän, lähti lentämään taas pohjoiseen ja katosi etäisyyteen.
Se oli viimeinen tervehdys maalta.»
vannoneet, etteivät koskaan
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Elokuun viime päivinä oli meillä vielä nousua. Me toivoimme myötäänsä saapuvamme korkeimmalle tasangolle ja
että mäki, joka oli edessämme oli viimeinen. Vaan kun olimme
sen nousseet, niin oli aina tasanko ja sen takana vielä suurempi
mäki. Lumipinta nousi pitkissä aalloissa korkeammalle ja korkeammalle.
Syyskuun i p:nä illalla puskimme sellaiselle korkealle
aallolle ja sen harjalle tultuamme näimme suuren tasangon,
jonka nousua tuskin huomasi. Täällä oli kummallinen muutos
ilmassa. Kaukana lännessä lähellä taivaan laitamaa näkyi paksuja pilvenlonkia pyöreillä kumulusmuodoilla, joita emme lumikentällä tähän saakka olleet nähneet. Minä luulin niitä kosteasta ilmasta syntyneiksi pilviksi, jotka tulivat kohoten lumikentän läntistä rinnettä pitkin suoraan merestä ja otaksuin siis,
että olemme jo niin etäällä, että meri oli lähellä.
Kaakossa näkyi myös pilviä, vaan suoraan edessämme ja
pohjoista kohden oli taivas selkeä. Pohjoiseen päin lumipinta
nousi, vaan kaakkoiseen aleni. Kaikki näytti osoittavan, että
olimme nyt saapuneet Grönlannin sisämaan korkeimmalle kohdalle, ja kun sen ilmoitin toisille, niin se herätti yleistä iloa.
Sillä me olimme kaikki jo aikoja sitte väsyneet jyrkkiin nousuihin, joita meillä, varsinkin viime päivinä, oli ollut monet
noustavina. Herkkiä kun olimme, toivoimme pian pääsevämme
länteenpäin viestävälle rinteelle, jossa vain saatiin laskea alaspäin ja jossa kaikki oli vain iloa ja riemua, ja hyvin ylimielisellä mielialalla näimme sinä päivänä auringon kauniisti ja
hehkuvana laskevan pilvenlonkain taa ja panevan iltataivaan
mitä kauniimpaan väriloistoon. Meistä täällä lumitasangolla
ilta ja auringonlasku sisälsi kaiken, mikä oli kaunista. Minusta
tuntui, ettei se koskaan ollut niin kaunista ollut kuin tänä
iltana. Oli aivan kuin päämaali olisi siintänyt sieltä takaa.
Me saimme sitä kuitenkin kauan odottaa.
Tietysti tänä iltana oli syytä juhlia ylimääräisillä annoksilla, joina oli kuten tavallista kaurakeksiä, herajuustoa ja vaarainhilloa, sekä tupakkamiehille tupakkaa piipunkopallinen ruuan
päälle. Se oli hauska ilta.
Meidän aneroidibarometri oli nyt, korkeuden ja vähäisen
ilmapainon takia laskenut niin alas, että millimetripykälikkö oli
lopussa. Me olimme 2400 metrin (7,700 jalan) korkeudessa.
—
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vielä nousemme, niin on vaikea tehdä observatsioneja.
Aneroidibarometreissä olevan liikkuvan pykälikön avulla tulimme varsin hyvin toimeen, vaikka ilmanpaino sittemmin laskeusi paljoakin alemmas.
Vaan me emme tavanneet mitään alamäkeä. Me kulimme viikottain loppumatonta tasaista lumi-erämaata. Toinen
päivä oli toisen näköinen. Joka päivä oli väsyttävän yksitoikkoinen ja aina oli sellaista rehkimistä, jota ei voi suunnillekaan
kuvitella se, joka ei sitä ole kokenut. Kaikki oli tasaista ja
valkeaa kuin lumeksi muuttuneella merellä. Päivällä näimme
tässä luonnossa ainoastaan kolme kohtaa: auringon, lumipinnan
ja meidät itsemme, ja me olimme kuin katoavan pieni viiva,
joka on vedetty yhden ainoan valkoisen äärettömyyden läpi.
Sama näköpiiri kaikkialle; ei koskaan pistettä, mihin silmänsä
kiinnittää, ei koskaan pistettä, jota kohti suuntansa asettaa.
Ohjatessaan piti usein katsoa kompassia, ja suunnan pitämiseksi, piti pitää silmällä aurinkoa, kun se oli näkyvissä, ja silmätä jälkeensä neljää miestä, jotka siellä seurasivat, ja omia
jälkiään, ollakseen varma, ettei »häntä mutkia tehnyt». Näköpiiri näköpiirin jälestä uudistui alituiseen, vaan ne olivat aina
samanlaisia. Me suunnille tiesimme, missä olimme, ja samalla
tiesimme, että pitkälle aikaa ei ollut odotettavissa mitään

Jos

muutosta.

Lumikenttä, jonka yli kulimme, oli melkein tasaista. Ainoastaan hyvin mataloissa, pitkissä aalloissa, joita silmällä ei
helposti erottanut, kaarsi se toisesta rantarinteestä toiseen.
Aallon pohjain suunta oli melkein suoraan pohjoiseen ja etelään.
Lumipinnasta kirjoitan elokuun 30 p:nä, että irtain, vasta
satanut lumikerros, joka on aivan kovaksi jäätyneen vanhan
jäälumen päällä, ei ole enempää kuin 4—5 tuumaa paksu, tasainen ja sileä, jota vastoin se edellisinä päivinä oli aina jalan
paksuinen ja ajautunutta kinoksiin, jossa kelkat luistavat
huonosti.
Siitä päivästä oli lumen pinta sileää kuin peili ilman
muuta epätasaisuutta kuin meidän jälkemme.
Meidän päivätaipaleet yleensä eivät olleet pitkiä, 1 ja 2
penikulman välillä. Harvoin ne olivat pitempiä, kun keli melkein aina oli raskas. Jos olisimme tulleet varemmin kesällä,
esim. juhannuksen aikaan, olisi meillä ollut erinomaisen liukas
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ja kova keli, sellainen kuin meillä oli taipaleen alussa (elokuun
ja 2^ p:inä). Nyt oli tämän kovaksi jäätyneen lumen päälle
tullut irtonaista uutta lunta, hienoa ja kuivaa kuin tomu ja
tuulen sullomaa pyrylunta, jossa kelkka ja suksi juoksee huonosti. Kovassa pakkasessa, joka meillä nyt oli, se oli aivan
uskomattoman huonoa: oli kuin hiekassa olisi vetänyt kelkkaa,
ja sen huonommaksi se kävi, kuta edemmäksi tulimme. LTsein
satoi uutta hienoa lunta, joka ei keliä parantanut. Keli oli
niin huono, että me ainoastaan voimaimme takaa reutomalla
pääsimme eteenpäin. Joka askeleelle piti ponnistaa minkä
jaksoi, ja se pitemmälle on varsin väsyttävää.
Minun päiväkirjamuistiinpanoissani on selvästi nähtävät
jäljet siitä, että me pidimme keliä huonona. Näytteeksi teen
vain muutamia otteita. Syyskuun i p:nä kirjoitan: »Tänään
22

keli kävi vielä tavallista tihkusemmaksi. Oli noin B—g8— g tuumaa
uutta irtainta pyrylunta, hienoa kuin tomu ja raskasta vetää
kuin hiekka, sen päällä parin tuuman vahvuinen hanki, joka
peittää vanhan, samalla tavoin irtonaisen lumen. Puolenpäivän
aikaan, kun aurinko vaikuttaa lumeen, huononee keli entistä
pahemmaksi. Epätoivoissamme kelistä irrotimme Sverdrupin
kanssa teräskiskot rekemme jalaksista, luulossa, että puupohja
luistaisi paremmin tuollaisella lumella. Vaan siitä ei tiettävää
hyötyä. Meistä keli tuntuu päivä päivältä huononevan.»
Vähän myöhemmin kirjoitan: »Jonakuna päivänä voi keli
parantua vähän, vaan sitä aina kestää niin vähän aikaa, ja sen
jälkeen tavallisesti on sitte entistä yhä huonompi. Öisin niin
kuin päivinkin sataa usein hienoa lunta, joka on vielä rasVaikka aurinko lämmitkaampaa kululle kuin vanha lumi.
tää, niin se ei, eipä edes puolen päivän aikanakaan, pysty sulaamaan lunta pinnalla, niin että joskus olisi hankiaista.*) Ei,
lumi on ja pysyy pehmeänä koko matkan.»
Syyskuun 8 p:nä lausun: »Keli on uskomattoman raskas,
raskaampi kuin koskaan tätä ennen, vaikka on kova. Tämä
pyrylumi on kuin hiekkaa. Me puskemme vasten tuulta ja
—

'•'■) Elokuun 30 p:nä tapahtui kuitenkin, että lumen päälle tuli hieno hanki.
Siitä mainitsen päiväkirjassani, että se on syntynyt nähtävästi siten, että aurinko
on puolen päivän aikaan salannut ja sittemmin kylmä sen kovettanut. ~Tämä
hankiainen ei tosin ollut niin vahva, että olisi kannattanut kelkkoja; vaan se
auttoi kuitenkin luistamaan." Sitä kesti vain yhden päivän.
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lumipyryä.» Syyskuun g p:nä edelleen: »Päivemmällä rupesi
tuiskuamaan, ja keli kävi yhä raskaammaksi, se on huononnut
vielä eilisestä; jos sanoisi että siinä veti kuin savessa, niin se
ei tarpeeksi selitä sen laatua. Meidän pitää joka askeleella

Uuvuksissa.
(Valokuvan mukaan.)

jaksamme raskaita kelkkoja, ja illalla olimme,
Sverdrup ja minä, jotka kulimme edellä, jokseenkin uupuneita.
Toisilla oli melkoista helpompi, kun he kulkivat meidän latuamme, ja heidän rautapohja kelkkansa liukuivat paremmin.
Kuitenkin illalla teltassa hyvä »lapskaus», laadittu leivästä,
vetää minkä
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hernemuhennuksesta ja pemmikanista, saa meidät unohuttamaan päivän vaivat.»
Nämä otteet riittänevät osoittamaan kelin laatua. Muuten
on ehkä lisättävä, että Sverdrupin ja minun kelkka oli raskaampi kuin muiden, jonka vuoksi me sen lopuksi jätimme
jäälle. Minä päiväkirjassani kirjoitan siitä: »Syyskuun n p:nä
vSverdrup ja minä huomasimme, että kelkkamme paheni vain
pahenemistaan; töin tuskin saimme sitä liikkumaan. Emme
ymmärtäneet, mikä sitä vaivasi; aina se on ollut raskaampiluontoinen kuin muut, ja Sverdrup arveli, että »itse paholainen
varmaan on istahtanut sen kannaksille». Me päätimme jättää
kelkan ja sijaan otimme Balton kelkan, josta kuorma siirrettiin Ravnan kelkalle ja molemmat lappalaiset siis siitä päivästä vetivät yhdessä samaa kelkkaa. Tällä muutoksella nousi
uusi aurinko Sverdrupin ja minun elämän taivaalle; me uutta
kelkkaamme hinasimme sellaista vauhtia, että toisten oli vaikea seurata, ja meistä alkoi elämä maistua.
Muuten me Sverdrupin kanssa emme olleet ainoat, joista
kuorma tuntui raskaalle. Lappalaiset valittivat myötäänsä, ja
eräänä päivänä pysähtyi Balto yhtäkkiä ja sanoi minulle: »Kun
sinä Kristianiassa kysyit meiltä lappalaisilta, kuinka paljo me
jaksamme vetää, niin minä vastasin, että me jaksamme vetää
3 vogia kumpikin; vaan nyt meillä on yli 6 vogin kummallakin, ja yhden asian sinulle sanon, sen nimittäin, että jos me
voimme vetää tämän kuorman länsirannalle, niin olemme vankempia kuin hevonen.»
Estääkseni lukijaa sen johdosta, mitä tässä olen puhunut
suksikelistä y. m., tekemästä sitä väärää johtopäätöstä, että
meillä ei ollut juuri mitään hyötyä suksistamme, ilmoitan täten,
että sukset meille olivat ihan välttämättömät. Ilman niitä emme
olisi pitkälle päässeet. Varmaan emme koskaan olisi päässeet
perille, tahi olisi ollut pakko kääntyä takaisin. Sukset ovat
sille, joka hiihtää osaa, paljoa edullisemmat kuin lumikengät,
kuormaakin vetäessä. Niillä vähemmin väsyy, kun ei tarvitse
nostaa jalkoja eikä tarvitse hajottaa sääriä tavallista enemmän.
Yhtä perää 19 päivää hiihdimme varhain aamusta myöhäiseen
iltaan. Me niillä kulimme noin 50 penikulman taipaleen.
Ilma oli melkein koko matkamme ajan sisämaanjäällä
niin kirkas, että aurinko paistoi pilven läpi, eikä monena päi-
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pilvettynyttä taivasta. Lumisateellakin, jota
usein oli, oli ilma harvoin niin sakea, ettei olisi auringon nähnyt häämöittävän. Lumi, jota satoi, oli aina hienoa ja oli enemmän huurteen kuin sellaisen lumen näköistä, johon Europassa
olemme tottuneet.
Kun aurinko paistoi tämän huurulumen läpi, niin muodostui aina renkaita auringon ympärille ja nämä samoin kuin
auringonsapet ja näiden säteet auringon läpi j. n. e. olivat niin
muodoin, niin kauan kuin olimme Grönlannin sisämaalla, melkein jokapäiväisiä ilmiöitä. Kun aurinko lähestyi horisonttia
niin paljon, että osa rengasta tuli horisontin alle, muodostui
kirkkaita päivänsappeja niihin pisteisiin, joissa auringon rengas
leikkasi lumikentän reunaa, samalla kolmas päivänsappi muodostui lumikentän reunaan suoraan auringon alle.
Pakkanen kävi yhä ankarammaksi, kuta sisemmäksi maata
tulimme. Kun ilma oli jotakuinkin kirkas, oli auringolla kuitenkin melkoinen voima, ja puolenpäivän aikaan se jonkun
hetken paahtoi niin, että se oli vaivaksi, Elokuun 31 p:nä on
päiväkirjassani sanottu, että niinä päivinä aurinko paistoi niin
lämpöisesti, että lumi nuoskeutui, että kelkat luistivat raskaasti
ja meillä jalat kastuivat. Kun ikäpuoleen taas kylmi, niin
kelkat tietysti luistivat helpommin, vaan jalkain juttu oli pahempi, sai olla hyvin varuillaan etteivät päässeet paleltumaan.
Usein sattui niin, että kun illalla kengät riisuttiin, niin ne olivat jäätyneet sukkiin kiinni.
Edempänä ei aurinko jaksanut nuoskeuttaa lunta, vaan
sillä oli kuitenkin melkoinen voima sillä korkeudella, jossa
olimme ja jossa ilma siis oli ohut ja verrattain pieni osa sen
lämpösäteistä imeytyy ilmakehään. Esimerkkinä auringon vaikutuksesta mainittakoon muun muassa, että syyskuun 1 p:nä
spriilämpömittari, joka pantiin aurinkoon, osoitti -f- 29,5° C,
samalla kertaa oli ilman lämpö
3,,-° C (kiertolämpömittarilla
160 C.
mitattu). Yöllä meillä oli ollut
Syyskuun 3 p:nä osoitti spriilämpömittari, kun se puolen
päivän aikaan pantiin kelkalle aurinkoon, —j- 31,;, 0 C, kiertolämpömittari samaan aikaan näytti
n° C.
Tämä suuri lämpöero auringossa ja varjossa johtuu tietysti lämmön suuresta haihtumisesta, ohuessa, kuivassa ilmassa,
joka on tällä korkeudella merenpinnasta.
vänä ollut ihan

—
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sitten on samallaisista suhteista tehnyt
Siperiassa havainnolta kuuluisa norjalainen luonnontutkija prof.
Hansien. Muutamassa kirjeessä Irkutskista, huhtikuun 11 p:ltä
1829, hän kirjoittaa: »Maan jotensakin korkea asema ja sen
etäisyys merestä vaikuttavat sen, että ilma on kuiva ja höyrytön ja synnyttävät suuren lämmönhaihtumisen, joka myöskin
on muuan syy alhaiseen lämpöön. Auringon voima keväällä
0
on niin suuri, että kun varjossa on 20 —30 R. pakkanen, niin
puolenpäivän aikaan tippuu vettä katoilta päivän puolella.»
Heti iltapuoleen päivää kun aurinko alentui taivaalla,
aleni ilman lämpö tuntuvalla tavalla; varsinkin silloin sen huomasi, kun aurinko laski.
Lämpömittariemme pykähkkö ei ulottunut kuin
30° C,
kun ei oltu osattu ajatellakaan niin alhaista lämpömäärää Grönlannin sisämaassa siihen aikaan vuotta; vaan syyskuun 8 p:vän
jälkeen laskeusi elohopea nopeasti pykälikön alle heti auringon
laskettua. Miten alhaiseksi lämpömäärä meni, ei voida, paha
kyllä, varmuudella sanoa. Kun minä illalla syyskuun 11 p:nä
menin levolle, panin minimalilämpömittarin pääalustani alle,
ja kun aamulla sitä katsoin, oli sprii laskeutunut alle pykälikön, joka meni —37 asteeseen. Luultavasti lämpö oli alle
40°, ja sellainen pakkanen sisällä teltassa, jossa 6 ihmistä
nukkui ja jossa keitimme ruokamme spriilampulla.
Ihmeellistä lämpösuhteissa täällä ylhäällä oli tuo suuri,
0
enemmän kuin 20 ero yöllä ja päivällä; sellaista muutosta ei
tapaa monessa paikoin maailmassa. Lähin vastine tälle on
Saharan erämaassa huomattu lämmön muutos, jossa päivällä
voi olla tukehduttavan kuuma ja yöllä voi vesi ulkona jäätyä.
Kummallista on, ettei ennen ole huomattu tätä lämmön
alentumista Grönlannin sisämaassa. Lähin syy tähän lienee se,
että melkein kaikki edelliset retkikunnat, jotka ovat tunkeutuneet kappaleen matkaa sisämaahan, ovat olleet sillä leveysasteella ja sellaisena vuoden aikana, että aurinko on paistanut
koko vuorokauden. Edelliset retkeilijät eivät myöskään ole
tehneet mitään meteorologista päiväkirjaa.
Sen nopeuden perustuksella, jolla lämpömäärä laski illalla,
on prof. Mohn laskenut, että meillä kylmimpinä öinä on ollut
0
noin
45 C. Tällä ajalla ilman lämpömäärä oli vähän puolenpäivän jälkeen —20° ja
15°. Ja tämä oli keskellä syys-

Jo

monta

vuotta

—

—
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kuuta! Tämä on verrattomasti alin lämpömäärä, joka tähän
vuoden aikaan on huomattu maapallollamme. Mitä sitten on
sydäntalvella näissä seuduin? Siitä emme niin omituisissa me-

teorologisissa suhteissa voi vielä tehdä minkäänlaista laskua.
Jos sitä vastoin kysytään, mikä lämpömäärä on sisä-Grönlannissa kesän lämpimimpänä aikana, niin on meillä ehkä yksi
tapa päättää siitä, nimittäin tutkimalla lumen rakennetta läpeensä ja tarkastamalla, onko vanha lumi ollut sulauksen alainen. Tämän teimmekin, minkä aika myönsi.

Levähdys ja aterioiminen.
(A. Bloch, valok. muk.)

Siihen korkeuteen saakka, jonka saavutimme elokuun 30
p:vään (1980 m), huomasimme, että vanha lumi oli ihan kovaksi jäätynyttä ja osaksi muuttunut jyväseksi jääksi, tahi jääksi
kylmettynyttä jyvälunta. Tämä lumi oli selvästi ollut kovan
suvetuksen alaista, jota oli seurannut kylmä. Sen päällä oli
tavallisesti 5 ja 10 vieläpä i2:kin tuumaa vahvalta pehmyttä,
kuivaa uutta lunta, joka oli siis satanut kesäkuukausien jälkeen.
Elokuun 31 p:nä illalla huomasimme hämmästykseksemme,
kun oli iskettävä lumeen suksisauvat teltan pystyttämistä var-

338

SUUNTAMME MUUTETAAN GODTHAABIA KOHTI.

ten, että vanhan lumen päällä oli kyllä luja hankikuori pehmyen uusilumikerroksen alla; vaan tämän kuoren kun mursimme, niin upposivat sauvat niin syvälle kuin hyvänsä. Meillä
oli tässä selvä todistus, että me olimme sillä korkeudella (2,270
m.), jossa aurinko ainoastaan keskikesällä voi nuoskeuttaa hienon lumikerroksen, ja tämä kerros jäätyy taas yöllä, kun aurinko on alhaalla. Lumen sulaaminen ei siis tässä korkeudessa
voi pienimmässäkään määrässä vähentää lumimäärää, sillä se
mitättömän pieni sulavesi, joka syntyy, ei mene minnekään;
sen sitoo yökylmä.
Samat suhteet huomasimme kaikkialla sisämaanjään keskustassa: lumen sulaminen oli mitättömän vähäinen. Muuten
vanhan lumen kerrosmuodostus oli varsin merkillinen. Syyskuun 3 p:nä lausun päiväkirjassani, että sinä päivänä olin monet kerrat koettanut pistää sauvani lumen läpi, vaan aina huomannut, että päällimmäisenä oli 3 tuuman vahvuinen kerros
pehmyttä lunta, sitte oli noin puolen tuuman vahvuinen hankikuori, sitte 7 tuumaa pehmeämpää lunta, sitte taas kovempi
jääkuori, jonka ainoastaan vaivoin sai murretuksi; sen jälkeen
sai sauvan upotetuksi yksi tahi kaksi jalkaa aina kovemman
lumen läpi, kunnes se noin kyynärän syvällä pinnasta kerrassaan pysähtyi.
Eräässä toisessa paikassa, jossa varemmin päivällä tein
kokeen, oli päällä useampia kerroksia samassa suhteessa kuin
edellä on mainittu; vaan sauvan voi pistää 2 kyynärää aina
koventuvan lumen läpi, kunnes ihan kova kerros sen pidätti.
Samat kerrosmuodostukset tapasimme kaikkialla sisämaassa. Tavallisesti voimme pistää sauvat niin syvälle kuin
halusimme. Kaikki tämä osoittaa, että lumen sulaaminen sisäGrönlannissa rajoittuu siihen, että aurinko vuoden lämpimimpänä aikana nuoskeuttaa vähän päällimmäistä kerrosta, ja tämä

yöllä jäätyy.

Yhdeksästoista

Myrsky sisämaassa.

—

luku.

Taloutemme.

Q|2§) i

ollut hauskaa kulkea alituisesti tällaisessa pakkasessa,
kuin meillä nyt oli. Kasvoihin hyyti usein niin paljo
jäätä, että parta oli ihan kokonaan jäätynyt pään ympärillä
olevaan vaatteeseen, niin että usein oli vaiva saadessa suuta
auki puhuakseen. Parasta on sellaisissa tapauksissa ajaa partansa; vaan siihen ei meillä tällaisessa seudussa ollut halua
eikä aikaa.
Ja kun tällä korkeudella tuuli, niin oli yhä ikävämpi 010.
Päiväkirjassani on seuraavia otteita:
>:Syyskuun 4 p:nä oli meillä kaunis, tyyni ilma; uutta
lunta oli yön aikana satanut hyvin vähän. Aurinko paistoi
äärettömälle, yksitoikkoiselle lumitasangolle, joka melkein näkymättöminä aaltoina levisi edessämme kuin yhtenäinen, tiamanteilla kylvetty, hieno ja pehmyt kuin untuvainen matto.
Vaan ikäpuoleen päivää muuttui maisema kerrassaan. Pureva
tuuli tulla syöksähti lounaasta (oik. näytt). Se pieksi lunta
edessään ja peitti koko seudun lumipyryyn. Taivas oli aivan
kirkas; se kirkastui yhä enemmän: lämpömittari laski
19° C.
Tuulen voima yltyi lakkaamatta ja se muuttui lopulta täydeksi myrskyksi. Oli varsin rasittavaa kulkea sitä vastaan,
ja täytyi olla varovainen, ettei vilustunut.
»Ensin paleltui nenä. Minä sen huomasin kuitenkin
ajoissa, jotta lumella hieromalla sain sen pelastetuksi ja luulin
nyt olevani turvattu. Vaan sitte tunsin omituista kylmäntunnetta leuvan alla ja huomasin nyt, että kaula kurkunpään ym<&£>

—
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parilta oli paleltunut. Lumella hieromalla ja sitomalla villavanttuut ja muuta vaatetta kaulalle sain senkin lämpymäksi.
Vaan sitten tuli pahin kaikista: tuuli tunki vaatteiden läpi kyl-

(A.lioch,valokun

Sisämanjl.
Matkle

mukan.) lähtö

amul

mäten vatsaa, ja minä tunsin rajua kipua; vaan asettamalla
huopahatun vatsalle, sain senkin ruumiin osan suojatuksi. Sverdrupin asiat olivat jonkun aikaa yhtä huonosti. Miten toisten
laita oli, jotka tulivat jälessä, en tiedä, vaan otaksun, että tus-

LUMIPYRYSSÄ.

341

kinpa heidänkään 010 oli parempi. Sinä iltana maistui hyvälle,
kun pääsi telttaan ja sai lämmintä »lapskausta».
-Seuraavana päivänä aamupäiville oli ilma asettunut: vaan
jälkeenpuolisten puhkesi myrsky uudelleen lumipyryllä, tällä
kertaa luoteesta. Sitä kesti sen päivää ja seuraavan yötä kääntyen yhä enemmän etelään. Minä olin hyvilläni hyvän purjetuulen saannista, vaan kun meidän aamulla (syyskuun 6 p:nä>
oli lähdettävä taipaleelle, niin oli se niin tvyntynyt, että ei
näyttänyt hyöväävän purjeitten pano. Päivempänä tuuli taas
kiihtyi, ja puolenpäivän aikaan se oli suoraan etelästä (oik.
näytt.j. Minä sen vuoksi arvelin, että purjeet olisi nostettavat,
vaan kun toiset sitä vastustelivat, heillä kun ei tässä möyräkässä ollut halua ruveta laittelemaan ja köysimään, josta oli
paljo vaivaa, niin jätin sen sikseen, ja sitä me sittemmin saimme
katkerasti katua, sillä kuta edemmäksi tulimme, sitä vetävänäni aksi tuuli kääntyi ja kiihtyi.
»Pian se yltyi täydeksi lumimyrskyksi, joka pyörähti
itään. Se oli meille siis melkein täysi peräntakainen, ja se
antoi sekä meille että kelkoille hyvää vauhtia. Kun nyt lumikenttäkin vähän viesti myötäisesti, niin kulettiin hyvää kyytiä
länteen. Pyryäminen yltyi siihen määrään, että Sverdrup ja
minä emme 20 jalan päähän erottaneet jälessä tulijoita, ja meidän piti usein pysähtyä ja odottaa heitä.
Kun me 8 aikaan illalla pysähdyimme, niin ei ollut helppo
myrskyn myräkässä saada telttaa pystyyn. Ja voi
onnetonta, joka päivällä oli ollut keveässä puvussa, ja nyt oli
pakotettu riisumaan takin saadakseen ylleen vähän enemmän
alusvaatteita! Myrsky puhalsi lumitomua kaikista villaröijyn
ja paidan huokosista iholle saakka. Tuntui aivan kuin olisi
seisonut appo alasti. Tätä tehdessäni olin minä palelluttaa
vasemman käteni, ja suurella vaivalla sain vaatteet kiinni.
:•

työ tässä

Kuitenkin teltta saatiin pystöön, vaan sinä iltana ei mitään keittoa laitettu; liian paljo pyrysi lunta sisään joka raosta.
Me söimme pari lihakorppua, vähän maksapasteijaa ja pemmikania ja olimme hyvillämme kun pääsimme makuusäkkiin niin
pian kuin mahdollista ja kannet vedetyksi kiinni, siellä suojassa syömään ja nukkumaan
myrsky sai sitte ulkona raivota halunsa mukaan. Sinä päivänä olimme kulkeneet hyvän
—
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taipaleen, niin kuin luulimme, 4 penikulmaa (vaan sitä oli tuskin

2

\

penikulmaa).

-Myrsky raivosi koko yön. Kun aamulla (syysk. 7 p.)
heräsin, kuulin jotain katkeavan: se oli muuan teltan kiinnitysköysi länsisivulla. Myrsky puski suoraan tätä sivua vasten
niin rajusti, että joka silmänräpäys pelkäsin seinän halkeavan.
Pinoamalla sitä vasten tavarasäkkejä, saimme sen kutakuinkin
pönkitetyksi. Vaan sittekin minua pelotti, että seinä puhkeaa
ja mietiskelin vain, mitä oli sitte tehtävä, kun siitä alkaa sisään
pyryyttää. Muuta keinoa kai ei ollut kuin pistäytyä makuusäkkeihin ja antautua luinen haudattavaksi.
»Me kuitenkin toivoimme, että ilma parantuisi. Minä olin
saanut lampun sytytetyksi ja keitin lapskausta ja teetä, joka
teki hyvää nälkäisille vatsoille. Myrsky laantui nyt vähän ja
toivoimme voivamme lähteä taipaleelle. Me pukeusimme myrskypukuun ja olimme lähdössä ulos purjeita laittamaan, sillä
nyt vihdoinkin oli purjetuulta, joka veti. Balto oli ensimmäisenä valmis ja konttasi teltanraosta ulos, joka ei ollut helppo
asia, kun lumikinos oli edessä. Ei kulunut monta sekuntia
ennen kuin hän tuli kiireimmän kautta sisään naama ja vaatteet ihan yltäpäätä lumessa ja kykenemättömänä sanaa suustaan saamaan, sillä tuuli ja lumipyri oli hengen salvannut.
Kun hän vihdoin kykeni jonkun sanan lausumaan, niin hän
heti ensiksi sanoi: »tänään ei taivalleta.» Minä pistin pääni
ulos ja heti huomasin, että Balto oli ihan oikeassa: kaikki oli
yhtenä savuna.
»Meidän piti siihen jäädä paikoillemme; vaan telttaa oli
pönkitettävä ja ruokaa noudettava kelkoista, ennen kuin jouduimme kokonaan lumen alle. Balto ja Kristiansen ottivat
sen tehtäväkseen. Ennen kuin menivät ulos, niin varustausivat
erityisesti sitävarten, köyttivät vaatteet kiinni hyvin, ettei jäänyt rakoa, josta lumi olisi tunkeutunut. Balto oli ensiksi valmis; minä katselin teltan oviraosta hänen jälkeensä, vaan hän
ei ollut monta askelta mennyt ennen kuin katosi pyryyn. Kelkat olivat melkein kokonaan lumen alle kadonneet; hänen piti
niitä hakea ja suurella työllä hän sai sieltä, mitä tarvitsimme.
»Kun Kristiansenin oli mentävä ulos kiinnittämään useampia myrskyköysiä tuulenpuoleiselle seinälle, niin tuli sellainen
tuulenpuuska, että hänen piti ryömiä nelinkontin. Monista
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esteistä huolimatta saatiin kaikki kutakuinkin kuntoon. Panemalla suksia poikki ja pitkin saatiin ankarimmin uhattu teltan
seinä sisäpuolelta tuetuksi, ja poikkipienan alle asetettiin pönkiksi suksisauvoja. Me voimme nyt olla jonkun verran huoleti, että teltta kestää. Sitten tukittiin kaikki aukot ja raot,
minkä voitiin, varavaatteilla ja muilla. Vaan koskaan emme
voineet saada telttaa ihan pitäväksi; aina vähän ajan kuluttua
kasautui sinne suuria kinoksia, ja tila, joka muutenkin oli vähäinen, kävi yhä ahtaammaksi, osaksi sisälle kasaantuneen
osaksi ulkoapäin seiniä pullistavan lumen takia.
»Meillä kuitenkin oli varsin lämmin ja hyvä 010. Ulkopuolelle kasaantunut lumi, joka vähitellen hautasi alleen teltan,
suojasi sitä tuulta vastaan. Vaan heti puolenpäivän jälkeen
tyyntyi yhtäkkiä aivan kuin katkaisemalla. Tuli ihan tyyni.
Synkkä hiljaisuus vallitsi teltassa. Me kaikki ymmärsimme,
että se pian tulee entistä rajumpana vastaiselta suunnalta. Tuntui aivan siltä kuin luulisi laivalla tuntuvan myrskyssä, kun
yhtäkkiä syntyy tunnettu kuolonhiljaisuus. Me kuuntelimme
jännityksellä. Se odotutti. Yksi ja toinen jo luuli, että se
ehkä lakkasi kerrassaan. Vaan ei; tuli heikko puuska lounaasta (oik.

n.),

sitte puuska seurasi puuskaa, toinen toistaan

kovempi, ja sitte puhkesi myrsky, entistä rajumpi, syöksyen
suoraan teltan ovea vasten, ja juoksutti telttaan lunta joka
raosta. Balto, joka oli tahtonut käyttää tilaisuutta hyväkseen,
oli juuri ulkona täyttämässä lumella keittokonetta, vaan suurilla ponnistuksilla hän pääsi meidän luo.
:>Nyt olivat hyvät neuvot tarpeen. Oviseinä oli heikoin,
ja sen vuoksi me aina telttaa pystyttäessämme asetimme sen
suojan puolelle. Suksilla, suksisauvoilla ja lumikengillä saatiin
se kuitenkin vankaksi ja oviaukko niin vaatteilla tukituksi,
että teltassa 010 oli mahdollista. Vaan me olimme siellä kuin
rotat loukussa; kaikki aukot olivat kiinni; ulos emme päässeet,
vaikka miten vällttämätöntä olisi ollut.»
»Me teimme elämämme niin mukavaksi kuin suinkin, keitimme kahvia
joka, kuten ennen on mainittu, ei ollut jokapäivästä särvintä
pistäysimme makuusäkkeihimme, ja tupakkamiehet saivat lohdutukseksi piipullisen tupakkaa.»
»Ravna vain oli, vaikka kahviakin sai, koko ajan hyvin
onneton. Koetin lohduttaa häntä, vaan hän sanoi: »Minä, vanha
—

—

344

MYRSKY SISÄMAASSA.

tunturilappalainen, tiedän hyvin mitä se merkitsee, kun tunturilla syntyy lumimyrsky syyskuussa; sitä kestää kauan.» Ja
hänen vakaumustaan ei voitu millään järkyttää.»
Seuraavana aamuna (syyskuun 8 p.) kun heräsimme, oli
myrsky sen verran laantunut, että voimme jatkaa matkaamme.
Vaan ei ollut helppo asia päästä ulos; meidän piti kaivautua
lumen läpi, joka oli haudannut koko teltan; ainoastaan katon
harjaa näkyi vähän. Kelkkoja ei näkynyt ollenkaan ja meillä
oli paljo työtä, ennenkuin saimme ne esille ja pääsimme lähtemään taipaleelle sellaisella kelillä, joka oli huonompi kuin koskaan ennen.
Tästä vuorokaudesta, jonka olimme teltassa, kirjoittaa
Balto:
»Eräänä päivänä oli meillä kauhea ilma, lumipyry ja myrsky.
Me kulimme iltaan saakka. Alussa oli tuuli pohjoisesta (pitää
olla etelästä), vaan sitten se kääntyi itään. Aamulla, kun
olimme keittäneet kahvia (?), lähti muuan meistä ulos asialle;
vaan avattuaan teltan oven, palasi hän heti takaisin, ilma oli
niin kauhea, että oli melkein mahdoton mennä ulos. Minä
silloin käärin takin pääni ympärille, niin että pikkuisen näin
eteeni, ja menin ulos. Menin muutamia askelia teltasta katsomaan kelkkoja, vaan en nähnyt ainoatakaan kelkkaa; ne olivat
lumeen hautautuneet. En nähnyt telttaakaan enään, niin että
minun täytyi huutaa, ja vasta kun teltasta vastasivat, löysin
sen. Sekin oli ihan lumen peitossa. Seuraavana päivänä oli
hyvä ilma, ja meillä oli suuri työ tavaroittemme kaivamisesta
lumen alta.»
Jokapäiväinen elämä tähän aikaan meni sitä menoaan
suurempien tapausten puutteessa.
Vaikeinta vuorokauden ajalla oli aamusilla nousta ylös
tuntikautta ennen kuin muut keittämään keitokset. Herätessä
tavallisesti tapasi päänsä jään ja kuuran ympäröimänä. Hengityksessä syntynyt kosteus oli jäätynyt ja laskeutunut poronnahkan karvalle. Kun nyt oli saanut unen karistetuksi silmistään ja vetäysi pois säkistä, niin oli siinä sitte istumassa huo40°, ja jossa kaikilla muilla
neessa, jonka lämpö oli noin
seinillä, paitse tuulen puoleisella, riippui kuurahetuloita. Jos
sattui pahasti liikuttelemaan, niin sai ne päälleen aamukylvykseen, joka ei ollut hauskaa.
—
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Sitte oli keittokoneeseen tuli saatava. Jo metallin koskettaminen tällaisessa kylmässä tuntui kolkolle eikä hauskempaa työtä ollut lampun täyttäminen ja sydämien asettaminen
järestykseen; sillä mieli saada ne palamaan, oli ne kostutettavat
spriillä, josta ei voinut varjella hyppysiään, ja se kovassa pakkasessa vähän kirmasteli. Jossakin määrin saadakseni tätä kartetuksi, oli minulla tavallisesti sydämet housuntaskussa, että ne
pysyisivät kuivina.
Kun onnellisesti oli saanut sydämmet palamaan ja keittoastian asetetuksi liekeille, niin oli katsottava, etteivät liekit palaneet liian suurina. Spriisäiliö nimittäin siitä kuumeni liiaksi,
niin kuin usein tapahtui, ja siitä voi olla seurauksena räjähdys.
Siinä tapauksessa sitä jäähdytettiin lumella. Vaan lamppu ei
saanut palaa myöskään liian pienenä, sillä silloin keitos ei joutunut valmiiksi. Kun nyt tee tahi suklaa vihdoinkin oli valmista, niin herätettiin toiset eineelle, joka tavallisesti syötiin
sängyssä. Kun eine oli syöty, oli niin pian kuin mahdollista
laittauttuva taipaleelle. Kelkkain jalakset puhdistettiin tarkoin,
kuorma laitettiin hyvin ja köytettiin kiinni, ja teltta purettiin.
Aamulla myöskin useimmiten tehtiin havaintoja kiehuntabarometrilla, ennen lähtöä. *)
Sitte kun kaikki tämä oli tehty, lähdimme taipaleelle,
vaan pysähdyimme tavallisesti parin tunnin kuluttua syömään
lautasellisen lihapulverisuklaata. Sitte jatkettiin taas muutamia
tunteja päivällisverolle, joka syötiin niin vikkelästi kuin suinkin,
istuen kelkoillamme. Sitte kulettiin taas pari tuntia, ja jaettiin
taas

lihapulverisuklaata.

Astronomillisten observatsionein teko tällä pakkasella ei
ollut hauskinta työtä. Varsin vaikeaa oli, paksut vanttuut käsissä, käytellä pieniä koneita. Kun observatsionin piti olla
oikein hiustarkan, niin piti toimia paljain käsin; vaan silloin
piti varoa, ettei metalli tarttunut käsiin. Sekstanti- ja teodolitiobservatsionimme olivat niin tarkkoja, kuin niin pienillä koneilla voi tehdä. Sekstantin käyttäminen keinotekoisella horisontilla lumipyryssä oli mitä vaikeinta, sillä lunta laskeusi niin
paksulta horisontin katolle, jotta mieli jotakin nähdäkseen, piti
olla varsin vikkelä toimissaan. Kun oli kovin vastuksellista,
*)

Syyskuun 9 p:nä otin ilmanäytteen ennen mainitulla tavalla
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niin oli teodolitia käytettävä, vaan siitä oli kahta vertaa enemmän vaivaa. Muuten kummassakin tapauksessa observatsionit
olivat yhtä tarkkoja.
Kun pysähdyimme yöksi, niin useimmat ryhtyivät heti
teltan rakentamiseen, jonka sija oli luotava, sitte teltta pystytettävä ja pönkitettävä ja tuulen puolelta seinä pressuilla tihennettävä. Ravnan toimena illoin oli —ja minä luulen, että se
oli ainoa mitä hän muuta kuormansa vetämisen lisäksi teki
—

Ilta teltassa.
(E. Nielsen, valokuvan mukaan.)

täyttää keitto-astia lumella. Vanha tunturilappalainen, joka
talvisin käyttää pataansa lunta veden asemesta, tiesi hyvin,
minkälainen lumi oli parasta tähän tarkoitukseen. Tuskin
olimme pysähtyneet, kun hän sanaa sanomatta astua hyllytteli
keittokoneen kanssa, kaivoi kuopan vanhaan lumeen saakka,
josta sulaessa tulee paljo enemmän vettä kuin tuoreesta lumesta.
Sitte hän kantoi keittiön teltalle ja jos tämä oli jo pystössä,
hän meni sisään ja istuutui jalat ristissä allaan, eikä noussut
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levystmipänau

(E.Nielsen,
valokuvan
mukaan.)
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ennenkuin iltaruoka oli valmista. Vasta monet illat perätysten
pantuani Ravnan lumen nountiin, sain hänen vihdoin tottumaan,
että hän teki edes tämän verran ilman erityistä käskyä. Vaan
sittepä hän uskoikin, että hänen lähetyksensä tässä maailmassa
oli sillä täytetty.
Iltahetket, kun kaikki olivat istuneet säkkeinsä päälle,
pudistettuaan ensin tarkoin lumen vaatteistaan, olivat siihen
aikaan meidän elämämme kirkkaimpia kohtia. Jos päivä oli
ollutkin kova, pakkanen ankara ja me väsyneitä, niin kuitenkin,

Ruoka-annosten punnitseminen,
(A. Bloch, valokuvan muk.)

kun istuimme keittiön ympärillä tuijotellen himmeitä säteitä,
jotka lampun pienistä reijistä tunkeutuivat ulos, ja odottelimme
iltasta, niin »oli kaikki paha unhotettu ja pieni soppemme oli
kuin marmorilinna».
Ja kun velli, »lapskaus», tahi mitä nyt milloinkin sattui,
oli valmista ja annokset punnittu ja pieni kynttilänpätkä, joka
meillä oli, nähdäksemme syödä, oli sytytetty, silloin oli onnemme
korkeimmillaan.
Iltasen syötyämme oli pieniä valmistuksia huomiseksi
aamuksi: keittiön astiat täytettiin lumella, että olivat valmiina
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tulelle, suklaa paloteltiin valmiiksi keitettäväksi j. n. e. Ja kun
tehty, menimme säkkeihin ja nukuimme suloista unta.
Ruoka oli tietysti elämämme keskipiste. Jos ajattelimme
tahi toivottelimme itsellemme jotakin oikein korkeaa onnea,
niin aina riitti siksi ruoka siinä tahi tässä muodossa; varsinkin
halusimme rasvaa. Kuten jo olen maininnut, olimme saaneet
liian vähän sitä tavaraa mukaamme, ja tämä puute sai aikaan
sen, että me olimme oikeassa rasvanälänhädässä. Joka mies
sai viikoksi neljäsosa kiloa voita, ja niin kauan kuin tämä
annos riitti, ei muuta sen veroista mitään ollut, kuin sai pistellä
paljaita voipaloja suuhunsa. Vaan muutamille tätä nautintoa
ei kestänyt kauan. Niinpä Kristiansen, joka oli pahimpia tässä
suhteessa, söi jo ensi päivänä koko voiannoksensa.
Rasvannälkä oli jo niin ankara, että Sverdrup eräänä päivänä kysyi minulta, luulinko, että hänelle olisi jotain vaaraa,
jos hän joisi kenkävoiteemme, jossa oli vanhaa keitettyä liinaöljyä.
Yleensä annokset punnittiin hyvin tarkoin pienellä vaa'alla.
Niiden minun mielestäni piti riittää; tuli noin i kg ruokaa mieheen päivässä. Länsirantaa lähestyessämme annettiin kuivattua
lihaa, jota meillä oli kylliksi, kunkin syödä niin paljo kuin halusi. Vaan omituista kyllä, ei kukaan silloinkaan tuntenut
olevansa kyllänen. Kun Balto tuli takaisin Norjaan, kysyttiin
häneltä erään kerran, oliko hänellä koskaan ollut vatsa täysi.
»Ei», vastasi hän, »ei koskaan hän ollut kyllänen. Muistatko,
Sverdrup, kun meillä oli juhlapäivällinen sisämaanjäällä ja meillä
oli kahdet annokset, ja minä sanoin sulle, kun olimme syöneet:
»Oletko saanut tarpeeksesi, Sverdrup?» ja silloin sinä sanoit
minulle: »Minulla on nälkä kuin sudella.»
Ruokalistamme oli seuraava:
Eineeksi: Veteen keitettyä suklaata (suklaan loputtua oli
teetä sokerin kanssa), lihakorppuja, pikkaleipää, vähän maksapasteijaa, pemmikania (kuivattua häränlihaa).
Päivälliseksi: Pikkaleipää, vähän maksapasteijaa, pemmikania. Jälkiruuaksi: 2 kaurakeksiä, vähän sitronamehua ja
sokeria lumen kanssa.
Iltapalaksi: Pikkaleipää tahi lihakorppuja, vähän maksapasteijaa, pemmikania.
Illalliseksi: Hernevelliä, lihakorppuja, pemmikania. Vellin
tämä oli
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sijasta keitettiin väliin »lapskausta» pemmikanista ja hernemakkaroista, johon usein pantiin myöskin lihakorppua, ja silloin
siitä tuli oikein mainion makuista ruokaa. Tämän ja vellin
asemesta

juotiin joskus

teetä

iltasin.

Viikoksi annettu voiannos oli itsekunkin vallassa käyttää
miten halusi. Tavallisesti söimme sitä keskipäivällä, kun huomasimme, että voi ihan paljaaltaan syötynä sammutti janoa,
joka kokemus lienee ihan ainoa laatuaan ja sitä merkillisempi,
kun voi oli suolaista.
Ruuan valmistuksemme ei juuri ollut puhtainta laatua;
varsinkin keittäminen oli hyvin kummallista. Kuten edellä on
mainittu, ei meillä ollut vettä liikoja, ja luonnollisesti sitä ei siis
ollut keittoastian pesemistä varten: se muuten ei olisi hauska
tehtävä ollutkaan sellaisessa pakkasessa. Kun illalla hernevelli
tahi lapskaus oli keitetty, niin tavallisesti sille, joka oli ollut
keittämisessä apuna, annettiin erinomaisen suosion osoitukseksi
kattila puhdistettavaksi. Tämä työ tuli tavallisesti Balton osaksi
ja hän sen suoritti siten, että hän nuolemalla ja sormilla pyyhkimällä puhdisti niin tarkoin kuin voi. Pohjaa hän ei kuitenkaan voinut saada puhdistetuksi, kun kieli ei ulettunut eikä
käsi mahtunut sinne asti. Samassa astiassa keitettiin sitte suklaata aamulla, ja kun se tyhjennettiin, niin pohjalla saattoi olla
kummallinen seos, jossa oli hernettä tahi lapskausta, puoleksi
lionneita suklaapalasia ja teelehtiä. Ei tarvitse mainita, että
sen heti onnellinen löytäjä pisteli makeaan suuhunsa. Illalla
taas keitettiin velliä, tahi mitä kulloinkin oli, suklaan jäänösten
kanssa. Tällaiselle ruuanlaittohoidolle varmaankin moni emäntä
kipristää nenäänsä, vaan minä vakuutan, että he eivät eläissään
kaikessa puhtaudessaan ole valmistaneet ruokaa, joka olisi heidän vierailleen maistunut niinkuin meille maistui keitoksemme.
Toinen aine, joka Grönlannin sisämaassa oli yhtä kallista
kuin voi, oli tupakka. Muistan kun kerran tarjottiin kruunuun
saakka piipullisesta tupakkaa. Kuten lukija muistanee, en ollut
paljoa ottanut tupakkaa mukaan, kun se vaikuttaa vahingollisesti kovissa ponnistuksissa. Se piipullinen, joka sunnuntaina
annettiin, nautittiin varsin tarkkaan. Ensin poltettiin tupakka,
sitte sen tuhka ja sitte puu piipun kopassa niin monta kertaa
kuin mahdollista. Vaan se ei riittänyt koko viikoksi, ja silloin
pantiin tervaköyden pätkästä säitä ja poltettiin niitä. Kukaan
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ei siinä määrässä tuntenut tupakan tuskaa kuin Balto. Hänet
sai tekemään mitä tahansa, kun vain lupasi hänelle piipullisen
tupakkaa. Suutupakkaa ei ollut, vaan useat pureksivat tervattua köyttä. Kun minä arvelin, että se lieventäisi janon tuskaa, niin koetin minäkin eräänä päivänä sitä, vaan se tuli pikemmin suusta takaisin kuin oli sinne mennyt.
Vaan pienien puupalojen pureskeleminen sen sijaan oli
hyvälle. Se pitää suun kosteana ja lieventää janoa. Minulla
oli suussa tavallisesti sirpale bamburuokoa, vaan parasta oli
kuitenkin, kun leikkasi ohuen lastun norjalaisista lumikengistä,
joissa oli osaksi pihlajaa. Sen kuori varsinkin oli erinomaista,
ja Sverdrup ja minä viiltelimme niistä niin ahkerasti, että ne
länsirannalle tullessamme olivat hyvin ohueiksi käyneet. Kaikeksi onneksi emme niitä muuhun tarvinneetkaan.

Kahdeskymmenes

luku.

Maata! Maata!
Purjehtiminen sisämaanjäällä.
Ensi kerta juomavettä.
—

puoliväliin
Syyskuun jyrkemmälle

tullessa toivoimme joka päivä pääselaskulle, jota odotimme tapaavamme
vämme
lähellä länsirantaa. Meillä merkkien mukaan ei pitänyt pitkältä olla sinne. Minä kyllä epäilin kovasti, että merkkimme
olivat melkoisesti observatsioneista edellä, vaan tahallani en
näitä laskenut, kun monelle meistä olisi ollut ikävää, jos laskut olisivat osoittaneet, ettemme olleet niin pitkältä kulkeneet
kuin luulimme. Kaikki kuitenkin selvään näkivät, ettei mitään
huomattavaa laskua vielä ollut. Syyskuun 11 p:nä erotti sitä
jo vähän ja teodolitilla mitaten näytti sitä olevan 22 minuuttia.
Syyskuun 12 p:ltä on muistikirjassani: »Me kaikki olemme
erinomaisen iloisia ja toivomme pian muutosta parempaan.
Dietrichson ja Balto selittävät, että tänä päivänä meidän täytyy saada maata näkyviin. He saavat kyllä odottaa. Me
olemme vielä 9,000 jalan eli 2,800 (todellisesti 2,570) metrin
korkeudessa. Vaan kauankaan siihen ei kulune. Eilen aamulla
laskimme merkin ottojen mukaan olevamme maasta 17 penikulmaa*) ja mäki on tuntuvasti myöttävä ja koko matkan
tasaista.« Seuraavina päivinä oli lasku jo tuntuvampi. Se ei
ollut tasaista: lumitasanko kaarti pitkissä aalloissa, aivan samoin kuin noustessa itärannalla.
14 p:nä meillä merkinottojemme mukaan ei olisi pitänyt
*)

Olimme silloin noin 26 maant. penikulman päässä sulasta maasta.

LINNUN VISERRYSTÄ.

353

olla enemmän kuin 8 penikulmaa jälellä, *) vaan maata emme
vielä nähneet, ja lappalaisia alkoi epäilyttää. Ravnan muoto
alkoi olla yhä happamempi: »Minä vanha tunturilappalainen,
minä tyhmä härkä, minä uskon, ettemme koskaan tule sille
länsirannalle.« Siihen minä vain sanoin: »Se on totta, Ravna
tyhmä härkä.« Ja Ravna oli hyvillään tästä kahtanaisesta lauseesta. Tällaiset huolestumiset olivat hyvin tavallisia Ravnalla.
Eräänä toisena päivänä puhkesi sitte Balto yhtäkkiä: »Oh,
eihän
kukaan voi tietää kuinka pitkä
matka on rannasta toiseen, kun täällä ennen ei ihmisiä ole
käynyt.« Tietysti oli vaikea saada hänelle selville, että sittekin voi laskea matkan pituuden; vaan teräväj arkin en kun hän
oli, näkyi hän lopuksi saavan vähän hajua, miten se käy päinsä,
näytettyäni hänelle kerran kartalla. Muuten parhaiten näytti
lohduttavan häntä ja Ravnaa, kun tehtiin pilaa heidän arkuudestaan.
Kun me 16 p:nä tapasimme jyrkkiä laskuja, näytti se
lohduttavan meitä kaikkia, ja kun meillä sitte illalla oli ainoastaan
17,3°, niin oli meistä oikein leuto ilma; oli aivan kuin
olisimme tavanneet taas kesän. Merkinottojen mukaan oli
meillä nyt ainoastaan 2 penikulmaa sulalle maalle.
Syyskuun 17 p:nä oli päivälleen kaksi kuukautta siitä,
kun Jasonista lähdimme. Sattui niin, että juuri sinä aamuna
oli voinjakopäivä, joka oli iloisimpia tapahtumia sisämaan elämässämme, ja kun teetä ja sokeria jaettiin vuoteelle, niin mieliala oli hyvin vilkas. Tänä aamuna myöskin ensi kerta pitkistä ajoista ei ollut kuuraa teltassa seinillä.
Einettä syödessämme hämmästytti meitä linnun liverrys.
Vaan pian se lakkasi kuulumasta, eikä oltu oikein varmoja
siitä, oliko oikein kuultu. Vaan ollessamme taipaleella, kuulimme taas, 1 aikaan, linnun viserrystä ilmassa. Me seisahduimme ja näimme pulmusen lentävän jälessämme. Se kiersi
useat kerrat meidät ja näytti haluavan laskeutua kelkoillemme,
vaan ei ollut oikein varma uskaltaisiko, ja laskeutui lumelle
ihan lähelle meitä, vaan pian lensi tiehensä, koko ajan iloisesti
viserrellen.
Miten mieluista olikaan meille tämän pienen pulmusen
—

—

—

—

—

—

—

—

*)

Meillä todellisesti oli

20

penikulmaa.

PURJEHTIMINEN SISÄMAANJÄÄLLÄ

354

Se oli ystävällinen tervehdys maalta, jonka me
nyt tiesimme olevan lähellä, ja jos uskoisi hyviä enkeleitä olevan, niin niiksi olisi varmaan päättänyt näitä kahta pulmusta,
sitä joka hyvästeli meitä itärannalla ja tätä, joka tervehti meitä
täällä. Ja siunatuita olkoot iloisesta viserryksestään! - Se elähdytti meitä kaikkia, ja uusin voimin kulimme rohkaistuneina
edelleen, vaikka sinä päivänä ei tullutkaan jyrkempää laskua.
Seuraavana päivänä (syyskuun 18 p:nä) oli tässä suhteessa paljoa parempi. Ilma myöskin myötäänsä lauhtui, ja meistä nyt
tuntui, että elämä alkoi käydä valoisaksi.

näkeminen!

Ensimmäinen purjehtimisyrityksemme (19 p. syyskuuta).
(A. Bloch.)

Tänä iltana oli tuuli kaakosta, ja minä aloin toivoskella,
että me vihdoinkin saamme suotuisan purjetuulen. Me olimme
kauan sitä odottaneet, vaikka Balto olikin vakuuttanut, että
purjehtiminen lumella ei ilmoikinä voi olla muuta kuin »hullutusta
Yöllä kiihtyi tuuli ja aamupuoleen se oli aika navakka.
Vaikka, kuten tavallisesti, ei ollutkaan mitään erityistä halua
pakkasessa ja pyryssä taklaamaan kelkkoja ja asettamaan purjeita, olimme kuitenkin niin kiireellä kuin suinkin siinä työssä.
Kristiansen toi kelkkansa Sverdrupin ja minun kelkan viereen,
«.
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kelkkaa, teltan lattia purjeena.
kaksi
kelkkaansa.
Toiset kolme sitoivat yhteen
eivät
suinkaan
olleet hauskaa työtä
Monet köyttämiset
kun
sitä tehdessämme
oli,
kylmässä, vaan ikävämpää kuitenkin
tuuli näytti laantuvan. Onneksi niin ei kuitenkaan käynyt, ja
vihdoin molemmat purret olivat valmiit purjeille. Minä olin
erittäin utelias näkemään, miten laivamme käypi, ja oliko purje
tarpeeksi suuri jaksaakseen vetää molempia kelkkoja.
Purje hinattiin ylös, köytettiin hyvin, ja kelkat nytkähtelivät. Vaan ne työn aikana olivat takertuneet lumeen, eivätkä
lähteneet liikkeelle. Purje vain reutoi mastoa ja köysiä, jotta
luuli niiden poikki menevän. Me kiireellä jouduttausimme vetämään kelkkoja ja kiskasemalla lujasti saimme purren irti;
vaan silloin tuuli puski sen kintuillemme ja me keikahdimme
kumoon. Taas ylös ja uusi koetus, ja sama juttu. Tuskin
olimme päässeet jaloillemme, kun taas saimme puustin, ja siinä
me makasimme kellellämme uudelleen.
Tätä uudistettuamme useat kerrat aina samalla tuloksella,
huomasimme, että tällä tavoin ei menestynyt. Yhden piti hiihtää
edellä ja ohjata riuvulla, joka tehtiin bamburuovosta ja sidottiin kelkkojen väliin, jotka tällä riuvulla saatiin pysytetyksi
tarpeeksi etäällä toisistaan. Toiset kaksi saivat hiihtää jälessä
tahi pysytellä kelkan perällä.
Me olimme taas valmiit, ja Sverdrup, jonka oli ohjattava
ensi vuorolla, oli tuskin saanut purren liikkeelle, kun se lähti
tulista vauhtia menemään. Minä tartuin kiinni perästä, seisoen
toisen kelkan kupeella suksillani ja pitäen kelkan selästä kiinni,
jota vastoin Kristiansen piti edullisempana hiihtää jälessä.
Kulettiin yli epätasaisen lumen, kinosten ja tönkyräin sellaista vauhtia, että melkein kauhistutti. Kelkat mutkittelivat ja
luikkivat kinosten yli kuin käärme, ja usein vain hypähtelivät
karjain yli. Minulla oli täysi työ ja tuska pysyäkseni pystyssä.
Sitte rupesi laskeumaan jyrkemmin kuin koskaan tähän asti.
Vauhti lisääntyi, ja kelkat enään vain vähän hiipoivat lunta.
Minun edessäni ja suksieni keulain päällä oli poikkiteloin
muutaman suksen nokka, jolla kelkat olivat pönkitty yhteen.
Minä en voinut saada sitä siitä tieltäni, ja se tuotti minulle
paljo hankaluutta, varsinkin kinoksissa; minun sukseni puristuivat kinoksen ja tuon suksen väliin, niin että minulla ei ollut
ja me

taklasimme

nämä kaksi
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mitään valtaa suksilleni. Tällä tavoin olin kauan aikaa alituisessa taistelussa tuon kirotun suksen kären kanssa, ja Sverdrup laski edellä luulossa, että me toiset olimme takana, ja
vauhti aina vain kiihtyi. Lumi savusi ympärillämme ja jäiessämme, ja toinen kelkkakunta pieneni pienenemistään lumipyryssä takana.
Vaan sitte alkoi muuan jääkirves, joka oli kuormalla, irtautua ja mieli putoamaan. Täytyi se pelastaa. Minä siirryin varovasti eteenpäin aivan suksen kären laitaan ja olin juuri kirvestä laittamassa, kun tulimme kinoksen rinteeseen.
Suksen
kärki painoi jalkaa ja siinä minä sitten olin pitkälläni ja katselin purtta ja purjetta, jotka menivät menoaan alas mäkeä ja

m

ja siinä minä olin pitkälläni ja katselin purtta ja purjetta

1

(A. Bloch.)

luumipyryssä pienentymistään pienentyivät. Oli kerrassaan
kauhistuttavaa nähdä, miten pian ne pienentyivät.
Tuntui omituiselle maata tuossa toisten yhä poistuessa.
Vihdoin pääsin jaloilleni ja lähdin laskemaan purren jälessä,
joka näytti olevan kaukana alhaalla.
Ilokseni huomasin, että tuulen avulla yksikseenkin varsin
nopeasti pääsi eteenpäin.
En ollut hiihtänyt pitkältä, kun löysin kirveen, jota olin
koettanut kiinnittää kelkassa. Vielä kappaleen matkaa, ja
tumma, nelikulmainen esine häämötti lumessa. Se oli läkkipeltilaatikko, jossa oli kallisarvoista lihapulverisuklaata. Nyt
kulin pitkän matkaa, toisessa kainalossa laatikko, toisessa kir-
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ves ja suksisauva. Vaan sitte taas häämötti useita tummia esineitä korkealla kinoksella. Tällä kertaa oli siinä minun turkkini sekä kolme pienempää pemmikanilaatikkoa, jotka olivat
siellä täällä hangella. Nyt oli jo niin paljo tavaraa, että minä
niiden kanssa en voinut toimeen tulla. Ei ollut muuta neuvoa
kuin istahtaa hangelle ja odottaa apua.
Istuessani näin siinä komean laivamme ja purjeen pienenä
nelikulmaisena lippuna kaukana, kaukana tasangolla. Se kiiti
vhä samaa suuntaa. Vaan sitte se vihdoin kääntyi, laatikot
kimaltelivat, ja purje laskeusi. Sitte tuli Kristiansen ja jonkun
aikaa jälestäpäin toiset kolme purjehtien niin että lumi savuna
tuprusi. Heidän täytyi nyt ottaa tavaroitamme; vaan kun laittelimme tavaroita kuormalle, niin Balto huomasi, että heiltäkin
oli pudonnut kolme pemmikanilaatikkoa. Se oli liian paljo
arvokasta ruokaa hukkaan heittää ja heidän sen vuoksi täytyi
palata niitä hakemaan.
Kristiansen ja minä hiihdimme Sverdrupin luo, jonka
saavutimme pian. Ja sitte odotimme toisia, joka kovassa tuulessa ja ilman minkäänlaista suojaa oli ikävää huvia. Sverdrup kertoi purjehtineensa hyvää vauhtia, ja oli luullut meidän
molempain olevan takana. Purje esti näkemästä perään. Tällä
tavoin purjehdittua jonkun aikaa, tuntui hänestä kummalliselle,
että matkustajat siellä takana olivat niin ääneti. Hän rupesi
puhelemaan, vaan ei saanut vastausta. Hän purjehti vielä ja
koetti uudelleen saada keskustelua syntymään, puhellen kovemmalla äänellä, vaan hiljaisuus vallitsi takana sittekin; hän sanoi
vielä kovemmin, ja sitte hän huusi minkä jaksoi, vaan ei auttanut! Hiljaa vain oltiin. Silloin piti ruveta tutkimaan, miten
asiat ovat. Hän käänsi hankaselle ja meni perään katsomaan
purjeen taa, vaan naamansa venyi pitkäksi, kun siellä ei ollut
ketään. Hän katseli jälkeen päin ja pyryn seasta näki hän
mustan pisteen häämöttävän kaukana: se oli minun vähäpätöinen personani istumassa laatikkojen päällä; ja Sverdrup
laski purjeen, joka ei ollut helppo tehtävä tuulessa, ja asettui
odottamaan meitä.
Hyvän aikaa viipyi ennenkuin toiset tulivat. Me erotimme hyvin vähän heidän purttaan pyrystä. Vaan siinä ei
ollut purjetta ja miehiä ei näkynyt ollenkaan. Vihdoin näimme
heidät pieninä mustina pisteinä mäellä. Hetkinen sen jälkeen
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nostettiin purje, se suureni suurenemistaan ja pian ne sitte
saavuttivat meidät.
Me nyt köytimme sekä kelkat että kuormat paremmin,
jotta ei tulisi uusia onnettomuuksia. Kiinnitimme perään köydet, joista saimme pidellä tahi sitoa niihin itsemme kiinni seisoessamme suksilla. Sillä tavoin kävi erinomaisesti laatuun,
ja se todella oli hauska suksiretki.
Hetken kuluttua Sverdrup sai kyliänsä edellä hiihtämisestä ja minä vaihetin paikkaa hänen kanssaan. Meillä nyt

Purjehtiminen sisämaanjäällä (syyskuun

ig

p:nä).

(A. Bloch, tekijän luonnoksen mukaan.)

oli useita pitkiä ja suuria laskuja sekä hyvä tuuli: mc kiidimme
aivan kuin jyrkkää suksimäkeä, ja sitä kyytiä kesti tunti tunnilta. Edellä laskeminen ja ohjaaminen oli jännittävää; siinä

todella piti pitää kieli keskellä suuta, niin kuin sanotaan; piti
varoa lankeamasta, sillä silloin olisi kelkat kuormineen tulla porhaltaneet yli. Vyöryttyään sitte kelkanjalasten alla olisi saanut
pitää itseään onnellisena, jos olisi päässyt luitaan katkomatta.
Sellaista ei saanut tapahtua; piti olla varuillaan joka liikkeelle; joka jäsen oli jännitettynä, sukset vakavasti vierekkäin,
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käsi tanakasti ohjasriuvussa, katse herkeämättä eteenpäin, pahimpia kinoksia koetti välttää, ja muuten lasketti menemään
hyppien suksillaan kinoksista yli.
Syönti ei huvittanut sinä päivänä: me siitä välitimmekin
varsin vähän.

Iltapuoleen päivää, purjehtiessamme täyttä vonkaa, kuului
riemuhuuto jälkimäisestä purjeesta. Balton ääni varsinkin kuului: Maata edessä!» Ja ihan oikein; lumipyryn läpi, joka nyt
oli vähän laantunut, häämöitti lumipinnan yli lännessä pitkä,
tumma tunturihuippu ja sen eteläpuolella toinen pienempi.
Syntyi ilo koko seurassa: päämaali, johon niin kauan olimme
ponnistelleet, oli vihdoin näkyvissä.
Tätä tapausta Balto kuvaa seuraavasti:

Tilalla, kun

me purjehdimme, näin kaukana lännessä

mustan täplän.
Minä tirkistin ja tirkistin, kunnes lopulta näin,
että se todellakin oli sulaa maata. Alina huusin Dietrichsonille:
minä näen sulaa maata. Dietrichson huusi heti toisille, että

Balto näki sulaa maata, lännessä. Huraa! Huraa! Ja nyt
olemme iloisia tästä näystä, jonka niin monta kertaa olemme
toivoneet näkevämme, ja me saimme uutta rohkeutta ja toivoa,
että onnellisesti pääsemme tämän jäävuoren yli, sillä se on
suurin, mitä on. Jos meidän olisi pitänyt vielä useampia päiviä olla jäällä, niin pelkään, että jonkun meistä olisi käynyt
hullusti. Heti kun Nansen tämän kuuli, pysähtyi hän ja jakoi
kaksi palasta lihapulverisuklaata kullekin. Meillä oli aina tapana syödä parasta mitä meillä oli, joka kerta kun me tulimme
sellaiselle paikalle, johon olimme odottaneet pääsevämme. Niin
esim. kun tulimme ajojäästä maalle, kun tulimme Uminivikiin,
kun pääsimme Grönlannin korkeimmalle kohdalle, ja kun
näimme länsirannan, ja lopuksi kun pääsimme lumettomalle
maalle länsirannalla. Ensin annettiin hillaa, sitte amerikalaista
kaurakeksiä ja voita.■;
Maa, jonka ensiksi näimme, oli vähän pohjoiseen siitä
suunnasta, johon tähän asti olimme laskeneet; vaan minä suuntasin nyt kuitenkin maata kohti, kun jääkin sinnepäin näytti
enin laskeutuvan.
Vähän ajan kuluttua oli maa taas lumipyryn peitossa,
tuuli kiihtyi ja perintakaista laskimme koko jälkeenpäivällisen
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näkemättä enään kertaakaan maata. Mäki mäeltä laskettiin
hyvää vauhtia.
Jonkun aikaa jälkeenpuolisten oli tanner jotenkin tasaista
ja tuuli niukanlainen; vaan iltapuoleen se kiihtyi taas, lasku
jyrkkeni ja hurjempaa vauhtia taas kulettiin lumipyryn sakeentuessa. Alkoi pimetä, kun yhtäkkiä pyryn seasta näin jotakin
mustaa edessäni. Luulin sitä tavalliseksi uomaksi ja laskin suoraan sitä kohti. Vaan seuraavassa silmänräpäyksessä muutamien askelien päässä siitä huomasin, että se oli kerrassaan jota-

Purjehtiminen kuutamossa (syysk. 19 p.).
(A. Bloch, tekijän luonnoksen mukaan)

kin muuta kuin aallon uoma ja samassa oli pursi käännettynä.
Olikin paras aika! Olimme leveän railon reunalla. Vielä silmänräpäyksen ajan kun olisimme laskeneet, niin olisimme ehkä
kadonneet ijäksi päiviksi. Me huusimme minkä jaksoimme
toisille, jotka purjehtivat jälessä ja he pyöräyttivät ympäri.
Balto tästä kertoo: »Illalla, kun purjehdimme, saattoi olla
8 aika, ja oli jotensakin pimeä, näimme Nansenin, joka suksilla
purjehti edellä, viittovan ja huutavan meille: »Elkää purjehtiko
tänne! Paikka on vaarallinen.» Me kun olimme täydessä vauhdissa, niin oli vaikea pysäyttää ja meidän täytyi laskea viis-
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toon ja heittäytyä kelkasta pois. Samassa näimme edessämme
kauhean suuren jäärailon, joka oli varmaankin 100 metriä syvä.»
Päiväkirjassani on tästä purjehdusretkestä vielä: »Tämä
oli ensimmäinen railo, vaan ei ainoa. Me saimme olla varmoja,
että useampiakin oli edessä. Käytiin nyt vähän epätietoisiksi,
purjehdittaisiinko enään sinä iltana; vaan minusta oli liian väraista ruveta yöksi; oli tuulta käytettävä hyväksemme. Minä
sen vuoksi lähdin edellä hiihtämään tarkastellen jäätä, ja Sverdrup asettui ohjaamaan purtta, ja purjetta vähennettiin molem-

Alas mäkeä.
(Tekijän piirt. pikavalokuvan mukaan.)

missä pursissa, joiden oli laskettava vähän matkaa minun jälessäni.
»Tuuli oli hyvä ja auttoi meitä melkoisesti. Alina seisoin
pitkät ajat suksilla jalkoja liikuttamatta, ja sillä tavoin kulettiin
tulista vauhtia. Kun maa-ala näytti hyvin epäluotettavalta,
täytyi minun olla erittäin varuillani ja alinomaa koetella sauvalla, oliko lumen alla onttoa. Kun niin oli, annoin merkin
toisille, että menisivät toista tietä, missä näin lujan perustuksen.
Vaikka näin varovaisia oltiin, niin oli kuitenkin kerran hyvin
lähellä, että Sverdrup ja Kristiansen kelkkoineen olivat kadota:
koko lumijoukko putosi alas juuri, kun olivat päässeet railon
yli, jota eivät arvanneet olevankaan.
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»Tuuli kiihtyi, ja

piti vähentää purjetta, jotta
päälleni. Kun vihdoin nälkä alkoi
lihakorppua mieheen; me emme kui-

useat kerrat

purret eivät kovin tunkisi

:

kovin ahdistaa, jaettiin 2
tenkaan pysähtyneet: ne syötiin kulussa.
s Pimeni nopeasti, vaan täysi kuu nousi.
Se valaisi lumipyryssä tarpeeksi, niin että näin välttää pahimmat railot. Omituisen vaikutuksen teki, kun näki molemmat kelkkapurjeet
tulla suhkivan yksitoikkoista, valkoista tasankoa, leveiden viikinkipurjeiden kuvautuessa suurta kuun pintaa vasten.
»Yhä kiihtyvää vauhtia kulettiin edelleen. Vaan jää huononi, ja kuutamossa erotin vielä huonompaa jäätä edempänä.
Seuraavassa hetkessä olin siellä: siellä oli joukottain railoja,
vaan ne olivat lumella täyttyneet ja sen vuoksi yleensä vaarattomia. Väliin tosin tuntui sauvalla koettaessa ontto alusta,
vaan railo oli kapea ja kelkat juoksivat yli. Sitten tuli leveämpi
railo, ja näin lähelläni mustan ja leveän kuilun. Alina pysähdyin ja lähestyin varovasti liukkaalla jäällä, jossa nyt enään ei
ollut sanottavasti lunta, ja katselin syvään ja mustaan kuiluun.
Sen takana häämöitti railo railon vieressä mustina juovina,
kaikki yhtä suuntaisia, poikittain tiellämme. Alina annoin nyt
toisille merkin pysähtymään; tässä ei ollut mahdollista päästä
enään jatkamaan ja meidän täytyi ruveta teltalle. Lännessä
näimme nyt maata iltataivasta vasten, jossa vielä oli laskeneen
auringon hohdejuova. Se oli sama maa, jonka ennen olimme
nähneet, vaan se näkyi nyt yläpuolella horisontin ja sen viereen etelässä oli koko pitkä maajakso kohonnut jääerämaan yli.
Varsin vaikeaa oli saada teltta pystytetyksi tässä kaljanikkojäällä, jossa ei ollut mitään, johon kiinnittää köydet. Haat
eivät tahtoneet pitää ja meidän täytyi kirveellä hakata reijät
suksisauvoille, joihin sitte köydet kinnitettiin. Vihdoin kun
meitä jo paleli tavallista enemmän, oli teltta pystössä ja me
pääsimme suojaan. Sinä iltana meillä ei ollut halua keittämään;
sisälläkin tuuli purevasti. Luvattu juhla-ateria, joka oli syötävä
sulaa maata nähtyämme, ja josta olimme olleet niin iloissamme,
siirrettiin seuraavaan päivään. Ale jaoimme keskenämme mitä
meillä vielä oli jälellä sveitsinjuustosta ja konttasimme makuusäkkeihin, tyytyväisinä päivätyöhömme.
Vasta säkkiin tultua huomasin, että kummankin käden
sormet olivat paleltuneet purjehdittaessa. Lumella hierominen
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oli nyt myöhäistä; ne olivat jo alkaneet sulata, ja yön aikana
ne olivat sietämättömässä tuskassa, kunnes nukuin.»
Aamulla nousin yhtäkkiä ylös muistaissani, että olin jättänyt kellon vetämättä. Onnettomuudeksi oli Sverdrupin käynyt samalla tavoin. Me nyt vedimme ne, vaan se oli myöhäistä. Tämä tietysti oli varsin harmillista paikanmääräyksien
takia siitä päivästä asti: vaan se nyt ei ollut enään niin suuri
asia, kun olimme niin lähellä rantaa, että me jotakuinkin tarkoin voimme määrätä pituusasteemme.
Kun pistimme päämme teltan ovesta ulos, niin näimme
Godthaabin eteläpuolella olevan maan leviävän edessämme.
Se oli vuorista, juoleikkoa maata, jossa kohosi paljo korkeita

vuorihuippuja.
Ale olimme kuin lapsia; meillä takertui jotakin kurkkuun
katseen kulkiessa laaksoissa ja turhaan etsiessä vilahdustakaan
merestä. Se oli kaunis seutu, jylhä ja suurekas, aivan kuin
Norjan länsirannalla. Tunturien huiput olivat lumen peittämiä,
vaan rinteet olivat täynnä mustia kuiluja. Niiden pohjalla oli
vuonot; me sen arvasimme, vaan emme niitä nähneet. Ei näyttänyt ensinkään helpolta asialta päästä tämän maan poikki
Godthaabiin.
Tänä aamuna nautimme juhla-ateriamme oikein täysin
mitoin, teetä keitettiin »Porvoon mitalla>; ja kaurakeksiä ja
herajuustoa syötiin summittain. Vasta myöhään edeltäpuolisten
lähdimme taipaleelle. Yön aikana olimme joutuneet hankalalle, pahalle seudulle ja piti nyt meidän kulkea etelää kohti,
saadaksemme vältetyksi pahimmat railot ja päästäksemme paremmalle jäälle. Tuore lumi oli, melkein koko sen päivän matkalla, ajautunut suuriksi tasangoiksi; varsinkin oli niin alangoissa, jota vastoin toisin paikoin se oli tarkoin poissa kuin
olisi lakaistu ja jään pinta niissä oli kovaa kaljamikkoa.
Jonkun hetken kuluttua tulimme suurelle ja pitkälle mäelle,
josta meidän piti alas. Sverdrup ja minä seisoimme suksilla, ja
mentiin alas tulista vauhtia: vaan kelkkaa oli vaikea ohjata, ja
railoja oli molemmin puolin; lopulta piti meidän ottaa pois
sukset. Nyt laskettiin alas mäkeä, ja me seisoimme molemmin
puolin kelkkaa koettaen jarruta ja ohjata minkä voimme railoja välttääksemme; lappalaiset varsinkin olivat rohkeita ja
tulista vauhtia laskivat he menemään.
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Vähän edempänä tulimme kirkkaalle jäälle, jossa oli hyvin vaikea kulkea ja joka näytti olevan suuren järven selkää.
Sen toisella rannalla tulimme taas huonolle jäälle. Täällä useat
kerrat pudottuamme railoihin, oli meistä parasta ottaa sukset;
niillä oli turvallisempi kulkea, kun kantavuuspinta oli suurempi.
Muutaman kerran näytti hyvin kamalalle: kelkkamme kulki
railoa pitkin ja toinen jalas puhkasi hangen, joka peitti railon.
Pitkin koko kelkkaa alkoi hanki murtua ja viime hetkessä
saimme sen kovalle perustalle.
Ravnan ja Balton kävi melkein pahemmin, kun kerran
koettivat kulkea lyhempää tietä kuin Sverdrup ja minä. He
tulivat vielä leveämmälle railolle, jossa toinen jalas kokonaan
upposi hangen läpi ja kelkka oli kaatua; mitä suurimmalla
vaivalla he pääsivät pälkäästä. Minä tietysti olin vihassa ja
pidin aika saarnan heille, kun eivät seuranneet meidän jälkiä.
»Eikö siinä ollut kylliksi, että ne, jotka kulkivat edellä, olivat
vaarassa?» Kristiansen oli myöskin hyvin lähellä menettää
kelkkansa samallaisessa tapauksessa.
Jälkeenpuolisten tuli paha ilma raesateineen ja myrskypuuskineen eteläkaakosta. Rakeet pieksivät meitä kasvoille, ja
tuuli puski myötäänsä kelkkoja vinoon, niin että niitä oli hyvin
raskas vetää. Varsinkin Sverdrupin ja minun kelkka oli tuulelle altis, kun kuorma oli suuri ja korkea. Rautakiskot jalaksissa olisivat nyt olleet hyvät; vaan ne pilausivat röykkelikkö-

jäässä itärannalla.
Illalla pysähdyimme pienelle tasangolle, johon oli vähän
tuoretta lunta ajautunut, niin että saimme siihen pystytetyksi
suksisauvat, ja jossa siis oli helppo pystyttää teltta.
Me olimme tuuditelleet itseämme sillä toivolla, että tänä
päivänä ehdimme hyvin lähelle, jollemme jo pääse kerrassaan
maalle. Vaan toivo julmasti petti, ja meistä nyt illalla tuntui,
että emme ole ollenkaan lähempänä sitä.
Seuraavana päivänä oli lumituisku, joka esti kerrassaan
näkemästä maata ja jäänkin ympärillämme. Me kulimme sen
vuoksi melkein kuin arvion varassa; oli ihan mahdoton nähdä,
missä oli paras kulkea.
Puolenpäivän aikaan

pysähdyimme, saadaksemme, jos
mahdollista, puolipäiväkorkeuden. Aurinko nimittäin pilkisti
vähän pilvestä, ja oli varsin tärkeää saada tietää missä olimme.
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Edellisenä päivänä olin myöhästynyt, kun erehdyin ajassa;
olin, kuten jo mainitsin, unehuttanut vetää kelloni. Onneksi
oli aurinko juuri niin kauan näkyvissä, että sain korkeuden ja
laskin leveyden 64 0 14' p. 1. Olimme vähän pohjoisempana,
kuin olin toivonut. Siitä saakka kuin maan saimme näkyviin,
olin pitänyt liiaksi pohjoiseen, ja siitä nyt oli monen päivän
rangaistus. Jos olisimme pitäneet alkuperäisen suunnan, niin
olisimme saaneet purjehtia ehkä maahan saakka.
Me jatkoimme nyt matkaamme eteläistä suuntaa. Jälkeenpäivällisen tulimme harjulle, joka oli niin kauheiden railojen
keskellä, että olimme hyvillämme päästessämme sieltä niin pian
kuin mahdollista. Siitä tulimme jotensakin tasaiselle jäälle laakson pohjaan, joka oli kahden, aivan railoihin halkeilleen selänteen välissä. Laakso kapeni yhä enemmän, ja me lopuksi tulimme rotkoon, jossa molemmat selänteet melkein yhtyivät ja
jossa oli jyrkkä rinne kauhean rikkonaista jäätä. Täällä näytti
ihan mahdottomalle päästä kulkemaan, ja hyödytöntä oli jatkaa
eteenpäin tällä sakealla ilmalla. Ei ollut tietoa, olimmeko kulkeneet jo liiaksikin.
Silloin päätettiin, että Ravna, Balto ja Dietrichson pystyttävät teltan, ja Kristiansen, Sverdrup ja minä sillä aikaa
teemme retken jäälle, nähdäksemme olisiko mahdollista päästä
eteenpäin. Sen lisäksi Balto, joka oli nimitetty alikokiksi, sai
määräyksen laittaa keittokoneen tulelle, keittää hyvää, lämmintä hernevelliä ja pitää lämmintä vettä ylimmässä astiassa,
jotta ruuan päälle saamme sitronatotia, ja kaikki piti olla valmiina siihen kun palaamme.
Me kolme, joiden oli lähdettävä, sidoimme köydet ympärillemme ja niin lähdimme alaspäin. Jää oli tavattoman huonoa,
paljaita jääsyrjiä ja rotkoja; vaan se ei ollut vaarallista kulkea,
kun rotkot yleensä eivät olleet syviä.
Kappaleen matkaa kulettuamme, näin suureksi hämmästyksekseni pienen tumman pinnan muutamien lumipeittoisten
selkämien välissä. Se aivan näytti vedeltä; vaan voihan se
olla jäätäkin, ja sen vuoksi en puhunut mitään toisille. Vaan
kun tulin sinne, pistin sauvani siihen ja näin, että se oli vettä,
niin ilomme oli rajaton. Me heittäysimme vatsallemme, panimme suumme veden pinnalle ja vedimme sitä sisäämme.
Kun kuukauden aika oli oltu niukalla vedellä, niin tuntui se-
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littämättömälle nautinnolle saada kyllältään. Jätän sanomatta,
montako litraa joimme, vaan monta niitä juotiin. Ale tunsimme
kuinka vatsa pullistui.
Sitten jatkoimme matkaamme raskaampina kuin ennen.
Emme olleet pitkältä kulkeneet, kun kuulimme jonkun huutavan, ja näimme pikku Ravnan juosta piristävän minkä sääret
sieti. Ale odotimme häntä peläten jotakin pahaa. Pian hän
tavotti meidät, ja tulin hyvin hyvilleni kun kuulin, että hän
oli tullut vain noutamaan spriilampun sydämmiä, jotka minulla
tavallisesti oli taskussa niitä kuivina pitääkseni.
Olin hyvin utelias tietämään, oliko Ravna nähnyt vettä,
sillä hän oli pahin vedenjuoja meistä kaikista, kun vain saisi,
ja minua pelotti että hän joisi turmiokseen asti. Lopulta en
voinut olla häneltä kysäsemättä, oliko hän nähnyt sitä. Oli,
olipa hyvinkin, vaan ei ollut aikaa juomaan; nyt hän korvaa
Oi pyhä Jevahingon ja hän lähti tassuttelemaan takaisin.
rusalemin suutari, kun hän mahtoi juoda!
Ale jatkoimme matkaamme ja tulimme jäälle, joka oli
röykkelikköä, sellaista, ettemme koskaan olleet nähneet. Alita
Jensenin kertomuksesta olin lukenut, niin se ei ollut mitään
tämän suhteen. Aivan mahdotonta ei sitä ollut kulkea, vaan
jääselkiä, toinen toistaan terävämpiä, oli kaikkiin suuntiin ja
niiden välissä syviä rotkoja, joiden pohjalla oli hienolla, upottavalla jäällä peittynyttä vettä.
Oli alkanut jo hämärtää, kun vihdoin käännyimme takaisin. Ale aivan väsyimme porkatessamme tietä lumessa ja iloisia olimme, kun viimein saimme telttamme näkyviin. Tullessamme äskeiselle vesilampareelle, piti meidän taas ottaa pitkä
ryyppy; me paneusimme pitkällemme ja annoimme veden pitkissä kulauksissa virrata kurkkuumme. Otsaa paleli; vaan ei
auttanut; ihan taivaalliselta tuntui, kun sai kerran juoda oikein
janonsa sammuksiin.
Kun tulimme teltalle ja astuimme pieneen huoneeseen,
jossa toverimme istuivat keittiön ympärillä, tuoksahti hernevellin haju vastaamme. Balto oli hyvin ylpeä täytettyään niin
täsmällisesti määräykseni; hänellä oli kaikki lämpimänä ja valmiina.
Aliten toisten oli ollut meidän poissa ollessamme, kuvaa
Balto seuraavalla tavalla:
--
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Toiset kolme, sidottuaan köyden ympärilleen, menivät
katselemaan tietä. Ale kolme, minä, Ravna ja Dietrichson,
jäimme telttaa laittamaan, ja minun oli keitettävä herneitä, sillä
minä olin kokki. Alina otin esiin keittiön, vaan huomasin silloin, että ei ollutkaan sydämmiä; Nansenilla oli ne taskussa.
Alina lähetin Ravnan niitä hakemaan. Kun Ravna palasi, niin
hän kertoi meille löytäneensä vettä ja juoneensa niin, että vatsa
oli nelikulmainen. Alina heti tempasin tyhjän laatikon, ja juosten hyppäsin vesilammikolle, ja heittäysin vatsalleni ja join.
Aina vähän väliä piti nostaa päätä hengittääkseni, ja sitte taas
join. Se maistui akkuraatisti kuin rieskamaito, sillä me olimme
vedettä olleet koko kuukauden. Sitte täytin laatikon ja palasin telttaan. Heti kun sinne pääsin, niin Dietrichson kävi vesilaatikon kimppuun ja joi minkä jaksoi. Laatikko oli suuri,
vaan siihen ei jäänyt vettä kuin juuri siksi, että riitti hernevelliin. Siitä päivästä alkaen tapasimme tarpeeksi vettä kaikkialla.»

Niin, me muistamme kaikki syyskuun
ensi kerran saimme vettä.

21

p:vän, jolloin

Telttaan tultuamme ei viipynyt isoa aikaa siihen, kun
herkullista hernevelliä jaettiin kupeilla ympäriinsä ja me tavallista suuremmalla ruokahalulla
ja se merkitsee paljo
söimme iltasemme. Ravnakin saattoi nyt syödä; hän .sanoi
aina ennen, ettei hän voi oikein syödä, kun ei saanut juoda
kyllikseen. Sen vuoksi hän säästi annoksensa, ja monta kertaa hän suututti meitä toisia kaivamalla esiin neljä eli viisi lihakorppua samalla kertaa ja näyttämällä meille, niin että meillä
vesi suussa kiehui. Varmaankin hänen pieni ruumiinsa ei tarvinnut niin paljo ruokaa kuin me, suurempi ruumiiset.
—

—

Illallisen jälkeen oli sitronatotia, joka oli laitettu sitronamehusta, sitronaöljystä ja sokerista lämpöiseen veteen. Se
maistui kerrassaan erinomaiselle, kun me sitä ryypiskelimme
maatessamme säkeissämme. Minä puolestani en ollut pitkiin
aikoihin niin väsynyt kuin nyt ja niinpä lienevät olleet toisetkin. Lumessa kahlominen polviaan myöten kysyy jäntäreitten
voimaa. Vaan tuollaiset illat teltassa jälestäpäin antavat sanomattoman hyvän tunteen, ja unohduksen huntu laskeutuu kaikkien päivän vaivojen ja vastusten yli.
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Pieni kynttilän pätkä, ainoa mikä meillä vielä on, valaisee pientä huonetta syödessämme. Iltasen syötyämme ja kun
kaikki on järjestetty seuraavaa aamua varten, sammutetaan
tuli, päät vetäytyvät kokonaan makuusäkkeihin kannen alle,
ja pian keinumme hiljaa unienmaata kohti.

Yhdeskolmatta luku.

Amer alikvuonolle.

fyyskuun

22 p:nä aamulla ennen aamiaista, sillä aikaa kun
keitti
Balto
vettä teetä varten, Sverdrup ja minä lähdimme
teltan pohjoispuolelle. Se oli poijääselänteelle,
kävelyretkelle
kittain täynnä pohjattomia, leveitä railoja. Kerran vajosin lumisillan läpi, vaan railo oli siksi kapea, että sain kiinni molemmista laidoista ja olin heti ylhäällä.
Selänteen harjalta meillä oli hyvä näköala jäälle ympäriinsä. Railoisia jääselkiä kulki läntiseen suuntaan ja kaareutuivat itse jäävuonoon,Kang erstmek'iin, joka, mikäli nyt voimme
nähdä, piti olla suoraan edessämme. Olimme ennen olleet epätietoisia, mikä laakso tahi vuono se on. Ale nyt tiesimme
missä olimme, ja huomasimme tulleemme penikulman verran
pohjoisemmaksi sitä kohtaa, jonka olimme tulokohdaksemme
määränneet. Päästäksemme helpoimmin kulkemaan, täytyi meidän luultavasti vielä vähän kulkea länteen vuonoa kohti ja
sitte kääntyä etelään päin.
Ale palasimme teltalle, jossa suloinen teen tuoksu lemahti
vastaan. Eineen jälkeen Sverdrup ja minä lähdimme edellä
hiihtämään tietä katsellaksemme, ja toisten oli tultava jälessä
neljän kelkan kanssa niin pitkälle kuin pääsivät; vaan jos ehtivät viimeiselle jääselänteelle, joka nyt näkyi, oli heidän pysähdyttävä. Ale kulimme pohjoispuolitse sitä paikkaa, jossa
olimme edellisenä iltana olleet, ja kun oli myötämaata ja myötätuuli, niin mentiin aika vauhtia liukkailla suksillamme.
Me pääsimme niin kauas, että näimme vuonon, joka oli
täynnä vasikkajäätä. Jää oli yhä kutakuinkin hyvää, vaan sitc^_x
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ten tuli

Aluksi ne menivät kaikki yhtäsuuntaisesti,
railoja.
ja onnellisesti pääsimme useimpain yli. Vaan sitte tuli sellaista, joka oli aivan mahdotonta kulkea, ammottavia tummansinisiä kuiluja kulki toistensa poikki kaikkiin suuntiin. Niiden
välissä jää oli kuin nelikulmaisia saaria ilmameressä. Hajallisempaa jäätä tuskin voi olla. Täällä oli ihan mahdoton päästä
kulkemaan.
Me menimme purevan tuulen suojaan muutamaan jääty—

päin Kangersunekvuonon länsipuolelta vuonoon
laskeville juoksujäätiköille.
Sverdrup ja tekijä kävivät eteläpuolella olevalla jäätiköllä.

Näköala maalta

(Tekijän piirtämä kand. Pettersenin ottaman valok. muk.)

neeseen railoon ja söimme päivällisemme auringon paistaessa
paraansa mukaan olomme mukavuudeksi.
Paluumatkalla putosin railoon, vaan se onni oli minulla,
että jäin riippumaan käsieni varaan jäänsyrjistä. Vaikka railo
siltä kohtaa oli kapea, niin ei ollut kuitenkaan helppo päästä
suksijalassa liukkaalle jäälle. Alina olin sitä paitse yksinäni;
Sverdrup oli mennyt toisen kautta ja oli edellä. Ihmeellistä
on, ettemme koskaan sen syvemmälle vajonneet.
Pitkälle emme olleet päässeet paluumatkallamme, kun näin
ruskean telttamme pohjoiseen meistä, juuri sillä jääselänteellä,

KAHVIKESTI.
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joka oli määrätty pysähdyspaikaksi. Toiset olivat sinne tulleet
puoli tuntia sitte ja panneet heti kahvin tulelle; mehän olimme
lähellä länsirantaa, jonka vuoksi ei pidetty enään väliä kahvi-

Railossa (22 p. syyskuuta).
(E. Nielsen, osittain valokuvan mukaan.)

kiellosta. Viipyi vielä kotvasen aikaa ennen kuin se oli valmista, joka kuitenkaan ei ollut vahingoksi, sillä teki hyvää
saada vähän levähtää suksiretkemme jälkeen.
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Kahvin juotua purimme teltan ja suuntasimme etelää
kohti päästäksemme vuonoon laskevan joen eteläpuolelle. Jää
oli alussa hyvää, ja kulettiin reippaasti eteenpäin, vaikka tuuli
koetti parastaan työntääkseen meidän kelkkaamme poikkiteloin
eteemme. Iltapuoleen, kun jo oli alkanut hämärtää, tulimme
muutamalle jääselänteelle, joka oli hyvin rikkonaista jäätä.
Täällä piti tietä katsella ennen kuin jatkettiin taivalta, ja me
sen vuoksi pystytimme teltan

asettuen odottamaan huomista

Näköala Kangersunekvuonolle

22 p. syyskuuta.

(Tekijän piirtämä.)

Iltasta laitettaissa, lähti pari meistä pienelle retkelle
tietä katsomaan. Jää näytti hyvin ilkeälle, vielä ilkeämmälle
kuin se, jolla edellisenä päivänä olimme olleet; vaan hyvin
tarkkaan kun katselimme eteemme, pääsimme kutakuinkin
eteenpäin, ja jääselkä ei ollut leveä.
Seuraavana aamuna (syyskuun 23 p:nä) meni Sverdrup
uudelle tarkastelumatkalle ja palasi verrattain hyvillä uutisilla.
Jää ei ollut niin huonoa kuin ensi silmäyksellä oli näyttänyt.

päivää.

ROYKKYLIKKOJÄÄTÄ.
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Pääsipä sitä kulkemaan kantamatta kelkkoja, kun oli kolme
miestä aina kelkkaa kulettamassa.
Ja niin lähdimme taipaleelle, joka oli vaivaloisin koko
jääretkellä. Monissa paikoin piti kelkkoja nostaa jyrkkien ja
korkeiden jääselkien yli. Alas mennessä piti sen onnettoman,
joka kulki takana, kaikin voimin pitää vastaan; jos hän lankesi, niin syöksyi hän kelkan kera edellä kävijäin kintereille
ja silloin kelkka ja ihmiset olisivat vyöryneet alas jyrkännettä.

Röykkelikköjään yli 23 p. syyskuuta.
(E. Nielsen, valokuvan mukaan.)

Useissa paikoin tapasimme onneksemme jäätyneitä jokia, jotka
olivat varsin hyviä, vaikkakin mutkikkaita teitä korkeiden, jyrkkien jääseinien välissä.
Muutamassa kohti kulimme luolan läpi, joka oli parahiksi
että pääsimme läpi. Pohjalla juoksi puro, joka ei
leveä,
niin
ollut kokonaan jäätynyt ja jossa saimme kahlata sääriä myöten.
Vihdoin jälkeen puolisten olimme päässeet pahimman jään
yli ja nyt voimme vetää kukin kelkkaamme. Jää yhä parani
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vaan tuuli oli paha ja puski alituiseen kelkkoja poikkipuolin.
Hyvän taipaleen kulettuamme, huomasin jäällä n. s. keskusriutan, joka sulalta maalta kulki itään päin. Tämän päätin
olevan kahden jäävirran välissä, semminkin, kun se oli alangossa, ja kun mielestämme ei ollut mitään etua uudelle jäävirralle menosta, päätimme kulkea riutan pohjoispuolitse rantaan.

Yli epätasaisen jään. Sverdrup mietiskellen elämän vaikeuksia.
(Tekijän luonnoksen mukaan.)

Teltta pystytettiin, ja Balto lähetettiin kahvivettä hakemaan, ja sillä aikaa pari meistä teki retken alas jäätä tarkastamaan. Emme olleet pitkältä kulkeneet, kun huomasimme,
että tästä oli mahdollista päästä edelleen. Näytti siltä, että
olimme tulleet sen jäävirran eteläpuolelle, joka laski Godthaabin vuonoon, kun jää laskeutui etelään päin, tahi oikeammin
sitä maata kohti, joka oli edessämme. Me palasimme näillä
hyvillä uutisilla, ja kahvi juotiin mitä iloisimmalla mielellä.
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Nyt ei enään ollut niin kaukainen se toivo, että saamme taa4
jalat sulalle maalle, ja siinä oli kylliksi syytä iloon.
Me lähdimme liikkeelle niin pian kuin mahdollista, ja kui^
tuuli oli perintakainen, niin kävi kulku helposti verrattain tasaisella jäällä, jossa lasku väliin oli melkoinen. Toivomme,
että jo tänä iltana pääsemme maalle, kuitenkin petti. Rupesi
pian pimenemään ja meidän täytyi pysähtyä. Olimme kuiten-

»Vihdoin jälkeen puolisten olimme päässeet pahimman jään yli

—

(A. Bloch, valokuvan mukaan.)

kin tyytyväisiä päivän työhön: olimme päässeet edemmäksi
kuin aamulla olimme arvelleetkaan mahdolliseksi.
Seuraavana aamuna (syyskuun 24 p:nä) olimme varain
liikkeellä ja alotimme matkamme siinä varmassa uskossa, että
tänä päivänä pääsemme maalle. Kulettiin reippaasti. Lasku
oli osaksi jokseenkin suuri ja auttoi meitä paljon. Tuulikin
oli myötäinen, jää helppo kulkea ja kaikki näytti lupaavalta
ja helpolta. Kappaleen edempänä oli välttämätöntä käydä vähän tietä katselemassa, kun jää muuttui röykkelikköisemmäksi.

SISÄMAANJÄÄ TAKANAMME.
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Minä menin edelle enkä ollut pitkältä kulkenut, kun huomasin olevani jäämäen rinteellä, joka laskeusi jäätyneeseen järveen, josta jokiuoma lähti toisella puolen olevan maan halki.
Vähän oikealle minusta kulki melko tasainen jää, jossa oli
kiviä siellä täällä, alas kalliolohkareiden sekaan. Täällä oli
todella helppo päästä kulkemaan ja koko matkan oli hyvää
jäätä. Ei viipynytkään kauan ennen kuin kaikki olimme mäellä

»Minä

en ollut

pitkältä kulkenut, kun huomasin olevani jäämäen
rinteellä
—

—

.«

(A. Bloch, valokuvan muk.)

ja nautimme nähdessämme maata lähellä. Ja sitte laskettiin
tämä viimeinen mäki. Se oli jyrkkä, jyrkin mitä tähän saakka
oli ollut, ja tässä piti pidellä lujasti. Vaan hyvin kävi, ja pian
olimme järvellä juoksujäätikön alla: sisämaanjää oli nyt takanamme.
Me kulimme poikki järven jokisuuta kohti. Siellä jää ei
ollut lujaa, vaan varovaisuudella pääsimme, ilman kylmää kyl-
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pyä, rannalle kivikkoon, päästimme jaloistamme jääanturat,
joita näinä päivinä olimme käyttäneet, ja juoksimme kepeästi
kuin porot tasangolla. Sanoin on mahdoton kuvata, miltä
meistä tuntui kivet ja maa jalkaimme alla, sitä hyväntunnetta,
joka virtasi läpi koko olentomme, kun tunsimme kanervan taipuvan jaloissamme ja kummallisen, suloisen lemun ruohoista
tuoksahtavan vastaamme. Takanamme oli sisämaanjää, las-

»Takanamme oli sisämaanjää, laskeutuen järveä kohti pitkänä,
kylmänä ja harmajana mäkenä
—

—.«

(Valokuvan mukaan.)

keutuen järveä kohti pitkänä, kylmänä ja harmajana mäkenä,
vaan edessämme oli sula maa. Laakson läpi näkyi vuoriharju
toisen takaa, niin kuin aaltoja peräkkäin kauas horisonttiin.
Tämä tie vei vuonolle.
Ravnankin muodolla näkyi vihdoin iloinen ilme. Mies
raukka, hän oli jo monet monituiset kerrat luopunut toivosta
saavansa tuta lujan maaperän jalkainsa alla. Heti kun kel-

RAVNAN VOIMANOSOITUS.
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kasta irtipääsivät, niin hän ja Balto ensi töikseen juoksivat
tunturille aivan kuin silloinkin, kun itärannalle pääsimme.
Vaan nyt oli aika ajatella päivällistä. Ei voimakkainkaan
tunne päämaalinsa saavuttamisesta saa unhottumaan aineellisia
tarpeita, päinvastoin ilo vaikeuden voittamisesta teki aineellisen
nautinnon kaksinkertaiseksi.
Päivällisen syötyä ryhdyimme heti tekemään kukin itselleen taakkaa jalkapatikkamatkalle laakson läpi. Meidän piti
ottaa mukaan niin paljo kuin mahdollista välttämättömintä.
Jotta olisi heti vähän aineksia venerakennukseen, otimme
muutamia bambusauvoja, arvellen että rakennuksen aikana
voidaan hakea lisää. Tavarat, joita emme voineet tuoda mukanamme, pantiin kelkkoihin ja peitettiin hyvästi pressuilla. Kun
tämä oli tehty, olimme vihdoin jälkeenpuolisten valmiit taipaleelle.
Nyt saimme nähdä rniten paljo voimaa oli pienessä RavSisämaan jäällä hän oli vetänyt keveintä kuormaa; hän
ilassa.
valitti alituiseen, että se oli raskas hänelle »vanhalle miehelle»,
ja jäi aina jälkeen. Kun nyt olin jakanut kuuteen osaan sen,
minkä luulin voivamme kantaa, hämmästyin isosti, kun Ravna
oman osansa lisäksi otti selkäänsä vaatesäkkinsä. Minä sanoin
'hänelle, ettei ollut tarkoitus hänen molempia ottaa; vaan hän
vastasi vain, että hän ei eroa vaatesäkistään, jossa oli hänen
Uusi testamenttinsakin. Ja raskaan taakkansa kanssa, jonka
alle hän melkein katosi, hän asteli yhtä keveästi ja reippaasti
kuin kukaan meistä. Hän ajatteli nyt, ettei ollut enään syytä
säästää voimiaan, ja tahtoi nyt kerran meille näyttää, minkä
hänessä miestä oli. Oli totta, mitä Balto aina ihmetellen sanoi:
Tuo Ravna, jumaliste, siinä miestä, joka pystyy!»
Laskeutuminen monessa kohdin oli jyrkkää, tie kulki rämeitä ja tasankoja, joissa oli yltänään kiviä, ja taakat olivat
raskaat. Eipä sen vuoksi ollut ihmettä, että matka lyheni
hitaasti. Useat kerrat sanoi Ravna minulle ihastuksissaan:
v Täällä haisee
niin hyvälle, aivan kuin Lapin tuntureilla siellä,
missä on paljo porojäkälää. Ja niin olikin: täällä tuoksui tunturiruoho ja jäkälä, ja halustamme hengitimme täysin keuhkoin
suloista ilmaa.
Iltapuoleen tulimme pitkälle järvelle, jonka nimitimme
Langvandetiksi (Pitkäjärveksi). Siellä näimme, ihmeeksemme
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suuren juoksujäätikön laskevan lännestä. Se oli nähtävästi
sisämaan jään haarake, joka tunkeusi toiselle puolen länsipuolellamme olevaa tunturia.
Kun me haurasta jäätä olimme tulleet kappaleen matkaa

järveä myöten, jossa monet kerrat olimme vähällä pudota, pysähdyimme järven itärannalle hyvälle telttapaikalle. Ensi kerran nyt koko matkalla saimme maata pitkällä ja pehmoisella

»Ikäpuoleen tulimme pitkälle järvelle, jonka nimitimme
'Langvandetiksi'.»
(Valokuvan mukaan.)

kanervikkovuoteella, ja tunturi-ilma, jossa oli omituinen, huumaava havupuun tuoksu, joka tuli muutamasta paikalla kasvavasta pensaikosta, suhisi ylitsemme.
Teltassa syödessämme illallistamme käskin Ravnan, joka
istui lähinnä teltan ovea, tekemään nuotion. Nuotion aineet
oli jo koottu, ja me arvelimme, että olisi hauska taas nähdä
kanervanuotion loimuavan. Vaan Ravna ei näyttänyt sitä
mieltä olevan, ja hidasluontoinen kun oli, niin kuin kaikki tun-

RAVNA ARVOSTELEE MAITA.
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turilappalaiset, oli hänellä heti koko joukko estelyksiä. Nuotioaineet tarvittaisiin muka aamulla varain.

Minä sanoin että

polttoainetta oli yllinkyllin ympärillämme. Kun Ravna tuumi,
että hänellä ei ollut tuohta sytykkeeksi, nauroimme kaikki, ja
sanoimme että kun huomiseksikaan tuskin tulee tuohta, niin
parasta oli, että hän nyt teki tulen.
Hän
den valoa
loimuavan
nyt söivät

meni ulos, ja pian räiskivä tuli loimusi ulkona luoja lämpöä pimeään telttahuoneeseen ja omituisen
hohteen siellä istuviin ihmisiin, jotka ilo muodollaan
nälkänsä sammuksiin ja käyttelivät ahkerasti kuppeja, joista uskomattomat määrät velliä katosi asianomaisiin
suihin. Oli aivan outoa, kun näki niin hyvin mitä sai suuhunsa,
eikä se ollut ikävä muutos, kun tähän asti oli useimmiten syöty
pilkkopimeässä.
Minä nyt käskin useita kertoja Ravnan tulemaan sisään:
eihän ollut enään tarpeellista tulta laitella; vaan nytpä häntä
ci enään saatukaan tulen äärestä.
Iltasen jälkeen tupakkamiehet pistivät piippuunsa sammalia tahi heiniä, ja sitten tupruavat piiput hampaissa makail-iin kauniin nuotion ympärillä oikein ahmimalla nauttien siitä
tiedosta, että olemme jättäneet sisämaanjään selkämme taakse
ja saavuttaneet päämaalimme.
Mitä minuun tulee, niin makasin siinä selälläni jakatselin
huvikseni Ravnaa, jonka muuten nyreälle ja tyytymättömälle
naamalle oli ilmestynyt tyytyväinen, melkein ilokas ilme. Hän
oli paljasta hymyä, ja kysymykseeni, pitikö hän tästä seudusta
ja tunsiko tunturi-ilmaa, vastasi hän, hänelle tavattomalla vilkkaudella, että kyllä hän täällä asuisi mielellään. Minä nyt
kysyin häneltä todenteolla, haluttaisiko hänellä muuttaa tänne
poroineen. Kyllä hän haluaisi, vaan se tulisi liian kalliiksi hänelle. Kun sanoin, että jos Norjan tahi Tanskan valtio antaisi
vapaan kulun, niin hän vastasi, että hän ei arvelisi hetkeäkään.
Täällä oli hyviä laitumia, villiporoja oli täällä myöskin, hän oli
jälkeenpuolisten nähnyt paljon jälkiä, ja pian hänestä tulisi
rikas. Ainoa vaikeus olisi poltto-aineen saanti talvenajaksi;
vaan hän kokoaisi turvetta, niinkuin pari lappalaista teki Ruijassa muutamalla saarella. Vanha Ravna lopetti ylistyspuheensa
näillä sanoilla: »Minä vertaan hyväksi länsirantaa, täällä hyvä
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paikka vanhalle tunturilappalaiselie, täällä paljo poroja, täällä
aivan kuin Lapin tuntureilla.»
Oli kaunis yö ja harvinaisen leuto ilma. Vieno mieliala
saa meidät äänettömiksi; ajatus toisensa jälkeen kiitää avaruuteen ja punoutuu kuun säteihin
joka juuri on noussut harjanteen takaa
ja kaikki tuo kutoutuu niin hienoksi ajatuskankaaksi, ettei saa selkoa yhdestäkään langasta, vaan vaipuu
hyvälle tuntuvaan huumaukseen. Yö on ehtinyt kuitenkin pit—

—

Teltalta lähtö Langvandetin luona. Näköala juoksujäätikölle
toisella puolen. Syysk. 25 p.
(Valokuvan mukaan.)

källe kulua ennen kun mennään maata. Sverdrup sanoo, että
hän ei elämässään ole viettänyt sellaista iltaa kuin tämä oli,
kun hän makasi ensimmäisellä kanervanuotiolla ja poltteli piipussaan sammalta. Ja useatkin meistä sanonevat samaa.
Seuraavana aamuna (syyskuun 25 p:nä) lähdettiin taas
taipaleelle taakka selässä. Järven päähän päästyämme levähdimme vähän. Me näimme kaukana jäniksen laukata kyöpyttävän ja istahtavan kalliokielekkeen alle. Minä hiivin suurien

HANHIJÄRVI.

383

kivien takaa ja pääsin parin sadan kyynärän välimatkalle ja
sainkin sen ammutuksi, toisten suureksi riemuksi, jotka olivat
jännityksellä seuranneet jahtiani nähdäkseen, saisivatko tuoretta
ruokaa iltaseksi.
Tiemme kulki tämän jälkeen edelleen laakson läpi, joka
paikottain oli ahdas, alas pystyjyrkkiä rinteitä ja kivikkoisia
riuttoja pitkin. Vasemmalla puolen oli meillä vielä pitkän
matkaa sisämaanjäätikön haarake. Vaan täällä alhaalla se jyräsi edellään tavattoman suuria riuttoja ja muodosti samalla
korkeita jääkeilejä ja reunoja, jotka kuitenkin olivat niin saven
ja kivien peitossa, että oli vaikea erottaa niitä sulasta maasta.
Päivemmällä tulimme pystyjyrkälle putoukselle, ja allamme oli taas järvi, johon sisämaanjää laski idästäpäin. Täältä
näimme kauas sisämaalle päin Nunatarsuk y\n nunatakin, Kangersunekin länsipuolella, ja se paikka, jossa Sverdrup ja minä
olimme suksiretkellämme syyskuun 22 p:nä, ei ollut kaukana.
Joki, jota me tähän asti olimme seuranneet, yhtyi järvestä tulevaan jokeen jokisuun lähellä, ja kartta, johon olimme luottaneet,
näytti siis olevan aivan väärä. Meillä oli vielä ainakin 2 penikulmaa vuonolle, ja toivomme, että tänä päivänä pääsisimme
perille, petti siis taas.
Puolenpäivän aikaan tulimme suurelle järvelle, jonka rannat osaksi olivat matalia ja savisia, jossa näkyi hanhenjälkiä
ja -ulostuksia, joten nämä rannat näyttivät olevan mieluisia
olinpaikkoja noille linnuille. Mahdollisesti se oli levähdyspaikka
muuttoretkellä, joka, varsinkin syksyllä järvien auki ollessa,
tapahtuu pitkin sisämaanjään rantaa.
Savessa oli myöskin, kuten kaikkialla tiemme ohessa
missä vain jälet voivat näkyä, joukottain poronjälkiä, toiset
niistä ainoastaan parin päivän vanhoja; vaan kaikki jälet menivät vuonolle päin. Tuskin tarvitsee mainita, että minulla silmät olivat auki. Lakkaamatta ne vilkuilivat pitkin ruskeita
tunturirinteitä, joita oli kaikkialla ympärillämme, vaan turhaan:
ei ainoatakaan noita sarvikorjia eläimiä näkynyt. Hanhijärveksi
nimittämämme järven etelärannalla istahdimme pitkään kanervikkoon päivällistä syömään. Oli kaunis, säteilevä päivä; aurinko paistoi lämpöisesti, taivas kaareutui kirkkaana ja sinisenä
päällämme, ja ympärillämme oli mitä kauniinta seutua jahtimies voi ajatella. Tämä mahtaa olla oikea eldorado vähän
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aikasemmin kesällä, jolloin täällä poroja on joukottain ja villihanhet kirkuvat pitkin rantoja kilpaa sorsien ja muiden vesilintujen kanssa.
Illalla teimme teltan pienen järven rannalle, jonka ympärillä oli mitä parhaita poroseutuja, loivia kanervikkorinteitä.
Janeksemme keitettiin spriiastiasta tehdyssä padassa. Juuri kun
oli tartuttava käsiksi, kaatui pata ja kaikki liemi meni maan
hyväksi. Vaan jänes jäi kuitenkin ja jaettiin keskenämme.
Sellaisesta kääpiöstä ylettyi varsin vähän mieheen, vaan
se vähäkin maistui hyvälle. Tuore liha oli ihan tavatonta; se
oli keveätä pureskella kovaan pemmikaniin verraten, josta huonoilla hampailla oli vaikea eloa saada, vaikkapa, niinkuin Sverdrup ja minä, jotka tässä suhteessa olimme huonoimmin varustetut, koettikin valita pehmeintä. Kanervanuotio loimusi iloisesti, uusi hernevelli oli lämmintä ja mieliala vielä lämpöisempi.
Syyskuun 26 p:nä oli meillä vihdoin jotakuinkin hyvin
perustetut toiveet sinä päivänä vuonolle pääsemisestä. Me kulimme laaksoa pitkin, astellen osaksi pitkin savisia, someroisia
pohjariuttoja, osaksi tasaisia hiekkatantereita (penkereitä), joihin
joki oli kaivautunut syvälle, jättäen jyrkät rannat, joissa kasvoi
usein miehen korkuista paju- ja pähkinä-pensasta. Viimeksi
mainitut olivat vielä vihreitä, jota vastoin pajunlehti oli kellastunut ja lakastunut, luultavasti edellisen yön kylmästä. Nyt
muuten oli 12 0 lämmin varjossa päivällä ja yöt olivat lauhkeita,
niinkuin syyskuun yöt siellä kotona. Nämä tasangot olivat
myös vanhain jokikurujen uurtamia poikkipäin, jotka olivat syvälle murtautuneet pehmeään hiekkasaveen, ja jos niiden jyrkät
rinteet kasvoivat pajukkoa, niin oli vaikea yli päästä.
Tämä muuten oli geologisessa suhteessa varsin huomattava laakso. Muutamassa paikassa oli joki syönyt tuoreen Vierroksen hiekkatöyrääseen ja tässä oli joukottain vanhoja siniraakkuja (Mytilus edulis) sannassa. Tästä on helppo ymmärtää,
miten nämä suuret santatasangot, jotka täyttävät laakson pohjan, ovat muodostuneet. Tässä on ennen ollut vuono. Sora ja
savi, jonka joki on tuonut mukanaan sisämaanjäältä ja joka on
syntynyt jään hankaamalla allaan olevaa vuoriperustusta, laskeusi vuonon pohjalle ja täytti sen vähitellen vaakasuoralla

ja savikerroksella.
Sitten on maa kohonnut. Että niin todella on tapahtunut,

santa-
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sen todistaa varmimmin nämä suolasenveden raakkukuoret,
joita on keskellä näitä laskeutuneita sorakerroksia 20 metrin
korkeudessa merestä. Miten tämä kohoaminen on tapahtunut,
jaksottainko, niinkuin muuan tunnettu norjalainen geologi on
koettanut todistaa, vai vähitellen, niinkuin myöhemmin on tahdottu otaksua, ei varmasti vielä voida päättää. Useimmat seikat näyttävät kuitenkin puolustavan viimeksi mainittua otaksumaa.
Tosin nämä savikerrokset ovat penkerittäin, vaan sen
ovat muutamat tutkijat uskoneet voivansa selittää siten, että
joet toisina aikakausina, jolloin on ollut runsas sademäärä, ovat
kulettaneet paljoa enemmän kiinteätä ainetta kuin välillä olevilla aikakausilla. Vaan sellaisia sademäärän vaihteluita ei ole
voitu mitenkään todistaa.
Luonnollisemmalta ja järjellisemmältä näyttää minusta se
selitys, että maan kohoamisella on perustuksensa sisämaanjään
vähenemisessä, kun nimittäin tämän kautta sen paino alla oleviin kerroksiin on vähentynyt ja näiden siis tasapainolain voimalla on täytynyt nousta. Sisämaanjään vähentyminen ei
muuten ole ollut tasaista. On ollut aikoja, jolloin se on pysynyt vähentymättä tahikka lisääntynytkin. Tällä aikaa maa ei
kohonnut ja penkereillä oli aikaa muodostua.
Luonto täällä ei ole koskaan levossa. Suuret voimat ovat
työssä. Toiset tekevät vointinsa repiäkseen rikki maata, toiset
tahi oikeammin samat voimat, eri muodoissa, tekevät parastaan täyttääkseen uudelleen ja tasoittaakseen edellisten tekemiä
noita
jälkiä. Juoksujäätiköt kaivavat laaksoja ja vuonoja
hyvin tunnetuita ahtaita jäävuonoja, jyrkkine hiottuine sivuineen
kovan gneissikerroksen läpi. Samat jäävirrat puskevat
edellään suuria sulkuja riuttojen muodossa, jotka, virran poistuessa, jäävät valleiksi poikki vuonojen ja laaksojen, usein suureksi kiusaksi kulkijoille ja poronajajille matkallaan vuonoa
—

—

pitkin.
Vaan juoksujäätikköjen alla kuohuu jokia, jotka kulettavat
mukanaan savea ja soraa, jäätikköjen hiontatuotteita, ja vievät
sitä, kuten on jo sanottu, ahtaisiin vuonoihin, joita taas alkavat
täyttää muodostamalla niihin matalia, joita tavataan vielä monissa paikoin Norjan vuonoissa, ja joita Grönlannissa näkee
sadottain syntyvän.
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Juuri tämän vuoksi on tämän maan nykyisen jääkauden
tutkiminen tärkeää. Sen kautta saamme havainnollisia selityksiä muodostuksista, jotka muutoin meille olisivat käsittämättömiä. Täällä me läheltä näemme niitä mahtavia voimia,
joista muutoin ainoastaan mielikuvituksen avulla voisimme
luoda itsellemme jonkunlaisen käsityksen, tahi joita korkeintaan ainoastaan voisimme tutkia kääpiöilmauksissa, joita vielä
on jälellä Europassa niiltä ajoilta, kun koko sen pohjoisosa ja
Alpit olivat sellaisten jäätantereiden peitossa kuin nyt Grönlannin ylänkö.
Edempänä laaksossa täytyi meidän kahlata joen poikki,
voidaksemme jatkaa matkaamme. Kappaleen matkaa alempana
huomasimme kiusaksemme, että tätäkään puolta jokea ei päässyt kulkemaan ja joki oli tässä niin syvä, ettei voinut kahlata
siitä poikki. Meidän oli pakko kääntyä takaisin, jos ei vain
päästäisi länsipuolella olevan tunturiselän poikki. Tätä aprikoidessa söimme päivällisemme.
Syötyämme katosi Balto. Yhtäkkiä näimme sitte hänet
tunturin harjalla. Hän hurrasi, huiskutti riemuissaan lakkia ja
viittoi länteenpäin. Hän varmaan näki vuonon. Hetken kuluttua tuli hän takaisin ja kertoi nähneensä suuren sinisen veden, joka varmaan oli vuono; vaan sisemmässä perukassa oli
jäätä.
Me olimme äkkiä tunturilla; kaikki halusivat nähdä merta.
Mahdollisesti oli houkutuksen lisänä Balton lupaamat lakat, ja
syynä sekin, että hyttyset täällä alhaalla tekivät olon melkein
mahdottomaksi. Sieltä ylhäältä oli mitä ihanin näköala yli
laakson, jossa joki kiemurteli yksitoikkoisten hiedikkojen välissä, vaan edempänä levisi vuono. Sinisenä tasankona se levisi
korkeita tuntureita kohden, jotka muodostivat kaiteen sen ympärille. Se, mitä Balto oli luullut jääksi, olikin somerikko, joka
kokonaan täytti vuonon perukan.
Meillä ei ollut enään pitkältä, ja suuri oli ilomme, kun
jonkun matkaa alempana näimme vanhoja grönlantilaisen kamikin jälkiä sannassa joen äyräällä. Luultavasti ne olivat jonkun poronajajan jälkiä, joka joitakin kuukausia sitte oli kuleksinut täällä, nyt niin autiossa seudussa, jossa vankka laakson
läpi menevä polku osoitti, että joinakuina vuoden aikoina täällä
kulkee suuret laumat poroja. Nämä olivat ensimmäiset ihmis-

VUONO EDESSÄMME.

387

jälet, jotka huomasimme länsirannalla, jos en ota lukuun muutamia jätteitä, joita Balto oli nähnyt ja joiden sanoi olevan joko
ihmisen tahi karhun.
Laskeuttuamme vielä muutaman jyrkän pajua kasvavan
törmän, oli vihdoinkin vuono edessämme. Somerikolle, jonka
läpi joki luikerteli, oli meillä ainoastaan lyhyt mäki. Heti
allamme oli pieni kanervaa ja pajua kasvava tasanko, jossa oli
pieni lampi. Täällä varmaan oli hyvä telttapaikka mäen suojassa itätuulelta, joka nyt juuri tuli laaksoa myöten sisämaanjäältä. Me ehätimme sinne, viskasimme taakkamme kanervikkoon ja itsemme niiden jälestä ja annoimme tiedon siitä, että
olimme saavuttaneet maalimme, oikein todenteolla virvoittaa
koko uupunutta olentoamme.
Tosin meillä oli vielä paljo toimitettavaa. Neljän miehen
oli haettava loput tavarat, Sverdrupin ja minun oli mentävä
Godthaabiin hankkimaan venettä ja apua
millä tavoin, se
ei ollut vielä selvillä meille. Vaan yksi asia oli kuitenkin
selvä, se nimittäin, että me taas olimme yhdessä pinnassa meren
kanssa, ja täällä nyt oli lopussa useimmat kärsimykset ja rehkimiset. Vaikeus, jota monet asiantuntijat, ehkä useimmat,
ihmekö
olivat pitäneet voittamattomana, oli nyt voitettu
siis että mielialamme nyt oli yksistään hyvän tunnetta!
Levättyämme ja syötyämme vähän, meni pari meistä lännessä olevalle tunturille nähdäkseen vuonoa. Tältä puolen
katsoessa maa pohjoispuolelta oli niin hajallista, että näytti olevan hyvin vähän mahdollisuutta maitse päästä Godthaabiin vaikeuksitta.
Helpompi olisi tosin kulkea Nar sakin kautta, joka on
vuonon eteläpuolella, vaan täällä tuskin tapaisimme ihmisiä,
jotka ymmärtäisivät jotakin eurooppalaista kieltä. Meri sen
vuoksi oli varmin tie. Päätöksemme oli pian tehty, ja me
palasimme teltalle koettaaksemme veneen rakentamista niistä
aineista, joita meillä oli saatavissa. Meillä oli ainoastaan kaksi
bambusauvaa ja yksi suksisauva mukana, ' vaan kaaripuita
meillä ei ollut, ja niiksi olisivat sopineet kelkkojen perässä olevat taivutetut haapakepit. Ne olivat nyt siellä, ja ainakin kaksi
päivää olisi kulunut, ennen kuin ne olisi saanut. Jotakin muuta
oli saatava kaariksi, ja ensimmäisinä siihen tarpeeseen olivat
pajut, joita oli ympärillämme. Balton oli autettava meitä om—

—
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pelemisessa, jota vastoin toisten oli jo seuraavana aamuna palattava sisämaanjään rantaan tavaroita hakemaan.
Syyskuun 27 p:n aamulla olimme varain liikkeellä ja keitimme viimeisen teemme, jonka kanssa söimme hyvin niukan
eineen, leipää ja vähän pemmikania. Tätä viimeksi mainittua
olimme kyllä ottaneet hyvän panoksen mukaan suuresta va-

Ameralikvuonon sisäisin lahti auringon laskiessa 27 p. syysk.
(Valokuvan mukaan.)

rastostamme sisämaanjään luona; vaan me olimme syöneet
hämmästyttävän paljo sitä ja jäännöksestä tarvitsimme kaiken,
mitä saada voimme venematkallemme, sillä ei tiennyt, kuinka
kauan se oli kestävä.
Eineen jälkeen Sverdrup ja Balto ryhtyivät heti venetyöhön, minä tein muutamia observatsioneja ja toiset varustautuivat paluumatkalle.

VENEEN SEPUSTUS.

Saatuaan eväänsä, leipää ja lihapasteijaa kahdeksi
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riaksi sekä vähän lihapulverisuklaata, olivat he pian valmiit
lähtöön ja saivat, samoin kuin Baltokin, jonka oli mentävä
jälestäpäin, määräyksensä. Tavaroista oli ennen kaikkia koneet, päiväkirjat y. m. otettavat huomioon, ja muista tavaroista
niin paljo kuin kantaa voitiin; itsestään oli selvää, ettei ruokavaroja jätetty ollenkaan.

Vene valmiina lähtöön.
(Valokuvan mukaan.)

niin lähtivät he menemään laaksoa mitä parhailla onnentoivotuksilla ja mitä kauniimman ilman vallitessa ja me
jatkoimme veneen rakentamista. Alkujaan oli tarkoitukseni
ollut tehdä veneestä pitkä ja kapea, että se olisi keveämpi
soutaa; vaan Sverdrup arveli, että siinä olisi siten paljo ompelemista. Parempi oli hänen mielestään käyttää teltan lattiaa
semmoisenaan kuin se oli, antaa sille vain veneen muoto ja
paikata vuotavimmat kohdat. Sillä tavoin siitä ei tosin tule
mikään komea alus, vaan se valmistuu paljoa nopeammin, ja
merimiehen tuumaan minä tietysti heti suostuin.

Ja
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Onnettomuudeksemme olimme, kuten jo olen maininnut,
jättäneet purjekinttaan itärannalle. Jos meillä se olisi ollut,
olisi ompeleminen käynyt paljo joutuisammin; nyt täytyi meidän sulin käsin pistää neula kovan vaatteen läpi. Paljoa suurempi kiusa oli sitte vielä hyttysistä, jotka laskeusivat kasvoille,
kaulalle ja käsille ja purivat hävyttömästi. Niistä oli mahdoton
päästä erilleen; ne olivat melkein pahempia kuin itärannan
sääsket.

Jonkun aikaa koetettuani ommella ja huomattuani, etten
pystynyt työhön, jätin sen toisille, jotka siinä niin kuin monessa
muussakin olivat todellisia mestareita, ja otin kirveen sekä
menin metsään, se on lähellä olevaan pajuvitikkoon, hakemaan laivaamme sopivia kaaripuita. Pensaikko oli paikottain
niin korkeaa, että minä kerrassaan katosin näkymättömiin ja
ojennetulla kädellä töin tuskin yletyin latvoihin. Täällä oli
paljo paksuja pajuja, tapasimpa oksia, jotka juurelta olivat korttelin mittasia. Vaan ne yleensä olivat vääriä, ja kelpokalun
löytäminen oli varsin vaikeaa. Vihdoin onnistuin saamaan
niin monta, jotta tulimme toimeen. Ne eivät olleet suoria eikä
siljoja, vaan paremman puutteessa ne menivät, ja illalla oli vene
valmis. Se oli kilpikonnan kuoren muotoinen. Me koettelimme sitä lähellä olevassa lammessa ja se rennosti kantoi
meidät molemmat, ja me olimme äärettömän tyytyväiset siihen.
Se oli 2,56 m. (noin 8 jalkaa) pitkä, 1,42 m. (4 jalkaa 6
tuuma) leveä ja 61 sentim. syvä.
Airot meillä eivät vielä olleet valmiit. Olin tosin löytänyt joitakuita kaksihaaraisia pajuja, joita aijoimme käyttää aironlavoiksi pingottamalla purjevaatetta haarukan väliin, ja aironvarsiksi ajattelimme käyttää bambusauvoja; vaan en ollut saanut niitä vielä valmiiksi. Niin kuin edellisinä päivinäkin, oli
minulla nytkin ankara päänsärky, ja kaikki työni kävi hitaasti.
Seuraavana aamuna (syyskuun 28 p:nä) oli Baltonkin lähdettävä toisten luo. Ennen hänen lähtöä syötiin vähän einettä
josta Balto kertoo:
»Nansen oli laittanut itselleen evästä, jonka oli laskenut
riittävän siihen, kun pääsevät Godthaabiin, vaan kuitenkin piti
meidän siitä vähän syödä; sillä he arvelivat merellä saavansa
ampua joitakin lintuja, niin että jonkun kerran saavat lämmintä
ruokaa. Syötyämme kysyin minä: »Oletko, Sverdrup, syönyt
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Silloin vastasi hän: »Enpä ole; olen yhtä nälilläni nyt kuin syömään ruvetessani.» Nansen sanoi silloin:
»Kaikkia muuta, elä ole milläsikään, Sverdrup! Kun tulemme
Godthaabiin, niin kyllä saat laukkusi täyteen!»
Balto lähti, ja tuo reipas poika kiiti kadehdittavan keveästi
laaksossa, vielä sinä iltana ehtiäkseen toisten luo, aivan sisämaanjään juurelle.
Puolipäivän aikaan meidänkin neljä airoa oli valmiina ja
vene vesille työnnettävänä. Tuhtojen saanti oli pahinta. Siihen meillä nimittäin ei ollut mitään muuta kuin kapea pyöreä
teodoliti-jalka yhdeksi ja kaksi ohutta bambukeppiä toiseksi
tuhdoksi. Erään ruumiini osan takia toivon, että kuluu pitkät
ajat siihen, kun taas saan niin kapean istuimen.
Yhtä niukan päivällisen syötyämme kuin einekin oli, käärittiiin telttaan makuusäkit, vaatteet ja kaikki mitä ei mukaan
otettu. Kaikki peitettiin niin hyvin kuin voitiin mahdollisen
sateen varalta, ja suuria kiviä vieritettiin päälle. Veneeseen
otettiin kaksi säkkiämme, joissa oli paita, sukkia, kengät, päällyshousut, vanttuut, sadevaatteet ja muutamia muita välttämättömyyksiä. Sitä paitse olimme lainanneet lappalaisilta peskit,
niihin yöksi kääriytyäksemme, sekä kallokkaat heinineen. Sitte
meillä vielä oli valokuvauskone tarpeineen, läkkipeltilaatikko,
jossa oli pyssyn patrunia sekä 12 hernemuhennoskakkua, toinen laatikko, jossa oli 7 naulaa lihapulverisuklaata, purjevaatesäkki (pikkaleipää, 1 rasia maksapasteijaa, 3 naulaa voita ja 5
pemmikanikakkua), minun purjevaatelaukkuni, jossa oli 33 lihakorppua, 2 kuppia, joita käytettiin myös äyskäreinä, keittoastia,
jona käytettiin keittiön ylimmäistä osaa, sekä lopuksi pyssy.
Niin kuin näkyy, mahtui meidän laivaamme melko paljo.
Kun kaikki oli valmiina, lähdettiin liikkeelle. Ensin kuletettiin tavarat hietikolle ja sitte veneeseen. Me toivoimme voivamme soutaa jokia pitkin ja sitte pistäytyä mereen. Vaan
täälläkin piti ihan odottamattomien vastuksien kohdata meitä.
Joki oli nimittäin niin matala, että siinä ei käynyt soutaminen,
ja jos molemmat olimme veneessä, niin soutaminen kaikessa
tapauksessa oli mahdotonta. Minä kun olin raskaampi, menin
jalkaisin hiedikkoa, ja Sverdrup koetti yksinään sauvoa veneessä. Vaan siitä ei ollut isoa apua: hänen täytyi kahlata
kylmässä vedessä ja vetää venettä jälessään, ja se oli hapanta

kyltiksesi?»
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huvia. Ainoastaan muutamissa harvoissa paikoin voi hän sauvoa, vielä harvemmissa soutaa, ja hitaasti se kävi.
Meillä oli mitä uskomattomimpia ja monenlaisia kiusoja.
Me usein saimme kahloa pehmeässä savessa ja vedessä nivusia
myöten, ja jalat uupuivat, kun puolipäivää olimme kulkeneet
tässä liejussa, johon jalat imeytyivät kiinni, niin että ne tarttuivat lujaan joka askeleella. Vihdoin tulimme muutamaan
niemeen, josta olimme luulleet pääsevämme avoveteen. Vaan
täällä huomasimme, että vielä oli pitkältä jälellä. Joki jakautui
haaroihin, ja mataloittui niin, että ei kannattanut enään vetää
venettä. Se oli kannettava jälellä oleva taival. Vaan kun ilta
oli jo kulunut myöhäiselle, oli parasta pysähtyä.
Me kannoimme veneen ylös kumotaksemme sen teltaksemme. Sitte toimme tavaramme ja muutimme kuivaa jalkoihin, joka, pitkällisen kahlomisen jälkeen kylmässä vedessä,
tuntui varsin hyvälle. Sitten haimme itsellemme hyvän nuotiopaikan ja teimme kuparilangasta sangan keittoastiaan, jolla
nyt hain joesta vettä, ja sillä aikaa Sverdrup teki nuotion, sillä
poltto-ainetta täällä oli runsaasti. Palatessani oli jo nuotio loimuamassa iloisesti, jolle pata ripustettiin, ja kun me vedimme
yllemme peskit ja istuimme nuotiolle, niin oli meillä hyvin
kodikasta.
Me olimme tästä nauttineet tarpeeksi kauan odotellen
veden alkavan kiehumaan, kun pata sisältöineen syöksyi tuleen, jonka kaikille tahoille juokseva vesi sammutti äkkiä.
Padan korvukset, joissa sanka oli kiinni, olivat sulaneet ja saivat siten aikaan onnettomuuden. Meidän piti alkaa taas alusta.
Vihdoin me kuitenkin saimme, ilman uusia vastuksia, hernevellin keitetyksi.
Taas on ihana yö. Iltaruskon viimeinen hohde oli vaipunut tunturin taakse lännessä, tähdet alkoivat tuikkia mustenevalla taivaalla, jossa revontulet, kuten tavallisesti, leikkivät
öisiä leikkejään. Pian tuli myöskin kuu ja hymyili meille molemmille, jotka istuimme sammuvalla nuotiolla puhellen Grönlannin sisämaanj äästä kuin kaukaisesta unesta.
Iltasemme syötyämme etsimme kumpikin itsellemme pajupensikon, jonka alla vetäysimme kyyryyn peskeissämme ja
nukuimme. Veneen käyttämisen telttana huomasimme olevan
turhan vaivan.

Kahdeskolmatta

Meriretki purjevaateveneellä.

feuraavana

luku.

—

Tulo Godthaabiin.

aamuna (syyskuun 29 p:nä) kannoimme veneen
hiedikon yli mereen. Pahempaa kuin mikään muu koskaan, oli veneen kanssa kulkea pehmeässä savessa. Jalat vajosivat ja imeytyivät kiinni joka askeleella. Vihdoin pääsimme
meren reunaan ja laskimme alas veneen palataksemme noutamaan jälelle jääneet tavarat.
Näkyi suuret joukot lokkeja; olimme iloinneet ajatellessamme saavamme tuoretta ruokaa; vaan ne pysyttelivät yltämättömällä välimatkalla. Kun olimme saaneet kylliksemme
saven polkemisesta, niin pidimme edullisempana kantaa tavaramme maata myöten, niin mäkistä kuin se olikin.
Veneen luo tultuani taas, näin sen uiskentelemassa kaukana merellä. Vesi oli nimittäin sillä aikaa noussut niin, että
hiedikon ulommainen pää oli kerrassaan veden alla. Vaikka
olimme panneet veneen kauas veden rajasta, niin oli Sverdrup
kuitenkin ollut niin varovainen, että oli sen sitonut kiinni saveen pystytettyyn vaajaan. Kantaessani tavaramme muutamaan niemeen meren luona, kahlasi Sverdrup veneen luo ja
souti sen niemen rantaan. Ja niin oli vihdoinkin, kun vuorokauden olimme ponnistelleet, tämäkin este vihdoin voitettu, ja
olimme päässeet avonaisen veden varteen.
Söimme päivällisemme ja lähdimme ensimmäiselle merimatkallemme, joka oli tehtävä vuonon pohjoiselle rannalle?
jossa aijoimme pitää pitkin rantaa. Me nyt iloksemme huomasimme, että veneemme ei ollut niinkään raskassoutuinen kuin
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olimme luulleet. Ei se tosin ollut mikään pikakulkijahöyry,
vaan me kuitenkin pääsimme eteenpäin ja tulimme vuonon yli
mielestämme ihmeellisen lyhyessä ajassa. Pitävyys ei ollut
muuten sen ominaisuuksia: se vuoti niin, että sitä melkein joka
kymmenes minutti piti tyhjentää.
Lahti, joka meillä tässä oli edessämme, oli meidän käsityksemme mukaan tavattoman kaunis, rannalla hiljainen, ystävällinen laakso, loivarinteisten, ruskeiden kumpujen ja matalain
pyöreiden harjujen ympäröimänä, yleensä sellainen seutu, joka
mahtoi olla erinomainen poronjahtipaikka ja jossa porot mahtoivat hyvin viihtyä. Anteeksi runollinen lukija, vaan kaikki,
mikä voitiin sovittaa ruuan ja riistan yhteyteen, se meitä nyt
enin huvitti ja sitä pidimme kauniimpana luonnossa. Ja minun
täytyy tunnustaa, että meillä ei nyt ollut silmiä näkemään
todellista, oikeaa luontoa, korkeine, taivasta tavottavine vuorihuippuineen, karuine, lumipeitteisine tunturineen, jyrkkine kuiluineen ja muine hedelmättömyyksineen, jota Ameralikvuonolla
on paljo tarjolla. Sellainen luonto soveltuu paremmin todellisille luonnonystäville, joilla on täysi vatsa, lämmin puku ja

hyvä höyrylaiva.
Me kulimme nyt Ameragdlan jyrkkää pohjoisrantaa ja
laskimme illalla maalle muutamalla paikalla, jossa saimme veneen maalle ja löysimme jotakuinkin hyvän makuupaikan, joita
ei tällä rannalla ollut monessa paikassa. Me emme sinä päivänä olleet ehtineet pitkältä, vaan olimme kuitenkin hyvillämme saadessamme taas kulkea merellä. Mutta parasta meistä
oli se, että 46 päivän paastoamisen jälkeen kuivalla ruualla
saisimme taas tuoretta ruokaa ja syödä oikein kyllältä. Minä
olin nimittäin veneretkellämme ampunut 6 suurta isolokkia
(Larus glaucus). Olin ensin ampunut sivu muutamia kertoja
liian pitkiltä välimatkoilta, vaan sitte tuli vihdoin muuan lokki
kohtuullisen lähelle, putosi, ja sitte ei ollut puutetta enään.
Lokit ovat nimittäin uteliaita. Jos heittää kuolleen lokin mereen, niin tulevat ne sitä katselemaan; sillä tavoin putoili toinen toisensa jälkeen, ja me saimme tarpeeksi.
Me päätimme illalliseksi syödä näitä suuria lintuja kaksi
mieheen. Ne nylettiin, pantiin kaksi kerrallaan pataan ja keitettiin vähän aikaa. Sverdrupilta sittemmin kerran kysyttiin,
perkkasimmeko ne. »Enpä tiedä varmaan,» vastasi hän; »minä
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kyllä näin Nansenin jotakin kaivelevan niistä, luultavasti vähän
suolia ja loput menivät velliin».
»Miltä maistui?»
»Pa—

—

rempaa ruokaa en ole ikinäni syönyt.» Ja se oli totta. Meistä
tuntui, ettemme koskaan ole syöneet mitään, jota olisi voinut
verrata tähän, Herkullisin kananpoika ei voinut olla parempaa.

Isolokin ampuminen purjevaateveneestä.
(A Bloch, osa valokuvan mukaan.)

En mene päättämään, oliko siihen syynä hyvä ruokahalumme,
vai erityinen valmistamistapamme. Emme sitä tuumineetkaan,
vaan raastoimme lintuja kynsin ja hampain, niin hyvin ja joutuin kuin voimme. Ja ruttoon kaksi lintua oli kadonnut paineen ja sorkkineen. Sitte ryhdyimme tyyneemmin kahteen
toiseen ja joimme vellin palanpaineeksi.
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Sanoin ei voi kuvata näiden kahden villimiehen hyvinvointia, jotka sinä iltana istuivat Ameragdlan pohjoisella rannalla ja kourin kaivoivat padassa, tavattoman komeain revontulten himmentäessä nuotion valoa. Revontulet loimusivat sekä
etelässä että pohjoisessa, vaan yhtäkkiä aivan kuin mahtava
myrsky ajeli ne yli koko taivaan ja puski liekkejä edellään taivaan navalle yhdeksi valopyörteeksi. Se oli aivan kuin palava
tuli; melkein silmiä huikasi. Sitten myrsky laantui, valo väheni
vähitellen ja lopuksi kuleksi vain joku himmeä säde tähtitarhalla, joka nyt taas päilyi entisessä loistossaan. Siinä olimme
ihmeissämme. Sellaisia revontulia en ole ikinä nähnyt ennen
enkä jälkeen. Ja allamme vuono makasi mustana.
Seuraavana (syyskuun 3o:nä) päivänä ei meillä ollut yhtä
hyvää onnea kuin edellisenä. Edeltäpuolisten saimme nimittäin
vastatuulen, joka lopulta puhalsi niin rajusti, että me sorruimme
takasin ja pieni raakunkuoremme hyppi ylös ja alas aalloilla,
niin että usein näytti siltä, että se meidät huiskauttaa merenpohjaan. Vaan se oli kuitenkin hyvä merivene: ei pisaraakaan
vettä tullut muuten kuin pohjan läpi vuotamalla, ja sitä tietä
tuli runsaasti. Vaan raskas se oli soutaa vastatuuleen. Meidän
piti sen vuoksi laskea maihin, ja panimme maata odotellessamme tuulen tyyntyvän iltapuoleen. Ja niin kävikin, ja me
lähdimme taas taipaleelle. Ei viipynyt kauan, ennenkuin olimme Nuan niemessä, josta Itivdlekvuono tunkeutuu pohjoiseen
päin, seutuun, joka ei ole niin jylhä ja hajanainen kuin meidän
ympärillä oleva luonto, ja joka oli hyvä poromaa mataloilla

kanerva- ja jäkäläkasvuisilla harjuilla.
Ilta oli kaunis ja tyyni soutaessamme yli vuonon, joka
oli pisin matka, minkä veneellä olimme tehneet. Vaan se menestyi erinomaisesti, ja pimeänhämyssä tulimme eteläpuolella
olevalle niemelle. Täällä kiipesimme ylös syömään vähän
iltasta. Me emme tavanneet poltto-ainetta emmekä vettä ja
sen vuoksi saimme syödä ruuan kylmiltään ja juoman puutteessa, joka muuten ei ollut mitään uutta. Me aijomme jatkaa
vielä matkaamme yöllä; vaan uhkaavia pilviä kohosi lännessä
synkän tunturiseudun yli vuonon pohjoispuolella. Pimeni niin,
että olisi ollut vaikea nähdä eteensä. Me päätimme sen vuoksi
jäädä tähän ja nukahtaa vähän odottaessamme kuun valoa.
Venettä kantaessamme ylös, Sverdrup luiskahti mereen ja se
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ei ollut juuri hauskaa, kun oli maatameno eikä sanottavasti
muuttaa ylleen.
Ilma ei parantunut, ja me nukuimme kirkkaaseen päivään
asti seuraavana aamuna (lokakuun i p:nä), joka valkeni kirkkaaksi päiväpaisteeksi ja toi vienon myötätuulen.
Puolipäivän aikaan tulimme vuonon pohjoispuolelle, jossa
nousimme maalle ja söimme vankan päivällisen, kaksi lokkia
mieheen ja velliä, jolle ei ole vertaa. Lokkiliemeen pantiin
herneitä ja leipää, ja se oli niin voimakasta, että me ihan tun-

vaatteita

»

Levähdyspaikkamme lokakuun

i

päivän aamuna.

(Valokuvan mukaan.)

simme voimain vahvistuvan juodessamme sitä litrottain. Me
söimme iloksemme, kylliksemme ja enemmänkin. Sillä paikalla,
johon olimme paneutuneet, oli variksen marjoja (Empetrun
nigrum) runsaasti, ja se on selvä, että me söimme niitä jälkiruuaksi. Ne maistuivat sanomattoman hyvälle. Kasvikset ovat
terveellisiä, ja niitä emme olleet pitkiin aikoihin saaneet. Me
söimme ensin seisallamme, sitte istuillamme, vaan sekin kävi
vaivaksi ja me paneusimme pitkällemme. Ja sillä tavoin jaksoimme syödä uskomattoman kauan.
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Maalle laskiessamme oli ollut ihan tyyni, vaan nyt rupesi
tuulemaan kova pohjoinen, joka kulki vuonolle. Ei ollut ajattelemistakaan soutaa sitä vastaan ,* meidän täytyi maata ja syödä
variksen marjoja. Lopulta laiskuimme niin, ettemme vitsineet
poimia niitä; me vyörähdimme nyt vatsallemme mättääseen ja
hyplimme huulilla, ja siihen olimme nukahtaneet ja nukuimme
iltaan asti. Vaan silmät aukastua oli siinä taas marjoja edessä,
suuria, mehuisia ja mustia, ihan suun alla, ja ei muuta kuin
alkaa taas, kunnes nukahdettiin uudelleen. Jos on totta, mitä

Godthaabia kohti.
(Th. Holmboe, valokuvan mukaan.)

ahmaaminen on suurimpia syntejä, niin me molemmat, jotka sinä päivänä söimme variksen marjoja Ameralikvuonolla, saamme kärsiä kauhean rangaistuksen. Muuten minua
ihmetyttää kovasti, ettei rangaistus seurannut heti; vatsamme
mahtoivat olla tavattoman venyviä.
Sydänyön aikana tyyntyi, ja minä herätin Sverdrupin.
Illalla oli Sverdrup, huolimatta variksen marjoista, sen verran
jaksanut liikkua, että oli koonnut nuotioaineita ja hakenut vettä
siltä varalta, että yöllä ehkä syödään. Keitettiin ja syötiin
sanotaan, että

kaikella kiireellä.

Klo

i

aikaan olimme veneessä ja raittiilla
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voimilla nyt liikuttelimme airoja, ja joutuisasti kulettiin maan
rantaa pitkin sysimustassa yössä. Virvaliekki paloi niin voimakkaasti, että tuskinpa enemmän eteläisimmilläkään leveysasteilla; aironlavat olivat kuin sulattua hopeaa, ja kun ne koskettivat veteen, niin kipunoi ja tuikki syvälle vedenpinnan alle
säihkyvä loiste. Se teki syvän vaikutuksen näiden jyrkkäin
vuoriseinäin juurella, jossa yön pimeässä ei nähnyt paljo muuta
kuin virvatulien säikeet, joita syntyi ja jotka katosivat ja pyörivät kaukana jälessämme veneen vanavedessä.
Sinä päivänä näytti siltä kuin meillä olisi ollut onni mukana,
ja se ei ollut meitä hemmotellut isosti. Tuli hyvä tyyni ilma,
ja pitääksemme höyryä korkeana, niin kuin sanoimme, syydimme puita pesään lujasti: lihapulveria ja suklaata, joita otettiin tiheään ja runsaasti. Se näytti auttavankin, sillä matka
sujui nopeasti.
Päivän koitolla kuulimme muutamassa paikassa, kun
lepuutimme airoja, riekkojen kaakotusta rinteellä ihan päällämme. Olisi ollut helppo ampua niitä, vaan mielestämme ei
ollut aikaa meillä sitä varten pysähtyä ja laskea maalle, ja niin
osoitimme sankarillista luonteenlujuutta soutamalla tämän herkullisen ruuan äärestä.
Koko edeltäpäivällisen kulimme hyvää vauhtia, melkein
ollenkaan levähtämättä. Koko sillä matkalla, jonka soudimme,
olivat rannat niin äkkijyrkät, että ainoastaan parissa kohdin oli
mahdollista päästä maalle. Puolenpäivän aikaan olimme hämmästykseksemme lähellä vuonon suuta. Kun täällä tapasimme
kauniin, tasarantaisen niemen, niin laskimme maalle. Paikka
näytti olevan hyvin mieluinen, sillä siellä näkyi kivikehiä monien eskimotelttain jäleltä, ja joukottain hylkeenluita ja muuta
sellaista kaikkialla ympäriinsä.
Ilomme siitä, että olimme ehtineet niin kauas, oli rajaton.
Se meni melkein yltiömäisyyteen. Godthaabiin ei mahtanut
olla enään pitkältä ja sen tähden söimme päivällisen, joka oli
muhkeampi vielä kuin eilinen; meillähän ei enää ollut syytä
säästelemään. Me laitoimme niin hienoja ruokia, ettei tähän
asti vielä koko matkalla oltu sellaisia syöty. Ensimmäinen
ruokalaji oli »frutte di mare», s. o. merisarviaisia, joita olin koonnut rannalta suuret määrät. Niiden munasarjat maistuvat erinomaisilta, melkein kuin ostronit. Sitte oli lokkia ja teistiä lintu-
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liemen kanssa, jossa oli runsaasti hernemakkaraa ja leipää, ja
sitte suuret määrät voita ja leipää, ja joka eilen ei ollut syönyt kyllikseen variksenmarjoja, hänelle oli tätä lajia ylellisesti
jälkiruuaksi. Minä tiedän itse, että meillä oli kuta kuinkin vaikea päästä veneisiin, ja suurella ponnistuksella minä sain kumarretuksi airot käsiini. Kun sitte jälestäpäin halusin saada
Sverdrupin oikein hyvälle tuulelle, niin ei minun tarvinnut
muuta kuin muistuttaa päivällistämme suurella telttapaikalla
Ameralikvuonolla.
Hämmästykseksemme saimme nyt purjetuulenkin. Onni
oli meille kummallisen suosiollinen sinä päivänä, ja vaikka vatsamme olivat pullollaan, niin mentiin hyvää vauhtia eteenpäin.
Ainuvia mustia kohtia elämässämme nyt olivat kohtuuttoman
kapeat puikot, joilla istuimme. Asianomaista ruumiin kohtaa
pakotti niin, että olisin melkein suonut, ettei minulla sitä olisi
ollutkaan. Onni harvoin on täysin kirkas täällä maailmassa.
Me tulimme mereen vuonolta ja ihanimman auringon laskussa näimme meren, saaret ja karit leviävän edessämme.
Taivaan pehmoinen ja runsas väriloisto kuvastui veteen, joka
keinuskeli tummien saarien ja karien ympärillä, ja nämä näyttivät vaappuvan irrallaan hehkuvassa avaruudessa. Me herkesimme soutamasta; voimakas kotoinen tunnelma valtasi meidät.
Aivan samalla tavoin ovat säiden särkemät saaret hajallaan meressä siellä kotona: ajattelee ehdottomasti vaahtopylväitä ja pehmeitä, läpikuultavia sumuharsoja niiden ympärillä,
ja niiden takana ovat vuonot. Ei ole ihme, että esi-isiämme
tämä maa veti puoleensa.
Voimakkain vedoin soudimme pohjoista kohti myöhäiseen
illalla; vaan kun oli kova vastavirta, niin täytyi meidän lopulta
laskea maalle muutamaan niemeen. Oli silloin noin 9 aika,
ja kun laskusta heitetään pois lyhyt eineen ja yhtä lyhyt puolisen aika, olimme istuneet kapeilla puikoillamme 20 tuntia.
Ei voi kieltää, ettei sellaisessa tapauksessa tuntuisi hyvälle, kun
saa oikoa jäseniään leveämmällä alustalla.
Jos päivällinen oli ollut ylöllinen, niin iltanenkaan ei ollut
sitä huonompi. Ensi kerran sen jälkeen kun lähdimme Jasonista, saimme punnitsematta ottaa ja niin paljo kuin halusimme
herkkujamme, leipää, voita ja maksapasteijaa; varsinkin voita
me ahmasimme. Ja sitte jälkiruuaksi lihapulverisuklaata niin
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paljo kuin syödä jaksoimme, ja se merkitsee että me söimme
sitä uskomattomia määriä. Erittäin hyvälle huomasimme maistuvan, kun panimme sitä viipaleen suuren voipalasen sisään.
Vettä joimme sokerin ja sitronamehun kanssa, ja koetimme
parastamme, ettei mitään tästä kaikesta, jota niin kauan olimme
säästäneet, olisi jälellä ihmisten ilmoille tullessamme, jossa
nämä olisivatkin arvottomia.
Viime kertoja me, ennen ihmisten luo tulemista, nautimme nyt näistä ihmeen ihanista illoista. Istuessamme vuorella tähtikirkkaan taivaan alla, tuntui meistä, kuin heittäisimme
hyvästit tälle luonnolle ja tälle elämälle, johon olimme niin
kasvautuneet ja joka meille oli tullut niin rakkaaksi.
Matkamme oli nyt pian lopussa. Meillä oli ollut monet
vaiheet ja monia odottamattomia esteitä, vaan olimme onnellisesti kestäneet ne kaikki, olimme murtautuneet ajojään läpi
ja kulkeneet rannikkoa pitkin, yli sisämaanjään, ja vastatuulesta huolimatta, yli vuonon mitättömällä veneellämme; meillä
oli ollut ankara työ ja kieltämättä kärsineet paljo saavuttaaksemme sen päämaalin, joka nyt oli lähellä
ja miltä nyt
tuntui? Tuntuiko niinkuin tuntuu onnellisesta voittajasta? Mitä
minuun tulee, niin täytyy minun vastata: ei. Minun oli mahdoton tuta muuta kuin, että vatsa oli täynnä, ja sehän oli hyvä
sekin; vaan päämaali? Sitähän olimme liiaksi kauan odottaneet; se tuli vähän äkkiarvaamatta.
—

Me kytristyimme peskeihimme kumpikin kanervamättäällään vuoren rinteellä ja nukuimme tämän viime yön paljaan
taivaan alla mitä makeinta unta pitkiin aikoihin.
Vasta isolla päivällä (lokakuun 3 p:nä) me vihdoin nouseskelimme. Tuuli, joka jo kauan oli ollut salmelle Godthaabia
kohti, kutsui meitä työhön. Vaan tämä oli ensi kerta, kun
emme pitäneet kiirettä; pääsemmehän hyvissä ajoissa perille.
Me söimme einettä koettaen rehellisesti saada lopetetuksi
eväämme. Me söimme maksapasteijaa ja leipää, vaan erittäinkin voita ja suklaata haukkailimme vihasesti. Meidän kuitenkin täytyi luopua siitä puuhasta ja lähteä merelle. Edeltä puolisten pääsimme muutamaan heti Godthaabin eteläpuolella olevaan niemeen, jossa näimme useita eskimolaisia telttoja ja suuren europalaisen talon. Sitten jälkeenpäin saimme tietää, että
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se oli Uusi Herrnhut, muuan niitä asemia, joita saksalaisella
herrnhutilais-lähetyksellä on Grönlannissa.
Kun me yhtäkkiä saimme vastatuulen, niin päätimme
täältä maata myöten mennä Godthaabiin, ja me sen vuoksi
käänsimme rantaan, jossa jo joukko eskimolaisia, varsinkin
vanhoja vaimoja, jotka juoksujalassa tulivat asunnoistaan, oli
kokoontunut puhellen ja meluten ja samallaisia liikkeitä tehden
kuin itärannalla olimme nähneet. Meistä erotus oli vähäinen:
samoja muotoja, sama rumuus ja sama rasvankiiltoinen ystä-

vällisyys.
He kasaantuivat ympärillemme, auttoivat meitä tavaroiden
kantamisessa ja veneen vetämisessä maalle. Kaikki kävi korvia särkevällä melulla, naurulla ja meitä kumpaakin raukkaa
ihmeteltäissä, jotka tulimme »veneen puoliskolla«. Tämä nimitys oli varsin sattuva, sillä meidän aluksemme oli todella
kuin veneen keulapuolisko.
Seisoessamme siinä ja laitellessamme korjuuseen venettämme ja muita arvokkaita tavaroita välittämättä ihmisistä
.ympärillämme, joita emme ymmärtäneet, näimme nuoren miehen juoksevan meidän luo. Hän oli grönlantilaisessa puvussa,
vaan päähineensä oli eroava, niinikään muotonsa, joka oli valkoverinen, oli ihan toisenlainen kuin eskimolaisilla. Ei voinut
erehtyä otaksuessa, että se, samoin kuin hänen koko käytöksensä oli suoraan tuotu Kuninkaan kaupungista.
Hän tuli meidän luo ja tervehti. Minä vastasin, ja hän
sitte kysyi: »Do you speak english?« Lausuminen ilmaisi tanskalaisuutta ja minä epäröin vastaanko hänelle englannin kielellä, vaan hän onneksi kysyi heti: »Are jou englishmen?«
Nyt huoleti voin vastata puhtaalla norjankielellä. »Ei, me
olemme norjalaisia.« »Saanko luvan kysyä nimeä?«
»Minun
nimeni on Nansen, ja me tulemme sisämaanjäältä.«
»Oh,
minun
onnitella
teitä!«
niin arvelinkin! Suokaa
Ensimmäisiä kysymyksiäni oli laivakulusta Tanskaan.
Oliko laiva mennyt jo? Godthaabista oli viimeinen laiva mennyt kaksi kuukautta sitte, eikä ollut mitään laivaa, johon nyt
voisi ehtiä. Ainoa mahdollisuus olisi, jos kerkiäisimme Ivigtutiin Fox-laivaan; vaan se sieltä lähtee lokakuun puolivälissä,
ja sinne oli 70 penikulmaa.
Tämä oli varsin ikävä uutinen. Siellä sisämaanjäällä oli
—

—
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juuri ajatus Europaan menevään höyrylaivaan ehtimisestä
meitä kannustanut; tämä ajatus oli aina kummitellut aivoissamme eikä ollut koskaan suonut meille hetkenkään rauhaa.
Me olimme aina lohduttaneet itseämme, että saisimme vaivamme korvata laivassa, ja nyt oli tämä laiva mennyt paljoa
ennen kuin alotimme jäämatkamme. Koko tuulentupa kauniista toiveista luhistui nyt kokoon. Varsinkin oli ikävää toisten vuoksi, joilla oli läheisiä sukulaisia ja ystäviä, joita kaipasivat, ja muutamalla oli vaimo ja lapsia. Usein he olivat puhelleet, miten hauskaa on, kun nyt pian pääsevät kotia. Nyt
saisivat tänne jäädä talveksi, ja kotona olijat luulisivat heidät
aikoja sitte kuolleiksi. Se ei saanut tapahtua. Sana piti heti
panna menemään Foxille, joka oli ainoa toivomme.
Puhellessamme siinä tuli vielä toinenkin europalainen paikalle. Se oli hra Voged, saksalainen lähetyssaarnaaja. Hän
toivotti meidät tervetulleiksi eikä päästänyt meitä talonsa sivu.
Tämä oli sama rakennus, jonka olimme ensiksi nähneet ja jota
käytettiin sekä kirkkona että lähetyssaarnaajan asuntona.
Oli äkillinen muutos tulla taas huoneeseen. Yksinkertainen sisustus tämän hurskaan miehen talossa meistä tuntui melkein mitä suurimmalta ylellisyydeltä. Jo tuolille istuminen oli
kummallista, ja valkoisella liinalla katetussa pöydässä syöminen, kahvelin ja veitsen käytteleminen valkoisilla poslinilautasilla oli ihan ihmeellistä. Vaan hyvälle maistui? Sitä en uskalla varmaan sanoa? Kieltämättä oli suloista syödä tuolla
ulkona tulen ääressä, repiä lokkeja kynsillä ja hampailla, ilman
kahvelia, lautasta, ilman minkäänlaisia tapoja.
Syödessämme tuli Godthaabin kirkkoherra Balle ja heti
hänen jälessään tohtori Binzer. Tieto meidän tulostamme oli
jo levinnyt siirtokuntaan, ja he olivat heti ehättäneet tänne toivottaakseen meitä sydämmellisesti tervetulleiksi.
Nyt syntyi kysely ja kertominen matkastamme, ja kuunneltiin puhettamme mitä suurimmalla huomiolla ja jännityksellä. Me lähdimme sitte liikkeelle heitettyämme hyvästit rakastettavalle isäntäväellemme.
Me hämmästyimme isosti ulostullessamme, kun satoi. Me
olimme siis kuin onnen suosikit tulleet ihmisten ilmoille parhaaseen aikaan. .Sade olisi ollut kaikkea muuta, vaan ei
hauskaa pienessä ruuhessamme. Kun meille oli luvattu, että
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tavaramme varmaan lähetetään jälkeemme, lähdimme tihusateessa kukkulain yli Godthaabiin.
Vihdoin tulimme muutamalle vuorenkukkulalle, jonka juurella koko siirtokunta levisi allamme. Siinä ei ollut erittäin
paljo taloja: 4 tahi 5 pientä europalaista, ja joukko grönlantilaisia taloja sekä korkealla asemalla oleva kirkko. Ne kaikki

Bolette, sekarotuinen grönlantilaisnainen, Godthaabista.
(Valokuvan mukaan.)

olivat laaksossa pienen lahden rannalla. Tanskalainen lippu
liehui korkeassa riuvussa mäellä sillan luona. Ihmisiä vilisi
tällä pienellä paikalla. Nähtävästi oli lähdetty ulos nähdäkseen
noita satumaisia sisämaanihmisiä, jotka olivat tulleet veneen

puoliskolla.
Me laskeusimme alas. Vaan tuskin olimme päässeet talojen lähelle, kun kanunan laukaus jyrisi merellä
sitte toi—
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jymisevää tervehdystä. Kanunain jyristessä jätimme hyvästit sivistykselle, kanunain jyristessä astuimme taas sivistyneeseen maailmaan, sillä siihen on Grönlannin
länsirantakin luettava. Olisi voinut uskoa, että me olimme
hyvin sotaisia henkilöitä. Miten monta laukausta ammuttiin,
en tiedä, vaan koko joukko niitä oli. Pienillä ihmisillä lippuriuvun luona oli paljo puuhaa ampuessaan, ja me astelimme
taloryhmään, jossa grönlantilaisia miehiä ja naisia seisoi pitkissä
riveissä molemmin puolin tietä. Somissa puvuissaan olivat he
koko soman näköisiä, varsinkin naiset. Hymy ja ystävällisyys
loisti vastaamme kaikilta kasvoilta. Oli aivan kuin auringon
paistetta olisi ollut kaiken yli. Vaan kas, tuolla on europalaisia
naisia. Ne olivat siirtokunnan neljä tanskalaista naista, jotka
tulivat meitä vastaan ja joille me nyt esiteltiin. Omituiselta
tuntui nähdä näiden nahka- ja housupukuisten kaunotarten
nen

—

sitte vielä

—

seassa europalaisia lenin geitä.

Siirtokunnantoimitsijan luona, jossa rouva omasta ja poissa
olevan miehensä puolesta toivotti meidät sydämmellisesti tervetulleiksi, juotiin pitkämatkaisten vierasten tervetuliaismalja ja
tohtori kutsui meidät päivälliselle 4 ajaksi.

Siihen oli hyvä aika, vaan sen tarvitsimme vähän siistitäksemme. Meidät opastettiin ylimäär. siirtokuntakirjurin Baumann'in kamariin, joka oli unehtumattoman pieni huone vintillä, ja siellä soittolaatikko soitti »viimeistä ruusua», kun me
ensi kerran näimme kauhuiksemme peilissä likaiset ja ahavoittuneet kasvomme. Me emme näyttäneet juuri »salonkimiehiltä»,
niin kaualle aikaa kun ei oltu käytetty saippuaa eikä muutettu
liinavaatetta. Sanomattoman hyvälle tuntui, kun sai pistää
päänsä vesiastiaan ja toimittaa oikein suursiivouksen. Aivan
puhtaita meistä ei tullut heti ensi pesulla. Ja sitte muutimme
puhtaat alusvaatteet, jotka meillä oli mukana ollut sisämaanjään yli tullessamme. Me tunsimme itsemme uusiksi ihmisiksi
ja olimme erinomaisen hyvällä tuulella valmiina lähtemään
tohtorin hienoille päivällisille.
Niin olimme me itse siis hyvässä satamassa, vaan nyt piti
niin pian kuin mahdollista saada apua tovereillemme Ameralikvuonossa. Hehän eivät tienneet, olimmeko tulleet onnellisesti
perille, vai menneet merenpohjaan, jättäen heidät siellä maan-
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sisässä nälkäkuolemalle. Sitte oli heti saatava sana lähetetyksi

Foxeille.
Me koetimme saada tämän toimitetuksi heti jälkeenpuolisten, vaan emme onnistuneet. Heti perille tultuamme puhkesi etelästä myrsky, niin raju, että eskimolaiset, jotka ovat
huonoja merimiehiä, kun eivät ole kajakissaan, eivät uskaltaneet
lähteä veneellä. Sana Fox'ille oli lähetettävä yhdellä tahi kahdella kajakkimiehellä, vaan siirtokunnassa emme tavanneet
yhtään, joka tällaisella ilmalla olisi lähtenyt. Meidän piti odottaa seuraavaan päivään.
Sitte tuli yö ja oli aika mennä levolle. Sverdrup oli yötä
Frederiksenillä, seudun timperin ja venemestarin luona, ja minulle annettiin Baumannin huone.
Omituiselle tuntui paneutua oikeaan sänkyyn, kun puoleen vuoteen en ollut sellaisessa laitoksessa maannut. Minä

venytin suoraksi itseni pehmeällä vuoteella, ja koko olentoni
läpi virtasi ääretön hyväntunne; ehkäpä osaksi sen tiedon synnyttämä, että olin saavuttanut pyrintöni. En kuitenkaan saanut
niin hyvää unta, kuin olisi luullut. Oli liian pehmyt maata,
olin tottunut makuusäkkiin, alustana jää tahi vuori, ja ehkäpä
oli jotakin vähäistä kaipuuta takaisin.
Lokakuun 4 p:nä aamulla herätti minut levottomista unen-

näöistäni nuori grönlantilainen keijukainen, joka tuli ja tarjosi
uusi nautinto. Tämän
minulle teetä ja voitaleipää sänkyyn
varaisen aterian jälkeen nousin ylös ja menin ulos katselemaan
kaupungille.
Rannalla oli elämää ja liikettä. Oli juuri maalle tuotu
hylesaalis läheiseltä kalastuspaikalta, ja oltiin täydessä touhussa
niiden kanssa. Menin sinne Baumannin kanssa. Tämä oli aivan
uutta nähdä. Siellä oli paljo grönlantilaisia naisia, jotka käärityin hihoin olivat toimessa hylkeiden ympärillä. Toiset laskivat
niistä verta astioihin, toiset ottivat suolia pois tahi leikkasivat
lihoja ja ihraa. Kaikki otettiin talteen.
Katseltuamme kylliksi tätä veristä näytelmää ja ihmeteltyämme grönlantilaisten naisten reippaita ja nuorteita liikkeitä
ja kauniita muotoja, joita oli useita heidän joukossaan, menimme Sverdrupin luo kuulustelemaan oliko hän jo nukkumasta
noussut ja siinä tapauksessa kutsuaksemme häntä eineelle siirtokuntatoimitsijan luo. Kun astuimme sisään, niin Sverdrup ja
—
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Frederiksen istuivat syömässä herkullisessa pöydässä, jossa oli
lämpimiä, paistetulta riekkoja, läskiä ja paljon muuta. Minä
pahoilin, että hän oli ehtinyt jo syödä eineen, kun olin toivonut,
että saisimme syödä yhdessä. Siihen ei ollut mitään estettä,
arveli Sverdrup; tämä oli nyt hänen ensimmäinen eineensä,
vaan niin hyvän asian voi uudistaa toisenkin kerran. Hän on
heti valmis ryhtymään uudestaan eineelle. Ja niin hän tekikin
ja söi toisen eineen meidän toisten kanssa.
Tätä tapaa muuten jatkoi Sverdrup: hän söi ensin Frederiksenin luona ja sitten siirtokuntatoimitsijan luona ja sillä tavoin siis kaksinkertaiset ateriat. Kolmena päivänä kävi hyvin,
vaan sitte ei vatsa kestänyt enään, ja hänen täytyi maata
puolipäivää. Muuten viipyi kauan aikaa, ennenkuin kukaan
meistä tunsi oikein kylläksi syöneensä ja alkoi syödä niin kuin
muut ihmiset.

Syyskuun 4 p:nä puolipäivän aikaan onnistuttiin vihdoin
tapaamaan mies, joka arveltiin sopivaksi sananviejäksi etelään
ja joka oli halukas ottamaan asian toimittaakseen. Hänen nimensä oli David ja hän oli Uudesta Herrnhutista. Hän menisi
20 peninkulmaa etelämpänä olevaan Fiskernsesiin
ja sieltä
hankkii kajakkimiehiä, jotka toimittavat postin edelleen. Minä
lupasin hänelle, että jos sana ehtisi Fox'iin, niin hän sekä toiset kajakkimiehet saisivat ylimääräisen palkkion.
Minä kiireessä kirjoitin kirjeen Ivigtutin kryolitilouhoksen
johtajalle, joka yhtiö omistaa Fox'in, ja toisen kirjeen laivan
kapteenille. Näissä kirjeissä pyysin, että laiva tulisi noutamaan
meitä Godthaabista, viedäkseen meidät kotia, jos jotenkaan
voitiin se tehdä. Syynä, minkä vuoksi sitä esitin, sen sijaan
kuin olisin pyytänyt kapteenia odottamaan meitä Ivigtutissa,
kunnes ehtisimme sinne, oli se, että sellaisilla huonoilla ilmoilla
oli mahdotonta laskea, miten kauan aikaa meni toisten noutamiseen Ameralikvuonosta ja sitte venematkalla Ivigtutiin.
Laiva voittaisi aikaa tulemalla itse meitä hakemaan.
Sen tapauksen varalta, että kajakkiposti ehtisi Fox'iin,
vaan tämän olisi pakko mennä meitä noutamatta, kirjoitin
muutamia rivejä valtioneuvos Gamelille, kertoen tulomme ja
muutamin piirtein retkikunnan matkasta. Sitä paitse sai kajakkimies samallaisen kirjeen Sverdrupilta hänen isälleen.
Kajakkimies lupasi lähteä matkalle heti jälkeen puolisten.
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Hän koettikin, vaan, mikäli sitte sain tietää, oli hänen pitänyt
kääntyä takaisin, ja useita päiviä viipyi ennen kuin hän pääsi

menemään.
Kun illalla yhä oli paha ilma, ehdotti kirkkoherra, että
pari kajakkimiestä lähetettäisiin toveriemme luo tervehdyksillä,
että olemme tulleet perille, ja samalla vähän ruokavaroja ensi
hätään. Tästä ehdotuksesta tulin hyvin hyvilleni, ja kun kirkkoherra sai käsiinsä kaksi reipasta miestä, Terkelin ja Hoseaksen Sardlokista, jotka sattuivat olemaan siirtokunnassa, tuli
naisille kiire laittamaan lähetettävää, kaikkia valituita herkkuja.
Ne pantiin kahteen kajakkiin ja lisäksi minun toimittamani
tavarat, vähän vahvempaa ruokaa niin kuin voita, läskiä ja
leipää, sekä vielä hyvä joukko tupakkaa, piippuja, niissä muuan
suuri tanskalainen, pitkävartinen poslinipiippu ja naula tupakkaa erityisesti Baltolle. Minä nimittäin olin jäämatkalla hänelle
luvannut tupakkaa eräänä päivänä, kun hän oli ollut tavallista
nopsempi. Kun kajakit niin olivat valmiit, annoin, kirkkoherran ollessa tulkkina, Torkelille tarkan selityksen, missä toiset
olivat tavattavissa ja näytin hänelle kartalta, jota hän hyvin

hyvästi ymmärsi.
Seuraavana aamuna (lokakuun 5 p:nä) lähtivät he matkalle ja jo seuraavan päivän aamupuolella he olivat perillä.
Lokakuun 5 p:nä koetti myöskin muuan vene lähteä Arneralikvuonoon, vaan palasi takaisin parin tunnin kuluttua. Grönlantilaiset eivät ole mitään kestäviä soutajia. Jälkeen puolisten
lähti vene taas matkalle eikä, kumma kyllä, sitä näkynyt sitte;
vaan, niin kuin sittemmin saimme kuulla, se ei ollut päässyt
kuin muutamaan pieneen saareen vähän etelämpänä, ja siellä
miehet makailivat monet päivät tulematta takaisin, vaikka siirtokuntaan ei ollut kuin tunnin soutumatka. Sen selittää se
seikka, että he siinä tapauksessa eivät olisi saaneet päiväpalkkaa ja sitä paitse ei olisi ollut niin hauska kuin teltassa; eivätkä
he sieltä siirtyneetkään ennen kuin olivat syöneet kaikki ruokavaransa.

Seuraavana päivänä (lokakuun 6:na) saapuivat siirtokunnantoimitsija Bistrup sekä saksalainen lähetyssaarnaaja Heincke
Umanakista, joka on herrnhutilainen lähetyspaikka vuonon
perällä, 9 penikulmaa Godthaabista. Siirtokunnantoimitsija oli
ollut siellä tarkastusretkellä, kun hänet tapasi siirtokunnasta
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lähetetty kajakkiposti tuoden kirjeen, jossa hänelle ilmoitettiin
meidän tulostamme. Hän ja hra Heincke olivat heti lähettäneet kaksi kajakkimiestä noiden neljän miehen luo, jotka, sen
mukaan mitä kirjeessä sanottiin, olivat Ameralikvuonon perukassa. Nämä kajakkimiehet veivät myöskin ruokavaroja häneltä
sekä hra ja rva Heinckeltä, ja heille annettiin määräys olemaan
miesten luona vuonossa auttamassa heitä.
Jo 7 p:nä Terkel ja Hoseas tulivat takaisin Ameralikvuonosta tuoden kirjeen Dietrichsonilta, joka sanoi, että heidän
nyt oli hyvä olla, kun oli yllinkyllin ruokaa ja tiesivät että
Sverdrup ja minä olimme hyvässä tallessa Godthaabissa. 9 p:nä
ilma muuttui vihdoin sen verran suotuisaksi, että naisväen vene,
jonka olin saanut lainata lähetyssaarnaaja Voged'ilta, ja jota
soutamaan lähti enimmäkseen grönlantilaisia naisia, kykeni lähtemään Ameralikvuonoon. Sinä päivänä lähti saaresta tuo toinenkin vene, valasveneeksi sanottu, oltuaan siellä koko ajan.
Me nyt voimme odottaa tovereitamme pian, ja grönlantilaiset olivat hyvin jännityksissään; he olivat uteliaita näkemään
varsinkin lappalaisia, sillä sellaisia ihmisiä he eivät ennen olleet
nähneet. Nuo kaksi kajakkimiestä, jotka olivat käyneet vuonossa, olivat muuten kertoneet hyvin tarkkaan kohtauksensa
miesten kanssa siellä. »Siellä oli kaksi miestä sitä lajia, joilla
on pitkä parta
vaan
niin eskimolaiset nimittävät norjalaisia
sitte oli siellä kaksi, jotka olivat niin kuin me, ja niillä oli
kummallinen puku» j. n. e. Heillä oli siis selvä käsitys, että
lappalaiset, kaikesta erilaisuudesta huolimatta, olivat kansaa,
joka oli sivistyskannalla, mikä oli lähinnä heidän omaansa, ja
joka kokonaan erosi sekä tanskalaisista että norjalaisista.
Vihdoin lokakuun 12 p:nä he tulivat, jo koko siirtokunta,
europalaiset ja grönlantilaiset, olivat heitä vastassa rannalla.
Se hämmästys, jonka lappalaiset herättivät grönlantilaisissa, oli
suuri; he sanoivat lappalaisia naiskansaksi, kun he olivat pitkissä nutuissa niinkuin europalaiset naiset ja nahkahousuissa
niinkuin grönlantilaiset naiset. Balto näytti olevan mielissään
kaikesta siitä huomiosta, jota hän herätti ja oli hyvin puhelias
Ravna oli hiljaa, niinkuin tavallisesti. Hän tuli minun luo,
nyökäytti päätään ja otti minua kädestä kiinni; hän ei puhunut
paljo, vaan silmistä loisti tyytyväisyys ja ilo.
—

—

Kolmaskolmatta

luku.

Jälkimmäiset Austmannalaaksossa.

tämä

kirja on jo paisunut paljoa suuremmaksi kun alkujaan
oli laskettu. Minulla sen vuoksi ei ole tilaa kuin lyhyelle
otteelle Dietrichsonin kertomuksesta noiden neljän jälelle jääneen olosta Austmannalaaksossa. Samalla liitän muutamia Balton lausunnolta samoista tapauksista.
Noilla kolmella, Dietrichsonilla, Kristiansenilla ja Ravnalla, jotka, kuten lukija muistanee, syyskuun 27 p:nä aamulla
lähtivät laaksoa ylöspäin, oli paluumatka monessa suhteessa
vaivaloisempi kuin tulomatka. Joet olivat paisuneet, jää järvillä
upotti, ja niitä kiertäissään täytyi heidän kiipeillä jyrkkiä vuorenrintuuksia ja pahoja riuttoja. Siitä huolimatta saapuivat
he illalla, vaikkakin jo pimeän tultua, tavaroidemme luo ylimmäisen järven luona, jonka olen nimittänyt Austmannalammeksi.
Ensimmäiset päivät käytettiin tavaroiden kantamiseen vuonolle. Öillä he nukkuivat paljaan taivaan alla sinne jätetyssä
makuusäkissä. Jo toisena iltana tuli Balto heidän luo. Hän
kertoi kiertäneensä kaikki muut järvet paitsi Langvandetia.
Tästä hän oli koettanut mennä yli, ettei olisi tarvinnut tehdä
suurta kierrosta. Järvelle laskeutuessa oli jää hyvänlaista;
vaan kuta edemmäksi hän tuli, sitä heikompaa se oli, kunnes
keskellä järveä se oli niin huonoa, että hänen täytyi ryömimällä mennä, ja siten hän töin tuskin pääsi toiselle rannalle.
Heitä oli nyt neljä yhdessä makuusäkissä.
Kun he vuonomatkalla seuraavana päivänä (syyskuun
29 p:nä) tulivat Langvandetille, aikoi Balto, sanoo Dietrichson,
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muutaman pienen lahden poikki; hän tällä
kertaa otti sukset jalkaansa ja veti kelkkaa jälessään. »Kun
minulla oli kartan teko laaksosta ja sen vuoksi minun piti lakkaamatta pysähdellä ja poikkeilla syrjään, päätin, saavuttaakseni
toiset pikemmin, oikaista samaa tietä kuin Baltokin. Järvelle
tullessani otin siis sukset ja menin jäälle vetäen kelkkaa jälessäni. Tultuani puolimatkaan, huomasin jään sujuvan, vaan kun
näytti olevan toinen jää alla, menin edelleen. Jää heikkeni
yhä, toinen jää loppui alta, ja lopulta oli vain hienoja telejä,
joita myöten kulin. Nyt oli koetettava lyhintä tietä päästä
maalle; vaan lopulta jääteli ei enään kannattanut minua, ja
minä vajosin suoraan jään läpi. Suksien päästäminen jaloista
oli silmänräpäyksen asia, kun ne eivät olleet sidotut, ja minun
piti uimalla mennä loppumatkan, 15 a 20 kyynärää rantaan.»
Balto, joka myöskin oli ollut vähällä pudota järveen ja
joka oli kuullut, että Dietrichson aikoi mennä järven yli, oli
tullut paikalle, ja hän kuvaa tapausta seuraavasti: »Kun pelkäsin, että hän, Dietrichson, menee huonon jään poikki, otin
huilun (joksi hän sanoi pieniä merkkitorvia, joita meillä oli
mukana) ja juoksin muutamalle harjulle ja puhalsin. Dietrichson
vastasi heti, ja minä menin sinne nähdäkseni miten käy.
taas koettaa mennä

kun tulin sinne, oli Dietrichson jäällä, ja minä näin,
heikkoa, ja minä huusin: tule tänne rantaan! Vaan
hän ei tullut. Sitte hän hiihti vielä muutaman askeleen, ja sitte
katosi hän jäiden sekaan. Silloin huusin: »Anna kelkan mennä
ja ui rantaan!» Hän teki niin ja ui rantaan ja me otimme
hänen taskustaan hänen koneensa, etteivät liian kastuisi.

»Juuri

että se oli

»Sitte emme tienneet mitään neuvoa, miten saisimme kelkan rantaan, vaan Dietrichson sanoi: »Minä uin kelkan luo
ja tuon sen rantaan». Silloin minä sanoin: »Elä tee sitä. Sinä
vilustut, ja sinä ihan turmelet itsesi.» Ja sitte minä huusin
Kristiansenille, että hän tulisi ja toisi pitkän sauvomen, bambukepin ja köyden, jotta saataisiin kelkka rantaan, mutta Dietrichson ei välittänyt siitä, vaan meni taas jäälle. Heti kun hän
tuli muutamalle jääteliile, kallistui se ja Dietrichson meni umpipäihin järveen. Hän ui taas rantaan. Minä juoksin muutamalle kalliolle ja huusin niin paljo kuin jaksoin. Kristiansen
juoksi silloin toiselle kalliolle ja huusi: »Mikä on hätänä?»
—

412

JÄLKIMMÄISET AUSTMANNALAAKSOSSA.

Minä huusin takaisin: »Tule tänne bambukepin ja köyden
kanssa! Dietrichson on pudonnut järveen, ja kelkka on jäällä.»
»Kristiansen säikähtyi kovasti. Hän luuli että Dietrichson
on hukkunut, ja että kelkka vain oli jälellä. Kristiansen juoksi
kepin ja köyden kanssa niin pian kuin voi, ja sitte me vedimme
kelkan ja pyssyn rantaan ja menimme nuotiolle, jossa toiset
keittivät kahvia, ja olimme siellä yötä, sillä Dietrichson oli aivan
likomärkä.»
Lokakuun 2 p:ltä kertoo Dietrichson: »Pari tuntia sen jälkeen kun me aamulla olimme lähteneet Hanhilammelta, tulimme
pitkälle,' jyrkälle, vaan kutakuinkin tasaiselle, ruohoa kasvavalle mäelle. Me laskimme täällä kelkat maalle ja panimme
niihin muut tavarat, ja nyt mentiin hyvää vauhtia ja helposti
joelle, joka juoksi ihan mäen juurella; vaan täällä ei näyttänyt
ensinkään lupaavalta. Jokea ei voinut tutakaan. Niiden neljän päivän kuluessa siitä kun viimeksi olimme täällä, oli vesi
kohonnut nelinvertaisesti.

»Siitä meidän piti yli, sillä alempana se kulkee sille puolen, jossa olimme ihan pystöjyrkän vuorenseinän juurella, niin
että siellä oli ihan mahdoton päästä kulkemaan, ja sitä paitse
telttamme ja muut tavarat olivat toisella puolen. Parhaalla
kahlauspaikalla oli joki ainakin 100 kyynärää leveä ja tämä
matka oli kulettava kolmeen kertaan, kun meidän, kaikki tavarat saadaksemme, oli tuotava ne kahdessa osassa.
»Lappalaiset olivat vaatepäällä, siten vähänkään suojellakseen itseään jääkylmältä vedeltä, vaan Kristiansen ja minä
riisuimme housut ja sukat, jotta ne olisivat sitte kuivat. Saappaat meillä oli jalassa, etteivät jalat loukkautuisi terävissä kivissä.
Virta oli kova, ja meidän piti sen vuoksi kunkin ottaa bambusauva käteen, jolla tukea itseämme ja tunnustella pohjaa; sillä
jos olisimme kompastuneet, niin tuskin olisimme jaloillemme
enään päässeet, kun selässä oleva raskas taakka olisi pitänyt
huolen siitä, että pää pysyi veden alla ja jalat ilmassa.
»Kylmää huvia oli kahloa nämä kolme-, neljäsataa kyynärää jääkylmässä vedessä vatsaansa myöten. Kristiansenilla
ja minulla olivat sääret sinisinä, kun me vihdoin pääsimme kahlomasta; vaan hierottuamme ja saatuamme kuivat vaatteet
päällemme, saimme jalat lämpiämään täydellisesti, jota vastoin
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lappalaisten täytyi pitää märät vaatteet yllään, väännettyään
niistä enimmän pois.« Sellaisia vaivoja heillä oli vielä monet
kestettävinä.
Jo samana päivänä jälkeen puolisten pääsivät he vuonolle
ensimmäisen kuormansa kanssa, ja seuraavana päivänä
siis
samana päivänä kun me tulimme Godthaabiin
oli kaikki
—

—

tavarat

tuotuina.

»Ruokavarat nyt laskettiin ja näkyi,« sanoo Dietrichson,
»että meillä oli, paitsi pemmikania pitemmäksi ajaksi, leipää 6:ksi
ja hernemakkaraa 5 päiväksi, jos söimme näitä aineita minimimäärän. Rasva-ainetta meillä ei ollut ollenkaan, kun se oli
jo loppunut 5 päivää sitte, eikä suolaakaan, jota useat retkikunnan jäsenet viime aikoina olivat kovasti kaivanneet.
»Me nyt joka päivä voimme odottaa sanaa tovereiltamme.
Olimmepa toivoneet, että kun me tulemme tavarain kanssa
vuonolle, niin on siellä veneitä hakemassa meitä. Vielä ei
meillä ollut syytä levottomuuteen; vaan vielä kahdeksan päivän kuluttua kuulematta heistä mitään, täytyy meidän koettaa
maitse päästä siirtokuntaan; sillä silloin täytyy meidän pitää
heitä menneinä miehinä, ja siihen saakka kaikki ruoka-aineet,
paitse pemmikania, ovat loppuneet. Tätä ainoaa ravintoainetta
meillä on sen verran jälellä, että voimme lähteä sellaiselle
matkalle.
»Teltan edustalle teimme nuotion ja sen ympärille paneusimme levolle, jonka tarpeessa olimme. Koko jälkeenpäivällisen vietimme siis pitkällämme pehmoisessa kanervikossa, iloisina siitä, että pahin pula tavaroista oli nyt ohi ja että toivossa
oli nyt pian ruokasammat ja paremmat päivät.»
Seuraavat päivät kuluivat enimmäkseen lepäillessä.
Kun Dietrichson lokakuun 6 p:nä oli jahtiretkellä niemellä,
jossa Sverdrup ja minä vihdoinkin pääsimme syvälle vedelle
purjevaateveneellämme, kuuli hän yhtäkkiä pyssyn laukauksen. »Minä ehätin,« sanoo hän, »harjanteelle katsomaan, näkyisikö ketään, ja pian huomaankin kaksi grönlantilaista, jotka
tulivat niemelle päin, myttyjä ja säkkejä selässä. He kantoivat tavaroita eskimolaisille omituisissa leveissä kantohihnoissa,
jotka menevät otsan yli. Kun minä heille huusin, pysähtyivät
he heti, ja me astuimme toisiamme vastaan. Näkyi silloin, että
he olivat kajakkimiehiä, jotka toivat sanan Nansenilta. He
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antoivat minulle kirjeen, jossa hän ilmoitti meille tulleensa
onnellisesti perille, että hän lähettää meille ruokavaroja ensi
päiviksi, ja että veneitä runsaimmilla varustuksilla tulee meitä
pian noutamaan. Myrskyn takia ei hänelle ollut tähän asti
mahdollista saada ketään lähtemään. Minä tietysti käännyin
heti takaisin saattamaan grönlantilaisia leirille.
»Minä olin ollut nälissäni kuin susi koko päivän, vaan
siitä huolimatta olin säästänyt vähäpätöisen päivällisosani, vähän lihakorppua ja pemmikania, syödäkseni sen vasta kun tuli
päivällisen aika. Nyt tiesin, että missään tapauksessa meidän
ei tarvinnut nyt enään pelätä hätää ja sen vuoksi voin huoleti
jo heti syödä päivälliseni. Minä en viivytellytkään sen kaivamisessa esiin, ja yks-kaks se oli syöty.«
Teltalla otettiin heidät riemuhuudolla vastaan. Ensin luettiin kirje, »sitte ryhdyttiin käsiksi myttyihin,« sanoo Dietrichson, »ja uteliaina kuin lapset joulupöydän ympärillä, aukasimme
toisen toisensa jälkeen. Me riemuitsimme nähdessämme kaikkia noita hyviä tavaroita, leipää, lihaa, kahvia, tupakkaa y. m.,
vaan erittäinkin iloitsimme voista ja läskistä. Tosi herkkuja
ei puuttunut myöskään, sillä Godthaabin tanskalaiset naiset
olivat pitäneet huolta siitä, että torttuja ja muita makeisaineita
oli mukana. Me rupesimme heti syömään, eikä kukaan meistä
ole ahminut rasvaa koskaan niin kuin sinä päivänä, sillä me
olimme ihan hulluja siinä suhteessa.«
Balto kertoo tästä tapauksesta: »Kun Dietrichson oli mennyt, korppuja taskussaan, nousin minä vuorelle, joka oli 30
jalkaa korkea. Heti kun tulin harjalle, näin kolme miestä tulevan sinne päin, jossa minä olin. Yhden heistä tunsin, Dietrichsonin, joka oli tavannut ne miehet, jotka oli lähetetty Godthaabista meille tuomaan ruokavaroja. Minä juoksin heti teltalle ja kerroin kahdelle, jotka siellä olivat, nähneeni ihmisiä
tulevan. He eivät tahtoneet uskoa, vaan minä kokosin kuivaa
puuta ja tein tulen ja hain vettä ja täytin kahvikeittiön ja
panin sen tulelle, siihen kun miehet tulivat, sillä minä pidin
tiettynä, että heillä oli kahvia mukana.
»Heti kun he olivat tulleet teltalle, katseli Dietrichson,
mitä he olivat meille ruuaksi lähettäneet Godthaabista. Minä
näin, että Nansen oli minulle lähettänyt piipun ja tupakkaa.
Minä otin heti piipun ja tupakkaa ja aloin tupruuttaa kelpo-
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lailla, kun toiset söivät. Tuuman vahvuisia leipäviipaleita leikattiin, niiden päälle levitettiin puolentuuman vahvuiselta voita,
ja voin päälle pantiin läskiä, ja päälle juotiin kahvia
»Kun vielä olimme syömässä», jatkaa Dietrichson, »kuulimme pari laukausta niemeltä, jossa olin tavannut grönlantilaiset, ja heti näkyi kaksi miestä kukkulalla niemen tällä puolen.
He tulivat leirille ja antoivat meille kirjeitä Umanakista: yhden
siirtokunnantoimitsija Bistrupilta ja toisen muutamalta grönlantilaiselta, kirjanpainaja Mölleriltä (molemmat Godthaabista ja käy»

mässä Umanakissa), sekä kolmannen saksalaiselta

lähetyssaar-

naajalta, hra Heinckeltä. Paitse kirjeitä, oli heillä hroilta
Bistrupilta ja Heinckeltä virvoituksia, jotka vielä olivat kajakeissa.
»Nämä kirjeet meitä ilahduttivat suuresti ja tekivät selittämättömän hyvän vaikutuksen; sillä niiden lämpimät ja sydämmelliset sanat ilmaisivat meille, että pian tulemme ihmisten
luo, jotka vilpittömästi iloitsevat tulostamme ja ottavat meidät
vastaan avosylin.
Kaksi kajakkimiestä, jotka oli lähetetty Umanakista, jäi,
kuten on jo mainittu, leiripaikalle, vaan Terkel ja Hoseas palasivat heti. Kristiansen ja Balto lähtivät Umanakin miesten
kanssa hakemaan tavaroita kajakeista niemen luota.
»Kun he palasivat uusien tavaroiden kanssa,» sanoo Dietrichson, »niin tuli taas juhlallinen myttyjen purkaminen. Huudettiin aina joka eri tavaralaadun nimi, ja kun yksi huusi arrakkia, toinen sokeria ja sitte kolmas kynttilöitä, niin heti teimme
yhteisen päätöksen, että vietämme iltaa teltassa juoden arrakkitotia. Kun jo oli myöhäinen, niin ryhdyimme heti siihen; keitettiin vettä, pantiin sokeria ja arrakkia sekaan. Punssimme ei
tuntunut olevan hyvin väkevää, sillä Balto oli keittänyt kohtuuttomasti vettä. Siitä ei kuitenkaan ollut vahinkoa, sillä kun
kaikki kävi ympäri, niin se olikin paloviinaa, jota punssiin käytettiin; väkevämpää ei olisi voinutkaan juoda. Sellaisenaan
kuin se nyt oli, maistui se erinomaiselle.»
Balto, asiantuntija tässä suhteessa, sanoo kertomuksessaan,
että »punssi tulee ohutta, kun yhdestä pullosta paloviinaa on
valmistettava 6 pulloa punssia;
se ei maistunut kerrassaan
millekään.»
»Sikareitakaan ei puuttunut, ja pian me lähetimme vai—
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tavia savupilviä telttaan, aivan kuin olisimme tahtoneet korvata
vahingon, jonka tässä suhteessa olimme kärsineet. Nansen kirjoitti, että hän ja Sverdrup elivät kuin prinssit Godthaabissa;
vaan yhtä tyytyväisiä mekin olimme tällä hetkellä, ja me
olimme kaikki yhtä mieltä siitä, että tämä oli hauskin ilta teltassa, sillä kun tiesimme, että toverimme olivat onnellisesti
päässeet perille ja että me joka päivä voimme odottaa veneitä,
niin olivat kaikki huolet haihtuneet.
»Teltassa oli mitä vilkkain kielisekamelska: norjaa, lappia
ja eskimokieltä. Kun meillä paitse merkkikieltä oli grönlantilainen sanakirjamme ja kielioppi, niin ei ollut vaikea tulla toimeen vieraidemme kanssa. Toinen heistä, Peter, oli pyytömies
Godthaabista, toinen, Silas, kelpo poronampuja Umanakista.
Molemmat olivat järkimiehiä, he osasivat lukea ja kirjoittaa,
vieläpä piirustaakin. Heidän tekemänsä kuvat muutamista
rakennuksista Godthaabissa ja Umanakissa olivat niin hyvin tehtyjä, että me sitte nähdessämme rakennukset tunsimme ne heti.
»Vasta myöhään illalla menimme levolle. Kristiansen,
Balto ja minä konttasimme toiseen säkkiin, Ravna ja grönlantilaiset toiseen. Uni ei kuitenkaan tullut heti, sillä meidän
vieraamme, kun olivat makuulle päässeet, rupesivat heti veisaamaan virsiä. He veisasivat kolme virttä ja lukivat sitte
Isämeitänsä.»

Seuraavana päivänä Silas meni poronjahtiin. Dietrichsonia
halutti kovasti mukaan, vaan ei voinut jättää tovereitaan, kun
näiden hänen määräyksensä mukaan oli sinä päivänä kannettava tavarat edemmäksi niemelle päin, syvän veden rantaan.
Kertomuksessaan siltä päivältä Dietrichson kirjoittaa:
»Köyhää ateriaamme syödessä sisämaanjäällä tuli kerran puheeksi, mitä ruokaa silloin mieluummin tahtoisimme. Me kaipasimme kovasti rasvaa ja sen vuoksi kaikki äänestimme voipuuroa. Nansen silloin lupasi, että saamme sitä, kun tulemme
Godthaabiin. Niiden hyvien tavarain joukossa, joita hän oli
lähettänyt, olikin voita ja nisujauhoja. Ensimmäinen lämmin
ruoka-ateriamme, tavarat saatuamme, oli sen vuoksi tuo usein
puheena ollut puuro, eikä ruokahalua puuttunut. Alussa me
vähän arvelimme, oliko viisasta tyydyttää ruokahalunsa niin
täydellisesti, vaan sitte tuumasimme: Pyhy, kun olemme kes-
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niin paljo muuta, niin kestämme kai tämänkin, ja niin
ammensimme itseemme niin paljon kuin jaksoimme.
»Me vielä makailimme ruohikossa ruuan päälle, tupruutellen piippujamme, kun näimme Silas ystävämme mäellä. Hän
kantoi jotakin suurta ja raskasta selässään. Oliko se todellakin
poro? Toiset sanoivat on, toiset ei. Vaan sitte näimme poron
sarvien haarottavan olkapäiden yli, ja me olimme kaikki hyvillämme, vaan lappalaiset ihan hurjistuivat, sillä nyt he vihdoin
saivat maistaa kansallisruokaansa. Balto juoksi vastaan, hyppi
ja tanssi hänen ympärillään eikä tiennyt, miten parhaite osoittaisi iloaan.
Pata pantiin heti tulelle taas. Vaikka ei ollut tuntikautta
enemmän kulunut voipuuron syönnistä, olimme taas kelpo touhussa poronlihan, ytimien ja talin kimpussa ja sellaisella voimalla, että kaikki mitä Silas oli tuonut mukanaan, oli syöty
ennen iltaa.
»Näkee siis,» sanoo Dietrichson, »että vatsamme olivat
jotensakin joustavia, ja että ajatuksemme näinä päivinä liikkuivat etupäässä ruuan ympärillä. Vaan se lienee anteeksi
annettava, kun ajattelee, että me olimme niin nälistyneitä,
ettemme koskaan tunteneet itseämme täyteläisiksi, ei silloinkaan, kun olimme syöneet niin paljon kuin jaksoimme.»
»Siitä lähtien,» sanoo Balto, »tulivat paremmat päivät. Me
aloimme unohuttaa ankaran muokan, jonka olimme kärsineet,
nälän, janon, kylmän ja ikävän sisämaanjäällä.»
Seuraavana päivänä grönlantilaiset kävivät hakemassa
jäännösporon, ja nyt he saivat runsaasti lihaa. Dietrichson
kertoo myös, että Peter lahjoitti heille riekon, jonka hän oli
ampunut; »kuitenkin hän ensin otti siitä sisälmykset, jonka me
luulimme hänen tekevän perkatakseen riekon meille; vaan suureksi hämmästykseksemme söi hän ne ja ne näyttivät hänestä
maistuvan erinomaiselle.»
Vielä kului monet päivät, ennenkuin veneet tulivat. Heillä
vuonossa oli, kumma kyllä, kaunis ilma, kun merellä raivosi
myrsky.
»Vihdoin lokakuun 11 p:nä aamulla 7 aikana,» sanoo
Dietrichson, »herätti meidät makeasta unestamme pyssyn laukaus. Aavistaen heti, mitä se oli, hyppäsin säkistä, tempasin
pyssyn ja patrunan, pistin pääni teltan oven raosta ja ammuin
täneet
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ilmaan vastaukseksi. Pikaan olimme nyt vaatteissamme ja seisomassa ulkona, katsellen vieraita. 'Tuolla se on!' kuulimme
huudettavan, ja edessämme olevan mäen takaa ilmestyi nyt
toinen grönlantilainen toisensa jälkeen; kerrassaan vilisi. Miehiä ja naisia, kaikkiaan 14 henkeä, lähestyi meitä puhellen
innokkaasti, ammuskellen myötäänsä pyssyillään. Tultuaan
meidän luo, astui muuan heistä esiin, Terkel nimeltä, ja ilmoitti
meille puoleksi tanskan- puoleksi grönlanninkielellä, että he
olivat tulleet kahdella veneellä meitä noutamaan.»
Teltan olimme purkaneet monta kertaa, vaan ei
koskaan sillä kiireellä kuin tänään. Pian oli kaikki kääröissä.
Kukin muukalainen otti taakan, ja sitte lähti koko karavaani
veneille.»
Niin pian kuin suinkin työnnettiin veneet vesille. Vuonon
pohjoispuolella pysähdyttiin kahvin keittoon, ja ruokaa jaettiin
nyt grönlantilaisille, jotka aikoja sitte olivat lopettaneet eväänsä.
»Ystävämme poronampuja», kirjoittaa Dietrichson, »kestitsi nyt
maanmiehiään heidän mielestään herkullisimmilla osilla porosta.
Mahalaukku otettiin ulos, ja yksistään sen näkeminen sai grönlantilaisilta veden valahtamaan suuhun. Se avattiin varovasti,
ja sisältö jaettiin herkkusuille, jotka osansa syötyään nuolivat
sormensakin ettei olisi mitään hukkaan joutunut tätä harvinaisen hyvää ruokalajia.»
Matka kävi sitte joutuisasti. Naisväen veneen piti pian
pysähtyä ja se piti vetää maalle, jotta märkä nahka sai vähän
kuivaa; vaan toinen vene, jossa retkikunnan jäsenet olivat, jatkoi matkaansa. Dietrichson kuvaa matkaa näin:
»Päivän kuluessa kaunistui yhä ilma, ja puoliväivän aikaan
meillä oli säteilevä auringonpaiste. Vuono oli peilinkirkas
ympärillämme, ja korkeat jyrkät tunturit, jotka sen ympäröivät,
ihailivat kuvaansa tyynessä vedessä. Me olimme pitkällämme
valkeaksi maalatun veneen perässä, varsin mukavasti siinä loikuen, ja huoleti voimme antautua ihailemaan suurta luontoa
ympärillämme. Kun aurinko myöhemmin alkoi laskea ja vuoret loivat pitkät varjonsa veteen, niin näytti siltä kuin luonto
olisi tehnyt juhlallisen vaikutuksen grönlantilaisiinkin, jotka
ennen olivat olleet niin hilpeitä ja ilosia, sillä vilkas keskustelu
ja iloinen nauru vaikeni vähitellen, kunnes lopulta syntyi hil»

—
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—
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Sillä tavoin soudettiin pitkän aikaa; ainoastaan airojen
loiske häiritsi hiljaisuutta. Ei mitään elämää näkynyt: koko
luonto lepäsi. Lopulta hiljaisuus alkoi grönlantilaisista tuntua
painostavalle. Mahtavan luonnon kuolonhiljaisuuden vakavuus
valtasi veneen väestön ja yhtäkkiä virittivät he virren. Sitä
seurasi toisia virsiä, ja veisatessa kulki vene pimentyvässä

yössä.

Seuraavana päivänä he sitte saapuivat Godthaabiin.
Dietrichsonin päiväkirjassa siitä aamusta on: »Puolenpäivän aikaan tänään laskimme saapuvamme Godthaabiin. Mitähän ihmiset sanovat meistä? Me, luuna ja nahkana, tukka ja
parta pitkinä sekä kolmen kuukauden vanha lika ruumiillamme,
olimme linnun pelätin näköisiä. Vuonon perukassa olimme
turhaan koettaneet lämpimällä vedellä ja hiekalla saada enintä
likaa pois; vaan siihen tarvittiin saippuaa, ja sitä meillä ei
ollut.
Me olimme ja jäimme sen vuoksi yhä likaisiksi. Uusi
puhdistusyritys olisi ollut yhtä turha.»
Dietrichson lopettaa kertomuksensa näin: »Kun laskimme
maihin siirtokunnassa, otti meidät vastaan sydämmellisimmästi
tuleva isäntäväkemme, siirtokunnantoimitsija Bistrup ja rouvansa, sekä kaikki muut tanskalaiset perheet, jotka nyt olivat
tulleet rannalle tervehtimään meitä tervetulleiksi.»
»Kuudentoista päivän eron jälkeen olivat retkikunnan
jäsenet nyt taas koolla lokakuun 12 p:nä. Päämaali oli saavutettu, kaikki olivat hyvässä kunnossa tulleet tanskalaiseen siirtokuntaan länsirannalla, kulettuamme Grönlannin jäätikön poikki
idästä länteen.»

Nfxjäskolmatta luku.

Godthaabissa.

tsunnon

hankkiminen meille kuudelle ei ollut vaikeaa. Dietrichson, Sverdrup ja minä otettiin vieraanvaraisesti siirtokunnantoimitsijan luo, ja toiset kolme saivat huoneen n. s. »Vanhassa lääkärivirkatalossa». Siellä he pitivät omaa talouttaan
ja itse keittivät ruuan pienessä rautatakassa.
Tulokkaat olivat kauan aikaa huomion esineinä. Tulosta
kertoo Balto näin:
»Ensi iltana kun olimme sytyttäneet kynttilän huoneessamme, ja meillä ei ollut verhoja ikkunoissa, niin heti kun me
olimme sytyttäneet kynttilän, tuli joukko grönlantilaisia tyttöjä
ja asettuivat ikkunan taakse ja kurkistelivat meitä, niin kauan
kuin olimme ylhäällä, ja he tulivat joka ilta, niin kauan kuin
verhoja ei ollut ikkunoissa.»
Ei viipynyt kauan ennenkuin tutustuimme alkuasukkaitten kanssa ja saimme monta hyvää ystävää. Noiden kolmen
luona lääkäritalossa oli alituiseen grönlantilaisia vieraita. Siellä
pelattiin korttia, soitettiin viulua, ja siellä puheltiin varain
aamusta iltamyöhäiseen. Balto tietysti piti enin puhetta. Hän
puheli hartaasti kuunteleville grönlantilaisille, osaksi huonoa
norjaa, johon pian sekausi tanskaa, ja osaksi korvia viiltävää
grönlanninkieltä. Hän nimittäin oli pian saanut korvaansa
muutamia sanoja tätä vaikeaa kieltä, ja näitä hän väänsi ja
käänsi mitä huolettomimmalla tavalla.
Esitelmiensä aineet, joita pitäessään hän teki kaikenmoisia
suuren
liikkeitä, oli milloin matkaltamme »sermersuak'»in
yli, miten me norjalaiset olimme ymmärtäneet
maajään
—

—
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suunnata matkamme tämän kauhean jääerämaan läpi, jossa he
eivät saaneet ollenkaan kahvia ja ainoastaan piipullisen tupak-

kaa joka sunnuntai; milloin kauheista vaaroista, joita meillä oli
ollut kestettävinä ajojäässä, »jossa nuo norjalaiset olivat syöneet raakaa lihaa ja me lappalaiset olimme liiaksi peloissamme
I':= hyvin peloissamme)».
Kaikki tämä huvitti tietysti grönlantilaisia paljo, vaan enin
luulen hänen heitä miellyttäneen, kun hän puheaineensa otti
isänmaastaan, kun hän kertoi ja näytti heille, miten »me lappalaiset ajamme poroilla», miten eletään, ja ommellaan vaatteita ja kenkiä lappalaisten maassa. Tämä oli sellaista, joka
oli grönlantilaisten elämän tapaista ja siinä he olivat mukana.
Tosin hyvin harvat heistä ymmärtävät vähän tanskaa tahi norjaa, vaan liikkeet ovat yleiskieltä, jota kaikki ymmärtävät.
Kristiansen pysyi hiljaisena ja jätti Balton asiaksi esiintymisen. Vaan jos sitävastoin oli kysymyksessä kortit, niin
hän oli mukana, jota vastoin vanha Ravna kuleksi ääneti ympäriinsä eikä ollut mielissään koko elämästä. Hän usein valitti
minulle: »minä, vanha lappalainen, koskaan en voi näin paljon
väen kanssa.»
Kun huone oli kuin pistetty tupakoivia, syleksiviä, pelaavia ja meluavia grönlantilaisia, niin hän joko istui ääneti sängyllään loukossa ja oli ärtyisen näköinen tahi tallusteli ulos ja
meni vieraisille muutamaan grönlantilaiseen taloon, johon hän
aina oli tervetullut. Täällä hän istui penkille ja voi istua tuntikaudet tuijottaen eteensä sanaa sanomatta, jonka jälkeen hän
taas lähti. Minulle on ratkaisematon arvoitus, minkä vuoksi
grönlantilaisesta talonväestä oli hauskaa, kun Ravna tuli, ja
minkä vuoksi hän melkein joka päivä uudisti siellä käyntinsä.
Eron Ravnan ja hänen nuorempien toveriensa tavoissa ja
haluissa voi muuten helposti selittää, kun muistaa, että hän oli
perheen isä, Balto ja Kristiansen taas nuoria ja elämänhaluisia.
On kuitenkin lisättävä, että, mikäli minä huomasin, heidän huoneessaan aina oli säädyllinen elämä. Ikävyyksien välttämiseksi
määrättiiin muuten, että naisia ei saanut sinne tulla; ja sillä
tavoin parhaiten turvattiin paikkakunnan siveellisyyttä; sillä
grönlantilaiset naiset eivät ole juuri tunnetuita tapojensa ankaruudesta.
Tämä kielto ei kuitenkaan voinut estää Baltoa rakastu-
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grönlantilaiseen tyttöön, joka ei tosin
ollut kaunis vaan viehättävä. Tyttö muuten oli jo kihloissa
muutaman grönlantilaisen katekeetan kanssa, joka nykyään oli
virassa pohjoisempana olevassa siirtokunnassa, ja jonka kanssa
hän seuraavana vuonna aikoi mennä naimisiin. Tämä ei kuitenkaan estänyt Balton ja hänen rakastetun Sofiansa välillä
syntymästä kaunista, ystävällistä suhdetta. Se oli kerrassaan
romantillinen historia, joka johtui siihen, että Balto lähetti Sofialle pitkän kirjeen, jota muuan grönlantilainen oli Baltolle
ollut apuna kääntämässä grönlannin kielelle.
Siinä hän kertoi tytölle rakkaudestaan; vaan Sofia ei saanut väärin ymmärtää häntä; hänen tarkoituksensa ei ollut naida
sillä se varmaan
häntä, ei sen vuoksi että Sofia oli kihloissa
olisi yhtä vähän ollut Sofialle esteenä kuin hänellekin
vaan
kun Sofialla, jos hän veisi hänet lappalaisten maahan, ei olisi
siellä hyvä olla. Hän ei viihtyisi tuon vieraan kansan seassa,
ja jos hän, Balto, jäisi tähän maahan, niin hänellä olisi ikävä
sukulaisia ja ystäviä Karasjokissa. Sen vuoksi hän nyt tahtoi
Sofialle sanoa jäähyväiset, että han rakasti paljon häntä, vaan
masta muutamaan nuoreen

—

--

että hän ei tahdo mennä naimisiin hänen kanssaan.

Sofia oli hyvin iloissaan tästä kirjeestä. Hänen äitinsä
oli siitä ylpeä ja sanoi suoraan, että hän mieluummin ottaisi
Balton vävykseen kuin katekeetan. He muuten olivat yhtä
paljo yksissä kuin ennenkin, ja kun Balto alkoi puhella Sofiasta,
niin hänen kaunopuheliaisuutensa kohosi huippuunsa. Kun
lähdettiin Grönlannista, niin osa hänen sydämmestään jäi sinne.
Ero Sofiasta oli raskas, ja kotimatkalla merellä puheli hän
usein hänestä. Vasta Köpenhaminan kaunottaret karkoittivat
tämän muiston.
Ensi sunnuntai-iltana toisten tultua oli tanssit siirtokunnan
tanssitalossa, joka oli tynnyritehdas.
Minun tuskin tarvitsisi mainita, että kaikki retkikunnan
jäsenet, paitse Ravna, olivat mukana, niin kuin aina kun tansseja oli, ja niitä oli usein.
Ei ole helppo selittää ensimmäistä vaikutusta, jonka grönlantilaisten tanssit tekivät minuun. Pieni huone täpösen täynnä
väkeä, kauniit, moniväriset puvut tiheissä pyörivissä ryhmissä,
monet kauniit vartalot kiivaassa liikkeessä, iloa säteilevät kasvot, joissa jokainen lihas oli elämää, hilpeät äänet, tarttuva
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nauru, pienet ripsat jalat, joissa oli valkoisia, punaisia ja sinisiä
kamikeja, erinomainen tahti, jolla he tanssivat »reel'»iään, »kuuskaikki tuo vaikutti
vuoroaan« ja monia muita tanssejaan,
varsin elähyttävästi kaukaiseen kuleksija parkaan.
Monta minuttia me emme voineet olla katsojina. Se ei
—

Ketora, noin 10 vuoden vanha tyttö, sekarotua, Godthaabista
(Inspehtori G. Rybergin valokuvan mukaan.)

mitään merkinnyt, että me emme olleet ikipäivinä nähneetkään
useampia heidän tansseistaan; meidät kursailematta vetivät
joukkoonsa pienet grönlantilaiset hempukat. Täällä ei ujoina
odoteltu, kunnes tultaisiin pyytämään. He nähtävästi olivat
ylpeitä saatuaan jonkun meistä valtaansa, joka tavallisesti ei
ollut heille vaikeaa. Vaan yhtä armottomasti he meille nau-
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roivatkin, kun tanssimme hullusti tahi kömpelösti, ja niin me
luonnollisesti teimmekin alussa. Muutamat pahimmat koiransilmät huvittelivat matkimalla meitä, ja niin näimme heidän
tanssivan tiellä ystävättäriensä akkunan alla ja niin elävästi
matkivan meidän liikkeitämme ja omituisuuksiamme, että me,
kun sattumalta menimme ohi ja näimme heitä, heti tunsimme
itsemme molemminpuoliseksi hauskuudeksi. Me muuten olimme
hyvin hyväoppisia ja jonkun aikaa harjoiteltua pari meistä tanssi
niin hyvin, että rupesivat meitä arvossa pitämään.
Lappalaiset tässä suhteessa olivat hyvin taipumattomia.
Heillä itsellään ei ole minkäänlaista tanssia, ja Ravnaa ei saatu
kertaakaan edes katsomaankaan tanssia. Balto sitä vastoin
katseli ja oli mukana; vaan hän oli ja pysyi pilakuvana, niin
»reel'«issä kuin muissakin tansseissa. Hän hyppi ja loiski säärillään kuin tuommoinen ukko, jota nuorasta nykitään, ja grönlantilaiset nauroivat kuollakseen. Vaan tämä ei Baltoa masentanut. Hän esiintyi tanssiaisten johtajana, järjesti tanssit ja
sanoi mitä milläkin oli tehtävänä.
Ensimmäiset ajat Godthaabissa olivat hyvin hauskoja
meistä, jotka olimme tulleet sisämaanjäältä. Niin hyvin tanskalaiset kuin grönlantilaiset tekivät kaiken voitavansa olomme
hauskuuttamiseksi, ja me voimme kaikki Balton kanssa sanoa,
että me hyvin pian unohdimme »kovan elämän ja kaiken ikävyyden sisämaanjäällä«, samoin kuin me kaikki vahvistuimme
varreltamme siinä määrässä, että päivä päivältä huomattiin
erotus.

Tästä kaikesta huolimatta oli vielä muuan seikka, joka
vaikutti niin, että me emme vielä tunteneet olevamme koteutuneita, ja se oli epävarmuus siitä, tulemmeko jäämään tänne
talveksi. Meillä tosin kaikilla oli hyvin vähän toiveita siitä,
että kajakkimiehemme ehtisivät Foxiin, vaan kuitenkin joka
päivä aivan kuin odotimme saavamme nähdä merellä laivan
purjein ja höyryllä kiitävän Godthaabiin, ja tämä tunne pysyi
kauan: odotettiin että jotakin tapahtuisi.
Laiva ei kuitenkaan tullut sinä syksynä, ja me pian tartuimme siihen luuloon, että Fox ei ole saanut kirjeitämme.
Pari meistä rupesi sentähden miettimään toisia tuumia. Siirtokunnassa oli vanha jaala, jota käytettiin tavaran kulettamiseen
läheisiin seutuihin. Jos sen saisimme lainaan, niin meidän mie-
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lestämme oli helppo asia sillä pistäytyä Amerikaan ja sitä tietä
päästä kotia jo samana syksynä. Tämä tuuma raukesi siirtokunnantoimitsijan kiellon takia. Hän ei arvellut itsellään olevan oikeutta lainata »kuninkaallisen grönlanninkaupan« laivaa,
joka, kuten asetuksissa oli määrätty, sai lähteä siirtokunnasta
»viran toimituksissa«, ja matka Amerikaan ei juuri tämän nimityksen piiriin sopinut. Meidän siis piti pysyä alallamme.
Sitte eräänä päivänä, juuri päivällispöydässä ollessamme,
näimme kajakeita tulevan etelästä päin. Ja pian sen jälkeen
tuotiin minulle pinkka kirjeitä. Ne avattiin äänettömyydessä
ja odotuksella, ja suuri oli hämmästyksemme, kun näimme
niiden olevan Ivigtutin louhosyhtiöntoimitsijalta ja useilta etelämpänä olevilta siirtokunnantoimitsijoilta. Edellinen kirje ilmoitti, että kajakkiposti oli ehtinyt Foxiin viime silmänräpäyksessä. Laiva oli edellisenä päivänä lähtenyt siirtokunnasta
Europaan matkalle, vaan myrskyn takia oli sen pitänyt poiketa läheisimpään satamaan. Se oli juuri ollut ankkuria nostamassa, kun kaukana nähtiin kaksi kajakkimiestä tulevan
täyttä vauhtia ja tekevän merkkejä, että odotettaisiin heitä.
Sillä tavoin sai kapteeni kirjeeni ja vaivautui lähtemään yhtiöntoimitsijan luo yhdessä hänen kanssaan neuvottelemaan, miten
oli tehtävä, vaikka hänen mielestään ei voinut tulla kysymykseen, että Fox lähtisi Godthaabiin. He olivat yhtä mieltä siitä,
että se on ihan mahdotonta. Kapteeni ei tuntenut väylää, pelättiin pimeitä öitä, vaan ratkaisevana syynä oli, että laivassa
oli 40 matkustajaa, kaivostyömiehiä, jotka olivat kotia menossa.
Ei voinut antautua sille mahdolliselle sattumalle, että laiva
joutuisi haaksirikkoon siellä pohjoisessa, ja että nämä 40 ihmistä
joutuisivat talveksi esim. Godthaabiin. Ruuan tarvitsijain luku
siten kasvaisi niin suuressa määrässä, että siitä voisi olla varsin
arveluttavia seurauksia, nälänhätä y. m. s.
Summa oli se, että Fox meni ilman meitä, vaan mukana
kirje valtioneuvos Gamelille ja Sverdrupin kirje hänen isälleen,
ja niin siis sattui, että vanha Fox, joka vei M'Clintockin hänen
kuuluisalle matkalleen Franklinia etsimään, vei myös Europaan ensimmäiset tiedot meidän onnellisesti suoritetusta matkastamme Grönlannin sisämaanjään poikki.
Jos molemmat kajakkimiehet olisivat soutaneet hiukkastakaan hitaammin, niin ei mitään tietoja meistä olisi saatu.
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Vaan mitä sankareita olisimmekin sitte olleet, ja miten olisikin
meitä tervehditty tervetulleiksi takaisin elämään, kun me keväällä olisimme nousseet seppelöidyistä jäähaudoistamme
se tosiaan oli onnettomuus meille itsillemmeja sanomalehdille.
Omituisen kohtalon leikkiä oli, että Fox hiilen vähyyden
takia oli pakotettu poikkeamaan Skudesnsesiin Norjassa, ja niin
muodoin isänmaamme sai ensimmäiset tervehdyksemme.

—

Grönlantilaisen maja sisästä.
(Valokuvan mukaan.)

Tällä tavoin saatuamme varmat tiedot, että viimeinen
mahdollinen toivo, kotia pääsemisestä tänä vuonna, oli mennyt
myttyyn, niin tyynnyimme. Se on itsestään selvä, että me
vähitellen tulimme lähempiin tekemisiin alkuasukkaiden kanssa
ja huomiomme kääntyi enemmän heihin. Emme tutustuneet
ainoastaan Godthaabissa ja Uudessa Herrnhutissa oleviin grönlantilaisiin, vaan me kävimme muissakin paikoin läheisyydessä.
Niinpä muuan meistä jo lokakuun puolivälissä teki retken siirtokunnantoimitsijan kanssa Kangek'\\n, 21/2 penikulmaa Godt-
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haabista, ja marraskuussa Narsak'iin, Ameralikvuonon suun
eteläpuolella.
Minä käytin suurimman osan talvea eskimolaisten omituisten elämäntapain tutkimiseen. Elin heidän kanssaan heidän
majoissaan, tutustuin heidän pyyntikeinoihinsa, heidän tapoihinsa ja elämäänsä. Minä opin, sen verran kuin tällä lyhyellä
aikaa oli mahdollista, heidän vaikeaa kieltään, ja siinä sain
alussa hyvää opastusta seudun lääkäriltä.

Viideskolmatta

luku.

Jahtiretki Ameralikvuonoon.

*!rx

auan olimme aikoneet lähteä Ameralikvuonoon porojahtiin, vaan ei ollut siihen tarpeellista suksikeliä ollut. Vihdoin marraskuun 23 p:nä istuimme veneeseen, joka suurella
vaivalla oli saatu lastatuksi monilla tavaroilla, jotka sellaista
retkeä varten tähän vuoden aikaan olivat välttämättömiä tahi
toivottavia.
Useita siirtokunnan europalaisista ja useimmat sen grönlantilaisista kaunottarista olivat rannalla huiskuttamassa meille
hyvästiksi, niin, sanottiinpa, että muutamissa silmissä näkyi
kyyneliäkin, kun heidän norjalaiset ystävänsä jättivät heidät

-^^r

niin pitkäksi ajaksi.
Vene käännettiin ulapalle, purje nostettiin ja etelää kohti
laskettiin hyvällä pohjoisella, yksi kajakki perässä, ja toinen
kajakki sekä 6 tyytyväistä ihmistä veneessä. Näistä oli 5 retkikunnan jäseniä. Ravna ei halunnut lähteä mukaan; kaikkiin
kehoituksiimme hän vastasi: »Minulle, vanha lappalainen, minulle liian kylmä.* Hänen sijaansa olimme ottaneet Joelin,
joka monessa suhteessa oli oikea grönlantilaistyyppi. Hän oli
pieni, vaan yläruumis oli voimakas ja paksu, kasvot leveät ja
pyöreät, ilme hyväntahtoinen ja veitikkamainen, leveä, hymyilevä suu, joka usein leveni korvia kohti, silmät pienet, mustat,
aina tirkistelevät, vähän parranhaituvaa leuvassa ja ylähuulessa,
suorukkeinen, sysimusta tukka, joka riippui kuin jouhiluuta
poskille ja niskaan.
hän
Joel oli taitava kajakkimies, vaan ei pyytömies
sanottiin olevan laiska,
ja oli sen vuoksi köyhä. Vaan sitä
—

—

JOEL
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vastoin hän oli kalastamiseen, jota oikea pyytömies halveksii,
porojahtiin ja muuhun satunnaiseen urheiluun hyvin hyvä.
Hän oli laiska oikein riittämään asti; pahat kielet väittivät
myöskin, että hänellä ei ollut oikein tarkkaa käsitystä omistusoikeudesta. Hänen vaimonsa Ane Kornelia, oli samaa maata
kuin Joeli.
Me sinä päivänä pääsimme Ameralikvuonon suulle, jossa
vastatuuli pakotti meidät pysähtymään.
Pimeässä pyöriskeltyämme
päivät tähän aikaan ovat
täällä lyhyet
ja pari tuntia vietettyämme lumipyryssä ja pakkasessa teltan paikkaa kaivaissamme, vuolukiviä kantaessamme
rannalta jyrkkää mäkeä ylös y. m. olemme vihdoin saaneet
kaikki kuntoon. Rautaliesi on asetettu, iloinen nuotio loimuaa
siinä, ja teekattila jo kuohuu ja levittää pieneen hauskaan telttaamme viehkeän, kaukaista itää muistuttavan tuoksunsa, ja
johtaen mieleen kodin ja perhe-elämän, lumipyryn remutessa
ulkona.
Sitte syödään iltanen, sytytetään sikarrit ja hyvänvoinnin
tunne valtaa tuon pienen norjalais-lappalais-grönlantilais-joukon.
Me heittäydymme suloiseen »dolce far niente», tyytyväisnä
siitä varmuudesta, että meillä nyt ei ole sellaista kiirettä kuin
viimeksi teltassa maatessamme sisämaanjäällä.
Seuraavana päivänä ei Joelin mielestä ollut hyvä jatkaa
matkaa: jokseenkin kova vastanen puhalteli vuonolta. Me
saimme tyytyä riekkojen ampumiseen. Seuraavana päivänä oli
parempi ilma ja me soudimme vuonoon Joelin leikkiessä kajakillaan veneemme ympärillä.
Kun me illan hämyssä tulimme lähelle Kasigianguifia,
vuonon etelärannalla, jossa meidän oli laskettava maalle, kuletti Joel meitä mitä kummallisimpia mutkateitä ennen kuin
pääsimme tulevalle telttapaikallemme. Ensin mentiin muutaman syvän lahden perukkaan, jossa Joel kävi joella juomassa
ja levähtämässä, antaen meidän vain odottaa; sitte mentiin lahdesta takaisin toista rantaa pitkin, jossa hän muutaman niemen
luona oli yhdessä kohti neljännestunnin aikaa puuhaten muka
jotakin, joka kuitenkin, mikäli minä näin, oli vain jotakin, saadakseen olla tekemättä mitään. Sitte mentiin edelleen toisen
lahden pohjukkaan ja taas pitkin rantoja toiselle puolen.
Meidän oli mahdoton ymmärtää, mitä ihmeen kummaa
—

—

Köyhä grönlantilaispari, Joel ja Ane Cornelia, Uudesta Herrnhutista.
(Inspehtori Rybergin valokuvan mukaan.)
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merkitsi. Selityksen olisi kai saanut siitä esitelmästä,
jota Joel meille piti lakkaamatta; vaan kun emme ymmärtäneet
sitä, niin on se tähän päivään asti jäänyt ja jää ikipäiviksi
vaikeaksi arvoitukseksi. Kun olimme nälissämme, väsyksissä
ja vihoissamme, emme enään ruvenneet miettimään Joelin konstien merkitystä, tahi antamaan hänen leikkiä kanssamme, vaan
laskimme maalle, tultuamme jonkun matkaa lahdesta. Vaan silloin kuulimme Joelin huutavan jonkun matkan päästä pimeässä,
että tulisimme sinne. Nyt emme tahtoneet liikkua paikaltamme,
ennenkuin olimme varmat, että se oli viime kerta. Me kyselimme nyt tarkoin ja vihdoin kuului kauan odotettu: »Aj ungilak» (täällä on hyvä).
Se muuten oli hyvä telttapaikka, vettä ihan oven edessä,
hyvä ranta kajakeille ja hyvä jahtiseutu ympärillämme. Jos
vain Joel olisi meidät vienyt sinne suoraan, niin olisi ollut hyvä.
Tehtiin teltta, ja liesi asetettiin. Joel teki tulen, täytti
teekattilan vedellä ja sai sen kiehumaan. Hän oli nyt itse vireys, vaan tuskinpa olisi niin ollut, jos olisi ymmärtänyt monet
manaukset, joita jälkeenpuolisten satoi hänen syntisen päänsä
päälle.
Täällä vietimme yhdeksän hauskaa päivää, osaksi porojahdissa, osaksi riekonammunnassa ja osaksi kajakissa. Sitte
muutimme vähän edemmäksi Iterdlakiin.
Täydellinen kertomus koko tältä ajalta olisi laaja ja yksitoikkoinen. Vaan, että lukija saisi käsityksen jahtielämästä
Grönlannissa, voi hän, jollei muuten jo ole saanut kyllikseen,
seurata meitä parin päivän jahdille.
Marraskuun 27 p. Aurinko jo oli noussut, ja tunturihuiput
vuonon toisella puolen punertivat juuri sen ensimmäisistä säteistä, kun Joel ja minä kajakeissamme saavuimme saman
lahden perukkaan, teltan länsipuolella, johon Joel ensi iltana
oli meidät kulettanut mutkateillään.
Täällä laskettiin maalle, sukset pistettiin jalkaan ja lähdettiin hiihtämään laaksoa pitkin. Me olemme tänään poronajossa.
Emme olleet kauas päässeet, ennenkuin lumessa tapaamme kahden poron jälet, jotka edellisenä päivänä olivat kulkeneet laakson läpi. Me seurasimme jälkiä, silmät kuleksivat
rinteeltä toiselle, vaan ei nähty mitään.
tämä
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Me tulimme pienelle lammelle. Täällä jälet kääntyivät
takaisin, vaan me kuitenkin jatkoimme laaksoa myöten matkaamme, menimme lammen poikki ja joimme joesta, jolloin
olimme vähällä suistua pää edellä siihen maatessamme heikolla
jäällä, menimme edelleen ja olimme juuri nousemassa muuatta
pientä mäkeä, kun yhtäkkiä näin Joelin, aivan kuin salaman
iskemänä, kyykistyvän alas, viittaavan laakson itälaidalle ja
matalalla äänellä huutavan: »tugtut!» (poro). Minun pääni myöskin laskeusi salaman nopeudella pari kyynärää maata kohden:
6 poroa oli lähellämme.
Me olimme pian vetäytyneet takaisin. Kiireesti sain esiin
valkoisen puseropaitani ja siihen kuuluvat housut, joka puku oli
vartavasten tehty. Kun Joel näki minun pukeutuvan tähän
asuun, niin hänen naamalleen ilmestyi mitä suurin hämmästys,
ja hän lausui vain: »Tupinnekaok!» (sinä suuri maailma). Hän
kuitenkin pian huomasi tämän lumivalkoisen puvun hyödyn,
käski minun kulkea edellä ja itse hiipi minun selkäni takana.
Ennenkuin menimme lähemmäksi, piti kiväärimme tarkastaa, lumi ja jää puhdistaa tähtäimistä j. n e. Jotta olisi
luoti valmiina uuteen panokseen suusta ladattavaan pyssyynsä,
otti Joel luodin suuhunsa. Minusta tämä oli hyvin käytännöllinen keino, ja, ajattelematta pakkasta, pistin minäkin takaa ladattavan pyssyni patrunan suuhuni. Vaan metalli tarttui heti
kieleen. Minä mahdoin pahasti irvistellä, sillä Joel nauroi tukehtuakseen. Minä nyt pistin sen ja pari muuta patrunaa toiseen vanttuuseen, ja aloimme ryömiä varovasti eteenpäin.
Ei ole helppoa työtä kulkea hiljaa ja huomaamatta, kun
joka toisella askeleella uppoaa nivusiaan myöten lumeen suurien
vierinkivien väliin, joita on Grönlannin jokiuomissa. Sukset
meidän oli tietysti pitänyt ottaa pois: me emme voineet ryömiä niillä. Minun valkoinen takkini suojasi hyvin, lumi esti
äänen ja pieni Joel piilottihe minun leveän selkäni taakse, tahi
oikeammin sen ruumiinosan taakse, joka on taaksepäin, kun
kuletaan nelinkontin.
Vihdoin pääsimme muutaman mäen laitaan ja koko porolauma oli edessämme tasangolla, vaan kaukana pyssynkantamalta. Meillä ei ollut mitään suojaa, ja meidän piti sen vuoksi
kääntyä takaisin ja koettaa idempää.
Täällä pääsimme muutamien mäkien suojassa hyvästi
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eteenpäin. Tuntui niskassa heikko tuulen puuska, ja
Joelin
täytyi koettaa villatukolla minne päin tuuli kävi. Yhtäkkiä
näin nuoren härkäporon, joka oli yksinään ja katseli meitä, ja
jota me emme vielä olleet huomanneet. Me kyyristyimme molemmat alas; vaan joko sen vuoksi, että se oli meidät nähnyt,
vai mikä lie ollut, se juoksi suoraan meitä kohti; se oli kuitenkin vielä harjunreunan peitossa. Sitte se tuli mäelle hyvälle
ampumamatkalle. Minä kohautin pyssyn silmälleni ja liipasin

„Sitte

se tuli mäelle

hyvälle"ampumamatkalle."

(A. Bloch.)

vaan se petti. Minä viritin toisen, sileän piipun, hanan, kohautin pyssyn silmälle ja nyt se laukesi samalla aikaa kuin
Joelinkin pyssy. Poro hyppäsi pystöön; sitä oli nähtävästi sattunut lapaan: oikea etujalka laahusti. Hurjaa vauhtia se kiiti
kuitenkin pois. Minä koetin taas rihlapiipulla, vaan se ei nytkään lauennut. Kiireimmän kautta pistin uuden patrunan, tällä
kertaa se laukesi ja poro kaatui kuoliaana. Me juoksimme heti
katsomaan toisia poroja, vaan niitä ei näkynyt missään. Kun
jo oli ohi puolipäivän ja päivät olivat lyhyet, oli minusta myö—
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häistä lähteä niitä ajamaan, ja me palasimme saaliimme luo
hinataksemme sen kotia.
Heti ensitöikseni minä imin hyvän siemauksen verta luotireijästä; näin kylmällä se maistuu hyvälle. Joel seisoi ja katseli hämillään. Kysyin häneltä, eikö hänkin haluaisi siemauksen
verta, vaan hän hymyili arvelevasti, pudisti päätään ja viittasi
poron vatsaa osoittaakseen, missä hänen halunsa oli. *)
Saaliimme oli kuletettava vuonolle, jossa kajakkimme olivat, vaan se ei ollut mikään helppo asia. Me haimme suksemme ja panimme molemmat parit vierekkäin, joten saimme
niistä jonkunlaisen kelkan, mihin poro pantiin. Me asetuimme
sitte vetämään, vaan raskasta se oli, kun me suksitta upposimme lumeen, usein nivusia myöten. Varsinkin oli rasittavaa,
kun tulimme kivikolle, jossa alinomaa upotti suurien kivien
väliin, jotka olivat petollisesti lumen peitossa.
Jälkeenpuolisten hämärtyessä tulimme vuonolle. Olimme
nyt ajatelleet sitoa kajakkimme vierekkäin, panna poro poikkipuolin taakse ja niin eskimolaisten tavalla kulettaa se teltalle.
Vaan huomasimme, että oli liian myöhäinen ja pimeä, ja sen
vuoksi päätimme sen jättää siihen.
Avattuamme mahan, otettuamme sydämmen ja maksan,
josta viimeksi mainitusta söimme osan raakana, peitimme poron
kivillä, joita kannoimme jokiuomasta, syydimme lunta päälle,
pistimme suksisauvat pystöön siihen viereen, joihin sidoimme
riepuja, kettujen, korppien ja petolintujen pelotukseksi.
Sitte menimme kajakeihimme ja iloisina lähdimme kotimatkalle. Emme olleet kauas päässeet, kun Joel alkoi laulaa
»iloisen vaskisepän» nuottia, joka silloin oli Grönlannissa suosittu
ja johon oli laadittu grönlantilaiset sanat. Laulaessa kulettiin
kotia kohti yön pimeässä, ja meidän tulomme kuului jo kaukaa.
Se ilta oli hyvin hauska teltassa.
Sverdrup ja Balto olivat myöskin olleet poronajossa ja
kertoivat nähneensä niitä neljä muutamassa laaksossa, vaan
eivät olleet päässeet pyssynkantamalle.
Seuraavana päivänä oli ruma ilma, ja poro käytiin veneellä
teltalle, nylettiin ja paloteltiin. Veri ei ollut ihan puhdasta.
Varomattomuudessani olin puhkaissut muutaman suolen vatsaa
*) Poron

mahalaukun sisusta

on

eskimolaisisla parasta herkkua.
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Sääli oli kuitenkin panna hukkaan hyvää
Me seotimme sen jauhoilla ja keitimme rössyä muutamassa kahvipannussa, joka vuoti kuin seula. Sitä piti paikata
puurolla ja lihalla ja mitä vain käsille sattui. Nokan ympärille
panimme suuren sidetaikinan jauhoista, ruohoista ja köysistä,
jotta pannun nokka näytti sitte hyvin pulskalle.
Sitte syötiin rössyä.
Ensimmäiset palat innolla pyrkivät
takaisin vatsasta, vaan tottumus on hyvä opettaja; me kylmällä
välinpitämättömyydellä pistelimme vain poskeemme, ja annahan
olla, rössy alkoi maistua. Joel katseli tyytymättömänä koko
laitosta, ja kun pyydettiin häntä olemaan hyvä ja ottamaan,
niin pudisti hän päätään ja sanoi: »Ajorpok», joka on suunnille
sama kuin: »se on paljasta roskaa!» Vaan lohduttaakseen itseään
hän otti riekon, josta kaivoi sisälmykset ja nielasi ne melkein
yhdellä kertaa. Aivan kuin hän ei olisi meidän rössyssä saanut
tarpeeksi suolien sisusainetta. Baltosta tuo jo oli liikaa. Hän
huusi: »Ei! Ei!» käänsi suunsa teltan oveen päin ja sitte kuului omituisia meritautisen ääniä. Joel jatkoi huoletonna miesnä
aterioimistaan, höyhensi riekon ja pisteli sen sitte poskeensa
sorkkineen päivineen. Jälelle jäi vain pieni höyhentukko. Tämä
oli hyvin pakanallista Balton silmissä. »Tuohan on akkuraatisti kuin haukka,» sanoi hän.
Sitte keitettiin poron lihaa, vaan se maistui melkein yhtä
paljo ravalta kuin veriruokakin. Vaan se oli kuitenkin Joelin
ja Balton mieluista; he ahmivat, he joivat liemenkin ja sitä
meillä taas ei haluttanut, jo sen hajusta meille oli kylliksi.
Yleensä meidän kyökkimme ei ollut parasta laatua. Jauhopuuroa söimme melkein puoliraakana; se maistui kuin liisteri;
sillä meillä ei ollut koskaan malttia odottaa sen täysin kypsymistä; tahi tahrimme sen lieteen ja saimme sen sillä tavoin
syödä paistettuna. Poronlihaa laitettiin sillä tavoin, että me
panimme sen kylmettyneenä lieteen ja söimme pinnan sen
mukaan kuin se suli j. n. e. Balto sanoi, että olimme lähteneet
Ameralikvuonoon varta vasten saadaksemme harjoittaa sikaisuutta, kun mielestämme emme tarpeeksi saaneet Godthaabissa.
Me olimme ikävöineet sisämaanjää-elämää, emmekä sen vuoksi
olleet viihtyneet siellä. Se oli todellinen syy Ameralikvuonoretkeen.
Balto muuten oli meidän alituinen rattoneuvoksemme.
avatessani illalla.

verta.

—
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Heti kun olimme lopettaneet syöntimme iltasin ja saaneet tulen sikarreihimme ja piippuihimme, veti hän kortit esiin, jotka
pian olivat likautuneet niin, että niitä oli vaikea toisistaan
erottaa. Innokkaimmat pelaajat saivat heti jonkun laatikon
pöydäkseen, ja sitte nämä nahkapukuiset miehet jatkoivat peliä
myöhäiseen illalla noin 15 asteen pakkasessa, ja olivat yhtä
vilkkaita kuin olisivat istuneet lämpöisessä huoneessa toisella
puolen merta. Kun sormet jäykistyivät liiaksi, niin lyötiin käsiä
sivuihin muutamia kertoja ja sitte taas: »tiiltä tahi valttia!»
Joulukuun 4 p. Alkoi päivä sarastaa, kun heräsin. Minä
pistin pääni makuusäkistä ja hyvin hämmästyin, kun Joel jo
istui pystyssä kylmällä purjeellaan ja toimitteli aamupuhdistusta:
hän sormillaan kampaili paksua, nokimustaa tukkaansa, joka
sarvina törrötti joka taholle, niin että pää oli kuin jäätynyt
köysiluuta. Sitte pisti hän tukan ja pään teltan ovesta ulos,
silmät kuleksivat tunturihuipuilla tällä ja tuolla puolen vuonoa,
ja sitte hän veti taas päänsä sisään.
»Noo, Ojoetle, miltä ilma näyttää? Onko sopiva poronajoilma tänään?»
»Asukiak, imekame (en tiedä, ehkä)
Minä tunsin Joelin hyvin, niin että ymmärsin sen merkitsevän ilman olevan huonon. Sen ominaisuuden, jonka huomasin Joelissa, luulen olevan yleistä kaikille grönlantilaisille, että
nimittäin eivät mielellään sano europalaista vastaan tahi anna
hänelle vastausta, jonka eivät luule hänelle olevan mieleen;
tässä tapauksessa hän käyttää kahtalaisia lauseita. Tämä on
itse asiassa kaunis piirre hänessä, vaan on hyvin ikävääkin,
kun on tekemisissä heidän kanssaan.
»Sinä siis uskot, että on huono ilma taas tänään, Ojoetle?»
»Soruna ajorpok (niinpä, ilma on huono); tuuli on laaksoihin.»
Siinä tapauksessa ei ollut mitään tekemistä. Kun tuuli
puhaltaa laaksoihin, niin että tuuli on selän takaa poroa ajaessa,
silloin on parasta jättää sikseen, sillä muuta hyötyä siitä ei ole
kuin että poro aristuu.
Kuten tavallista, päätimme tällaisessa tapauksessa ampua
riekkoja. Joel pukeutui, teki tulen kamiiniin ja meni purolta
vettä hakemaan kahvipannulla, jossa toimessa hän tavallisesti
langeta tupsahti aina pari kertaa, niin että kuuli hänen ja kahvi-
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pannun kolisevan toisaalla ja kannen toisaalla. »Nyt Joel laski
ankkuriin», sanoi Sverdrup.
Vihdoin kahvi oli valmista ja me söimme eineen makuusäkeissä, puhellen minne päin kukin lähtee ja missä on toivo
parhaite tavata riekkoja. Eineen syötyä pukeuttiin, siepattiin
sukset jalkaan ja kadottiin kukin omalle taholleen. Minä nousin muutamia vuorenrinteitä teltan itäpuolella, missä minä luulin olevan riekkoja. Oli raskasta nousta mitä mykkyläisintä
maata, jossa riekolla juuri on mieluisimmat olopaikkansa. Silmä
vainusi joka taholle kivien väliin, vaan tänä päivänä minulla ei
ollut onnea. Ei mitään sellaista näkynyt, joka olisi osoittanut
riekon oloa, ei yhtään mustaa, pyöreää pistettä lumella, joka
olisi riekon silmän *) näköinen, ei myöskään jälkeä eikä kaakotusta: muuta ei kuulunut kuin suksien sihinä lumella. Minä
nousin yhä ylemmäs ja tulin vihdoin muutamalle harjulle, josta
oli näköala sisämaanjäälle päin.
Miten ihmeen elotonta! Ei edes liitelevää kotkaa tahi
huutavaa korppia, joista muuten ei ole puutetta. Yltä ympäriinsä on hiljaisia, lumipeittoisia tuntureita mustine rinteineen,
joihin ei lumi tartu. Syvällä alhaalla mutkittelee tumma Ameralikvuono jyrkkäseinäisten vuorien välissä raskasmielisenä
merta kohti, elämän, auringonvalon unohuttamana; sen pinnalle ei auringon säde ylety koko talvena. Ei metsää, ei puuta,
ei pienintä pensastakaan näy. Ja kuitenkin on täällä kaunista.
Kas nyt, kun aurinko luo muutamia vinoja säteitä huippujen
yli toisella puolen vuonoa: lumi välkähtelee, se ruskottuu. Ei
aina tarvita elämää tekemään luontoa kauniiksi.
Minä menin edemmäksi. Edessäni oli tasanko ja sen toisella puolen louhikko ja korkea, jyrkkä vuoren seinä. En ollut
mennyt monta askelta, kun olin kuulevinani ääntä, aivan kuin
joku kulkisi vuoren seinää ylös. Minä arvelin, että se mahdollisesti voisi olla poro. Katselin ylös, vaan en mitään nähnyt ja se olikin, arvelin, luonnollista: mikään siivetön olento
ei voinut nousta sellaista rinnettä. Minä kulin edelleen, vaan
silloin olin kuulevinani niin selvästi jonkun kulkevan ja kolisevan kiviä vasten siellä ylhäällä, että mahdoton oli erehtyä.
*)
Tottumattoman on vaikea erottaa lumivalkoista riekkoa lumella.
haiten sen huomaa mustista silmistä ja nokasta.

Par-
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Minä taas pysähdyin, katselin ja katselin, vaan en keksinyt
mitään, ja jatkoin taas matkaa, miettien, miten oli mahdollista

niin erehtyä.
Silloin kuului askeleet vuoriseinältä niin terävästi ja selvästi, että nyt ei voinut olla minkäänlaista erehdystä enään, ja
rupesin etsimään luultua poroa tarkoin koko vuoren seinää
pitkin. Kauan viipyi ennenkuin huomasin mitään: minä hain
liian alhaalta. Vaan kun tulin keskemmäksi jyrkkää seinää,
niin hämmästyin kovasti nähdessäni ihmisen, kärpäsen kokoisen olennon ryömivän siellä ylhäällä. Suuresta takista ja nelikulmaisesta lakista tunsin sen Baltoksi.
Hän meni suksillaan lumipengertä myöten, joka riippui
jyrkänteeltä. Minä seisoin kuin maahan naulattuna, ja silmät
seurasivat, minkä kaukaa voi, joka ainoata liikettä. Minä näin
miten hän löi suksensa lumipenkereen reunaan saadakseen
jalansijaa; pyssy riippui viistosti selässä ja pää oli käännettynä
rinteeseen päin. Hän liikkui varovasti askel askeleelta sauvalla
koetellessaan. Minä tuumiskelin, miten hän, joka muuten pelkäsi henkeänsä, oli niin rohkea vuorenkiipijä. Silloin livetti
toinen jalka, hän iski sauvansa kiinni, vaan toinenkin jalka
livetti ja
alas jyrkänteestä.
—

Veri suonissani hyytyi. Lumi vyöryi mukana ja vauhti vain
kiihtyi, ja heti alla oli putous. Silloin vaatteet tarttuivat kallion reunaan, joka pistihe lumesta putouksen yläpuolella. Hän
riippui siinä silmänräpäyksen ajan, potki jaloilla ja koetti saada
irtausi. Ensiksi ilmassa hyppy, sitte
jalansijaa, vaan sitte
lumiseinää pitkin, sitte uusi putous ja hän makasi liikkumattomana läjänä muutamalla penkereellä.
—

Minä pidin varmana, että hän oli joko kuollut tahi raajarikko. Nousi käsivarsi näkyviin, se taipui varovasti, sitte toinen ja sitte pää, jota hän kurotti ja varovasti taivutti eteen ja
taakse, ja lopuksi jalat. Näytti, kumma kyllä, siltä että kaikki
oli koossa, ja hän nousi ylös. Minä en oikein nähnyt mitä
hän siinä puuhasi, vaan sitte kuului laukaus sieltä ylhäältä.
Olikoon se vahingon laukaus? Minä näin hänen jotakin puuhaavan. L Tusi laukaus. Mitä se merkitsi? Hän käveli siinä
penkereellä; luultavasti hän haki tietä alas, jota ei ollut helppo
löytää. Vaan nyt hän otti sukset olalle ja alkoi varovasti las-
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keutua vuoren seinää muutamasta kohden, jossa tapasi jalansijan. Askel askeleelta hän aleni.
Kun vihdoin näin hänet ilman vaaraa louhikossa alhaalla,
menin edelleen. Minä en tavannut muuten yhtään riekkoa:
minulla oli kummallisen huono onni sinä päivänä. Minä kuulin
Balton laukauksen. Hän ei ollut kaukana minusta louhikossa
toisella puolen muuatta rotkoa. Minä silmäsin sinne ja näin
riekkoparven, joka tuli suoraan Balton luota ja laskeusi louhikkoon edempänä rotkossa. Kun minulla ei ollut pitkä matka
niin hiihdin sinne ja näin suuret joukot riekkoja, jotka astua
kekkasivat kivien välissä. Kun niitä lähestyi, kurottivat ne
kaulaansa katsoakseen mikä se on, vaan laskivat tavallisesti
hyvälle ampumamatkalle.
Minä ammuin pari kappaletta, vaan koko joukko vetäysi
edemmäksi louhikkoon, jonne Balto nyt oli tullut ja jossa hän
nyt suusta ladattavalla pyssyllään ampui ja latasi aivan kuin
olisi ollut hengenkysymys. Ei ollut useampia riekkoja kuin
että hän hyvin ehti ne saada. Minä sen vuoksi istahdin kivelle
odottamaan häntä ja katsellakseni.

Sukset hän oli heittänyt jalastaan ja juoksi nyt kiveltä
toiselle katsellen varovasti ympärilleen kaikkialla. Hänestä
varmaan oli liian lämmin, ja, oli 15 asteen pakkasesta huolimatta, viskannut lakin päästään. Kun hän näki riekon, hiipi
hän sen luo osaksi kulkien etunojassa kivien takana, osaksi
ryömien nelinkontin, usein niin lähelle, että olisi voinut tappaa
pyssyn perällä, sitte hän tähtäsi kauan ja tarkoin kunnes vihdoin laukesi ja riekko tavallisesti kaatui kuoliaana.
Sen jälkeen hän latasi niin joutuin kuin suinkin ja sitte
tarkasteli oliko toisia lähellä ennen kuin hän liikkui. Jos riekko
oli vain haavoittunut, niin syntyi hurja ajo; lintu räpytti edellä
ja Balto poliskoi jälessä niin että lumi ympärillä tuprusi, ja
aina vähän väliä hän upposi kivien väliin nivusia myöten.
Lopulta syöksyi hän lintuun kiinni ja puri siltä pään.
Vihdoin hän oli saanut kaikki ja avopäin ja lääpästyneenä,
ja riekot riippuen ja kelluen hänen ympärillään, hän nyt tuli
minun luo ja kysyi olinko nähnyt muuatta haavoitettua, joka
oli tullut tänne päin. Jos hän sen saisi, niin olisi akkuraatisti 15.
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En, en minä ollut nähnyt, vaan sitte hän löysi jälkiä
lumessa ja pian riekonkin. Nyt syntyi uusi ajo, joka loppui
siihen, että riekko saatiin kahden kiven välistä. Hän kokosi
nyt tavaransa ja me lähdimme kotimatkalle. Taipaleella hän
kertoi minulle, että muutaman vuoren juurella on kaksi riekkoa, jotka olivat vyöryneet alas. Siellä ne olivatkin. Hän oli
oikein loistavalla tuulella, nähtävästikin saaliinsa takia, ja selitti
hyvin tarkoin, miten hän oli ampunut.
Puheen sivussa hän kertoi, että kerran oli vähällä henki
ollut mennä; hän oli pudonnut vuoren seinältä. Vai niin, sanoin ja annoin hänen kertoa. Kun hän oli lopettanut, sanoin
hänelle, että minä kyllä olin nähnyt kaikki, vaan en voinut
ymmärtää, mitä nuo kaksi laukausta merkitsivät. Niin, kun
hän, päästyään selville siitä, että hänelle ei ollut mitään vahinkoa tapahtunut, katseli ympärilleen, niin huomasi hän pudonneensa kahden riekon viereen, jotka siinä pää kallellaan ja ihmeissään katselivat. Hän otti pyssyn selästään ja ampui toisen; toinen jäi paikoilleen, ja ladattuaan pyssynsä ampui hän
senkin. Vaan nyt hän oli saanut pitkiksi ajoiksi tarpeekseen
suksien käyttämisestä jyrkänteissä, arveli hän, ja kotimatkalla
hän sen osoittikin, sillä heti kun hän tuli putousten ja jyrkänteitten lähelle, otti hän sukset jalasta ja kantoi.
Me olimme nyt kulkeneet kaikki poromaat ympäri Kasigianguitia ja kaipasimme vaihtelua ja uusia jahtimaita. Joel
kertoi, että edempänä Iterdlakin luona olisi erinomaisia poromaita ja me eräänä aamuna purimme telttamme, lykkäsimme
veneen vesille, lastasimme sen ja lähdimme Joelin opastaessa
kajakissaan. Meri oli telttapaikan luona tyven lähtiessämme,
se oli tuulen suojassa. Vaan lähimmän niemen luona tultuamme
itse vuonolle, saimme tuta muuta. Vuonolta päin tuli raju
itätuuli, joka pusertui korkeiden vuoriseinäin väliin ja pieksi
vettä edessään, niin että koko vuono oli kuin savussa. Pitkä,
kurja veneemme, jota sanottiin valasveneeksi (vaan jota ikipäivinä ei ole voitu valaanpyynnissä käyttää) tunki terävällä
keulallaan kuin kiila korkeihin hyökyaaltoihin ja otti koko
hyökyharjan sisäänsä. Se ei olisi isoja merkinnyt, jos me olisimme voineet syytää veden pois, vaan oli niin kylmä, että
vesi, joka jo oli jäätymäasteella, jäätyi heti kun se kosketti
kylmään puuhun tahi veneessä olevaan jäähän.
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Minuun saakka, kun istuin perässä ruorissa, ei tullut tippaakaan, vaan Sverdrup, joka oli keulassa soutamassa oli pian
jääpanssarissa. Me pyrimme eteenpäin, häpeä oli peräytyä,
varsinkin kun Joel pienessä kajakissaan naureskeli vain kaikelle. Vaan ei auttanut enään; meidän täytyi kääntyä, sillä
vene olisi pian jäätynyt kerrassaan ja uponnut pohjaan. Myötä
aaltoon kulettiin nyt tulista vauhtia takaisin vanhalle telttapaikallemme.
Tultuamme suojaan, huomasin palelluttaneeni nokkani
Se oli valkea ja tunnoton kuin jääpuikko. Tuollainen palel-

»Pitkä, kurja veneemme tunki kuin kiila korkeihin hyökyihin.«
(Th. Holmboe, tekijän luonnoksen mukaan.)
tunut nokka näyttää komealle, kun se sittemmin sulaa ja
tuu punaiseksi, ja kesivät nahkapalat heutalehtavat siitä.

ajet-

Kun saa veneen maalle, teltan pystöön ja sitte hyvää
lämmintä kahvia makuusäkkiin, niin se ei pahimmalle maista
pienten vastusten jälkeen, joita metsästäjän elämässä on.
Pari päivää sen jälkeen (joulukuun 5 p:nä) oli meillä parempi onni ja pääsimme merenkäynnistä huolimatta Iterdlakiin. Täällä tapasimme porojen asemesta laaksot täynnä louhikoita ja riuttoja, jotka geologin silmissä kyllä olivat huomattavia, vaan vähän huvittivat jahtimiestä. Se oli juuri sellaista
maata, jossa poro kaikkein vähimmin viihtyy. Me suuresti
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epäilimme hyvää Joel-ystäväämme, että hän oli meidät sinne
houkutellut saadakseen virittää ketunloukkuja ja jonkun siniketun pyydystetyksi. Sen nahka, Grönlannin olosuhteisiin verraten, on kallis; jokaisesta siniketun nahkasta maksaa »kuninkaallinen kauppa« 4 kruunua ja myy sen taas mahdollisesti
Europassa ioo kruunulla.
Oltuamme Ameralikvuonossa yli kahden viikon, niin ruokavarat alkoivat loppua; leipä oli kaikki, ja jauhojakaan ei ollut
paljon enempää. Poro oli sitä paitse melkein kokonaan kadonnut. Kun sen vuoksi joulukuun 10 p:nä tuli hyvä purjetuuli,
lastasimme veneen ja lähdimme kotimatkalle. Tuuli oli hyvä,
ja saatuamme ylös molemmat spripurjeet kahtapuolta venettä,
mentiin hyvää vauhtia aallokossa. Sinä päivänä Joel hoiti
kajakkiaan paremmin kuin koskaan. Hän kiiti kuin myrskylintu vaahtoavien laineiden yli, ja vaikka me purjeessa laskimme
tuimaa vauhtia, niin hän pysyi meissä. Pian pääsimme vuonon suulle, vaan täältä kun oli käännyttävä pohjoiseen, niin
saimme vastatuulen ja meidän täytyi soutaa.
Pimeni pian, tuuli laantui ja mitä ihanimmassa kuutamossa soudimme mustaa veden pintaa, josta tunturit ja saaret
hiljaisina ja lumisina kohosivat. Takanamme välkkyi pitkä
vanavesi kuun valossa. Talviyö Grönlannissa voi olla verraton.

Tultuamme Godthaabin lähelle, lähetettiin Joel kajakillaan
edelle, ja kun me tulimme maallenousupaikalle, oli koko siirtokunta siellä meitä vastaanottamassa: grönlantilaisia ja europalaisia seisoi sekaisin rannalla. Tämä ihmisjoukko näytti haaveelliselle välkkyvässä kuutamossa ja taustana talvipukuinen
siirtokunta.
sinä iltana.
mukavuutta
telttaelämän

Monet kädet olivat auttamassa tavaroitamme maalle
Kun sai oikein peseytyä ja nauttia europalaista
lämpöisessä huoneessa, niin maistui se taas hyvälle

jälkeen.

Kuudeskolmatta luku.

Kajakilla harjoitteleminen.
kulku oli jotakin, jolla oli kova vetovoima meihin
europalaisiin. Minä olin niin pian kuin suinkin teettänyt
itselleni kajakin. Se oli, kuten olen jo maininnut Ameralikvuonolla mukana, vaan vasta joulukuun lopussa sain sen täysin valmiiksi ja harjoitukset voivat siis alkaa täydellä tolkulla.
Äkkinäiselle kajakilla kulku on varsin vaikeaa. Ei ole
helppo pitää tasapainoa tässä kapeassa ja vaapperassa veneessä,
ja siinä pitää, niin kuin sanotaan, osata pitää kieli keskellä
suuta. Kun eskimolaiset kiitävät keveästi kuin vesilintu aallon
harjain yli, niin näyttää se käyvän helposti kuin tanssi.
Pieti kun kajakki oli valmis käytettäväksi, lähdin rantaan.
Paljolla työllä sain vihdoin kidutetuksi sääreni kajakkireijän
läpi ja istutuksi, joka työ äkkinäiselle ei ole mikään helppo,
jos vain kajakkireikä on niin pieni kuin sen tulee olla. Minä
työnnettiin sitte varovasti vesille, vaan samassa tunsin sanomatonta epävarmuutta. Huiskutti aivan kuin olisin istunut
veitsen terällä; minusta tuntui, että ehdottomasti minun täytyy
kaatua, ja toivottomana ja kateellisena katselin eskimolaisia,
jotka tietysti olivat vesillä nähdäkseen »nalagak^-ia kajakissa
ja jotka keveästi pyyhiskelivät meren pintaa, viskellen silloin
tällöin lintunuoliaan mitä ärsyttävimmällä välinpitämättömyydellä, aivan kuin olisivat istuneet kamarinsa lattialla.
Vaan harjoittelemisella on ihmeellinen vaikutus, ja jo parin kerran perästä tunsin kutakuinkin voivani hallita alustani.
Vielä paremmin kävi kuitenkin, kun teetin itselleni kaksi »ka-

aJakilla
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jakkipenikkaa«, pienet tukiveneet, noin 50 sentim. pitkät ja
samaa muotoa kuin kajakit. Ne kiinnitetään molemmin puolin
kajakkia soutajan taakse ja ne vakuuttavat kajakkia. Eskimolaiset niitä käyttävät hyvin harvoin eikä niiden käyttämistä
pidetä arvokkaana. Kuukauden parin kuluttua luovuin minäkin niistä, opittuani tulemaan toimeen ilman niitä.
Eräänä päivänä ollessani merellä tulin maitovalasparveen,

jota lähdin seuraamaan. Mentiin kauas merelle, ja pyyntiinnoissani en huomannut, että päivä kului ja kun viimein käännyin takaisin, niin oli jo alkanut pimetä. Onnettomuudeksi

Eskimo kajakissaan.
(A. Bloch.)

puhkesi paluumatkalla jotenkin ankara etelä, joka oli minulle
laitanen ja teki raskaaksi soutaa. Vasta illalla pääsin Godthaabiin. Täällä oli oltu hyvin levottomia minun tähteni, sillä
kaikki pyyntimiehet olivat jo aikoja sitte tulleet kotia. Koko
siirtokunta, niin europalaiset kuin grönlantilaiset olivat liikkeellä.
Kun pimeässä kulin siirtokunnan edessä olevan lahden
ulommaisen niemekkeen ohi, näytti minusta joitakin mustia kääryjä liikkuvan lumella, ja samassa kuulin lasten huutoja. Minä
vastasin kovasti ohoi! Vaan samassa koko siirtokunta muuttui
huudoksi, ja kun minä muutaman aallon harjalla ajoin kajakin
rannalle maallenousupaikalla, niin syöksyi musta joukko lu-
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mistä mäkeä alas. Ranta vilisi ihmisiä, suuria ja pieniä, jotka
tunkeilivat ympärilläni, toiset auttamassa kajakin puhdistamisessa jäästä, toiset nähdäkseen ylösnousseen.
Balto kertoo tästä pienestä tapauksesta seuraavasti:
»Pimeän tullessa aloimme ihmetellä, kun Nansen ei
vielä
kotia tullut. Me odotimme nyt hyvän aikaa Nanollut
senia; vaan hän ei vain tullut. Me kaikki kävimme levottomiksi; sillä olimme kuulleet, että Nansen ei ollut aikonut Uuteen Herrnhutiin, jossa toiset europalaiset olivat lähetyssaarnaaja Vogedin syntymäpäivillä. Me kuitenkin lähetimme kysymään sieltä, vaan hän ei ollut siellä. Heti kun kuulin, että
Nansen ei ollut siellä, heittäysin sänkyyn ja kyyneleet alkoivat vuotaa silmistä. Bistrup kutsui kokoon kaikki siirtokuntalaiset ja käski heidän heti laittautua valmiiksi lähtemään merelle Nansenia hakemaan. He olivat heti valmiit, ja Dietrichson meni mukaan ja otti pyssyn, lyhdyn ja torven huutaakseen sillä. Juuri kun he työnsivät veneen rannasta, tuli Nansenkin rantaan, ja silloin grönlantilaiset rupesivat kauheasti
huutamaan: »Kujanak, kujanak, Nansen tigipok, ajungilak«,
se merkitsee: Jumalalle kiitos, Nansen on tullut, tahi myöskin:
Kiitos, kiitos! Nansen on tullut, se on hyvä. Sitte tuli sydän
taas oikealle paikalleen, ja me olimme iloisia niin kuin ennenkin.«
Kun jonkun aikaa olin harjoitellut kajakilla soutamaan ja
toverini näkivät, että se kävi laatuun, halutti heitäkin koettaa.
Sverdrup sai heistä ensimmäisenä kajakin, ja hän pian tottui
sillä hyvin kulkemaan.
Balto heti tultuamme sanoi, että häntä haluttaisi soutaa
kajakilla, ja kyseli minulta tuon tuostakin luulinko sen olevan
vaikeaa. Vaan sitte paikkakunnan tanskalaiset, joista kukaan
ei osannut kajakilla kulkea, olivat hänelle kuvailleet sen vaaralliseksi, ja että monet olivat menettäneet henkensä. Ja Balto,
joka ei ollut mikään rohkea, oli jättänyt mielestään koko asian
ja tyyneesti katseli minun kulkuani merellä. Vaan kun nyt
Sverdrupkin ryhtyi, niin Balton oli vaikea vastustaa kiusausta.
Sverdrup niin kuin minäkin selitimme hänelle, että kajakilla
soutaminen ei ollut niin helppoa, ja että hänen sen vuoksi
pitäisi olla varovainen. Vaan hän oli hyvin mahtava ja sanoi
—

—

—
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osaavansa, sillä hän oli tottunut pulkalla ajamaan. Sverdrup
arveli hänen tulevan vielä huomaamaan, ettei se ole samaa kuin
pulkassa ajaminen. Vaan hän väitti vain, että kyllä se käy
hyvin. Sverdrupin kajakki kannettiin rantaan, ja europalaisia
ja grönlantilaisia oli katsomassa tätä suurta tapausta. Minä olin
takana valmiina onkimaan Baltoa ylös.
Hän istui kajakkiin, puristausi sinne alas, suuren kauhtanansa tukki ympärilleen ja laittausi kuntoon hyvin ylevän näköisenä: nyt hän näyttää niille, »mihin meistä lappalaisista on

Kahvitarjous kajakkia päällystettäessä.
(E. Nielsen, valokuvan mukaan.)

miestä». Hän oli valmis, tarttui airoon molemmin käsin ja
käski työntää kajakin rannasta.
Tuskin oli kajakki veteen päässyt, kun Balto ei enään
ollutkaan niin tanakka kuin mäellä oli ollut, ja hänen kasvoilleen ilmestyi aina kasvava epävarmuus. Hän kuitenkin tahtoi
näyttäytyä välinpitämättömältä ja koettipa itsekin auttaa kajakkia veteen. Vaan kun kajakki tuli veteen niin kauas, että
ainoastaan toista päätä oli enään vähän maalla, rupesi se huiskuinaan ilkeästi, ja Balton naamalta katosi yhtäkkiä välinpitä-
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mättömyys ja sijaan tuli kauhistus, ja samassa luikui kajakki kokonaan veteen. Balto teki muutamia epätoivoisia liikkeitä
airolla ilmassa, hänen kasvonsa olivat pelon vallassa, ja sitte
hän huusi: »Kas, kas! Kas niin!
Vaan pitemmälle
hän ei päässyt, sillä suu ja sen omistaja tuiskahtivat veden alle.
Me emme nähneet muuta kuin kajakin pohjan ja Balton nelikulmaisen lakin, joka uiskenteli vedenpäällä.
Minä heti ehätin paikalle, vaan onneksi siinä oli niin matala, että hän ylti käsillään pohjaan, ja hän ei ollut päässyt
——»

Retkikunnan jäsenet kajakeissa (Godthaabin satamassa)
(Inspehtori C. Ryberg valokuvan mukaan.)

sen edemmäksi maasta, kuin että maalta pitäen voitiin vetää
kajakki ja mies maalle. Mitä säälimättömimmällä naurulla tervehtivät häntä kaikki ympärillä olevat, varsinkin tytöt. Hän
kömpi pois kajakista, ja seisoessaan mäellä kädet ja jalat siirollaan, veden valuessa avaroista vaatteista, jotka olivat ruumista myöten kuin juotetut, näytti hän linnunpelätiltä. Ensi
sanoikseen hän virkki: »Nyt olen liian (= hyvin) märkä.»
Sitte seisoi hän hetken aikaa hiljaa, vaan sanoi sitte: »Niin,
yhden asian minä sanon, ja se on, että kajakki on sama kuin
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Kauan kului siihen kun Balto uudelleen koetti

Pian sen jälkeen Dietrichson teetti itselleen kajakin ja
hänestä tuli pian taitava kajakkimies. Kun Balto ja Kristiansen olivat jonkun aikaa olleet välinpitämättömiä syrjästäkatsojia, niin eivät he lopulta voineet enään tyytyä rannalta katsomaan. He rupesivat molemmat rakentamaan kajakin itselleen;
grönlantilaiset auttoivat heitä muodon laittamisessa y. m. Pian
oli puuosa valmis, ja, kuten on tavallista, grönlantilaiset naiset
nahkoittivat ne. Sivumennen sanoen, naiset ne aina tämän
työn suorittavat, ja maksuksi tarjotaan kahvia, jonka määrä
riippuu kajakin omistajan varoista. Jos hän on köyhä, niin
riittää 25 äyrin edestä kahvia; parempivaraiselta on enempi.
Balto oli nyt niin varovainen, että hän aluksensa varusti
heti kajakkipenikoilla; hän ei halunnut, että olisi käynyt niin
kuin viimeksi. Kristiansen oli uhkarohkeampi. Hän säikähytti
meitä melkolailla lähtemällä ilman kajakkipenikoita kauas merelle jo ensi päivänä, vaan hän tuli toimeen erinomaisen hyvin.
Keväällä nähtiin usein retkikunnan jäsenet, vanhaa Ravnaa lukuunottamatta, kajakeissaan vesilinnun jahdissa.
Hylkeitä on siellä niin mitättömän vähän talvella, ettei
kannata huvin vuoksi lähteä pyytämään. Me sen vuoksi harjoitimme enimmäkseen linnunammuntaa; varsinkin haahkatelkän
ammunta on huvittavaa. Sitä harjoitetaan alkutalvesta enimmäkseen iltasilla, jolloin haahkatelkät suuremmissa tahi pienemmissä parvissa vetäytyvät vuonoon pitkin rantoja. Kajakit
ovat silloin linjassa niemien nenissä ampumassa lintuja, kun ne
lentävät ohi. Oli hyvin jännittävää olla tällä tavoin vahdissa.
Katse on aina kiinnitetty etelään, josta lintuja odotetaan. Yhtäkkiä ulommaiset kajakkimiehet kyykistyvät ja panevat kajakin
niin voimakkaasti liikkeelle kuin voivat; lähimmät tekevät samalla tavoin, ja koko kajakkirivi lentää eteenpäin aalloilla.
Sitten ulommaiset pysähtyvät ja ovat hetken aikaa yhdessä
kohdin; vaan äkkiä välähtää tuli pimeässä, kuuluu laukaus,
sitte uusi välähdys, kolmas, neljäs, pitkin riviä.
Etelässä häämöittää mustaa. Se tulee ääneti pitkin veden
pintaa. Kajakkia ajetaan vielä kappaleen matkaa eteenpäin
päästäkseen paremmalle ampumamatkalle, airo pistetään hihnan alle, ja pyssy pidetään valmiina. Nyt erottaa jokikisen
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linnun, ja juuri kun ne ovat vähän sivu, nostetaan pyssy silmälle, tähdätään vähän sen paikan etupuolelle, jossa parvi on
sakein, ja Hipastaan: laukaus pamahtaa, ja kun onnistuu, niin
putoaa kaksi tahi useampia. Sitte ladataan taas, linnut kootaan
vedestä, ja ollaan valmiita vastaan ottamaan uutta parvea.
Tällä tavoin jatketaan kunnes tulee pimeä, ja kajakkirivi lainehtii edestakaisin, sen mukaan kuin linnut lentävät ulompana
tahi lähempänä maasta.
Tämä jahti kysyy pyssymieheltä tarkkuutta, sillä haahkatelkkä lentää hyvää vauhtia; sitä paitse pitää osata kajakki
pitää vallassaan, jotta voi ampua tarkkaan. Tässä ovat eskimolaiset hämmästyttävän eteviä. Vikkelyys, jolla he kulettavat kajakkiaan, pistävät airon kiinni ja pyssyn saavat silmälle,
ja se tarkkuus, jolla he ampuvat, niin että melkein aina sattuu,
vaikka ampuvat yksinäistä lintuakin, ihmetyttää ehdottomasti
parhaintakin linnunampujaa, varsinkin kun kevyt alus, jossa
pyssymies istuu, alituiseen kiikkuu ylös ja alas aallokossa.

Godthaab.
(Inspehtori C. Rybergin valokuvan mukaan.)

Seitsemäskolmatta

luku.

Joulu Godthaabissa.
wa niin lähestyi joulu.
massa, niin

Jos silloin juhlitaan muuallakin maailgrönlantilaisetkaan eivät ole muista hituakaan

jälessä tässä suhteessa.

Jo kuukausia ennen alkavat valmistukset. Naisilla on silloin kiire hienojen vaatteiden ompelemisessa: tehdään anorakeja, housuja ja kamikeja koreilla ompeleilla. Koko perheen,
nuorimmasta vanhimpaan, on silloin esiinnyttävä uusissa vaatteissa kiireestä kantapäihin. Varsinkin nuorten, naimattomien
tyttöjen täytyy olla koreasti puettuina. Rikkaimmat, »kaupan»
palveluksessa olevat vanhemmat, ovat enimmäkseen jo kesällä
laivalla tilanneet Köpenhaminasta jotakin hyvin hienoa vaatetta,
jota ei ole siirtokunnan puodissa, mieluummin silkkiä, onpa
tapahtunut, että ovat tilanneet samettiakin tyttärilleen. Vaatteet ommellaan kaikessa salaisuudessa, ja sitte esiintyvät he
uudessa puvussaan yhtäkkiä suurena juhlana, toinen toistaan
hienommasti vaatetettuna. Jos naiset muuallakin puhelevat
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leningeistään ja hiuskoristeistaan, niin ainakin yhtä paljo sitä
tekevät grönlantilaisetkin kristittynaiset. Ja myöntää täytyy»
että länsirannikon grönlantilaistyttö on viehättävän sievä kauniissa joulupuvussaan. Meidän naistemme puvut ovat ruman
ja hassunkurisen näköisiä grönlantilaisen rinnalla, ja minua
pelottaa, että vertailu ei aina olisi meren takaisten kaunotarten
eduksi huolimatta heidän europalaisesta komeudestaan.

Grönlantilaisia sekarotuisia naisia.
(Valokuvan mukaan.)

Vaan täällä ei ole joulukiirettä ainoastaan puvuista. Jotta
voitaisiin oikein ahmia aineellista hyvyyttä, kootaan rahoja
jo kauan edeltäpäin, sen verran kuin grönlantilainen muuten
voi säästää. Ja jos ei hänellä säästöjä ole, niin hankkii hän
varoja myymällä kauppiaalle jotain taloustavaraa. Tavatonta
ei ole, että patjoista on otettu höyhenet ja myyty kauppapuotiin herkkujen saamiseksi juhla-ajaksi, ja sitten lopputalven on
saatu maata patjan pumpulivaate-kuori peitteenä pakkasessa.
Etupäässä koetetaan saada kahvia. Sitä ei koskaan saa liiaksi
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ja tätä grönlantilaisten nautintoainetta valuu joulun aikana
uskomattomat määrät.
Voi huomata siis, että joulu istutettuna grönlantilaiseen
maaperään ei ole parantanut luonnettaan. Se on huolestuneiden perhe-isäin häviö ja vatsojen turmelus; se tuottaa lyhyen
ilon, jälkeensä tyhjyyden ja puutteen. wSelvää on, että juhlimi-

Grönlantilainen nainen puhdasta eskimorotua (itärannalta).
(Tanskalaisen naisväenveneretkikunnan ottaman valokuvan mukaan.)

nen on houkuttelevaa sellaiselle kansalle kuin eskimolaiselle,
joka enemmän kuin moni muu elää sanan mukaan: »elä murehdi huomista päivää!»
Siirtokunnan toimitsijan talossa oli myöskin kiireitä valmistuksia. Useita viikkoja olivat rouva, Dietrichson ja Sverdrup
tehneet rasioita ja koreja y. m. värillisestä paperista, ja hra
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itse teki joulukuusen siten, että grönlantilaisen katajapensaan
oksia kiinnitettiin keppiin, joka oli runkona.
Meidän luonamme kävi joulun edellä tavallista suuremmat
joukot grönlantilaisia, kaupiten kaikenlaisia mahdollisia ja mahdottomia esineitä, saadakseen jonkun lantin. Varsinkin kävi
naisia kauppaamassa nahkateoksia, jotka olivat joskus varsin

Puhdasrotuisia grönlantilaisia (itärannalta).
(Tanskalaisen naisväenveneretkikunnan ottaman valokuvan mukaan.)

kauniita, ja miehet luu-, puu- ja kiviteoksia tarjotellen. Heillä
on kehittynyt muotoaisti ja he ovat taitavia nikertäjiä. Hyvän
näytteen heidän taidostaan näkee lukija tässä kuvatuissa päissä,
molemmat puuhun leikatuita.
Sitte joulu-ilta tuli. Edeltäpuolisten koristettiin »kuusi».
2:den aikana oli suuri juhlallisuus kirkossa. Siellä kuulusteltiin lapsia ja sellaisessa tilaisuudessa kaikki grönlantilaiset olivat tietysti läsnä.
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Hyvinvoipa grönlantilainen pariskunta, Ane ja Lars Heilmann,
Godthaabista.
(Inspehtori Rybergin valokuvan mukaan.)
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Kun kuulustelu oli loppunut, syöksivät, vanhan tavan mukaan, kaikki lapset siirtokunnantoimitsijan luo, missä kukin sai
paperirasiansa, jossa oli viikunoita. Ja sitte he tulivat meidän
luo, saadakseen samallaisen joululahjan. Oli koko kansainvaellus näitä pieniä nahkapukuisia ihmisiä. Joka vain kävellä osaa,
se tulee itse tallustellen; sitä nuorempia äitinsä kantavat, ja
yhä pienemmille toiset vievät lahjan.
Jälkeenpuolisten 5 aikana oli kirkossa laulua. Virret olivat tilaisuutta varten sepitetyt tahi katekeetat kääntäneet grön-

Näytteitä grönlantilaisesta puunveistotaidosta Godthaabin seuduilla.
(A Bloch, alkuperäisten mukaan.)

lännin kielelle, ja niitä oli laulamassa suuri joukko grönlantilaisia miehiä ja naisia, joita salaa oli harjoitettu. Kaikki tämä
teki lapsellisen, miellyttävän vaikutuksen. Nuotit olivat raikkaita ja kauniita, ei venytettyjä ja yksitoikkoisia, niin kuin
tavalliset virsinuotit. Muuan vanhanpuoleinen, puolisivistynyt
grönlantilainen, joka ei mielellään pannut kynttiläänsä vakan
alle, arveli, että kirkkolaulu nyt ei ollut sellaista kuin silloin,
kun hän oli mukana, vaan kuitenkin hyvänpuoleista; oli aivan
kuin kuullessa äänen taterattunturilta (lokkivuorelta), jossa tateratit (lokit) nousevat ja laskevat alituiseen huutaen.
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Kun riisryynipuuro ja poronpaisti oli syöty illalliseksi
siirtokunnantoimitsijan luona, jonne kaikki retkikunnan jäsenet
olivat kutsutut, sytytettiin joulukuusi mittaamattoman riemun
vallitessa.

Juuri kun ilo oli ylimmillään, niin suuri, pyöreä pää, jossa
oli tuuhea harja, pistihe ovesta sisään. Se oli Joel ystävämme
pää; hän tuli kysymään olutpulloa, jonka hän oli lappalaisilta
vaihtanut haahkatelkillä, vaan jonka muun tavaran kanssa oli
jättänyt sinne siksi aikaa kuin kävi tohtorin luona tekoasialla,
saadakseen, jos mahdollista, sielläkin ryypyn tahi kaksi juhlan
kunniaksi. Ja näytti että hän oli onnistunut.
Yleistä naurua synnyttivät hänen
vilkkaat liikkeensä selittäessään, miten
pyöreä naamansa oli venynyt pitkäksi,
kun hän takaisin tullessaan oli huomannut kaikki kadonneen. Vaan hän sai mielensä lauhdutetuksi tappiostaan uudella
olutpullolla. Varsin huvittavaa oli nähdä
hänen hämmästystään ja loistoa mustissa
silmissään, jotka pyöristyivät kahdeksi
mustaksi levyksi, kun hän näki jouluNuori poika Godtkuusen, kynttilät ja kaiken komeuden,
haabista.
vaan vielä somempaa oli nähdä hänen
(Inspehtori C. Rybergin
hurjaa iloaan, kun hän sai rusina- ja viivalokuvan mukaan.)
kunarasioita. Rikkaana kuin Craesus, hän
lähti huojuskellen tallustelemaan yli mäkien kotia Uuteen Herrn
hutiin aviosiippansa luo.
Kun minä 6:den tahi 7:män aikana joulupäivän aamulla
nukuin makeimmassa unessani ja olin taas Norjassa, kuului
äkkiä unen läpi lasten laulua, joka kietoutui unikuviin. Vaan
laulu kuului aina kovemmin, ja minä heräsin, jolloin kuulin
raikkainta joululaulua, jota suuri kööri kaijutteli ovemme takana.
Koko yön he olivat kierrelleet ja laulaneet kaikissa grönlantilaisissa asunnoissa, ja vanhan tavan mukaan lopettivat herättämällä lauluun paikkakunnan europalaiset. Täytyy myöntää,
että se oli kaunista, että minua ei ole koskaan herätetty niin
mieluisella tavalla. Vaan täytyy myöskin myöntää, että laulun
loputtua ja laulajain mentyä minä heti nukuin uudelleen saadakseni toistamiseen kiinni unienmaassa äskeisen uneni.
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Kyökkiin tullessani aamusella, oli Balto siellä puhelemassa piikatyttöin kanssa. Hän piti pitkän esitelmän grönlantilaisesta joulunviettotavasta, joka hänestä oli »maiet daili» *);
hän oli, kuten olen jo maininnut, terävä oppimaan kieliä. Koko
niin
yön hän oli ollut liikkeellä, kulkenut talosta taloon. Ja
oli
ehtinyt
ei
ollut
vielä
10
hän
ja
paljo hyvää kahvia! Kello
tälle aamulle jo juoda 24 kuppia. Sitä paitse oli koitunut vähän väkevämpääkin, josta hän ei maininnut, vaan se ilmaantui
silmissä ja puheessa. Sellaista joulua hän ei ollut koskaan
viettänyt. Se oli yleensä »maiet daili»!

Tuleva

pyytömies Godthaabissa.

(Inspehtori C. Rybergin valokuvan mukaan.)

Heti jälkeenpuolisten kaikki täysikasvuiset grönlantilaiset,
naiset ja miehet, vanhan tavan mukaan, kävivät europalaisten
luona katellen ja toivottaen iloista joulua, johon on vain vastattava »iodlitlo» (sinulle myös), joka käy yksitoikkoiseksi, kun
se on kerrottava sadalle henkilölle.
Jälkeenpäivällisen 3:men aikaan olivat kutsutut siirtokunnantoimitsijan luo etevimmat siirtokunnan grönlantilaiset, katekeetat, kirjanpainaja, kifakit (siirtokunnan palveluksessa olevat
grönlantilaiset) sekä pyytömiehet rouvineen, ja heille tarjottiin
*)

Tanskan kieltä

=

hyvin hauska.

Suom, muist.
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suklaata, leivoksia ja kahvia. Parhaisiin juhlavaatteisiinsa puettuina he tulivat ja tervehtivät isäntäväkeä ja istuivat äänettöminä ympäri seiniä. Se kävi niin juhlallisesti, vaan eihän ollut
ihmettelemistäkään. Hehän olivat nyt nevertoup'in (kauppamiehen) salongissa, joka oli suurimpia herroja. Pian syntyi
kuitenkin hilpeämpi mieliala seurassa; tarjoilu teki täälläkin,
niin kuin muuallakin vaikutuksensa.
Muuan grönlantilainen, joka oli ollut Köpenhaminassa ja
tahtoi maanmiehilleen näyttää, miten suuressa maailmassa eletään, meni ja tarjosi muutamalle siirtokunnan ylhäisimmistä
naisista käsivartensa kumartaen syvään. Nainen luonnollisestikaan ei ymmärtänyt tarkoitusta, ja miehen piti väkivaltaisesti
kiskasta hänet mukaansa, viedäkseen hänet, kuten sanoi, arvokkaammalle paikalle huoneen perällä. Kun tämä oli tehty,
kääntyi hän minun puoleeni valittaen maanmiestensä tyhmyyttä,
ja miten heille pitää opettaa hienompia seuratapoja. »Nyt te
voitte saada luvan, lopetti hän puheensa, ottaa vaimoni ja viedä
hänet kunniapaikalle.* Minä kiitin häntä siitä kunniasta, vaan
valitin sitä, että minä en tuntenut itseäni niin suuren kunnian
arvoiseksi. Mies muuten oli niitä uskotuita grönlantilaisia, joille
juhliksi uskottiin viinaa. Hän juhlikin niin kauan kuin viinaa
riitti. Öisin hän oli ihan suunniltaan, niin että pienen vaimonsa
piti paeta talosta tahi piiloutua vinnille, vaikka hän edeltäpäin
varustausi lumouskaluilla, joita hän kiinnitti tuolien istuinlautain
alle, jotta mies olisi kiltti humalassa.
Vihdoin heitettiin hyvästit ja kulettiin edelleen joulukierroksella toiseen taloon, siellä alusta alkaaksensa.
Kolmantena joulupäivänä oli siirtokunnantoimitsijalla kutsuvieraina kifakit ja parhaat pyytömiehet. Tilaisuutta varten
oli lainattu huone sairaalasta, ja siellä nyt tarjoiltiin runsaasti
hernettä, läskiä, suolattua poronlihaa, sekä ryyppy ja omenaviipaleita jälkiruuaksi. Ruuan jälkeen tarjoiltiin kahvia, sikarreja ja punssia. Sellaisiin kutsuihin tullaan varustettuina lautasilla, kupeilla tahi vadeilla, sekä pikarilla punssia varten. Sen,
mitä vieras ei annoksestaan syö paikalla, vie hän kotia vaimolle ja lapsille, jotka usein tulevat sinne jo itse aterian aikana
osansa saamaan.
Päivällinen loppui illalla, ja sen jälkeen oli tanssit ja huvit

tynnyritehtaassa.

Eskimolaistalo talvella.
(Tekijän luonnoksen mukaan.)

Kahdeksaskolmatta luku.

Päiväkirjamuistiinpanoja Sardlokista ja Kangekista.

»JilJ elmikuun

Minä asun majassa, joka on puoleksi
Katto on matala. Juuri suorana voin
seistä. Sisään tullaan, kuten kaikissa eskimolaistaloissa, pitkän
ja syvällä olevan käytävän läpi, joka on matala ja kapea, jotta
pitää melkein nelinkontin kulkea. Ulkopuolella lumi peittää
majan. Siitä on näkyvissä vain ikkuna, joka on niin leveä
kuin suinkin ja pidetään puhtaana lumesta, sekä se reikä, josta
kontataan käytävään.»
»Olin kauan aikaa tuuminut matkustaa Sardlokiin, ja kun
tohtori tammikuussa lähti tänne sairaan luo, matkustin minä
samalla kertaa, Joel ystäväni kanssa. Godthaabista on sinne
kolme penikulmaa. Käsille oli outoa liikettä, samoin kuin väkinäinen asemakin kajakissa väsytti kovasti tottumatonta niin
kuin vielä olin. Senpä vuoksi ikävällä odotin iltapuoleenpäivää Sardlokia. Joelista oli minulle, kuten lukija tietää, hauska
toveri. Milloin lauleskeli hän
aina vain »iloista kuparisep(3^,

6 p.
maan sisässä.

—
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milloin kertoi joukon asioita, joita en ymmärtänyt aina
pää»
itsekustakin paikasta, jonka ohi kulimme; väliin hän, nähdessään telkkäparven tulla lentävän, teki uskomattomia ponnistuksia saadakseen ajoissa pyssyn kajakista; kerran se hänelle
onnistuikin, vaan silloin hän ampui ohi, sillä hän ei ollut mikään
erinomainen pyssymies. Väliin hän karjui, että hänen pitää
mennä maalle, ja sitte hän souti, minkä jaksoi maata kohti
tyhjentääkseen kajakin, joka oli puolillaan vettä. Se nimittäin
oli, niin kuin kaikki muukin sen miehen omaisuus, hyvin huonossa kunnossa ja vuoti armottomasti.
Ilta oli pimeä. Satula ja muut huiput seisoivat uhkaavan
näköisinä ja sulkivat vuonon itäpuolen. Vaan näiden yli välkkyi tähtitaivas hohtavassa loistossa, ja kun me soutelimme
äänettöminä vierekkäin, niin ei kuulunut muuta ääntä kuin
airojen loiske ja veden kohina kajakkien kupeessa.
»Vihdoin kun me käännyimme muutaman niemen ympäri, vilkkui ystävällinen valo maalta, ja me olimme perillä.
Tohtori oli tullut vähän ennen meitä. Omituinen viehätyksensä
oli siinä, kun konttasi käytävän läpi, ja tuli pieniin huoneisiin
sekä otettiin vastaan ja suositeltiin eskimolaisella vierasvaraisuudella.
:;Minä olen asettunut asumaan vanhan katekeetan Johan
Ludvigin luo, jossa nyt olen. Paitse häntä ja minun vähäpätöistä persoonaani, asuu täällä hänen vaimonsa, heidän yksi
tyttärensä ja yksi nuori poikansa. Johan Ludvig kertoi minulle ylpeydellä, että hänen isoisänsä oli ollut norjalainen ja
oli uskomattoman väkevä mies. Llän itse nuorempana oli ollut
hyvä pyytömies, vaan nyt hän ei enään kule kajakilla; hän
on 70 vuotias. Hänellä oli ollut useampia poikia, jotka olivat
reippaita pyytömiehiä, vaan kaksi oli hukkunut merellä; yksi
18 vuotias poika on kotona, vaan hänestä ei ole pyytömieheksi;
vanhemmat eivät uskalla laskea häntä merelle.
Johannes, neljäs poika, joka kerran oli Sardlokin ylpeys,
makasi meidän tullessamme penkillä, kalpeana ja kuihtuneena;
hänellä oli keuhkotauti. Hänen kuiva yskänsä viilsi korvia,
eikä hän voinut syödä paljo mitään. Vaan maatessaankin siinä
ilman toivoa, että koskaan enään nousee, kaikki hänen ajatuksensa liikkuivat pyynnissä ja elämässä ulkona. Muistot entisiltä ajoilta, kun hän oli paikkakunnan paras pyytömies, sukel—

SARDLOKIN PYYTOMIEHIA.

461

sivat esiin, eikä hän kyllästynyt koskaan kertomaan, minkä
yskältään sai, monista seikkailuistaan. Silmät loistivat, huulille
ilmestyi hymy, hän oli taas kajakissa, hän näki hylkeitä, hän
kohotti laihan, voimattoman käsivartensa harppunan viskaamiseen, hän hinasi saaliinsa kotia myrskyssä ja tyynessä. Sitte
tuli yskäkohtaus, hän sylki verta ja vaipui aluselleen, mieliharppuna oli heitetty
kuvat sammuivat kuin kaunis kajastus
—

viime kerran.

Tunturi »Sadlen« (Satula) pohjoispuolella Godthaabia
(Inspehtori C. Rybergin valokuvan mukaan.)

»Tohtori otti hänet mukaansa hoitaakseen häntä Godthaabin sairashuoneella. Pian hän on olemattomien joukossa.
Viereisessä huoneessa makaa Johanneksen serkku Justus,
hänkin aikoinaan Sardlokin parhaita pyytömiehiä, vaan nyt
vielä ankarammassa keuhkotaudissa kuin Johannes; hän varmaankaan ei voi elää kauan *). Molemmilta jää perhe. Johanneksella on useita toivorikkaita poikia, Justuksella ainoastaan
yksi. On kauheaa nähdä miten tämä hiipivä tauti hävittää
tätä rakastettavaa kansaa.

*)

Hän kuoli ennen Grönlannista lähdettyämme.
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»Minun elämäni täällä ei ole juuri mitään toimekasta
minä yhä enemmän muutun täydelliseksi eskimolaiseksi. Minä
elän heidän elämäänsä, syön heidän ruokiaan, opin pitämään
arvossa heidän herkkujaan, niinkuin raakaa ihraa, raakaa pallasta, talven kylmämiä variksen marjoja hapantuneen ihran
kanssa j. n. e. Minä puhelen heidän kanssaan niin hyvin kuin
voin, teen heidän kanssaan työtä, olen kajakkiretkillä heidän
kanssaan, jahtaan, kalastan, olen heidän kanssaan hiihtämässä,
sanalla sanoen, minulle selviää, että europalaiselle ei ole mikään mahdottomuus muuttua eskimolaiseksi, kunhan vain hänellä on aikaa.
»Näiden ihmisten parissa viihtyy erinomaisen hyvin. Heidän suuttumaton, huoleton olonsa, heidän vaatimaton tyytyväisyytensä ja ystävyytensä ehdottomasti karkoittavat kaiken nolouden ja kaiken levottoman harrastelemisen.
»Alkujaan oli tarkoituksenani porojahti; olinkin eräänä
päivänä hiihtämässä; vaan kun ei näkynyt ainoatakaan jälkeä,
niin olen jättänyt sen tuuman. Suurimpana huvituksenani on
ollut pallaan pyytäminen. Parhainta merikalastusta, jota tähän
asti olen kokenut, on kapeassa kajakissa tämän suuren, voimakkaan kalan pyytäminen, joka kykenee veneenkin kaatamaan.

»Pallaspaikoilla voi saada kauankin odot -11a, usein koko
päivänkin, niin ettei nykäsekään, ja se ei ole hauskaa 20° pakkasessa ja purevassa pohjoistuulessa, usein lumipyryssäkin, niin
että saa olla hyvin varoillaan, ettei kasvot palellu. Vaan kun
vihdoin nykäsee, niin on kaikki unehutettu.
»Tavallisesti ei tunne heti rajua nykäystä; paremminkin
tuntuu siltä kuin siimaa vedettäisiin hitaasti, vaan vastustamattomalla voimalla. Sitte tuntuu aina selvempiä nykäyksiä
sukkelaan pistetään nyt airo hihnan alle *), tartutaan siimaan molemmin käsin ja kiskastaan niin kovasti ja ankarasti
kuin suinkin jaksaa, kerta toisensa perästä, koetetaan sitte
onko se vielä siellä, kun sen tuntee, niin kiskastaan taas, taas
vedetään, kiskastaan uudestaan ja uudestaan monet monituiset
kerrat. Hampaat puristautuvat yhteen aivan kuin raivosta,
—

*) Se pistetään kajakkimiehen edessä olevaan poikkihihnaan niin että airon
lavat ovat ulospäin, ja sillä tavoin \akauttavat kajakkia.
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vaan kala täytyy saada lujasti kiinni, ja mieli kiskasemisen
tuntua 100 sylen syvyyteen, niin täytyy tempoa irvillä hampain.
»Sitte vihdoin kala on lujasti kiinni, ja ruvetaan sitä vetämään ylös. Se on raskasta, sillä kala pidättää vastaan ja
siima on pitkä; käsivarsia uuvuttaa. Siima kootaan kajakkiin
ja sitä kastellaan myötäänsä vedellä, ettei se jäätyisi. Sitä
tapausta varten, että kala uudestaan syöksyisi pohjaan ja veisi
koko siiman mukanaan, viskataan toiseen päähän kiinnitetty
pyyntirakko kajakin sivulle, ja annetaan sitte kalan mennä, ja

Pallaanpyynti kajakissa.
(A. Bloch, tekijän luonnoksen mukaan.)
seurataan veden päällä uivaa rakkoa, ja kun kala on väsynyt,
otetaan siima taas käsille.
»Sellainen siima voi tuntua ihan loppumattomalle, kun
siinä on pallas nostettavana. Vihdoin se alkaa käydä lopulleen; näkee sen punoutuvan kalan liikkeiden mukaan, vastustus
käy voimakkaammaksi, töin ja tuskin miehen voimat riittävät
vetämiseen. Vaan veto vedolta se kohoaa; tuossa tuli painokivi, vielä yksi veto, ja veden pinnasta pistää suuri pallaan
pää, jossa näkyy niin kauhean näköinen leuka ja vihaiset sil-
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pelottavat. Silloin siepataan puuvasara,
joka on kajakissa peräpuolella, ja lyödään rajusti kalaa pari
kertaa aivokoppaan. Hurjimmalla ponnistuksella vetää se päänsä
veden alle ja salaman nopeudella se menee pohjaan, ja onnemät, että ne melkein

ton se,

jolla ei siima ole selvillä, niin että se ei tartu mihinkään

kiinni, sillä muuten on, ennen kuin aavistaakaan, ylenkuppuraisia kajakkineen kaikkineen.
»Kala on nyt päässyt syvälle, vauhti vähenee, ja voi alkaa
vetää sitä uudestaan. Se on toisen kerran ylhäällä; vaan vielä
kerran menee se ehkä pohjaan. Jotensakin rasittavaa työtä on
vetää kolme ehkä neljäkin kertaa pallas ylös 100 sylen syvyydestä. Vihdoin on se ylhäällä viime kerran ja voi saada sille
annetuksi muutamia hyviä iskuja silmäin väliin. Se masentuu
heti, ja silloin heilutetaan vasaraa niin vikkelästi ja notkealla
kädellä kuin vain voi. Vielä kala tekee muutamia hurjia yrityksiä mennäkseen syvyyteen, vaan iskuja sataa päähän yhä
nopeammin, ja kala lopuksi pyörtyy. Puukko pistetään silloin
aivoihin ja selkäytimeen, kunnes kala on niin kuollut, kuin sen
siinä voi saada.
»Tämän kaiken tapahtuessa oli minulta muutamana päivänä paleltunut molemmat poskipäät sekä leuka ja nenä. Hieromalla niitä merivedellä ja jäällä, jota oli runsaasti kajakissa,
pääsin siitä kuta kuinkin ehyin nahoin.

»Nyt kiinnitetään pyyntirakko kalan suuhun, jotta se pysyy veden päällä, siima otetaan hampaisiin, ja soudetaan maata
kohti kala perässä. Minun täytyy myöntää, että minusta tämä
hinaus oli ikävintä koko hommassa, sillä joka kerta kun kajakki nousi aallon harjalle, niin siima tempautui äkkiä lujalle
ja kiskasi hampaita, niin että monta kertaa luulin niiden lähtevän jokikisen. Sitä mahdollisuutta eskimolaisen on vaikea
käsittää, sillä luonto on antanut hänelle niin lujat hampaat, että
hän voi helposti vetää niillä rautanauloja puusta.
Kun on päästy maan suojaan, niin sidotaan kala kajakin
kupeeseen niin, että se on vedessä pystyssä, vähän etunojossa,
jotta se tekee niin vähän vastustusta kuin suinkin. Ja sitte
kotia kohti. Kun tuli Sardlokiin hinaten tällaista suurta kalaa,
ja rannalla olivat vastaanottamassa samat iloa loistavat kasvot,
jotka odottavat jokaista saaliin kanssa palaavaa pyytömiestä,

ARVOKASTA PYYNTIÄ.

465

niin se oli mahtavuuden hetki, aivan kuin koulupojalla, kun
hän ensi kerran tuo metsänriistaa.
»Tämä pyyntisaalis muuten ei ole halveksittava. Kalat
painavat 100 ja 200 kg. ja sehän on oikea leipäpinkka talvella,
jolloin muu saalis on hyvin vähäinen. Kahdella kalalla, jotka

Terkel, Sardlokin urhokas pyytömies.
(A. Bloch, inspehtori C. Rybergin valokuvan mukaan.)

minä sain, me 5 henkeä elimme melkein 2 viikkoa, ja sillä
ajalla ei muuta ruokaa ollut paljon ollenkaan.»
»Kun me eräänä, kirkkaana, tyynenä päivänä olimme
kalapaikalla, musteni äkkiä etelä; tuuli oli pyörähtänyt sinne.
Vikkelästi kaikki vetivät nyt siimansa, vaan ennen kuin ne oli
saatu kajakeihin, puhkesi myrsky: ensiksi pari heikkoa tuulen
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puuskaa, vaan sitte se syöksyi koko raivonsa voimalla. Pian oli
tyyni, kirkas merenpinta vaahtomerenä. Virta ja tuuli kulkivat
vastakkain, aaltojen harjat olivat vihreän valkoisia kinoksia, ja
kajakkimiehet katosivat aaltojen laaksoihin. Meidän täytyi
maan suojaan pyrkiä pelastaaksemme saaliimme ja henkemme
ja meren hyökyessä sivulta päin kiidettiin maalle päin minkä
ehdittiin.

Ruokailu grönlantilaisessa tuvassa.
(E. Nielsen, valokuvan mukaan.)

»Grönlantilaisille sellaiset seikkailut ovat luonnollisesti
jokapäiväisiä tapahtumia; vaan minulle se oli ihan uutta, ja
minun kajakkimieskykyni oli nyt kovan koetuksen alainen.
Piti nyt pitää tarkalla silmällä hyökyaaltoja. Jos hyökyaallon
syöksähtäessä ei ole airosi tuulen puolella valmiina, niin pian
voit olla meren pohjassa.
»Maan rantaan tultuamme kulimme sitä pitkin suojaa
hakien. Myrskyn mukana kulettiin nyt tuimaa vauhtia pohjoi-
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seen päin; vaan nyt oli vielä pahempi: aallot vyöryivät jälessä,

Tuolla
ja piti hoitaa airoa hyvin, jotta ei suistunut päälleen.
tulee paha hyökyaalto, pari lujaa airon vetoa, sitte airon lapa
lapeittain toiselle sivulle, kajakin perä kohoaa korkealle ilmaan,
nojaut taaksepäin, aalto syöksyy yli, tunnet saaneesi iskun selkään, vaahto kiehuu korkealla pääsi päällä, ja vaahtoava aallon
huippu on viskannut sinut ilmaan. Se vyöryy ohi, laskeut
aallon pohjaan, taas pari aironvetoa, uusi hyökylaine viskaa
eteenpäin.
—

Eskimolainen heittää keihäällä hylettä.
(A. Bloch.)

»Minulla oli hyvä opettaja Eliase, joka aina pysyi minun
sivullani niin lähellä kuin aalloilta voi. Väliin kiiti hän kuin
myrskyvihuri ohitseni aallon huipulla ja vaahdon kuohuessa
hänen ympärillään; väliin ajoin minä hänen ohitsensa toisella
aallolla. Se on tanssia aallokossa, viettelevää vaaran kanssa
leikkimistä.
»Sitte tulimme muutamalle paikalle, jossa maa kääntyy
länteen päin ja josta meillä oli suojaa. Vaan jäävyöhyke oli
edessä, ja sen läpi piti ensin päästä, ja siinä piti pitää silmät
auki, etteivät jäät musertaneet kajakkia. Tuossa on pieni
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aukko, silmänräpäys on käytettävänä, parilla reippaalla aironvedolla kiitää kajakki aallon harjalla läpi aukon.
Terkel, Sardlokin urhokas pyytömies, ja hänen veljensä
Hoseas, joilla on kummallakin pallas venymässä perässä, saapuvat vähän jälemmin meitä, olimme toivoneet, että myrsky
asettuisi sillä aikaa kun pallaat sidottiin kajakkeihin; vaan se
pysyi yhtä kiinteänä, ja meidän täytyi lähteä taipaleelle ehtiäksemme kotia Sardlokiin. Vaan kun myrsky oli takaapäin,
kulettiin aika vauhtia, ja me pian olimme suojaisessa satamassa.

Kajakit aavalla merellä.
(Th. Holmboe, valokuvan mukaan.)
«Minut kutsutaan usein pallaan syöntiin toisiin taloihin,
syötyäni sitä kyllältä kotona, ja täytyy silloin kulkea majasta
majaan ja syödä niin kauan kuin vatsa kestää. Varsinkin Terkelin talossa olen usein, joka on suurimpia tällä paikkakunnalla. Eilen illalla, kun olin siellä, näin omituisen näyn. Hoseaksen poika, runsaan vuoden vanha, tanssi »mardluk»ia *)
Terkelin kolmivuotisen tyttären kanssa. Pieni palleroinen
tanssi paitasillaan, joka ylti vain keski vatsalle; vakavan näköi*) Mardluk eskimon kielellä merkitsee 2, vaan tässä merkitsee se tanssia,
jossa on kaksi henkilöä, tavallisesti molemmat miehiä.
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senä kuin professori, hyppäsi hän »reel»iä, vuoroon toisella,
vuoroon toisella jalalla, ja sitte pyöri hän ympäri, tehden kaikki
ihan oikein ja laulun tahdissa aina sama ilme kasvoilla, pienen
sievän tytön edessä, joka oli puettu aikaisten tavoin ja samoin
hiuksetkin nutturoitu, ja jonka kasvot olivat niin veikistelevät
ja veitikkamaiset, jotta ei luulisi olleen ensikertaa, kun hän oli
»kavaljerin» seurassa. Koko näky oli niin kovin hassun kuri-

samassa kun aalto syöksyy heidän-Tylitsensä, pyörähtävät he
kumolleen kajakkineen aallon suussa
—

(A. Bloch, valokuvan mukaan.)

nen, että nauruaan ei

voinut hillitä. Eskimolaislapset

ovat to-

della »aikasin kehittyneitä».
»Sardlokissa oltuani kuukauden ajan, matkustin helmikuun
14 p:nä Godthaabiin. Meitä oli kolme; paitse Joelia, seurasi
nimittäin Hoseaskin. Kaikki kajakit olivat lastatut pallaan,
linnun y. m. lihalla. Ei ollut sen vuoksi oikein mukavaa kun
meidät matkalla tapasi jotenkin navakka länsimyrsky. Niin
kauan kuin kulimme läntistä maan puolta, meni kutakuinkin,
kun tuulella ei ollut täällä voimaa; vaan kun meidän oli men-
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tävä vuonon poikki Godthaabia kohti, niin oli pahempi. Kuta
edemmäksi maasta tulimme, sen suuremmat aallot, ja me katosimme niiden sisään toisiltamme.
»Kun samalla tuli lumipyry emmekä nähneet vähintäkään
eteemme, niin alkoi se eskimolaisten mielestä olla arveluttavaa
ja he huusivat minulle, että meidän täytyy kääntyä takaisin
maan suojaan. Minä luulin, että oli helppo päästä toisella puolen olevan maan suojaan lumipyrystä huolimatta, ja esitin vain,

Simon, kateketta ja pyytömies Kangekista.
(Inspetori C. Rybergin valokuvan mukaan.)

että jatkettaisiin matkaa, ja niin mentiin vielä hetken aikaa
aaltojen huuhtoessa puoliväliin kajakin perää. Vaan pahemmaksi yhä muuttui, ja nyt eivät rukoukset auttaneet; he huusivat taas minulle ja kääntyivät nyt odottamatta minun vastaustani. Me ponnistelimme vastatuuleen takaisin maan suojaan, jossa asetuimme odottamaan ilman laantumista. Lasti,
joka oli kajakkiemme perä puolella vietiin maalle ja pantiin
kivien alle, jotta seuraavana päivänä se sieltä haetaan, jos ilma

NÄKÖALOJA.
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on vähän parempi. Meren käynnissä ei ole hyvä pitää paljo
lastia kajakeissa, ne helpommin kaatuvat. Kun sitte jonkun
ajan kuluttua pyry asettui ja tuuli vähän laantui, lähdimme
taas taipaleelle ja pääsimme helposti vuonon yli Godthaabiin.
»Kangeg'issa helmikuun 28 p. Tänään on helmikuun
viime päivä
tämäkin kuu on lopussa
sitte vielä mahdollisesti yksi
laiva tulee tuolta mereltä
ja sitte pois tästä
elämästä ja näiden ihmisten luota saamatta elää heidän kanssaan enään. Vaan sitä ei voi muuttaa, ja antaa sen ajatuksen
mennä tiehensä!
Täällä ulkona meren laitamassa on virkistävää. Meri
hyökyy täydellä voimallaan, pyörittelee kajakkia kuin kattilaa,
valaa valkealla vaahdollaan soutajaa, ja vyöryy jymisten kareja
ja vuorenseiniä vasten, ja vaahto pärskyy korkealle lumipeitteiselle maalle.
»Tämä on ihanaa elämää! Meri ja tuuli pesee kasvot,
hermot ja lihakset ovat jännityksissä kajakin hoidossa, ja silmä
tarkastelee tuulen puolelle vahtien hyökyaaltoja
—

—

—

—

—

—

—

—

Ja sitten
väliin melkein aivan tyynet yöt
lumipeitteisellä maalla on
syvä hiljaisuus, vuoriniemekkeitä pistää siellä täällä pimeässä
lumen läpi merta kohti, joka pitkäveteisessä, kaihomielisessä
tahdissa keinuu rantaa kohti ja heijastaa himmeästi tumman,
—

tähdekkään taivaan.
»Taivaalla lieskaavat revontulet, milloin sinisinä, milloin
punaisina, ja sitte keltaisina ja vihreinä muuttuen taas sinisiksi
uudelleen
väliin aaltoilevat ne alituisesti vaihtuvina kehävöinä eteläisellä taivaalla; väliin kokoontuvat loistavaksi sädekimpuksi: se on loimuavaa paloa; sitte ne hajaantuvat uudelleen ja katoavat. Syntyy uusia vöitä, uusia liekkejä leimahtaa.
Se on alituista vaihtelua, aina samaa, aina uutta, yhtä salaperäistä ja viehättävää
vaan meri vyöryy raskaasti niin
kuin ennenkin rantaa vasten.
»Luo katseesi etelään, sitä et unohduta, luo pohjoiseen, ja
halusi sinne kiihtyy.
Äsken olin Sardlokissa, nyt olen täällä merellä.
Minkä vuoksi? En tiedä. Minä ehkä odotan kevättä, jolloin
päivät jatkuvat, aurinko lämpiää ja lumi sulaa. Minä olen
kuin kevättä lähempänä, kun se tulee etelästä meren yli, vaan
—

»

—
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se ei minua tavota täällä pohjoisessa
vaan hyvälle tuntuu
nähdä päivien jatkuvan, meren välkkyvän auringon noustessa,
tuntea auringon paistavan melkein lämpöisesti, lähteä pyynnille
päivän sarastaessa ja palata illalla, kun päivä ei vielä lopussa
ole. Yhteiskunta, höyry, suuret aatteet ja suuri kurjuus
kaikki on yhtä kaukana; vapaana kulkeminen ja elämästä iloitseminen, siinä kaikki.
»Oli helmikuun 17 p:vä, kun tulin tänne. Tämä on hyvä
paikka harjoitellakseen kajakilla kulkuun. Virta on täällä väkevämpi kuin missään muualla rannikolla. Se niemien luona
ja saarien välissä on kuin joenvirta, ja kun se kohtaa mereltä
tulevat suuret aallot, niin nämä kasvavat korkeiksi torneiksi ja
kuohuvat kuin pauhu kareja vastaan. Eipä siis ihmettä, että
kangekilaiset ovat parhaita kajakkimiehiä näillä seuduin, ja parempia tuskin löytyy koko Grönlannissa missään. Aavalta
mereltä he toimeentulonsa hankkivat; usein on henki kysymyksessä, monet hukkuvat, vaan yhtä tyynesti kulkevat he
merellä joka päivä. Riemuikseen näkee heidän temmellystään
hyökylaineissa; kuin hevosella ajaen ratsastavat he niiden selässä vaahto ympärillään kuin valkoinen hulmuava harja. Sellaista aaltoa tuskin on, etteivät he siitä selviäisi. Kun paha
aalto tulee, niin kääntävät he kajakin sivun siihen, pistävät
airon hihnan alle tuulen puolelle, kumartuvat kajakissaan ja
antavat aallon vyöryä ylitsensä; tahi pistävät he airon lappeittain tuulen puolelle ja samassa kun aalto syöksyy heidän ylitsensä, pyörähtävät he kumolleen kajakkineen aallon suussa ja
heikentävät siten sen voimaa; kun aalto on ohi, nousevat he
taas airolla. Olen kuullut sanottavan, että oikein etevät kajakkimiehet käyttävät vielä sukkelampaa keinoa. Kun tulee
niin paha aalto, että he eivät luule voivansa muuten siitä päästä,
kaatavat he kajakin siinä silmänräpäyksessä kun aalto syöksyy
ja antavat kajakin pohjan vastaanottaa iskun; kun se on ohi,
nousevat he pystöön.
»Sellaisten aaltojen isku mahtaa olla raivokas. Minulle
kerrottiin, että muutaman miehen hyökylaine, joka koko voimallaan syöksyi hänen päällensä, löi kajakkia vasten niin, että
miehen selkä katkesi ja hänestä tuli vaivanen ikipäivikseen,
vaan hän ei kaatunut sittekään. On kerrassaan ihmeteltävä
heidän kylmäverisyytensä ja taitonsa kajakilla kulussa. Anton,
—

—

ROHKEITA

TEKOJA.
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erinomainen pyytömies Karusukista tuli eräänä päivänä Kangekiin pyydölle. Oli kova merenkäynti, ja kulkuvesiä kun ei
tuntenut, ajoi hän hyökyaallolla hiekkamatalalle. Yhtäkkiä kajakki töksähti ja hän istui kuivalla matalalla. Seuraavassa silmänräpäyksessä syöksyi uusi hyökylaine hänen ylitsensä. Hän
luuli sen olevan ohi, vaan kumartui kuitenkin ja puristi airon
kajakkia vasten ja nyt yhtäkkiä hän oli näkymättömissä. Vaan

Tobias, suurpyytäjä Kangekista.
(Valokuvannut inspehtori Ryberg.)

hyökylaine vyöryi yli, ja Anton tuli näkyviin, taas vapaana ja
yhtä reippaana kuin ennenkin.
»Enimmäkseen harjoittelen täällä haahkatelkän ammuntaa.
Paraat telkkäpaikat ovat merellä muutamien pienten saarten
luona, joiden nimi on Imerigsak. Varsinkin merellä niiden
länsipuolella tapaa paljo lintuja, vaan siellä on aina kova merenkäynti ja virta, ja sen vuoksi käy tottumattomalle vaikeaksi
ampua. Vaan ampuminen tuolla aavalla merellä on minusta
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kuitenkin parhainta kaikesta kajakilla pyynnistä, jota tähän asti
olen harjoittanut.
»Täällä ammutaan telkkiä toisella tavoin kuin Godthaabissa; soudetaan nimittäin ympäriinsä hakemassa niitä. Kun
lintuja tavataan meressä, soudetaan ylätuuleen ja sitte lasketaan tuulen mukana suoraan niitä kohti. Tavallisesti ei pääse
hyvin lähelle niitä, ennen kuin ne lähtevät lentoon. Vaan kun

Boas,

suurpyytäjä Kangekista.
(Inspehtori Ryberg.)

niiden pitää lentää vastatuuleen päästäkseen ylös, niin täytyy
niiden tavallisesti lentää kajakin sivu pyssyn kantamalta. Pitää
vain asettua niin, että ne lentävät siltä puolen ampujaa, että
hänen on hyvä ampua. Henkilö, joka ei ammu vasemmalla
kädellä, ei osaa ampua oikealle päin, kun hän istuu kajakissa,
vaan linnut täytyy olla joko suoraan edessä tahi vasemmalla
puolen: kajakissa näet ei käy isosti kääntyminen. Kun linnut
nousevat ja näkee, mihin suuntaan ne lähtevät, niin pitää, jos

HYVIÄ PYSSYMIEHIA.
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kajakki ei ole oikeassa suunnassa, sukkelasti se kääntää, sitte
pistää airo hihnan alle, sitte oikean käden vantu pois, pyssy
laukaus. Vaan jos toivoo jotakin saasäkistä ja silmälle
vansa, niin pitää kaikki tämä tehdä silmänräpäyksessä, ja jos
on merenkäynti, niin täytyy samalla olla niin kajakkiin perehtynyt, että käyttelee pyssyä yhtä varmasti kuin maalla, puhumatta siitä, että on pidettävä varansa, ettei kaadu kun pyssy
—

laukiaa.
»Useat kangekilaiset ovat oikeita mestareita tässä suhteessa. Olen nähnyt heidän kovassa merenkäynnissä ampuvan
kymmenkunta laukausta sattumaan perätysten ja yksinäisiin
lintuihin. Pari kertaa olen kaukana merellä tavannut muutaman pyytömiehen, nimeltä Pedersuak
s. o. suuri Pietari
ja me olemme tavallisesti kulkeneet yhdessä. Me olemme silloin tällöin koetelleet ampumataitoamme, vaan kun hän on
erinomainen lentoon ampuja, niin on minun pian, hänen suureksi huvikseen, täytynyt peräytyä.
»Eräänä päivänä, kun me olimme samoilla paikoilla, lentää viuhotti kaksi telkkää täyttä vauhtia. Ne lentivät pyssynkantamattomissa minusta, vaan kääntyivät Pedersuakiin päin.
Minä huusin hänelle; hän näki ne, vaan antoi rauhallisesti niiden
lentää ohitse; mutta yhtäkkiä hän kohotti pyssyn, laukasi ja
molemmat linnut putosivat. Hän sanoi minulle sitte, että hän
oli vain odottanut, että ne tulivat yhteen linjaan, jolloin hän
ampui. Minä arvelin, että se oli sattuma, vaan emme olleet
pitkältä soutaneet, kun kaksi telkkää lensi samalla tavoin,
vaan tällä kertaa ulompana Pedersuakista. Hän pisti airon
hihnaan, vaan ei ampunut; vihdoin, kun ne olivat kaukana ohi,
pamahti pyssy, ja taas molemmat linnut alas. Pyssyjen lataaminen kajakissa meren käynnissä on varsin vaikea. Pyssy
asetetaan niin, että perä on miehen edessä ja piipun suu kasvoja vasten tahi olkapäässä kiinni sillä aikaa kun otetaan esiin
ruutia, nalli, etupanos y. m., joka kaikki säilytetään lakissa,
jotta se pysyy kuivana. Tällä tavein tulee toimeen hyvinkin
aallokossa niin ettei vettä pääse pyssyn piippuun. Pyssyn
säilytyspaikkana on tavallisesti erityinen säkki kajakin päällä
keulapuolella.
»Toinen lintujen pyytämistäpä, joka itse teossa on vielä
suurempaa urheilua, on niiden heittäminen lintunuolella; vaan

—■

—

476

PÄIVÄKIRJAMUISTIINPANOJA.

se on vaikeaa ja kysyy paljo harjaantumista. Tässä kangekilaiset ovat oikeita mestareita. Hauska on nähdä heidän viskaavan nuoliaan. Ne singahtavat linkopuusta aivan kuin teräsjousella, ja lintuun sattuu usein yhtä pitkälle matkalle kuin
pyssyllä ampuessa lintua veteen. Olenpa heidän nähnyt nuolella linkoavan lintua lentoonkin. Tällä tavoin pyydystelevät
kangekilaiset etupäässä jääkyyhkysiä. Heillä silloin ei ole mitään muita aseita kuin kaksi heittonuolta kajakissaan; vaan
marras- tahi joulukuussa, jolloin runsaimmin on jääkyyhkysiä,
tuovat he niitä kotia 60 —70 kappaletta. Niin paljoa niitä ei
saa pyssyllä, sillä se säikäyttää linnut, jotka paukauksen kuultuaan sukeltavat ja sukkelasti uivat kauas, jota vastoin nuoli

pelottaa ainoastaan lähimmäiset.
»Minun oloaikanani oli pyynti ollut huonoa. Linnut ovat
arempia nyt, kun aurinko on korkealla, sanovat he, vaan kuitenkin tulevat he kotia mukanaan parikymmentä lintua, jotka
on pyydystetty puolille päivin, ja kaikki ovat saadut käsivarsien voimilla ja puusta ja luusta tehdyllä aseella. Mitenkä
suuri on se etevämmyys, jonka me luulemme olevan ampumaaseistamme?
Sivistyksen edistys ei aina ole niin suuri kuin
mielellämme luulottelemme.
»Kolme viikkoa oleskeltuani Kangekissa palasin Godthaabiin. Silloin oli minulla tilaisuus näkemään hyvän näytteen
grönlantilaisten taikauskosta. Godthaabiin tullessa, oli minua,
kuten tavallisesti, vastaanottamassa suuri joukko grönlantilaisia
naisia. Minä lienen ollut silloin tympeämpi ja harvasanaisempi
kuin tavallisesti; mahdollisesti olin väsynyt soudeltuani koko
päivän ympäriinsä lintujen jälessä. Grönlantilaisilla oli heti
selvillä, että olin tavannut suuren, ilkeän noidan (sitä sanotaan
tupilik, kun se on teltan näköinen), joka oleskelee muutamissa
saarissa merellä ja näyttäytyy yksinäisille kajakkimiehille, jotka
tulevat lähelle näitä saaria, ja säikäyttää heidät. Kun kajakkimiehet tulevat kotia nähtyään tämän olennon, niin ovat he
äänettömiä kauan aikaa sen jälkeen. He uskovat täydellisesti
tuota peikkoa, ja sen vuoksi kajakkimiehet eivät uskalla koskaan yksin mennä näiden saarten luo, eikä minunkaan muka
pitäisi antaa yksinäni kierrellä niin paljon. Nyt he toivoivat,
että olin saanut muistutuksen.«
—

Yhdeksäskolmatta

luku.

Sisämaanjäälle uudestaan.
Umiarsuit!
Kotimatka.
—

Umiarsuit!

—

e olimme kevään tullessa kauan aikaa ajatelleet tehdä
suksiretken sisämaanjäälle, tutkimaan eikö tämä vuodenaika olisi paras sen ulommaisten osien kulkemiseen. Sen mukaan kuin jo syyskuussa olimme huomanneet, oli mielestämme
todennäköistä, että kaikki railot ja röykkeliköt talven aikana
täyttyvät ja tasoittuvat ankarilla lumituiskuilla ja tuulilla.
Minä sen vuoksi olin johtunut siihen luuloon, että vastaisten suksiretkikuntain, joilla oli tarkoituksena tutkia sisämaanjään ulko-osia, oli tehtävä retkensä keväkuukausina, huhti-,
touko- ja mahdollisesti vielä kesäkuussakin. Silloin voisi verrattain helposti päästä useimmissa paikoin sisämaanjään rantaa,
niin ettei suuremmassa määrässä olisi estämässä monet railot ja
röykkeliköt, jotka myöhempänä vuodenaikana syntyvät ja paljastuvat auringon vaikutuksesta ja lumen sulamisesta. Jos tällaiseen tutkimiseen käytettäisiin vartavasten rakennettu purjereki, josta minun luuloni mukaan olisi paljo hyötyä, niin täytyisi samate kevät ja alkukesä olla soveliain aika, kun silloin
olisi parempi keli ja paremmat tuulet. Mahdollisesti voisi sellaisella reellä purjehtia helposti pitkin sisämaanjään reunaa
maan eteläisestä osasta kauas pohjoiseen päin, jollei aina sen
pohjoisimpaan niemeen.
Tämä mielipide siis tarpeeksi aiheutti kevään lähestyessä
tekemään retken sisämaanjäälle. Erittäinkin näytti minusta
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olevan huvittavaa tutkia juuri se ala, jossa laskeusimme alas
nähdäkseni mitä muutoksia oli talven aikana tapahtunut.
Kun siirtokunnassa arveltiin laivaa voitavan odottaa jo
huhtikuun i p:ksi, niin emme luonnollisesti voineet juuri enään
sen ajan jälkeen poistua pitemmäksi aikaa. Muutamat meistä
päättivät sen vuoksi tehdä koetuksen maaliskuussa, vaikka
olikin varaista suurempien tuloksien saavuttamiseen. Meidän
varustuksemme monessa suhteessa olivat vaillinaiset. Ruokavaroja ei voitu muuta saada sitä varten kuin kuivattua hylkeenlihaa, kovaa leipää ja voita. Lumen sulaamiseen välttämätöntä polttospriitä meillä ei ollut kuin hyvin vähän.
Tavaraimme kanssa kulimme maaliskuun 21 p:nä, Sverdrup ja Kristiansen veneellä ja minä kajakissa Ameralikvuonoon. Me tulimme Kasigiaugiut'iin, jossa toivoimme saavamme
ampua jonkun poron ruokavarojen lisäksi, ennen kuin menimme sisämaanjäälle. Täällä meitä viivytti lumimyrsky ja
suojailma viisi päivää. Suurimman osan aikaa makasimme teltassa, eläen hylkeen lihalla ja laivakorpuilla, joihin pantiin voita
päälle, märän, kaiken läpi tunkeutuvan lumen sataessa päällemme ja jään ja lumen sulaessa allamme. Viime päivät asuimme
siten oikeassa lätäkössä. Kun makuusäkki, jossa me kaikki
kolme makasimme, kastui jotakuinkin märäksi, tutkittiin se, ja
huomattiin silloin, että siinä oli vettä sisällä useamman tuuman
vahvuiselta, varsinkin niiden ruumiinosien kohdalla, jotka kovimmin alustaan painavat selällään maatessa. Me koetimme
vettä ammentaa pois käsillä; vaan siitä ei ollut paljo hyötyä:
vettä tuli yhtä runsaasti sijaan. Me olimme yhtä mieltä siitä,
että telttaelämämme sisämaanjäällä oli tähän verrattuna nautintoa.
Kun laivantuloaika alkoi olla lähellä, niin ei ollut syytä
jatkaa matkaa, jonka vuoksi maaliskuun 28 p:nä palasimme

Godthaabiin.
Teltassa ollessamme oli meidän koko ajan pitänyt oikein
eskimolaisella tavalla keittää kahvia ja teetä traanilampulla,
jota varten olimme vieneet mukanamme ihraa. Lamppu savusi
kauheasti, ja kasvomme olivat vähitellen ihan mustuneet. Kun
siirtokuntaa lähestyimme, niin he jo kaukaa näkivät vaikeitten
silmämunuaisten loistavan mustista muodoista ja niin ja näin
oli, että tunsivat meidät. Grönlantilaiset kaunottaret, jotka jou-

BALTO VUOTAVASSA
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kossa tulivat rantaan meitä vastaan, viittasivat meitä sormella
ja nauroivat niin, että silmät vettä juoksivat.
Samalla kertaa kun me lähdimme tälle matkalle, Dietrichson ja Balto menivät kajakeilla Godthaabin vuonoon ja kävivät Sardiokissa, Kornokissa, Umanakissa ja Karusukissa. He
tulivat kotia vasta muutamia päiviä meidän tulomme jälkeen.
Kotimatkalla viime päivänä ollessaan Satulan edustalla, huusi

Vanha

Aperävigssuak.

(Inspehtori Rybergin valokuvan mukaan.)

Balto Dietrichsonille, että hänen täytyy mennä maalle, sillä
kajakki vuosi ja oli puolillaan vettä. Dietrichson vastasi, että
hänellä ei ollut mitään neuvoa auttaakseen häntä siellä, sillä
ranta oli niin jyrkkä, että he eivät missään voineet päästä
maalle; ei ollut muuta neuvoa kuin soutaa edelleen; ehkä edempänä on parempi ranta. Mitä onnettomimmalla äänellä Balto
silloin vastasi: »niin, sitte kai siis saan upota pohjaan«. He

480

SISÄMAANJÄÄLLE UUDESTAAN.

soutivat, minkä suinkin jaksoivat ja tapasivat pian pari kiveä,
jossa Balto pääsi kajakistaan, niin että saivat sen tyhjennetyksi.
Pohjassa oli reikä, vaan sen paikkaamiseen heillä ei ollut muuta
kuin vantu ja vähän voita. Se tukkikin vuodon ja he voivat
jatkaa matkaansa.
Hetken aikaa sen jälkeen saavutti heidät yhtäkkiä myrsky.
Kaikeksi onneksi olivat he sellaisella paikalla, että pääsivät
maalle. Jos myrsky olisi tullut muutamaa hetkeä ennen tahi
jälkeen, on epätietoista miten olisi käynyt, sillä muuta paikkaa

Näköala

itäänpäin Kornokista.

(Pölyt. kand. Peterserin valokuvan mukaan.)

ei ollut, mihin maalle päästä ja myrsky oli niin raivoisa, että
he tuskin olisivat voineet siinä kestää. Seitsemän tuntia heidän täytyi nyt maata kapealla kalliopenkereellä, jolle olivat
nousseet. Sitte ilma vähän asettui, ja illalla he tulivat onnellisesti Godthaabiin, jossa heitä grönlantilaiset tervehtivät riemulla, jotka arvelivat olleen hyvin tehdyn, sillä he itsekään
eivät olleet uskaltaneet tänään liikkeelle.
Oltuani viikon Godthaabissa, eikä paljon puhuttua laivaa
kuulunut, päätin tehdä uuden koetuksen sisämaanjäälle, ja huhti-
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kuun 4 p:nä lähdin Aperävigssuak (suuri Abraham, vanha tunnettu kajakkimies Kangekista) mukanani Godthaabin vuonoon.
Samana päivänä tulimme Kornakiin, jonne on 8 penikulmaa
Godthaabista. Aperävigssuak, joka oli ikämies, jäi tänne käydäkseen vieraana taloissa, ja minä seuraavana aamuna kahden
uuden kajakkimiehen
kanssa jatKarien ja Larserakin
koin matkaa vuonoon Urajagsuitia kohden, jossa aijoin nousta
sisämaanjäälle. Kun vuonon perukka oli jäässä, menimme lahteen Kangiusakin luona, vedimme kajakit maalle, otimme sukset ja hiihdimme tämän lahden perukkaan, joka niin ikään oli
jäässä, ja edelleen maata myöten Godthaabin vuonoa kohti.
Kun me tulimme sinne, teimme teltan, joka meillä oli mukana.
Ruokavaroja meillä ei ollut kuin sangen vähän, ja oli sen
vuoksi välttämätöntä ampua riekkoja, jotka eskimolaisten tavalla syötiin raakoina, ja jotka tällä tavoin maistuvat erinomaisen hyvältä; niiden pitää kuitenkin olla kylmettyneitä. Eräänä
päivänä kun olin hyvin nälissäni, koetin syödä riekon heti
ammuttuani. Se maistui omituiselle, ja liha värvehti vielä hampaissakin. Minä heti lopetin koetuksen, enkä sittemmin ole
sitä uudistanut.
Seuraavana päivänä, huhtikuun 6:na, hiihdimme vuonon
jään yli Ujaragsuitvuonolle päin. Tultuamme puoliväliin tätä
vuonoa, näin minä eräältä tunturilta, jolla olin riekkoja vaanimassa, että vuonon perukka oli sula, ja että siellä oli mahdoton
päästä maalle. Joki, joka juoksee sisämaanjään alta, oli sen
täyttänyt.
Sisämaanjäälle päästäksemme oli välttämätöntä mennä
maalle Inisartokin luona vuonon itärannalla; vaan kun meiltä
olisi mennyt vähintäin kaksi päivää tämän kautta jäänreunaan
päästäksemme, eikä ollut niin paljo aikaa uhrata, kun joka
päivä odotettiin laivaa, niin ei ollut muuta neuvoa kuin kääntyä takaisin.
Tällä kertaa ei kuitenkaan tulos ollut niin laiha kuin
viime kerralla; sillä jos en päässytkään sisämaanjäälle, niin
olin kuitenkin nähnyt Ivisartokin ja Nunasarsuakin välillä olevan juoksujäätikön. Tämä ei näyttänyt olevan niin lumen peitossa kuin olin luullut, ja jää näytti melkein yhtä siniseltä ja
rikkinäiseltä kuin tavallisestikin. Lumimäärä ympärillä olevalla
maalla oli myöskin ihmeen vähäinen: paljas maa näkyi mo—

—
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nessa kohden, ja ero Godthaabiin verraten oli kerrassaan hämmästyttävä. Nähtävästi pohjoisemmassa ja etelämmässä olevat
vuoret olivat ottaneet vastaan kosteuden.
Muutos sisämaanjään pinnassa ei sen vuoksi ole ehkä niin
suuri, kuin olin odottanut, niissä seuduissa, joiden ulkopuolella
ja eteläpuolella on leveä maajakso, niin kuin täälläkin oli.
Ulompana oleva maa ottaa nimittäin suuren osan kosteudesta.
Toisena tuloksena oli se huomio, että joki oli laskenut talvella suuren vesijoukon sisämaanjäältä. Ei ollut vielä niin lämmin
ollut, että mitään sulaamista olisi voinut tapahtua rannempana
maalla, eipä edes Godthaabissakaan. On hyvin tunnettu seikka,
että sisämaanjään luona on aina melkoista kylmempi kuin
ulompana, ja jäämatkallamme saimme kokea, mikä ero lämpösuhteissa on itse sisämaanjään pinnalla ja ulompana maalla.
Vaan sittekin oli joessa vesijoukko sellainen kuin suuressa virrassa, ja eskimolaiset sanoivat minulle, että se on yhtä suuri
koko talven. Tästä johtuu, että sisämaanjään alimmissa kerroksissa tapahtuu sulaaminen, joka ei riipu pinnalla olevasta
lämmöstä.
Iltapuoleen teimme teltan muutamaan niemeen Ujaragsuitvuonon suulla. Kun meillä nyt ei ollut kiirettä, laittelimme
niin mukavasti kuin suinkin. Suuret joukot heiniä koottiin
pälvipaikoilta, ja ne levitettiin teltan lattialle, joten saimme
hyvän ja kuivan alustan. Sitte keitettiin kahvi ja eskimolaiset
tarjosivat erittäin maukasta ruokaa, kylmettynyttä ruijanahventa,
joka syötiin raakana. Sitä paitse syötiin raaka riekko mieheen.
Ja elämämme oli kuin prinsseillä. Sen jälkeen panimme maata
vaatteissamme; makuusäkkejä ei sillä kertaa ollut mukana, ne
olivat liian raskaita kantaa.
Seuraavana aamuna (huhtikuun 7 p:nä) menimme takaisin
yli vuonon. Minua halutti kovasti olla enemmän aikaa täällä
metsästäjäin eldoradossa, sillä Ivisartok ja Nunatarsuak ovat
tunnetuita poromaita; sitäpaitse näkyi paljo hylkeitä vuonon
jäällä, ja kun vain on aikaa, niin se on jännittävää jahtia.
Vanhat norjalaiset eivät siis suotta valinneet tätä paikkaa.
Täällä ja Ameralikvuonossa ovat nimittäin vanhan Länsisiirtokunnan rikkaimmat seudut olleet, ja näissä paikoin löytyy
kaikkialla jäännöksiä heidän jäliltään; varsinkin Ujaragsuit on
tunnettu suurista raunioistaan.
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Matkallamme maan yli samaa tietä, jota olimme tulleet,
tapasimme laskeutuessamme Kangiusakia kohti jotensakin jyrkän tunturiseinän. Tässä sain nähdä, miten huonoja suksimiehiä
grönlantilaiset ovat. He olivat koko ajan jälessä ja lopuksi
sain toiselta ottaa suurimman osan hänen taakastaan, jotta hän
jaksaisi seurata. Kun he nyt tulivat mainitulle rinteelle, niin
he ottivat hyvin varovasti sukset jalasta ja kantoivat niitä.
Kun minä olin laskenut rinteestä, niin sain heitä odottaa tunti-

Kornokiin päin yöllä 7 päivää vasten huhtikuuta.
(Th. Holmhoe, tekijän luonnoksen mukaan.)

kauden, kun he kahlasivat lumessa rinnettä. Vasta vuonon
jäälle päästyä uskalsivat he panna sukset jalkaan. Toinen
heistä oli tosin ennemmin koettanut pienestä mäestä, vaan kun
hän heti kaatui, niin luopui hän enemmistä yrityksistä.
Vuonon jäällä Karl ampui kiehkuraishylkeen, joka siis
myöskin piti hinata kajakkein luo.
Jälkeenpuolisten pääsimme vihdoin niiden luo. Emme
tienneet miten myöhälle oli päivä kulunut, kun oli pilvinen
ilma eikä kenelläkään ollut kelloa. Minä halusin samana päivänä päästä Kornokiin, kun sinne mahdollisesti oli voinut tulla
sana, että laiva on saapunut. Vaikka varsinkin Larserak oli
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vastahakoinen siihen, menimme kuitenkin kajakeihimme. Emme
olleet kauas päässeet, kun huomasimme olevan paljon myöhemmän kuin olimme luulleet; tuli nimittäin aivan pimeä. Kun
vuonolla tuli vastaan navakka tuuli, ei kulku ollut niinkään
mukavaa. Niin kauan kuin olimme soutamassa maanrantaa,
meni kutakuinkin. Vaan Kangersuakniemen luota piti meidän
lähteä vuonon poikki Kornokiin. Täällä oli pahempikin. Kallioniemen takaa tuli merenkäynti ja tuuli täydellä voimalla ja
pimeässä ei ollut helppo nähdä ja
varoa aaltoja. Grönlantilaiset kysyivät luulenko tulevani toimeen,
vaan minä, joka en mielelläni tahtonut olla heitä heikompi, kysyin
vuorostani, luulivatko he voivansa
päästä perille.
Lopulta lähtivät he soutamaan;
vaan pian saimme kokea että ei
ollut lasten leikkiä. Vasrinkin Karien oli vaikea, hänellä kun oli hyle

kajakkinsa päällä, joka vaikeutti
isosti tasapainon pitämistä. Hän
huusi, että hänen täytyy maalle jättääkseen hylkeen, vaan ei ollut
Eskimolaislapsia. Tyttö kantaa mihin laskea;
kaikkialla oli jyrkkiä
pikku sisartaan äitinsä
vuoriseiniä. Me nyt työnsimme
amautissa.
hylkeen mereen hänen kajakistaan
(Valokuvan mukaan.)
ja hän nyt hinasi sitä jonkun matkaa jälessään; vaan se kävi hitaasti ja meidän täytyi auttaa
häntä saamaan hylkeen uudestaan kajakille.
Alussa oli ollut pilkopimeä; vaan sitte pilvet vähän ohenivat, niin että kuu pääsi meitä auttamaan, jotta näimme aaltoja ja matkammme suunnan. Raskasta työtä oli vastatuuleen
puskea, vaan kuitenkin pääsimme vihdoin maalle toisella puolen.
Täällä oli meitä vastassa toinen este, joukko irtonaisia vuonojäitä, jotka jonkun aikaa pitivät meitä kerrassaan saarroksissa.
Vasta yöllä i:den aikaan pääsimme Kornokiin, jossa me
myöhäisellä tulollamme kelpolailla säikäytimme asukkaita, kun
eskimolaiset hyvin harvoin ovat kulussa tällä aikaa vuorokautta.
Ei mitään sanaa laivasta ollut Godthaabista. Seuraavana
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päivänä menin sen vuoksi Umanakiin katsellakseni tätä paikkaa, jossa herrnhutilaisella lähetyksellä on muuan asemansa ja
käydäkseni lähetyssaarnaajan Heincken luona, jonka talossa olin
neljä hauskaa päivää.
Huhtikuun 12 p:nä olin taas Kornokissa. Kun seuraavana
päivänä satoi, ei ystävälläni Aperävigssuakilla ollut halua lähteä Godthaabiin. Sen sijaan minä pidin sinä päivänä suuret
tanssiaiset kaikille Kornokin grönlantilaisille. Tanssit alkoivat
4 aikana jälkeenpuolisten. Tarjoiltiin kahvia ja laivakorppuja,

Eskimolaismaja toukokuun alkupuolella (Sukkertoppenissa)
(Valokuvan mukaan.)

ja me huvittelimme myöhäiseen illalla, jolloin minun, saadakseni
nukkua, täytyi pyytää vieraita menemään tiehensä.
Seuraavana päivänä (huhtikuun 14) soudimme jotakuinkin
hyvällä ilmalla Godthaabiin. Esimerkiksi, miten nopeasti kajakilla voi kulkea, mainitsen, että me, vaikka kolmena ensi tuntina meillä oli vastavirta ja viimeisenä tuntina vastatuuli, kuitenkin 8 tunnissa soudimme 8 penikulmaa, ja tämä nopeus on
kuitenkin vähäinen sen suhteen, minkä harjaantuneet kajakkimiehet saavuttavat. Hra Heincke kertoi minulle, että kun
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hänen rouvansa pari vuotta sitte sairastui kerran kovasti, oli
muuan Umanakin pyytömies Ludvig lähtenyt ennen päivän nousua Godthaabiin kysymään neuvoa lääkäriltä, vaan niin lyhyen
päivän aikana kuin tällä leveysasteella on siihen vuoden aikaan,
hän oli palannut ennen iltaa. Umanakista Godthaabiin on 9

penikulmaa.
Siirtokunnassakaan meidän tullessamme ei ollut laivasta
mitään kuulunut.
Huhtikuun 15 p:nä oli lumipyry, ja me päätimme kaikki

Orpopoika Sukkertoppenista.
(Tekijän luonnoksen mukaan.)

että laiva ei sinäkään päivänä
voinut tulla. Vaan jälkeen puolisten juodessamme kahvia siirtokunnantoimitsijan luona jarattoisasti puhellessamrne tohtorin
kanssa, raikui koko siirtokunnassa huuto: Umiarsuit! Umiarsuit! (Laiva! Laiva!) Me syöksyimme ulos ja tähystimme merelle, vaan emme nähneet mitään
muuta kuin pyryävää lunta.
Sitte häämötti mustaa varjoa
korkealla ilmassa; se oli Hvidbjornenin mastot. Lumipyryssä
se oli tullut ilman luotsia vaarallisen saariston läpi ja oli jo melkein lahden perukassa. Heti oltiin nyt veneissä tahi kajakeissa,
ja kun me astuimme jalkamme
laivan kannelle, nostettiin Nor-

jan lippu ja ammuttiin jyrisevä laukaus norjalaisten kunniaksi.
Retkikunnan jäsenet otti sydämmellisesti vastaan onnentoivotuksilla laivan kapteeni, luutnantti Garde, josta minulla monta
kertaa on tässä kirjassa ollut aihetta mainita, sekä muut europalaiset.
Tervehdykset Europasta lausuttiin ja molemmin puolinen
uutisten kysely alkoi. Heti syntyi pienet kestit laivassa, jossa
ilo oli mitä korkeimmillaan. Vasta myöhään illalla tulimme

takaisin Godthaabiin,
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Niin oli nyt eronhetki käsissä; minä olin kauan sitä sureksinut. Surutta eivät useimmatkaan meistä lähteneet tästä paikasta ja näistä ihmisistä, jossa ja joiden joukossa me niin sanomattoman

hyvin olimme viihtyneet.

Eräänä päivänä ennen kuin lähdimme sanoi muuan parhaita grönlantilaisia ystäviäni, jonka kotona olin usein vieraana:
»Nyt menet taas suureen maailmaan, josta tulit luoksemme;
siellä tapaat paljon ihmisiä ja paljon uutta ja unohutat meidät
pian, vaan me emme unohuta sinua koskaan.»

Sukkertoppenin satama ja Hvidbjornen.
(Valokuvan mukaan.)

Pari päivää sen jälkeen matkustimme, ja Godthaab, vielä
lumivaippansa käärössä lähetti meille kaihomieliset jäähyväisensä hymyilevän kevätauringon valossa. Me seisoimme kauan
katselemassa jälkeemme ja muistoon keräysivät grönlantilaisten
ja europalaisten kanssa vietetyt onnelliset hetket. Juuri vuonosta laskiessamme menimme kolmen kajakin ohi: siinä oli
Godthaabin parhaat pyytömiehet Lars, Michal ja Jonathan. He
olivat asettuneet tänne kolmen pyssyn laukauksella viimeiset
liikuttavat jäähyväisensä lausuakseen. Täydellä vauhdilla las-
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kimme merelle: he kiikkuivat ylös ja alas aalloissa jonkun
aikaa ja sitten heitä ei näkynyt.

Määräystensä mukaan oli Hvidbjornenin, ennenkuin käänsi
keulansa kotia, käytävä pohjoisessa Sukkertoppenissa ja Holstenborgissa.
Seuraavana aamuna (huhtikuun 26 p:nä) tulimme Sukker
toppeniin. Osoitukseksi Grönlannin postinkulkusuhteista mai

Viimeiset jäähyväiset Grönlannille.
(Pikavalokuvan mukaan Sukkertoppenin satamasta.)

nittakoon, että täällä ei vähintäkään tietty siitä, että me olimme
talvea viettäneet Godthaabissa, joka on 20 penikulman päässä
sieltä. Oltuamme kuusi päivää Sukkertoppenissa, jolla aikaa

oli paljo tanssiaisia ja huvitusta, nostimme ankkurin toukokuun
3 p:nä lähtien pohjoiseen päin, Holstenborgiin. Matkalla tapasimme parkkilaivan Nordlysetin, jonka myöskin omistaa »kuninkaallinen grönlannin kauppa«. Se oli jäässä kiinni ja me
sen hinasimme sen vuoksi Sukkertoppeniin samana päivänä.
Illalla taas lähdimme merelle, koettaaksemme uudestaan
pohjoiseen päin, vaan koko meri pohjoisemmassa oli 10 tuu-
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man vahvuisessa jäässä, jonka läpi oli mahdoton murtautua.
Ei siis ollut muuta neuvoa kuin jättää Holstenborginmatka
ja kääntyä takaisin. Toukokuun 4 p:nä edeltäpuolisten laskimme ankkuriin kolmannen kerran Sukkertoppenin satamaan,
vaan jo jälkeenpuolisten lähdimme sieltä ja sanoimme nyt
Grönlannille viime kerran hyvästit.

Kun iltapuoleen olimme tulleet Davis-salmeen, seisoi Balto
syvissä ajatuksissa reelinkiä vasten ja katseli maalle päin, joka
jo kauan sitte oli kadonnut näkyvistä. Dietrichson kysyi häneltä, minkä vuoksi hän oli suruissaan. »Oletko unehuttanut
Sofian ?« vastasi Balto.

Seitsemäntoista päivää vietimme nyt laivassa. Kapteenista oli meille hauskaa seuraa; harvat voivat olla niin kiintyneitä retkeemme kuin hän. Vierasvaraisuutta nauttiessamme
kului aika laivalla pian, kiikkuessamme aina lähemmäs kotia
huolimatta vastatuulesta ja merenkäynnistä. Useat meistä muistavat kaiken muun mukana edeltäpuolisjuhliamme, kun me,
istuen salongin pöydällä joimme samppanjaa ja söimme torttuja ja muuta parasta hyvää, joita oli Europasta lähetetty retkikunnalle.
Toukokuun 21 p:nä laskimme ankkuriin Köpenhaminan
sisäsatamaan.
Kynäni on heikko kuvaamaan sitä vierasvaraista vastaanottoa, joka odotti meitä valtioneuvos Gamelin talossa ja kaikkialla Köpenhaminassa niin kuin Norjassakin. En myöskään
yritä selkoa tekemään lukijalle kuinka monta maljapuhetta
pidettiin ja kuinka moneen piti vastata, kuinka paljo viiniä
piti juoda ja miten paljo ruokaa syödä sellaisessa tilaisuudessa.
Minä säästän myöskin lukijaa jättämällä kertomatta uskomattomista kärsimyksistä, joita muuan laji ihmissukua, joka nimittää
itseään interjuuvaajaksi, voi tuottaa ihmisille, jotka eivät ole
enemmän pahaa tehneet kuin me. Grönlannin poikki kulkeminen oli vaikeaa, vaan vakavasti sanottuna, tässä suhteessa
kotia tulo oli vielä rasittavampaa.
Toukokuun 30 p:nä kulimme mitä ihanimmalla ilmalla
Kristiania-vuonoa, jossa meitä vastaanottamassa oli satoja purjehtijoita ja koko laivasto höyry veneitä; se päivä ei unohdu
yhdenkään retkikunnan jäsenen mielestä. Ravnaankin se teki
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vaikutuksensa. Kun lähestyimme Kristianian satamaa ja näimme
varustusten vallit ja sillat ihan mustana ihmisiä, sanoi Dietrichson Ravnalle: »Katsopas Ravna! Eikö kaikki tuo ihmisjoukko
ole kaunista?«
»Kaunista, hyvin kaunista,« vastasi Ravna,
—

»jos olisivat poroja.«

Hyvästi!

Hyvästi!

(A. Bloch, pikavalokuvan mukaan.)
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