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JOHDANTO.

Syynä ja alkuna siihen meriretkeen, jonka vaiheita
tässä kirjassa ai’on kertoella, oli kaksi edellistä, Ruotsista
sipirialaisen Jäämeren länsi-osaan tehtyä matkustusta, joilla
minä ensikerta vuonna 1875 „Pröven“ nimisellä pyydystysaluksella ja toinen kerta vuonna 1876 höyrylaivalla „Ymer“
saavutin Jenisei-virran suun.
Palattuani viimeksi mainitulta retkeltä luulin, oman
kokemukseni ja niiden tietojen nojalla, joita tämän kokemuksen valossa voi saada entisistä, vallankin venäläisistä
tutkimusretkistä Asian pohjoisrannikolla, voivani päättää,
että sama sula kulkuväylä, jota kahtena, vuotena perättäni
olin päässyt kulkemaan Karianmeren halki Jenisei-virran
suuhun, ulottuisi Beringin salmelle saakka, ja .että-purjehdus vanhan mailman ympäri niin muodoin olisi mahdollinen.
Luonnollista oli, että kohu minkä voin työskennellä
sillä niidellä tärkeällä keksintö-alalla, mikä tässä oli tarjolla. Kysymyksessä oli maatieteellisen tehtävän suorittaminen, koillista tietä Kiinaan ja Japaniin tunkeuminen,
johon tarkoitukseen mailman etevimmät kauppavallat ja
1
Nordenskiöld

,

Vegarellei.

1

Johdanto.

rohkeimmat merenkulkijat jo enemmän kuin kolmen vuosisadan kuluessa kilvan olivat pyrkineet, ja jonka toimen
täyttäminen, jos asian käsittää vanhan mailman kiertämiseksi, jo vuosituhansia on ollut maa tieteilijäin hartaana
toivona. Päätin siis aluksi tähän tarkoitukseen käyttää
niitä rahavaroja, jotka herra A. Sibiriakoff palattuani 1876
vuoden retkeltä tarjosi käytettäväkseni sipirialaisen Jäämeren tutkimisen jatkamiseksi. Nyt kysymyksessä olevan pitkällisen matkan tekemiseksi oli kuitenkin tämä summa aivan
riittämätön. Tästä syystä käännyin Hänen Majest. Kuninkaan puoleen kysymyksellä, olisiko yhteisistä varoista toivominen apua nyt aiotulle merimatkalle. Kuningas Oskar,
joka jo perintöruhtinaana anteliaasti oli auttanut Torellilaista retkeä 1861, käesti kohta mielisuosiolla ehdoitukseeni ja lupasi kutsua luoksensa asiasta neuvottelemaan
ruotsalaiset Jenisei-matkustajat ja muita meidän pohjoisretkien harrastelijoita ja kehoitta minua olemaan valmis
siinä tilaisuudessa täydellisesti esittämään ne syyt, joihin
minun yleisestä mielipiteestä niin suuresti eroava ajatukseni Sipirian pohjoisrannikon jääsuhteista perustui.
Tämä kokous, jota sopii katsoa Yega-retken synnyinpäiväksi, pidettiin 26 p. tammikuuta 1877 Stockholman linnassa ja pantiin alkuun päivällispidoilla, joissa oli läsnä
paljon kutsunta-vieraita, niiden joukossa kaikki sillä kertaa
Stockholmassa olevat ruotsalaisen kuningashuoneen jäsenet,
prinssi Hans Glucksburgtsta, tukkukauppias t:ri Oskar
Dickson, valtioneuvos ja meripuolustus osaston päällikkö
vapaaherra F. W. von Otter, tunnettu merimatkoistaan
pohjoisilla vesillä 1868 ja 1871, dosentti F. 11. KjellmaN,
t:ri A. Stuxberg, edellinen yksi talvehtijöistä MosselhayTla
1872-—1873 ja myöskin osan-ottaja Jeniseimatkaan 1875,
jälkimäinen osanottaja Jeniseimatkoihin 1875 ja 1876, ja
dosentit Hj. Theel ja A. N. Lundström, molemmat osallisia 1875 vuoden Jeniseimatkassa.
Päivällisten jälkeen esitettiin matkaohjelma melkeen
siinä muodossa, jossa se sittemmin monella kielellä painosta julkaistiin. Nyt syntyi vilkas keskustelu tämän ohjelman mahdollisuudesta. Vallankin nosti kysymys jääsuhteista ja merenvirroista Tsheljuskinin niemen tienoilla pitkän neuvottelun. Keskustelun päätteeksi ilmoitti ensin kai2
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kista Hänen Majest. Kuningas uskovansa matkaohjelman
suorittamisen mahdollisuutta ja olevansa valmis sekä kuninkaana että yksityisenä tehokkaasti edistämään yritystä.
Tukkukauppias t:ri Oskar Dickson oli samaa mieltä kuin
Hänen Majest. Kuningas ja lupasi apuansa niihin suuriin
kustannuksiin, joita tämä uusi löytöretki kysyi. Tämä oli
kuudes tri 0. DicksonTn pohjanperäisille vesille suuremmaksi tai vähemmäksi osaksi kustantama retki. 1 T:ri O.
Dickson rupesi sittemmin Yega-retken pankkiiriksi, suureksi osaksi edeltäkäsin suorittaen kustannusmaksut, jotka
sitten matkan päätettyä pantiin tasan Hänen Majest. Kuninkaan, tri DicksonTn ja herra SibiriakoffTn välillä.
Minun onnistui kohta tälle uudelle jäämeriretkelle
kasvitieteellisten ja eläintieteellisten töitten käyttäjiksi saada
edellisissä retkissä harjaantuneet ystäväni, pohjoismaisessa
kirjallisuudessa maineen saavuttaneet tutkijat, dosentti
t:ri Kjellmantn ja tri Stuxbergtn, Vähän tuonnemmin
tarjoutui toinenkin talvehti]öistä Huippuvuorilla 1872
1873 luutnantti, nykyinen Ruotsin sotalaivaston kapteni
L Palaxder laivanpäälliköksi tälle retkelle. Ilolla suostuin tähän tarjoukseen, koska ennestään tiesin Palanderin
erinomaiseksi merimieheksi japohjoisiin oloihin hyvin perehtyneeksi. Retkikuntaan yhtyi vielä luutnantti italialaisessa
sotalaivastossa Giacomo Boye, luutnantti tanskalaisessa
sotalaivastossa A. Hoygaard, lääkäri läket. kand. E.
Almqvist, erään venäläisen kaartin luutnantti O. Nordqvist
ja Ruotsin sotalaivaston luutnantti E. Brusewttz, siihen
lisäksi 21 miestä alapäällystöä ja miehistöä, joiden nimet
—

luetellaan.
Niin suurenmoisen retken kuin nyt ehdoiteltu, aiottu
kenties kaksivuotiseksi ja varustettu omalla laivalla, lukuisalla isopalkkaisella laivaväellä ja suurella tiedemiehistöllä,
täytyi tietysti tulla hyvin kalliiksi. Joinkin määrin kustannuksia huojentaakseni jätin elokuun 25 p. 1877 hakemustuonnempana

kirjan Kunink. Majest:lle pyynnöllä, että se höyryvene,
Vega, joka oli retkeä varten ostettu, pantaisiin Karlskronan sotavarvilla täydelliseen merikantoon, ja että, samoin
kuin pohjoismeri-matkoilla 1868 ja 1872
78 nytkin joi,
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takuita etuja yhteisistä varoista myönnettäisiin sille Kunink.
Majest. laivaston päällystölle ja miehistölle, joka vapaehtoisena tulisi osaa ottamaan ehdoiteltuun retkeen. Tämän
hakemuksen johdosta näki Kunink. Majest. meripuolustusosaston päällikön antaman kirjoituksen mukaan joulukuun
31 p. 1877, hyväksi myöntää meripalkkaa y. m. sille kunink. laivaston upserille ja niille 18 miehelle, jotka vapaehtoisina ottaisivat osaa kysymyksessä olevaan retkeen,
sekä valtiopäiville tehdyssä esityksessä pyytää siihen rahaapua ja muita etuja.
Ehdoituksen 1878 vuoden valtiopäiville hyväksyivät
Ruotsin kansan edustajat auleudella, jota aina ovat
tieteellisille pyrinnöille osoittaneet. Samoten hyväksyttiin
toinenkin, yksityinen esitys, jonka samoilla valtiopäivillä
teki tiedeakatemian jäsen presidentti G. Fr. WiERN. niinikään ehdoitellen hankkeelle vieläkin lisäetuja.
Tässä ei voi tulla laveammin puheeksi valtiopäiväin
päätökset eikä se kirjevaihto, jota näiden johdosta virkakuntain kanssa pidettiin. Mutta velvollisuuteni on kiitollisuudella mainita sitä erinomaista kohteliaisuutta, minkä
kaikki virkamiehet näitä asioita ajaessani osoittivat, sekä
lyhykäisesti luetella ne edut, jotka, pääasiallisesti Kunink.
Majest. kesäk. 14 p. 1878 raerihallitukselle antaman kirjeen mukaan, lopullisesti retkikunnalle myönnettiin.
Sittenkun kaksi upseria ja 17 Kunink. Majest. laivastoon kuuluvata miestä oli saanut luvan vapaehtoisina
ottaa retkeen osaa, valtuutettiin minä, velvoituksella takasin maksamaan tarkoitukseen tarpeettomat rahat, ja antamalla hyväksytyn takauksen, laivaston kassasta Karlskronassa nostamaan täyden meripalkan kahdelta vuodelta retkessä osallisille upsereille, alapäällystölle ja miehistölle,
retkikunnan lääkärille samalta ajalta 3,500 kruunua vuoteensa, sekä myöskin ruokarahaa miehistölle 1 kruunu 50
äyriä miestä ja päivää kohden. Se summa, joka nousi
mainitun laskun mukaan tehtyä muonakustannusta ylemmäksi, jäi sitä vastoin retken vastattavaksi, joka myöskin
maksoi jommoisenkin lisäpalkan sotalaivastosta tulleelle
väelle. Lisäksi sain retkeä varten laivaston varvista Karlskronassa muonatavaraa, lääkkeitä, hiiliä, öljyä ja muuta
tarpeellista varustelua, velvoituksella maksamaan sen, min4
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kä nyt annetun tavaran arvo nousisi yli 10,000 kruunua;
päälle päätteeksi saataisiin varustella retkikunnan laivaa ja
panna se täyteen merikantoon Karlskronan sotavangilla,
kuitenkin sillä ehdolla että retkikunnan tulisi maksaa korjauskustannuksista sen, mikä nousisi yli 25,000 kruunua.
Sitävastoin sain meriministerin helmik. 2 p. 1878
antamassa kirjeessä kieltävän vastauksen pyyntööni saada
meriretkeä varten ostetulla Yegalaivalla käyttää sotalaivaston lippua. Yega kirjoitettiin tästä syystä seuraavassa
maaliskuussa Ruotsin purjehdusseuran kirjoihin. Tämän
seuran lipulla, ruotsalaisen sotalaivaston lippu, kruunulla
varustettu O keskellä, purjehdettiin siis ensimäinen kerta
Asian ja Europan ympäri.
Yega oli, kuten tuonnempana tehdystä kertomuksesta
näkyy, jotenkin iso laiva, jonka matkan alkupäässä tuli
kulettaa raskaan lastin ruokatavaroita ja hiiliä. Vaikeaksi
tulisi siis saada se irti jos se, tuntemattomalla kulkureitillä pitkin rannikkoa purjehdittaessa, äkkiarvaamatta
joutuisi savi- tahi hietamatalalle. Mielelläni suostuin siis
siihen ehdotukseen, jonka herra Sihiriakoff retken vakuudeksi teki, tarjoamalla minulle varoja toisen pienen höyry-

veneen, Lenan, rakentamiseen. Tällä olisi Lena-virta mat-

kan päämääränä, mutta saisi sen ohessa matkan alkupäässä
tehdä virkaa Yegan seuralaivana ja tarvittaessa kulkea
edellä jääsuhteita ja kulkureittiä tutkistelemassa. Minä
rakennutin Lenan ruotsalaisesta Bessemerteräksestä Motalan konepajassa, pääasiallisesti suomalaisen insinöörin R.
Runebergin piirustuksen mukaan. Tämä höyryvene oli erittäin tarkoituksen mukainen.
Hyvä tilaisuus saada höyryveneet hiilillä varustetuiksi
matkalla tarjoutui vielä sen kautta, että minä Yega-retkeä
valmistellessa sain toimekseni myöskin herra Sibiriakoffia
varten varustella höyryvene Fraser 1 m jahöyrylaiva Express' in,
joiden oli määrä tuoda Europaan Jenisei-virran suulla olevan jyvälastin ja viedä europalaista tavaraa sinne. Mutta
koska vientitavara ei läheskään täyttänyt Express laivan
avarata lastiruumaa, sopi siinä kulettaa hiiliä kolmea höyryvenettä varten. Tämä soveltui erittäin hyvin siitäkin
syystä, että Yegan ja Lenan vasta Jenisei-virran suulla
piti erota Express ja Fraser laivoista. Ensiksi mainitut
5
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laivat olivat siis vielä tällä paikalla tilaisuudessa ottamaan
niin paljon hiiliä, kuin tila myönsi.
Tuonnempana ai’on kertoa toisten kolmen laivan matkoista
jotka kukin ansaitsevat sijansa merenkulun historiassa. Yleisen silmäyksen helpoitukseksi tahdon vaan mainita, että kysymyksessä olevan meriretken alussa seuraavat
neljä laivaa olivat käytettävissäni:
1. Vega, jota johti ruotsalaisen sotalaivaston luutnantti
L. Palander; kiersi Asian ja Europan;
2. Lena jota johti pyydystäjä-kapteni Christian Johannessen; ensimäinen laiva, joka Atlantin merestä saavutti Lena-virran;
3. Fraser kauppalaivan kapteni Emil Nilssonin johtama ja
4. Express, kauppalaivan kapteni GundersciTin johtama; ensimäiset, jotka Jenisei-virralta toivat jyvälasteja
Europaan. 1
Yogaa ostettaessa retkeä varten tekivät sen myymämiehet siitä seuraavan kaltailun:
Höyryalus Yega on osakeyhtiön „Jäämerelle“ erityisen
tarkastuksen alla rakennettu parakista tammi-aineista vuosina 1872-—-1873. Sillä on 12 ensimäisen luokan vuotta
3
/a I. I. Yeritas, kantaa 357 reistertonnia brutto eli 299
netto. Varustettuna kaikilla tarpeellisilla ja tavallisilla
vahvikkeilla on se rakennettu pyyntöretkiä varten pohjoisjäämeressä, johon tarkoitukseen sitä on käytettykin. Paitsi
tavallista tammesta tehtyä laidoitusta on laiva niin korkealle, kuin jään arvellaan sitä koskettavan, greenhearfistä
tehdyllä jäänsuojuksella varustettu. Jäänsuojus ulottuu alisten rästäspulttien tienoilta 1,2 ä 1,5 meteriä lähi köliä.
,

,

,

Kokomitat ovat:
Kölin pituus

Laivankannen pituus
Suurin leveys
Ruuman syvyys

37,6 metenä
..

.

43,4

8,4
4,6

„

~

„

Ensimäisen tavaralastin kuletin minä Europasta Jenisei-virralle Ymer
1876._ Ensimäinen alus, joka Jenisei-virralta purjehti AtlanJeniseisk’issä rakennettu purjevene Päivänkoitto jota johti
venäläinen kauppalaivan kapteni Schwanenbehg (vuonna 1877).
1

laivalla vuonna_
tin mereen oli

,
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Höyrykone, 60 hevosen voimainen, Wolfin mallia ja
pintalauhcluttajalla varustettu, on erinomaista laatua. Se
kuluttaa noin 10 kuut. jalk. hiiliä tunnissa. Laiva on
takiloittu täydelliseksi parkkilaivaksi, varustettu pitchpinemastoilla, rautalanka-takilalla ja kannelta vähennettävissä
olevilla märssypurjeilla. Se purjehtii ja liikehtii tavattoman
hyvästi, kulkee purjeilla yksin 9 ä 10 solmuväliin saakka.
Näytematkalla kulki höyryalus 7 1 /2 solmuväliä, mutta
yleensä on 6 ä 7 solmuväliä pidettävä koneen vaikuttamana kulkunopeutena. Laivaan kuuluu vielä voimakas höyryvintturi, varaperäsin ja varapropellejä. Koko alinen ruuma on varustettu rautaisilla, laivan pohjan ja sivujen mukaan tarkasti sovitetuilla arkuilla, jotka tarvittaessa tukevasti vastaavat jäiden puserrusta. Niissä käy sangen sopivasti tallentaminen muonatavaraa, vettä ja kivihiiliä." 1

Meillä ei ollut syytä polkea kaltailua 2 mutta tarpeellinen oli kuitenkin tällaiselle retkelle lähdettäessä varalta
tarkastella kaikkien laivan-osien täydellistä kelvollisuutta,
muodostella takilaa y. m. tarkoituksen mukaiseksi, ja vihdoin sisustaa laiva sopivaksi asunnoksi tiedemiehille, joita,
upserit siihen luettuna oli 9 henkeä. Nämä työt tehtiin
kapteni Palanderin ohjauksella Karlskronan veistämällä.
Samaan aikaan puuhattiin, paraasta päästä Stockholmassa,
matkan tieteellistä varustelua. Kunink. tiedeakatemiasta
saatiin lainaksi joukko fysikalisten, tähtitieteellisten ja geologisten tutkimusten tekemiseksi tarpeellisia koneita.
Retken ruokajärjestys määrättiin sekä 1872-—73 vuoden talvehtimisessa tehdyn oman kokemuksemme nojalla,
että myöskin erityisen lausunnon johdosta, jonka teki mainitun jäämerimatkan mainio lääkäri t:ri A. Envall. Säilykkeitä 3 voita, jauhoja y. m. ostettiin osasta Karlskro,

,

1

Ottamalla Karlskronassa näistä arkuista useammat pois valmistettiin

muonatavaralle ja Milille tarpeellista tilaa.

Hiilenmenekin laski kapteni Palamien 7 solmuvälin kulkunopeudella 12
kuut. jal. eli 0,3 kuut. meter. tunnissa.
-

_

u.

3
Säilykkeitä ostettiin osasta Z. Wikströmöltä Stockholmassa, osasta J.
Beauvois’lta Köpenhaminassa.
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VEGA.
Läpileikkaus pitkin laivaa.

Kannen-alisen sisustuksen kaavakuva.

1.
2.

Ruutikopiksi käytetty kaappi
Tieteiskone-kaappi.

3. Sohva peräsalongissa.

4. Luutn. Brusewitzin hytti.
5. Luutnanttien Boven ja Hov-

gardin hytti.

6.

luutn.

Nordqvistin hytti

,

J

I

kaluja varten. tehdyt Ja-

25. Hytti kokoelmia»
varten.

13 Kamini.

Kapteni Palanderin hytti.
16. Professori Nordenskiöld in hytti

26. Kirjastohytti.

j

varten aiottuun huoneesen

31. Kyökki.

32. Laivamiesten
kahdessa

,

24. Hytti salvumies-j

9. Peräsalonki.
10. Pöytä peräsalongissa.
11. Tohtori Almqvisfin hytti.
-12. Tohtori Kjellman’nin hytti.

14

Käytävä (portaat peräsalon- 29. Vitjahinkaloin luukkuja.
kiin).
30. Luukku tieteellisiä tarpeita

17. Hiilikarsinoita.
18. Höyrykattila.
19. Varastohuone välikannella.
20. Luotsin kammio. | .
.
?
21. Luutnantti Boven)
u
**
kammio.
22. Hytti kahdelle alaupserille.
23. Alaupserien ruokahuone.
,

Talvi-ruokasäiliö.

7. Käytävä.
8. Tohtori Stuxbergin ja

46.
’

panissa.

27 Peräsalongin ruokasäiliö.
28. Muonahuoneen luukku.

33.

makuusijoja,

rivissä

Vitjahinkaloita ja varastohuo-

neita.
34. Luukku leipävarastoon.
35. Luukku anniskeluhuoneesen.
36. Luukku köysihuoneesen.
37. Purjekoju.
38. Veden ja hiilten säilytyshuone.
39, Koneruuma.
40. Kellari.

Yläsen kannen kaavakuva.

ESfflL'

n. Keskuskansi

a. Lämpömittarin häkki.
b. Peräsin.
c. Kompassikomero.
d
]
e. f Peräsalongin kailetti.
f. Perämasto.

o.
p

°

g. *-asku peräsalonkiinl y Weisessa

h.
koneruumaanj
„
i. Komentolava.
k. Piippu.

I. Veneitä kannattimilla.

m. Jsomasto.

komerossa.

varten).
Isoluukku.
8*! ? ,U£

(varasalkoja y. m. ympyräpuita

- 5
J
q. Keulaluukku.
Kanalmkki.
Waterktosetti.
fc Keulamasto .
u. Savuhattu.
r
s.

v. Lasku välipohjalle (komero).
x. Tankovintturi.
y.
/..

8

Kokkavintturi.

Kranajmikkeja.

Retkikunnan laivat.

LENA.
Läpileikkaus pitkin laivaa.

Kannen-alisen sisustuksen kaavakuva.

Yläsen kannen kaavakuva.

A.
Koneruuma.
B. B. Lastiruuma.
C.
Vitjahinkalo.
B.
Lasriveden säiliö.
E.
Kanssi

F. F.
G.
H.
K.
L.

M.

N.
O.
P.

Hiilikarsincita.

Lämmittäjän hytti.
Koneenkäyttäjän hytti.

Muonahuone.

Kaptenin hytti.

Perämiehen

hytti.

Kyökki.

Ruokasäiliö.
Salonki.

Q. Q. Kaappeja.

R.
S.

T.
U.

V.
X.
Y.

Z.

Konekomero.
Komentolava.
Lastiruumain luukku.
Lasku muonahuoneesen.
Vintturi.
Lasku konoruumaan.
kanssiin ja
ia koneenkäyttäjän
ko
hyttiin.
kanssiin
„

„

„

kaptenin hyttiin, salonkiin y. m.
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nasta, osasta Stockholmasta ja Köpenliaminasta, osan penimikanista valmisti Stockholmassa Z. Wikström, osasta ostettiin sitä Englannista; uusia tuleentuneita perunoita 1 hankittiin Välimeren rantamailta, karpalonlientä Suomesta, muuranhillaa, pcurannahkaisia vaatteita y m. Norjasta (asiansanalla sanoen laivaa koetettiin
ajaja Ebeltoftin kautta)
puolin
kaikin
varustaa kelvolliseksi suureen tehtäväänsä,
josta tehdään selinko seuraavassa;

Matka ohjelmassa,
annettu Hänen Kuninkaalliselle Majesteetille heinäkuussa

1877.

Kuotsista viimeisinä vuosikymmeninä napapiirin seutuihin tehdyille tutkimusretkille on jo kauan antanut kansallisen merkityksen
se innokas harrastus, jolla niitä sekä omassa että muissa maissa
on suosittu, ne suuret rahasummat, jotka valtio ja vallankin yksityiset ovat niihin uhranneet, se käytännöllinen opetus, joka niiden
kautta on tullut yli kolmenkymmenen ruotsalaisen luonnontutkijan
osaksi, ne tärkeät tieteelliset ja maantieteelliset havannot. jotka
ovat olleet niiden seurauksena, ja se tieteellinen varahisto, mikä
niillä on koottu Euotsin valtiomuseoon, joten tämä on tullut jääseutujen luonnon-esineistä rikasvaraisimmaksi koko mailmassa.
Lisäksi tulee vielä, moniaita keksintöjä ja tutkimuksia, joilla jo
on tahi vasta tulee olemaan käytännöllinenkin merkitys, niinkuin
e. m retkikuntain meteorologiset ja hydrografiset havannot, niiden laaja-alaiset tutkistelut hylkeiden ja mursueläinten pyynnistä
napapiirin merissä, niiden huomauttaminen Huippuvuorten rantojen kalarikkaudesta, suurten Beeren Eilandilla ja Huippuvuorilla
olevain hiili- ja losfatikerrosteu löytö, jonka taloudellinen merkitys lähimaille vasta mailmassa kenties on oleva suurikin; vaan
tärkein kaikesta kahden viimeisen retken tunkeuminen Obi- ja
Jenisei-virroille, jotka ovat purjehduskelpoiset aina Kiinan rajoihin saakka, ja joten vihdoinkin on päästy satavuotisten toiveiden

perille.
Mutta työtä jatkamaan kehoittavat onnistuneet yritykset ja
vallankin kaksi viimeistä retkeä, jotka raivaamalla tietä Jeniseivirran suun itäpuolella olevaan jäämereen ovat avanneet uuden
tieteellisessä ja käytännöllisessä suhteessa tuiki tärkeän tutkimusalan. Vielä meidän aikaan, joka on sähkön ja höyryn aikakausi,

1 Perunat piti
saataman Göteborgeissa heinäkuun 1 päivänä. Säilyäkseeu
pahentumiselta tulee niiden olla hiljan nostettuja ja kuitenkin tuleentuneita.

Niitä hankki sen vuoksi etelästä herra Carl W. Boman Stockholmassa. Näitä,
jotka kieltämättä ovat paraimpia estykkeitä kerpuukkitautia vastaan, oli meillä
vielä Japaniin tullessa vähän säästössä.
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kohtaa täällä
suhteessa uuden tutkimattoman työalan.
Sitä äärettömän avaraa valtamerta, jota kestää yli 90 pituusastetta Jenisei-virran suusta ohi Tsheljuskinhn niemen, entisten
maa tieteilijäin Promontorium Pahin, Wrangelin maahan saakka,
ei ole vielä yksikään alus kyntänyt, lukuun ottamatta isompien ja
pienempien purtten matkoja pitkin rannikkoja, eikä kukaan ole
näillä aavoilla vesillä näihin asti nähnyt savun nousevan höyrylaivan piipusta.
Nämä seikat ovat minussa synnyttäneet halun saada tieteellisesti ja merikuntoisesti mitä paraimmin varustetun retken toimeen, jonka tehtävänä olisi pohjois-jäämeren maatieteellinen,
hydrografinen ja luonnontieteellinen tutkiminen Jenisei-virran suusta
alkaen itää kohden, jos mahdollista aina Beringin salmelle saakka. Liioittelematta uskaltaa väittää, ettei yhdelläkään tutkimusretkellä, Cook in tyvenellä merellä tekemäni kuulusain matkain
ajoilta, ole ollut edullisempaa tutkimusalaa tarjolla, jos vaan jääsuhteet sallivat tarkoituksenmukaisella höyrylaivalla tähän mereen
tunkeutumista. Asianmukaisen arvostelun tekemiseksi on tarpeellinen luoda lyhyt katsahdus niihin ponnistuksiin, joita on tehty sen
tien löytämiseksi, jonka raivaaminen tulisi olemaan kysymyksen-

alaisen retken tehtävänä.
Luultavasti tulee Göteborgin satama olemaan se, josta retkikunta lähtee matkalleen Lähtöajaksi on määrätty heinäkuun alkupuoli 1878. Aluksi kuletaan pitkin Norjan länsi-rantaa, ohi Nordkap’in ja Vienanmeren suun Novaja Semljan luona olevalle Matotshkin-salmelle.
Merireitin näiden seutujen ja muun Europan välillä avasivat
155 3
H uS h Willoughby ja Richard Chancelor, jotka johtivat
ensimäistä Englannista löytömatkoille lähtenyttä meriretkeä. Näiden matka on sen ohessa ensimäinen yritys etsiä koillisreittiä
Kiinaan. Tämän tarkoituksen perille ei tosin päästy, mutta
mainittu matka avasi sen sijaan yhdistysreitin Englannin ja
Vienan meren välillä, tehden sen kautta merkittävän käänteen ei
ainoastaan Englannin ja Venäjän merenkulussa, vaan myöskin
koko mailman kaupassa. Mutta tämä etu olikin kallishiutainen,
sillä sir Hugh Willuughby itse ja koko hänen laivaväkensä joutui
Kola-niemellä talvehdittaessa perikatoon. Meidän aikaan kulkee
tuhansia laivoja vallan huolettomasti samaa reittiä.
Nykyajan tiedolla jääsuhteista Murinani n meressä siksi nimitetään vanhoissa kartoissa Kola-niemen ja Novaja Semljan välistä
käy syyskesällä vallan esteettömästi purjehtiminen Vienan
merta
merestä Matotshkin-salmelle. Muutamia vuosikymmeniä sitten,
jolloin vielä tarpeellisia tietoja oikeasta ajastaja tiestä puuttui,
oh asian laita toinen, päättäen niistä vaivoista ja vastuksista,
joita mainio venäläinen merenkulkija kreivi Liitke’n
sai kokea,
neljä kesää perättäin (1821 —1824) pitkin Novaja
Semljan länsirantaa tekemillä retkillään. Kelpo pyydystäjä purjehtii nyt tavaliselia pyydystys-aluksella yhtenä kesänä paljon laajemmalta, kuin
.

,

--
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entisiin alkoikin parahimmasti varustetuille laivoille oli mahdollista

neljä kertaa pitemmässä ajassa.
Murmanin merestä pääsee Karian mereen neljää eri tietä,
a) Jugor-salmesta entisten Hollantilaisten Fretum Nassovicum,
Waigatsh-saaren ja mantereen välillä; b) Karian-portista Novaja
Semljan ja Waigatsh-saaren välillä; c) Matotshkin-salmesta joka
73° ja 74° välillä jakaa Novaja Semljan kahtia ja vihdoin d)
Tämän kaksois saaren pohjoispuolitse. Viimeksi mainitulta reitiltä
lähtee jäät tavallisesti vasta syyskuun alussa; se ei siis sovellu
retkelle, jonka tehtävänä on kauaksi itään tunkeuminen. Jugorsalmesta ja Karian portista lähtee jääpeite varhain pois, mutta
niissä ajelehtii kauan paljon kulkujäitä, joita luoteen ja vuoksen
vaikutuksesta vaihtelevat merenvirrat kulottavat tullen mennen
lahdelmissa molemmin puolin salmia. Sitä paitsi puuttuu Jugor
salmesta hyviä satamia, joihin Karian mereen pyrkijät tarpeen
tullen pääsisivät ajojäitä pakoon. Matotshkin-sälmi taas muodostaa liki sata kilometeriä pituisen, kaidan mutta syvän ja, pari
tiettyä matalaa lukuun ottamatta, selvän kanavan, joka tosin
tavallisesti vasta loppupuolella heinäkuuta luo jääpeitteensä, mutta
jota jäälautat vähemmin rasittavat kuin eteläisiä salmia. Hyviä
satamia on salmen idänpuoleisessä suussa. Vuosina 1875 ja 1876
oli sekä salmi että ympäröivät meret elokuun lopussa täydellisesti
jäättömät, mutta paljoa varhaimmin oli jää jo itäpuolellakin salmea niin hajallista, että laiva vaaratta voi kulkea ajojäiden välitse.
Pyydystäjät lähestyvät sentähden tavallisesti ensimäiseksi keväällä
Matotshkin-salmen ulkopuolelta Novaja Semljan länsirantaa.
Jollei tavattomat sääsuhteet, esim. ankarat etelätuulet, kevätja sydänkesällä 1878 varatun sattuisi ajamaan kulkujäitä pois
mantereen rannalta, pidän minä, jo lausutuista syistä, retkelle para,

,

,

himmaksi valita tiensä Matotshkin-salmen kautta.
Ei kuitenkaan saa siihen luottaa, että suorin reitti Dicksoirin
satamaan, Jenisei virran suussa, elokuun alussa on jäätön, vaan
tuleepa kenties suurikin mutka tehtäväksi etelään, Karian meressä aina syyskuun alkuun asti ajelehtevaiu jäälauttojen väistä-

miseksi. Sitä aikaa, minkä jääsuhteet kenties pakoittavat täällä
viettämään, sopii käyttää luonnontieteellisiin ja hydrografisiin töihin, paikoittain 200 sylen syvyisessä syvänteessä, joka täällä seuraa Novaja Semljan itärantaa. Muutoin Karian meri on jotenkin
tasamatalata (10 —l2 syltä) ja kuritonta. Eläimistö on rikasvaraisin vasta mainitussa, itärantaa seuraavassa syvänteessä; sieltä
ovat edelliset kaksi retkikuntaamme tuoneet kotiin monta eriskummallista ja huvittavaa eläinmuotoa. Myöskin leväkasvit (algit) ovat
täällä lähinnä rantaa monilukuisia ja rehoittavia. Ensi vuoden
retkikunnan on siis ajoissa saapuminen Matotshkin-salmelle,
ehtiäkseen edes joitakuita päiviä työskennellä näillä seuduilla.
Matka Karian merestä Dickson’in satamaan on nykyisen kokemuksen nojalla jotenkin helposti tehty. Kuitenkaan ei tiedä luot
taa pääsevänsä ennen elokuun 10 tahi 15 päivää perille. Vuonna
12
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1875 saavutin minä elokuun 15 päivänä Dickson’in sataman purjealuksella, vaikka tyven melkoisesti viivytti minua Karian meressä.
Höyryveneellä olisi satama mainittuna vuonna ollut saavutettu jo
ensimäisinä päivinä samaa kuuta. Vuonna 1876 olivat jääsuhteet
kylmän kesän ja pitkällisten koillistuulten vaikutuksesta sopimattomampia. Mutta sinäkin vuonna pääsin Jenisei-virran suulle
elokuun 15 päivänä.
Poiketen Dickson’in satamaan ai’on jollekulle läheiselle saarelle jättääkirjeitä, jo!l’en täällä sattuisi tapaamaan jotakuta Jeni-

seisk’istä lähetettyä laivaa, jonka mukana tietoja retkestä kulkisi

kotiin.

Todellisia hydrografisia havantoja puuttuu vielä melkein kokonaan Jenisei-virran ja Tsheljuskinm niemen väliseltä alalta,
syystä ettei mikään suurempi laiva, kuten jo olen maininnut, koskaan ole purjehtinut tätä väliä. Venäläisten venematkoista pitkin
rantaa ei paljon tiedetä, eikä niiden huono onnistuminen myöskään
todista meren purjehdus-kelpaamattomuutta muutamana vuoden
aikana. Jos tietää miten kehnoja laitoksia Sipiriassa vielä tätä nykyä
on meriretkiä varten, jaajattelee venäläisten, vuosina 1734 1743,
Siperian pohjoisrannoille suurella uutteruudella tekemäin retkein 1
varustuksia, niin huomaa helposti, ettei ylläoleva lausunto suinkaan ole liioiteltu. Syystä uskaltaa päättää, että hyvin varuste
tulla höyrylaivalla pääsee paljon edemmäksi sitä paikkaa, jossa
näiden on täytynyt pyörtää pienet, raskaassa lastissa olevat vittaksilla nivotut aluksensa, jotka tietysti ovat yhtä kelvottomat
jäiden seassa kuin aavalla merellä.
Muuten on tiedossa vaan kolme meri- eli kenties oikeimmin
rantaretkeä tässä osassa Karian merta, joita kaikkia ovat johtaneet perämiehet Minin ja Sterlegoff. Ensimäinen yritys tehtiin
vuonna 1738, 70 jalan pituisessa, 17 jalan levyisessä ja 7Va jalan
syvyisessä, Toholskhssa rakennetussa „kaksoispurressa“, jostakaupungista luutnantti Owgyn kulotti sen Jenisei-virralle. Tällä aluksella kulki Minin pitkin Jenisei-virtaa aina 72° 53' p. lev. Tästä
lähetettiin jolla edemmäksi pohjoista kohden, mutta senkin oli
asia kääntyä Jenisei-virran suussa jo ennen sitä paikkaa, jonka
olen nimittänyt Dicksonhn satamaksi. Seuraavana vuonna tehtiin
uusi koe vaan ei silloinkaan päästy edemmäksi kuin edellisenä
kesänä. Vihdoinkin onnistui vuonna 1740 mainitulla kaksoispurrella, monen vaaran ja ankaran aaltoilun perästä saavuttaa 75°
15 p. lev. Syyskuun 2 päivänä käännyttiin kotia päin paraasta
päästä myöhän vuoden-ajan vuoksi, juuri siihen aikaan, joka on

laivakululle

edullisin näillä vesillä.

1
Näistä matkoista löytyy tarkka kertomus seuraavissa kirjoissa; Reise
des kaiserlich-russischen Flotten-lieutenants Ferdinand v. Wrangel längs der
Nordkuste vou Sibirien und auf dem Eismeere 1820-1825. Bearbeitet von
G. Engelhardt. Berlin 1839; ja G. P. Mdller. Yoyäges et decouvertes faites
par les Russes le long des cötes de la Mer Glaciale etc. Amsterdam. 1766.
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Vieläkin on olemassa pari todellisille havannoille perustuvaa
tietoa tämän rannikon jääsuhteista. Akatemikko Middendorff saapui nimittäin, mainiolla pohjois-Siperian tutkimusretkellään, elokuun 25 p. 1843 Taimur-lahden rannalle (75° 40' p. lev.), josta
hän rantakukkuloilta katsellen näki meren silmänkannolle jäättömäksi. 1
Sitä paitsi mainitsee Middendorff jakutilaisen FominTn, ainoa, joka
on talvehtinut Taimur-lahdella, sanoneen, että jää lähtee merestä
elokuun alkupuolella ja että etelätuuli ajaa sen rannasta vaan ei
,

,

kuitenkaan näköpiiristä pois.
Tairaur lahden ja TsheljuskinTn niemen välisen maan on
perämies Tsheljuskin, ajaen reessä pitkin rantaa, kartoittanut,
Nyt on jo täydellisesti saatu selville, että sama mies toukokuussa
mainittuna vuonna löysi Asian pohjoisimman niemen, ja silloin oli
meri tietysti jäässä. Mitään havantoja jääsuhteista kesän tahi syksyn aikaan TsheljuskinTn niemen länsipuolella olevassa lähiraeressä
ei ole tieten tehty, mutta puheen ollessa tämän meren purjehduskelpoisuudesta, lienee paikallansa nyt jo huomauttaa, että Prontshishew syyskuun 1 p. 1736, tullen idästä päin, sulassa meressä, ranta-aluksella likimain saavutti Asian pohjoisimman niemen,
jonka asema otaksutaan olevan 77° 34' p. lev. ja 105° it. p. ja
että norjalaiset pyydystäjät jäitä kohtaamatta monasti syksyllä myöhään ovat purjehtineet kauaksi Novajan Semljan pohjoisimmasta
huipusta (77° p. lev. ja 68° it.) itään päin.
Yllämainituista käy selväksi, ettei ole täydellistä, todellisille
havannoille perustuvaa tietoa hydrografisista suhteista Jeniseivirran ja TsheljuskinTn niemen väliseltä matkalta. Minä pidän kuitenkin varmana asiana, että täällä syyskuussa ja kenties elokuun
loppupuolellakin tapaa jäättömän meren tahi ainakin leveän, sulan
juotin pitkin rantaa, syystä että Sisä-Asian aromailta alkunsa
saaneet Ohi-, Irtish- ja Jenisei-virrat tähän mereen juoksettavat
äärettömän paljon lämpöistä vettä, jota elokuun aikana ovat koonneet kovin kuumasta joki-alasta, suuremmasta kuin kaikkien Välimereen ja Mustaan mereen laskevain virtojen joki-alat yhteensä.
DicksonTn sataman ja Beli-saaren välitse kulkee siten, aluksi
pohjoista kohden, suuri virta suolatonta vettä. Maan pyöriminen
vaikuttaa kuitenkin näin pohjoisilla leveys-asteilla tuntuvasti,- etelästä meridianin mukaan juoksevain virtojen suuntaan, muuttaen
sen vähän itäiseksi. Tästä syystä pysyy Ohi-Jenisein jokivesi
ikäänkuin suljettuna omaan virtajuovaansa pitkin Taimur-maan
rantaa, kunnes se TsheljuskinTn niemen ohipäästyä esteettömästi
pääsee virtaamaan koillista tahi itää kohden. Tyvenellä olen
minä tässä merenvirrassa noin 74° p. lev. paikoilla Jenisei-virran
suun kohdalla merkinnyt -j- 9",4 (elokuun 17 p. 1875) ja Obi-virran edustalla -f- B°,o (elokuun 10 p. samana vuonna). Kuten ainakin synnyttää tämäkin etelästä tuleva merenvirta sekä kylmän
veden-alaisen virran, joka myrskyisellä säällä helposti sekaantuu
1
Th. v. Middendorfb- Reise in clem äussersten Norden und
Sibiriens. B. IV. I, s. 21 o. 508 (1867).
,
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pintaveteen ja jäähdyttää sitä, että myöskin veden pinnalla pohjoisilmaltatulevan, kylmän, jäänsekaisen vastavirran, jonka suunnan maan pyöriminen muuttaa vähän läntiseksi. Tämä virta kulkee
selvästi Kap TsheljuskiiPin ja Novaja Semljan pohjoisimman niemen välitse mainitun saaren itä-rantaa kohti, johon se kesäiseen
aikaan kasaa suuret joukot kulkujäitä. Oman kokemukseni ja
kaikkien pyydystäjäin lausunnon mukaan sulaa tämä jää syksyllä
melkein tyyni.

Arvostellaksemme minkä matkan päähän Obi-Jenisei’stä alkunsa saava merenvirta voi vaikutta ajojäihin on muistettava, että
hyvinkin heikko virta siirtää jäitä ja että esim. Plata-joen vaikuttama merenvirta selvästi tuntuu 1,500 kilometeriä joensuusta, s. o.
kolmen DicksonTn sataman ja Kap Tscheljuskin välisen matkan
päässä, vaikka Plata-joen vedenmäärä lienee pienempi Obi-Jenisein vedenmäärää. Ainoa merenlahti, joka siihen laskevan vedenmäärän suhteen voi vetää vertoja Karian merelle on Meksikon
lahti. 1 Luullaan jokien tähän lahteen synnyttämän! merenvirtojen
tehokkaasti vaikuttavan Golf-virtaan.
Myöskin tuulet, jotka näillä seuduilla syysaikaan käyvät koillisesta, auttanevat pitämään leveätä, jotenkin jäätöntä uraa pitkin
puheenalaista rantaa auki.
Ne tiedot, mitkä meillä on kulkuväylästä Tsheljuskinhn niemestä itäänpäin, perustuvat paraasta päästä niiden retkikuntain
havantoihin, joita Venäjän hallituksen toimesta ennen viime vuosisadan puoliväliä lähetettiin Asian pohjoisinta osaa kartoittamaan.
Edellisten retkein aikaan saamia arvostellessa tulee myöntää, että
venäläiset jäämeren-matkustajat aina ovat osoittaneet suurta rohkeutta ja erinomaista sitkeyttä, ja on myöskin muistettava että
retket tehtiin pienissä purjelaivoissa, jotka rakennukseltaan olivat
aivan kelvottomat kestämään meren aaltoilua ja jäiden puserrusta.
Niiltä puuttui sekä nykyajan voimakas apukeino höyry, että kelvollinen purjetakila, ja laivaväkenä oli Sipirian jokien ranta-asukkaita, jotka eivät eläessään olleet nähneet valtameren vettä, eivätkä
kokeneet sen ärjyaaltoja ja jäitä. Tähän katsoen näkyy minusta
siltä, kuin tämäkin meri syysaikaan olisi kululle kelvollinen.
Matkat itäänpäin Tshelj tiskinä n niemestä pitkin meren rantaa pantiin alkuun JakutskTn kaupungista, joka on Lena-virran
rannalla, 62« p. lev., 140 peninkulmaa (noin 1.500 kilometeriä)
sen suusta. Täällä rakennettiin myös näillä retkillä käytetyt
alukset.

Ensimäiselle retkelle lähti vuonna 1735 meriluutnantti Prontshishew. Purjehdittuaan Lena-virtaa alas ja seurattuaan elokuun 14 p. sen itäistä suuhaaraa, kiersi retkikunta virran suuren
suiston. Syyskuun 7 päivänä ei vielä oltu päästy Olenekän virran uuta edemmäksi. Kolme, viikkoa oli siis kulunut matkalla,
jonka tavallinen höyrylaiva tekee yhtenä päivänä. Jäitä nähtiin,
1
Vertaa v. Middendorff, Reise in Norden n. Östen Sibiriens (1848)
osa I. s. 59; v. BAEsnn kirjoitus, tlber des Kiima des Tajmurlandes.
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vaan niistä ei ollut haittaa. Sitä vastoin viivytti vastatuuli matkaa, samoin kuin' luultavasti merituulikin, joka pian aikaa olisi
ajanut Prontshishewhn laivan rannalle, jos se varomattomasti
olisi merelle lähtenyt. Myöhäinen vuodenaika pahoitti Prontshishew’in pysähdyttämään laivansa talveksi tänne, lähelle muutamain turkkiotusten pyytäjäin kesäjurtteja, 72° 54' p. lev. Talvi
kului ilman vauriota, ja seuraavana vuonna ( 1736 1 lähti Prontshishew taas, kohta kun jääsuhteet Olonek-lahdessa olivat myötäiset liikkeelle, joka tapahtui elokuun 15 päivänä. Aluksi kulettiin
pitkin rantaa koillista suuntaa. Kulkujäitä tuli tosin silloin tällöin vastaan, mutta kulku kävi kuitenkin niin nopeasti, että jo
syyskuun I p. saavutettiin 77» 29 p lev.; ja oltiin siis nykyisten
tietojen mukaan aivan lähellä TsheljuskiiTin nientä. Suuret jäälautat pahoittivat täällä kääntämään ja syyskuun 15 p. päästiin
taas Olonekhn suulle. Vähää ennen tappoi kerpuukki-tauti laivan
etevän päällikön ja joitakuita päiviä jälemmin hänen nuoren vaimonsa. joka seurasi miestään tällä vaivalloisella matkalla. Nämä
kuoleman kohtaukset juuri kesän loputtua, jolloin kerpuukki-tauti
harvoin liikkuu, todistavat merkittävällä tavalla sen aikuisten pöh-»
joisretkien huonoa varustelua.
Pitkin samaa rannikkoa matkusti uusi retkikunta meriluutnantti Chariton Laptewdn johdatuksella vuonna 1789. Lena-virran suusta lähdettiin 1 päivä elokuuta ja Kap Thaddeus 76° 47'
p. lev. saavutettiin syyskuun 2 p., eikä kohdattu kulkujäitä muualla kuin Chatanga-lahteman edustalla. Kap Thaddeus on vaan 7
tai 8 peninkulmaa Tsheljuskinhn niemestä. Täältä palattiin
osasta kulkujäiden tähden, osasta myöhäisen vuodenajan vuoksi ja
talvi vietettiin Chatanga-lahteman pohjukassa, johon päästiin syyskuun 8 päivänä. Seuraavana vuonna koetti Laptew palata pitkin
rannikkoa Lena-virralle, mutta kulkujäät mursivat hänen laivansa
Olonek-virran edustalla. Monen vaaran ja vastuksen käsistä pääsi
kuitenkin kaikki laivaväki pakoon edellisen vuoden talvikortteriin.
Sekä täällä että Jenisei-virralta teki Laptew itse, hänen alapäällikkönsä, perämies Tsheljuskin ja maamittari Tshekin seuraavina
vuosina useoita rekimatkoja Asian mantereen luoteisimman niemimaan kartoittamista varten.
Tähän päättyi merimatkat Lena-virrasta länteenpäin.

Mutta

Asian luoteisempaan niemeen, jonka Tsheljuskin, etevä ja ponteva
osanottaja moneen jo mainittuun retkeen, maitse saavutti 1742, ei
merta myöten päästy, eikä siis Lenasta Jeniseillekään. Prontshishew palasi kuitenkin syyskuun 1 päivänä 1736 ainoastaan muutamia minuutteja ja Laptew syyskuun 3 päivänä 1739 ainoastaan
50 mainitusta niemestä, tehtyään matkansa asian menestymiselle
vallan kelvottomissa laivoissa. Vastuksena näkyy näillä matkoilla
olleen sekä jäät että epäsuotuisat ankarat tuulet. Pelosta, ettei
voitaisi saavuttaa sopivata talvehtimispaikkaa, käännettiin keulat
usein juuri siihen vuodenaikaan, jolloin jääsuhteet napapiirin inerissä ovat edullisimmat. Näihin seikkoihin nähden uskaltaa todeksi
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väittää että jäitä vastaan varattu laiva ilman sanottavaa haittaa
mainittuina vuosina olisi voinut kiertää Tsheljuskin’in niemen.
Lena-virran ja Beringin salmen välinen meri on paljon tarkemmin tutkittu kuin edellinen ala. Veron kiskomisen ja kauppavoiton himosta tekivät rahanjanoiset venäläiset pyydystäjät (Promyshlenis) jo ennen 1700 vuosisadan puoliväliä merimatkoja pitkin rannikkoja, joilla villikansoja majaili. Siihen karttaan, joka
on liitetty jo mainittuun, Miillerin tutkimisiin sipirialaisissa arkistoissa perustuvaan kirjaan, on pitkin rantaa merkitty kulkureitti
kirjoituksella Route anciennement fort frequentåe Voyage fait par
mer en 1648 par trois vaisseau.v russes dont un est parvena jusqu å
la Kamschatka. 1
Valitettavasti puuttuu näistä retkistä likempiä tietoja, ja olemassa olevat niukat tiedot ovat nekin säilyneet ainoastaan jonkun
merkillisen tapaturman, riidan tahi muun rettelön kautta, joka
on pakoittanut virkakuntia niihin sekaantumaan. Sellainen on
kaikista kuuluisimmankin, kasakka Deshnewin tekemän retken
laita; siitä on joitakuita tietoja säilynyt ainoastaan sen kautta,
,

,

että riita syntyi Deshnewin

ja erään hänen kumppaninsa välillä

Kamshatkan itärannalla olevan mursuluodon löytö-oikeudesta.
Tämä retki oli kuitenkin, hallituksen suostumuksella tehty, nimenomainen löytöretki. "Se tarkoitti osasta muutamain suurten Jäämeren saarten hakemista, joista pyydystäjät jamaan-asukkaattiesivät kertoa kaikenlaista, osasta tarkoitti se venäläisen veropiirin
laajentamista tuntemattomiin seutuihin koillisilmalla.
Deshnew lähti heinäkuun 1 päivänä 1648 Kolymasta, päällikkönä yhdellä kotshilla2 joita kuului retkeen seitsemän kappaletta,
kussakin kolmekymmentä miestä. Neljän laivan
vaiheista puuttuu tietoja. Luultava on, että ne pian palasivat,
eivätkä, kuten useat kirjailijat arvelevat, joutuneet hukkaan. Kasakkain Deshnewin ja Ankudinowin ynnä turkkiotusten pyydystäjän Kolmogorzowin johtamat kolme laivaa saapuivat, kuten todenmukaiselta näkyy, jäitä kohtaamatta onnellisesti Tshuktskoinosäin.
Täällä joutui Ankudinowin laiva haaksirikkoon, mutta laivaväki
pelastui ja pääsi kahdelle jälelle jääneelle laivalle, jotka pian erosivat toisistaan. Deshnew jatkoi matkaansa pitkin Tshuktshilais-saarenteen itärantaa Anadiriin, johon saavuttiin lokakuussa.
Ankudinow näkyy päässeen aina Kamshatka-virran suulle, johon
hän asettui asukasten kesken ja kuoli viimein kerpuukki-tautiin.
Vaillinaisista kertomuksista päättäen purjehti Staduchin jäättömässä meressä seuraavana vuonna (1644) seitsemän vuorokautta
Kartan nimikirjoitus on seuraava: „Nouvelle carte des decouvertes
,

1

faites par des vaisseanx russiens etc., dressee sur des memoires anthentiques
de ceux qui ont assiste ä ces decouvertes, et sur d’autres connaissances dont
on

rend raison dans un memoire separe.

St. Petersbourg å I‘Academie Impe-

nale des Sciences 1758.“
2
Jotenkin leveitä 12 sylen pituisia, latuskapohjaisia kölittömiä laivoja,
joita enimmästä päästä soudettiin. Ainoastaan myötätuulessa käytettiin purjeita. (Wrangels Reise s. 4.).
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itää kohden, Kolymasta Tshuktskoinos’in tienoille. Mitä mieltä
Deshnew itse piti meren purjehduskelpoisuudesta näkyy siitä,
että hän varalta antoi koota laivan rakennusaineita Anadiräin
rakentaakseen itselleen uusia kotsheja, jos oma laivansa sattuisi hukkumaan. Näissä piti hänen lähettämän Jakutskhin ne
verot, jotka maan-asukkaat turkiksissa olivat suorittaneet. Hänen
täytyi kuitenkin aineiden puutteessa luopua uutten alusten rakentamisesta ja hän huomauttaa myöskin, ettei meri joka vuosi Tshuktskoinos'in tienoilla ole jäätöntä.
Mikael Staduchinin perustettua Nishni Kolymskin vuonna
1644, matkusti moni sipirialaisilta virroilta pohjoista kohden,
etsimään niitä suuria, metsäisiä saaria, joita huhu tiesi olevan
sipirialaisessa Jäämeressä ja joissa turkki-otuksia, mursunhampaita ja mammutiluita piti viljalta löytymän. Usein valeeksi ajettuna, mutta aina välimmiten asukasten ja metsästäjäin uskomana
toteutui tämä huhu vihdoin pääasiallisesti, kun löydettiin Uuden
Sipirian saaret, Wrangelin maa ja Beringin salmen itäpuolella
oleva osa Pohjois-Amerikaa, jonka luonnon laatu herätti viehättäviä mielihaaveita, joilla kansanluulo innostuksessaan kaunisteli
Jäämeren aukeita metsättömiä saaria.
Kaikki nämä Sipirian rannalta pohjoista kohden tehdyt yritykset menivät mitättömiin syystä, että niuhakin 'tuuli aavassa
meressä oli rohkean Sipirialaisen huonosti varustetulle laivalle yhtä
vaarallinen kuin jäiden täyttämä meri, jopa vaarallisempikin. Sillä
jos alus jälkimäisessä murtuikin rikki, pelastui laivaväki tavallisesti jäälle, jossa vaan oli kestäminen nälkää, vilua ja muita vastuksia, joihin lapsuudesta olivat tottuneet, mutta aavassa meressä
auristui huonosti rakennettu heikkopuinen, savensekaisella sammalella tivistetty, vittaksilla nivottu laiva jo pienessäkin aaltoilussa,
ja oli ärjyaaltojen ajelussa huutavassa hukassa, jollei pakosatamaa
ollut lähellä.
Vähitellen ruvettiin pyrkimään saarille jäitse reellä ja vihdoin
löydettiinkin siten se suuri saariryhmä, jonka nimeksi on pantu
Uusi Sipiria. Saarissa kävi usein pyydystäjiä pääasiallisesti mam-

mutien torahampaita kokoilemassa, joita siellä oli joukottain savija hiekkakerroksissa mammutin, sarvikuonon, lampaan, härän, hevosen y. m. eläinten luiden seassa. Hederströmln retkillä, jotka
Venäjän valtakunnan kansleri kreivi Rumänzow 1809—1811 pani
toimeen, sekä luutnantti Anjou’n 1833 johdattamalla retkellä pantiin
nämä saaret täydellisesti kartalle. Hedenström teki retkensä ennen
jäiden lähtöä koirilla näihin saariin, joissa kesä vietettiin ja josta
taas meren jäädyttyä palattiin reellä. Meren purjehduskelpoisuudesta, jonka suhteen näillä, suurella huolella tehdyillä retkillä,
vallankin syysaikaan olisi voitu koota tärkeitä havannoita, ei se
lyhyt kertomus Hederströmin matkoista, joka on otettu Wrangelin tekemään „Eeise“nimiseen kirjaan s. 99 —ll9 ja joka on ollut
minulla ainoana tiedonlähteenä, sisällä sanaakaan. 1 Herra Sibi1

Wrangelin omat retket tehtiin talvella jäätä myöten koirain vetämissä
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riakoff’in toimesta on hankittu tietoja tästä ratkeilemme tärkeästä
asiasta pohjois-Sipirian asukkailta, joiden elatuskeinona on mammutiluiden kokoaminen näiltä saarilta. Niiden antamain tietojen
mukaan, luo pohjois-Asian rannan ja Uuden Sipirian saarten välinen meri vuosittain jäänsä melkeen kokonaan.
Erittäin merkillisen löydön teki 1811 Hedenströmin seurakumppani jakutilaineu porvari Sannikow. Hän löysi nimittäin
Kotelnoi-saaren länsi-rannalta hirsistä mölskästi rakennetun talviasunnon jäännöksiä, ja läheltä sitä laivahylyn, jokarakennukseltaan
oli sipirialaisista laivoista vallan eroavainen. Tämän johdosta, ja
pitkin rantaa olevista kaluista päättäen, arveli Sannikow tuulen
ajaneen jonkun pyydystäjä-laivan miehineen Huippuvuorilta tahi
Novaja Semljasta tänne, jossa sitten olivat oleskelleet jonkun
aikaa. Tuvan läheisyydessä olevan hautaristin kirjoitus jäi valitettavasti selittämättä.

Suuren pohjoisen retken 1 aikana tehtiin muutamia yrityksiä
tunkea Lena-virrasta itäänpäin. Ensimäistä yritystä johti luutnantti Lassinius 1735. Hän lähti elokuun 21 päivänä Lenan itäisemmästä suuhaarasta ja purjehti 120 virstaa itää kohden, jossa
kulkujäät pahoittivat häntä pakosatamaa etsimään. Täällä vietettiin talvi sillä seurauksella, että päällikkö itse ja enin osa retken
52 miehestä heitti henkensä kerpuukki-tautiin.
Seuraavana vuonna 1736 lähetettiin luutnantti Dmitri Laptewin johdolla uusi retkikunta samaan suuntaan. Lassinius’en laivalla koetti hän elokuun keskipalkoilla purjehtia itäänpäin, mutta
ajojäät estivät kulkua. Jo saman kuun lopulla, jolloin vasta merimatka oikeimmiten olisi ollut aljettava, kääntyi hän takasin Lenayirralle.

Vuonna 1739 teki Laptew kolmannen matkansa. Hän tunkeutui Indigirkan suulle, joka jäätyi syyskuun 21 päivänä, ja talvehti siellä. Seuraavana vuonna jatkoi hän matkaansa Kolyman
suun ohitse Suureen Kap BaranowTin saakka, missä ajojäät syyskuun 26 päivänä estivät edemmäksi pääsöä. Palattuaan Kolymalle ja talvehdittuan Nishni Kolymskissa koki hän vielä seuraavana vuonna, talven aikaan rakennetuissa suurissa veneissä
uudelleen tunkeutua itäänpäin, mutta sumut, vastatuulet ja jäät
tekivät tämänkin yrityksen tyhjäksi. Näiden retkein toimia arvostellessa, on tarpeellinen muistaa niillä käytettyjen laivojen kelvottomuutta. Aluksi käytettiin JakutskTssa (1735) rakennettua kaksoispurtta, sittemmin kahta Nishni Kolymskissa tehtyä venettä.
Jos nykyisten sipirialaisten laivojen rakennukseen katsoen arvostelee puheena olevia aluksia, on tosiaankin ihmeteltävä, miten yksikään niillä uskalsi aavalle merelle lähteä, eivätkä nämä epäonnisreissä.

Ne ovat monessa suhteessa sangen hupaisia, mutta eivät sisällä mitään
mainittavia tietoja jääsuhteista kesällä ja syksyllä.
1
Siksi nimitetään yhteisellä nimellä kaikkia, vuosina 1734—1743 Vienan-, Ohi-, Jenisei- ja Lena-virroilta sekä Kamshatkasta Pohjois-Jäämereen
tehtyjä venäläisiä retkiä.
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neet matkat suinkaan todista, että nykyaikaikaiselle, höyryvoimalla
varustetulle laivalle olisi mahdoton kulkea näissä vesissä.
Lopuksi tulee minun mainita niitä harvoja purjehdusyrityksiä, joita on tehty Beringin salmesta länteenpäin.
Deshnewin vuonna 1648 tekemä matka Lena-virrasta Beringin salmen kautta Anadirin suulle pysyi kokonaisen vuosisadan
salassa, kunnes Miiller sipirialaisista arkistoista urkki tietoja sekä
tästä että monesta muusta pitkin Sipirian pohjoisrantaa tehdystä
retkestä. Oikeudenkäynnit ja muut satunnaiset seikat ovat jälkimailmallesäilyttäneet muistoja näistä merkillisistä retkistä, jotka
muuten iäksi olisivat unohduksiin joutuneet. Muista samankaltaisista hankkeista ei meillä ole minkäänlaisia tietoja, vaikka jotkut
viittaukset osoittavat, että pohjoista merta muinoin on kulettu.
Virkakuntien säätämäin retkien kertomuksissa puhutaan esim.
usein pyydystäjistä ja kauppamiehistä, jotka yksityisissä asioissa
purjehtivat pitkin rantoja. Niiden matkustuksille ei suotu suurta
huomiota, ja vielä 81 vuotta jälkeen Deshnewin matkaa oli tieto
Asian koillisen ja Amerikan luoteisen niemen välisestä salmesta
vallan hämärä. Vihdoin purjehti Bering 1729 uudelleen tämän
salmen kautta, joka) nimekseen sai hänen nimensä. Hän ei kuitenkaan purjehtinut aivan pitkältä (ainoastaan 172° länt. p.) Asian
pohjoisrantaa, vaikkei jäät näy tehneen haittaa. Lähes viisikymmentä vuotta jälemmin päätti Cook näissä vesissä mainiot löytöretkensä, joiden kautta hän suuresti on edistänyt maatiedettä.
Purjehdittuaan vuonna 1778 hyvän matkaa Amerikan pohjoisrannikkoa itää kohden, kääntyi hän länteenpäin ja saavutti elokuun
29 päivänä 180:nen pituusasteen. Jäät peloittivat häntä tunkeumasta edemmäksi Jänteen ja tuskinpa hänen laivansakaan lienee

ollut sovelias jäiden seassa purjehtimiselle.
Cookin ajoilta on tieten kolme retkeä tehty Beringin salmesta
länteenpäin. Eusimäisen niistä teki amerikalainen kapteni Eodgers
1855. Hän pääsi, luultavasti sulassa meressä, Kap Jakanin kohdalle (176° it. p. Greenw. lukien). Toisen teki englantilainen valaanpyytäjä Long, joka etsien uutta pyydystyspaikkaa, 1867 purjehti
Beringin salmesta edemmäksi länteen, kuin yksikään ennen häntä.
Jo elokuun 10 päivänä päästiin Tshanbay’ll kohdalle (170» it. p.
Greenw. lukien); mutta koska hän kulki valaita pyytämässä, eikä
löytöretkillä, kääntyi hän täältä takasin. Lyhyessä kertomuksessaan
sanoo hän uskovansa merikulkuaBeringin salmesta Atlantin mereen
mahdolliseksi, ja lisää että jos kahta tämä reitti ei tulekaan kaupan valtatieksi, on kuitenkin Lena-virran ja Beringin salmen välisellä kulkuväylällä oleva merkityksensä pohjois-Sipirian kauppaliikkeessä. 1 Lopuksi on venäläinen retkikunta viime kuluneena
vuonna lähetetty Beringin salmesta Wrangelin maahan. Sanomissa
olleiden tietojen mukaan estivät jäät sitä perille pääsemästä, eivätkä
myöskään sallineet kauaksi länteen tunkeumista.
1

Petemann, Mittheilungen 1868
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Herra SibiriakofTin toimesta on pohjois-Sipiriasta hankittu
tietoja sikäläisen meren jääsuhteista, mutta pyydystäminen on niin
vähentynyt, että, ani harvassa on ollut niitä, jotka ovat tienneet
antaa minkäänlaista vastinta tehtyihin kysymyksiin.
Jakutskin kaupungissa oli esim. vaan yksi ainoa mies (pappi),
joka oli käynyt Jäämeren rannalla. Hän tiesi kertoa, että maatuuli tekee meren jäättömäksi, mutta että mereltä tuleva tuuli
jälleen ajaa jäät takasin ja uhkaa perikadolla niitä laivoja, jotteivät vaaran tullessa pääse satamiin pakoon.
Toinen kirjeenvaihtaja ilmoittaa meren Tshikanowskin retkellä vuonna 1875 olleen Olonek-virran edustalla tykkänään jäättömän, mutta lisää että tämä vuosi siinä suhteessa oli poikkeus-vuosi.
Ei ainoastaan kesällä vaan myöskin talvella on pohjoinen valtameri yosfcws jäätön; ja 200 virstan päässä rannasta on se talvellakin sula, tietämätöntä kuitenkin kuinka lavealta. Wrangelin matkoilla jäätä myöten koirilla vuosina 1821—1823 tehtiin sulan
suhteen samankaltainen havanto.
Kolmas kertoja sanoo: „Minun saamani tietojen mukaan asuu
pohjoisrannikko Lenan suusta Indigirkan suuhun sulana heinäkuusta
syyskuuhun asti. Pohjatuuli ajaa jäitä rannalle, vaan ei kuitenkaan suurin määrin. Mammuti-luiden etsijät tietävät meren olevan jäättömän aina Uuden Sipirian saarten eteläosaan saakka.
Luultava on, että juuri nämä saaret suojaavat jäitä vastaan Werchnojanskilaisessa piirissä. Toisin on Kolymskilaisen rannikon laita,
ja jos vaan pääsee Beringin salmelta Kolymalle, kyllä sitten on
helppo päästä Kolymalta Lena-virralle.
Muutkin kirjeenvaihtajat tietävät kertoa, että etelätuulet
kesällä ajavat jäät pois rannalta ja että pohjatuulet jälleen tuovat niitä takasin. Tämä tietää minusta, että Uuden Sipirian saaret ja Wrangelin maa kuuluvat suureen, pitkin Sipirian pohjoisrannikkoa ulottuvaan saarijonoon, joka pidättää jäitä mantereen
ja saarten välisessä meressä ja on talvella jäänmuodostumiselle
avuksi, mutta jokatoisaalta myöskin suojaa rannikkoa saarien pohjoispuolella syntyneeltä varsinaiselta polarijäältä. Nämä kertomukset koskevat pääasiallisesti kesäkuukausia. Samoin kuin, muinoin
vielä pahemmassa maineessa olleesta Karian merestä sulaa jää
tästäkin syksyllä enimmäkseen, niin että tähän vuoden aikaan sopii
toivoa jotenkin sulaa merta.
Useammat kirjeenvaihtajat, jotka ovat antaneet tietoja sipirialaisessa jäämeressä vallitsevista jääsuhteista, mainitsevat Sipiriassa liikkuvan kulkupuheita, että araerikalaisia valaanpyytäjiä
olisi nähty rannalta kaukana lännessä. Näissä huhuissa on ainakin osasta perää. Minä olen itse tavannut erään valaanpyytäjän,
joka kolme vuotta on tehnyt kauppaa pyydystyslaivasta, Kap Jakanin ja Beringin salmen välillä olevain ranta-asukasten kanssa.
Hänen varma uskonsa oli, että ainakin muutamina vuosina kävisi
Beringin salmesta purjehtiminen Atlantin valtamereen. Kerran oli
hän vasta lokakuun 17 päivänä palannut Beringin salmen kautta.
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Kertomuksesta näkyy siis;
ettei vielä yksikään oikein merikuntoinen laiva koskaan ole
kyntänyt Jenisein suun ja Tshaunbayn välistä valtamerta, ja vielä
vähemmin on sitä kulkenut jäitä vastaan varustettu höyrylaiva;
ettei niillä pieniläntäisillä laivoilla, joilla on koetettu kulkea
tätä valtameren osaa, koskaan ole uskallettu mennä kovin etäälle
rannasta;
että aava meri tuulella on ollut niille yhtä vaarallinen, vieläpä vaarallisempikin kuin ajojäiden täyttämä meri;
että ne melkeen aina ovat siirtyneet talvisatamaan syyskesällä tahi syksyllä, johon vuodenaikaan meressä on vähin jäitä;
että merta kuitenkin on useat kerrat kulettu Kap Tsheljuskin’ista Beringin salmelle, vaikk’ei kyllä yhteen mittaan;
että talvella rannikoilla, vaan luultavasti ei aavassa meressä
syntynyt jääpeite joka kesä hajoaa ja muodostaa suuria jäälauttoja, joita milloin merituuli ajaa rannalle milloin etelätuuli vuorostaan merelle, ei kuitenkaan edemmäksi, kuin että muutamien päiväin pohjatuulet tuovat ne takasin. Uskottavalta näkyy siis, että
sipirialaisen meren eroittaa varsinaisesta polarimerestä saarisarjänne, johon kuuluvista saarista tätä nykyä tunnetaan ainoastaan
Wrangelin maa ja Uuden Sipirian saaret.
Tähän katsoen näkyy minusta luultavalta, että hyvin varusteltu höyrylaiva, jäistä suurempia vastuksia näkemättä, muutamina päivinä syksyllä voi tehdä tämän matkan, siten suorittaen
vuosisatoja vanhan maatieteellisen tehtävän, sen ohessa ollen tilaisuudessa kaikilla nykyajan tieteellisillä apukeinoilla maatieteellisesti, hydrografisesti, geologisesti ja luonnontieteellisesti tutkimaan
näissä suhteissa ennaltaan melkeen tuntematonta, äärettömän laajaa
merta.

Beringin salmen pohjoispuolisessa meressä kulkee tätä nykyä
valaanpyytäjiä sadottain, ja sieltä matkustetaan ahkerasti amerikalaisiin ja europalaisiin satamiin. Muutamia vuosikymmeniä sitten oli asian laita toinen. Beringhn, Cook'in, Kotzebue’n, Beechey’n y. m. matkoja pidettiin rohkeina, onnen suosimina tieteellisesti tärkeinä tutkimusretkinä, joilla ei ollut suorastaan käytännöllistä merkitystä. Sama oli noin puolitoista vuosisataa sitten
Spangenberghn, Kamshatkasta Japaniin vuonna 1739 tekemän matkan laita, jonka kautta venäläisten Tyvenen meren pohjoisimmassa
osassa tehdyt löytyretket yhtyivät hollantilaisten ja portugalilaisten Intiaan, Sundasaariin ja Japaniin tekemiin retkiin. Jos nyt
meidän retkikunnan onnistuu Asian kierrettyä saavuttaa Suezin
kanava, niin tapahtuu urostyö, joka meitä muistuttaa siitä, että se
minkä asian-ymmärtävätkin tänään väittävät mahdottomaksi, usein
huomenna on toimeen pantu.
Vakuutukseni on että, ellei kovat kohtalot estele, käy Asian
pohjoisrannikkoa myöten purjehtiminen. Ja vaikkei tämä kulku
välittömästi avaa uutta kauppatietä, on sen käytännöllinen merkitys kuitenkin oleva arvaamattoman suuri, koska se tulisi raivaa-
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maan käyttökelpoisen

tien toisaalta Skandinavian satamain ja
Obi-Jenisein välille, toisaalta Tyvenestä merestä Lena-virralle.
Jos ei retkikunnan, vastoin luuloani, onnistuisikaan suorittaa
ohjelmaansa kokonaisesti, ei sen ponnistukset kuitenkaan ole hukkaan menevät. Siinä tapauksessa tulee retkikunnan viipyä jonkun
pisemmän aikaa tieteellisille tutkimuksille sopivilla paikoilla Sipirian pohjoisrannikolla. Jok’ainoa peninkulma tuonnemmaksi Jenisein suuta on uusi askele eteenpäin maapallomme tuntemisessa,
jonka tarkoituksen perille, maksoi mitä maksoi, kerta on pääseminen, ja jonka saavuttamista kukin sivistynyt kansa kunniansa puolesta on velvollinen edistämään.
Tiedemies on näillä ennen tutkimattomilla seuduilla oleva
tilaisuudessa selvittämään monta, polarimaiden entistä ja nykyistä
luonnonlaatua koskevata seikkaa, joista jo yksikin on kyllin tärkeä aikaan saamaan retken, sellaisen kuin kysymyksessä oleva.
Ahon vaan mainita muutamia näistä kysymyksistä.
Karjan merta lukuun ottamatta, jonka viimeiset ruotsalaiset
retkikunnat ovat tutkineet, puuttuu vielä tykkänään tietoja Sipirian pohjoisrannikkoa huuhtovan meren levistä (algeista) ja eläimistöstä. Varmaan elää täälläkin vasten luuloa eläimiä ja kasveja yhtä runsaasti, kuin Huippuvuoria ympäröivissä merissä.
Sipirian jäämeressä ovat kasvi- ja eläinmuodot, edeltäpäin päättäen,
arvattavasti yksinomaisesti jäännöksiä siitä jää-aikakaudesta, joka
on ollut nykyistä aikakautta lähinnä. Niin ei ole laita niissä
polarimerissä, joihin Golf virta hajoittaa vetensä, tuoden mukanaan eteläisempien seutujen muotoja. Mutta täydellinen tieto siitä,
mitkä eläinmuodot ovat jäänaikaista, mitkä atlantilaista alkuperää,
on erinomaisen tärkeä ei ainoastaan eläintieteen ja eläingeografian suhteen, vaan myöskin Skandinavian geologian, ja erittäin
irrallisten maakerrostemme tuntemiselle.
Harvat tieteelliset löydöt ja keksinnöt ovat oppimattomissa
herättäneet niin suurta huomiota, kuin Sipirian jäätyneestä maasta
löydetyt jättiläis-elehvanttien jäännökset, joista jotkut ovat säilyneet karvoineen päivineen. Täänkaltaiset löydöt ovat aikaan saaneet monta tieteellistä retkeä ja antaneet tutkimisen aihetta eteville tiedemiehille, mutta kuitenkin on vielä monta seikkaa hämärissä Sipirian mammut-aikakauden suhteen, joka kenties on ollut
meidän jääkautemme kanssa yhdenaikuinen. Erittäin on meidän
tietomme mammutin-aikuisista eläin- ja kasvimuodoista sangen
vaillinainen, vaikka tiedetään että Sipirian pohjoisimmissa, maitse
hankalasti luoksepäästävissä osissa on mammutluiden ja muiden
samanaikaisten eläinmuotojen peittämiä kukkuloita, ja että siellä
yleisesti tavataan n. k. noak-puuta, s. o. puolittain kivettyneitä
tahi hiiltyneitä kasvijäännöksiä monesta geologisesta aikakaudesta.
Ylimalkaan on maapallomme entisen historian ymmärtämiseksi, mahdollisemmasti täydellinen selvitys hankalamatkaisten polariseutujen geologiasta välttämättömän tarpeellinen. Tämän todistamiseksi mainitsen vaan, miten nähtävästi polarimaitten vuorista ja
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maakerroksista löydetyt, komeat eriaikaiset kasvijäännökset ovat
vaikuttaneet geologian opinkappaleisin. Tältäkin alalta voi Sipirian pohjoisrannikolle tehdyllä retkellä koota runsaita hedelmiä.
Paitsi sitä tavataan pohjois-Sipiriassa melkeen saman-aikuisia kerroksia kuin etelä-Euotsin hiilelliset muodostukset, ja jotka siis sisältävät eläin- ja kasvikivettymiä, joilla juuri nyt on aivan erityinen
merkityksensä meidän maamme geologiselle tieteelle. On nimittäin
viime vuosina meillä monesta kohden löydetty komeita kasvikivettymiä, joista saamme elävän kuvan siitä subtropillisesta kasvillisuudesta, joka muinoin on peittänyt Skandinavian niemimaan.
Harvat tieteet tuottavat niin suurta käytännöllistä hyötyä, kuin
minkä meteorologia kerran on aikaan saava. Tätä jo osaksi toteutunutta toivetta näkyy yleinen mielipidekin kannattavan, koska
kaikissa sivistyneissä maissa runsaita varoja on saatu metereologisia
laitoksia ja tutkimuksia varten. Mutta kunkin maan sääsuhteisin
vaikuttaa toisten etäisten seutujen lämpömäärä, tuuli, ilmapaino
y. m. siinä määrässä, ettei yhdessä maassa vallitsevista meteorologisista säännöistä pääse selville, ellei verrata siinä tehtyjä havaintoja etäisiin missäkin maissa tehtyihin. Monta kansainvälistä hanketta tähän suuntaan onkin pantu toimeen, ja eri maiden meteorologisia laitoksia sopii pitää yli koko maanpiirin asetetun viraston
osastoina, joiden yksimielinen työ kerran on saattava tarkoituksen
perille. Mutta kaukana niistä paikoista, joilta vuotuisia havantotauluja käy saaminen, on tuhansien neliöpeninkulmien suuruisia
aloja, jossa ei vielä ole tehty yhtään tahi vaan hajannaisia havantoja, ja kuitenkin on juuri sieltä selitys etsittävä moneen, näihin
asti selittämättömään sääsuhteesen Europan viljellyissä maissa. Sellainen tutkimaton mutta sangen tärkeä meteorologinen ala on Sipirian pohjoispuolella oleva Jäämeri saarineen. Europan ja Ruotsin
meteorologialle on tärkeätä saada luotettavia tietoja maasuhteista,
jäistä, ilmapainosta ja lämpömäärästä y. m. tässä maapallon osassa,
ja ruotsalaisella retkikunnalla tulee täällä olemaan tehtävä kohdastaan oman maansa eteen.
Johonkin määrään sopii samaa lausetta sovittaa niihin tietoihin, joita näiltä seuduin voi saada maa-maneitillisista suhteista,
revontulista y. m. Tähän tulee lisäksi eläimistön ja kasviston tutkiminen ennaltaan tutkimattomissa maissa, kansatieteellisiä havantoja, hydrografisia töitä y. m.
Ymmärrettävästi olen nyt vaan lyhykäisesti voinut viitata
niihin tieteellisiin kysymyksiin, jotka retkikunnan viipyessä Sipirian
pohjoisrannikolla astuvat sen eteen, mutta jo mainituistakin on
selvä, että vaikkei retken onnistuisikaan suorittaa maatieteellistä
tehtäväänsä, voi se kuitenkin vetää vertoja edellisille Ruotsista lähteneille, yhdenkaltaisille retkille, jotka ovat olleet tieteelle hyödyksi
ja ovat tuottaneet ruotsalaiselle nimelle kunniaa.
Jos retkikunnan, toivoni mukaan, jotenkin esteettömästi ja
siis verraten lyhyessä ajassa onnistuu päästä Beringin salmelle, ei
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mainitsemieni luonnontieteellisten kysymysten

suorittamiselle jää
Mutta lukuun ottamatta että mailmanmainio merikulun tehtävä täten tulee suoritetuksi, ehtii retkikunta epäilemättä
tehdä sangen tärkeitä ja laveoita havantoja Sipirian jäämeressä

suurta aikaa.

vallitsevain maatieteellisten, hydrografisten, eläintieteellisten ja
kasvitieteellisten olojen suhteen, ja Beringin salmen tuolla puolen
kohtaa muita maita, joissa luonto on uhkeampi ja vaihtelevampi,
ja jossa tieteelle kokonaisuudessaan tärkeät kysymykset tarjoovat
tutkijalle työtä, runsaasti palkiten hänen vaivansa.
Nämä mietteet ovat olleet perustuksena kysymyksessä olevan
retken ohjelmaa suunnitellessani.
Aikomukseni olisi heinäkuun alussa 1878 lähteä Ruotsista,
varta vaseti jäitä vastaan varustetulla höyrylaivalla, joka evästetetään korkeintaan kahdeksi vuodeksi. Paitsi neljä tahi viisi
tiedemiestä ja neljä Norjasta pestattua pyydystäjää, tulisi vasetuista laivaväkeä olemaan yksi meriupseri, yksi lääkäri ja korkeintaan kahdeksantoista miestä alapäällystöä ja miehistöä, mieluummin vapaehtoisia Teidän Kunink. Majest. laivastosta. Kulku
asetetaan aluksi johonkin sopivaan satamaan Norjan pohjoisrannalla, josta hiiliä .otetaan laivaan. Täältä tehdään matka Matotshkin-salmelle Novaja Semljalla, jossa odotetaan sopivata tilaisuutta
päästä Karian meren halki. Sitten jatketaan matkaa Jenisein
suulle Dicksonin satamaan, johon toivon saapuvani elokuun alkupuolella. Niin pian kuin asianhaarat myöntävät jatkaaretkikunta
sieltä matkaansa pitkin sitä reittiä, jota Ohi- ja Jenisei-virran
vedet epäilemättä pitävät sulana pitkin Kap I'sheljuskin’in rannikkoa. Kenties poiketaan silloin tällöin vähän luoteesen tutkaisemaan, josko joku suurempi saari löytyisi Novaja Semljan ja pohjois-Sipirian väliltä.
Kap Tsheljuskin on ainoa kohta nyt esitellyllä reitillä, josta
ei yksikään laiva ole purjehtinut, ja sen ohi pääsemistä pidetään
syystä hankalimpana koko koi 1 lisreitillä. Koska Prontshishew heikosti rakennetuilla jokilaivoilla vuonna 1736 pääsi muutamia minuutteja liki tätä Asian luoteisinta nientä, niin pitäisi kaiketi meidän, nykyajan kaikilla apukeinoilla varustetun laivan suuria vastuksia näkemättä .pääsemän tästä ohi, ja siinä tapauksessa on
luultavasti jotenkin sula meri edessämme Beringin salmelle, jonne
luulisin ennen syyskuun loppua ehdittävän.
Jos aika ja jääsuhteet sen myöntävät, olisi toivottava että
tällä matkalla tehdään muutamia polvekkeita pohjoista kohden,
tiedustelemaan josko on maata Kap TsheljuskiuTn ja Uuden Sipirian
saarten, sekä mainittujen saarten ja Wrangelin maan välillä. Beringin salmesta mennään, viipyen sen verran kuin asianhaarat vaativat. ensiksi johonkin Asian satamaan, josta sopii lähettää tietoja kotiin. ja sieltä sitten ympäri Asian Suezhin. Jos ei retkikunta
pääsisi kulkemaan Kap Tsheljuskinhstä itäänpäin, niin saavat asianhaarat määrätä josko kohta käännytään takasin Europaan, jossa
tapauksessa retken laivaa, varustelua ja miehistöä suorastaan sopii
.
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käyttää johonkin muuhun tarkoitukseen, taikka talvehditaanko jossakin sopivassa satamassa Taimurin, Pjäsinan tahi Jenisein tienoilla. Jos taas Kap Tsheljuskinhn itäpuolella jäät estäisivät kulkua, on satama haettava jollakin sopivalla paikalla Sipirian pohjoisrannalla, josta seuraavana kesänä sopii tehdä tärkeitä tutkimuksia sipirialaisessa Jäämeressä, ja josta varmaankin kesän kuluessa
voi päästä Beringin salmelle, kun etelätuulet ajavat jäät pois rannalta. Jos tulee talvehdittavaksi, ilmestyy luultavasti joku tilaisuus saada kirjeitä talvikortterista kotimaahan lähetetyksi.
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Yega lähti Karlskronan satamasta kesäkuun 22 päivä
1878. Paitsi luutnantteja Palander ja Brnsevitz, oli siinä
laivaväkeä silloin 19 miestä ruotsin sotalaivastosta, siihen
lisäksi kaksi ulkomaista merinpseria, luutnantit Hovgaard
ja Bove. Nämä olivat jonkun aikaa oleskelleet Karlskronassa ollakseen läsnä laivaa varusteltaessa ja merikelpoiseen kuntoon pantaessa.
Köpenhaminaan poikettiin kesäkuun 24 päivä ottamaan
laivaan ne muonavarat, mitkä siellä oli ostettu. Kesäkuun
26 päivä jatkettiin matkaa Göteborgein. jossa ankkuri laskettiin 27 päivä. Yli matkustettaessa oli mukana mainio

italialainen maatieteilijä Commendatore Christoforo Negri,

joka jo vuosia erinomaisella mielihalulla oli pitänyt silmällä kaikkia jäämerimatkoja ja nyt maansa hallitukselta
oli saanut käskyn olemaan läsnä Yegan lähdössä Ruotsista,
hankkimaan tietoja sen varustelusta y. m. Göteborgissa
astuivat laivaan dosentti Kjellman, t:ri Almqvist, t:ri Stuxherg, luutnantti Nordqvist sekä eräs Stockholmassa luonnontutkijoille palkattu käskyläinen, ja täällä otettiin myös laivaan suurin osa retkikunnan tieteellisestä varustelusta sekä
koko joukko Ruotsissa ostetulta muonavaroja, vaatteita
y.

m.

Heinäkuun 4 päivä lähti Yega Göteborgin satamasta.
Norjan länsirannikkoa purjehdittaessa kävi kova vastatuuli,
jonka kautta tulo Tromsöhön viivytettiin heinäkuun 17 päi29
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Täällä minä astuin laivaan. Hiiliä, vettä, peurannahkaisia turkiksia joka miehelle 1 sekä paljon muuta varus-

vään.

telua, jota oli ostettu retkikunnan tarpeeksi otettiin täällä
laivaan, ynnä- kolme matkaa varten jo ennen pestattua
pyydystäjää.

Vanhan mailman pohjanperäinen puku.
Alkukuva Pohjoismaisessa Museossa Stockholmassa.

Lappalainen.

Heinäkuun 21 päivä oli Yegan koko varustelu otettu
laivaan, sen miehistö täydellinen, kaikki valmiina lähtöön,
1 Monella pohjanperäisellä retkellä on käytetty vaatetukseksi hylkeennahkoja peurannahkojen asemesta. Peurannahat ovat kuitenkin keveempiä ja lämpösempiä ja ovat sentähden epäilemättä parempia pakkasta vastaan. Tavallisella tavalla valmistetuilla peurannahoilla on kumminkin se vikana, että ne
suojalla kastuvat ja siten tulevat kelvottomiksi, mutta senlaisella ilmalla ei ylipään tarvitsekaan turkiksia käyttää. Ranta-tshuktshit, jotka itse ahkeraan
pyytävät hylkeitä, mutta ainoastaan ostamalla voivat hankkia itselleen peurannahkoja, katsovat kuitenkin peurannahka-vaatteita tuiki tarpeelliseksi talvella.
Tähän vuoden aikaan käyttävät he samanmuotoisia päällystakkeja kuin lappalaisten peskit, jotka siis näkyvät olevan malliltaan tarkoitukseumukaisimmat.
Minä pidin tämän johdosta vanhan mailman pohjanperäistä pukua parempana
uuden mailman pukua, joka on enemmän ruumiinmukainen. Lappalaisten
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ja samana päivänä kl. 2t. 15 min. j.p.p. nostimme
ankkurin, lukuisan rannalle kokoontuneen ihmisjoukon
hurraa huutaessa, toden perästä lähteäksemme jäämerimatkallamme,

Uuden mailtaan pohjänperäinen puku.

Grönlantilaisia,

vanhan maalauksen mukaan Kööpenhaminan Kansatieteellisessä
Museossa. 1

peurannahkaiset jalkineet ovat sitä vastaan, tykkänään kelvottomat pohjanperäisillä retkillä, jollei ole tilaisuutta usein muuttaa ja aikaa tarkoin hoitaa
kenkiään.
1

Alkukuva, joka on saatu Oikeus-neuvos K. Rincki’ltä Köpenhaminassa,
saksalaisen maalarin tekemä Bergen’issä vuonna 1653. Taulussa on
seuraava kirjoitus:
on erään

ällit Sebern ©djifflein cmff bem Skeer
Se ©rönleinbet fein Ijein unbt fyer
non Sfjieren unbt SBgelen fjaben jee sre Sradjt
ba§ taite Sanbt non SSBinter nad)t.
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Yegassa oli silloin seuraavat
Osanottajat Retkikuntaan
A. E.

NORDENSKIÖLD, professori, retkikunnan
päällikkö
synt.
A. A. L. PALANDER, luutnantti, nyt kapteni Ktinink. ruotsalaisessa laivastossa, höyrylaiva Vegan päällikkö
F. R. KJELLMAN, Fil. T:ri, kasvitieteen dosentti
Upsalan yliopistossa, retkikunnan kasvitieteellisten töiden käyttäjä
A. J. STUXBERG, Fil. T:ri, retkikunnan eläintieteellisten töiden käyttäjä
E. ALMQVIST, Lääket. Kand. retkikunnan lääkäri, lichonologi
E. C. BRUSEWITZ, luutnantti Kunink. ruotsalaisessa laivastossa, laivan alapäällikkö
G. BOVE, luutnantti Kunink. italialaisessa laivastossa, retkikunnan hydrografisten töiden käyttäjä
A. HOVGAARD, luutnantti Kunink. tanskalaisessa
laivastossa, retkikunnan maneitiilisten ja meteorologisten töiden käyttäjä
0. NORDQVIST, luutnantti eräässä Keisaril. venäläisessä kaartinrykmentissä, tulkki, apulaiseläintutkija
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1 Haugan oli ennen monta vuotta perättäin omalla laivalla käynyt Huippuvuorilla ja Novaja Seniljalla ja oli tunnettu norjalaisen jäämerilaivaston
mitä taitavimmaksi pyydystäjäksi.
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Yegalla seurasi sitä paitsi Trömsö’stä Dicksonin satamaan, herra SibiriakotTin asiamiehenä, herra S. J. Serebrenikoff, jolla oli käskynä valvoa niiden tavarain lastaamista
ja purkamista, joita Fraserin ja Expressin piti tuoda Sipinään ja sieltä viedä Europaan.
Nämä laivat olivat jo
muutamia päiviä sitten Yard’östa purjehtineet Chabarowaan
Jugor Shakissa, jossa heidän oli käsketty odottaa Yegan
tuloa. Lena, neljäs minun käytettäväksi annettu laiva,"oli
taas käskystä odottanut Yegaa Tromsö’n satamassa, josta
nyt näiden molempain höyrylaivain yhdessä piti matkata
itäänpäin.

Lähdettyämme Tromsö’sta, kulettiin aluksi saariston
kautta Mäsö’sen, jonka satamassa Yegan piti viipyä muutaman tunnin, koska meillä oli kirjeitä jätettävänä sikäläiseen postikonttoriin, joka luultavasti on pohjoisin maailmassa. Mutta sillä aikaa nousi niin ankara luodetuuli.
että me tulimme viivytetyiksi siellä kolme vuorokautta.
Mäsö on pieni vuorinen saari, 71° p. lev., 82 kilometeria lounaan NordkapTsta kalarikkaassa seudussa, Bredsalmen ja Magerö-salmen puolivälissä. Saaren itärannalle
pistää lahti, joka muodostaa hyvin suojatun sataman. Kalastuksensa ja satamansa kautta on tämä paikka saanut jonkun merkityksen, sivistyksen äärimäisenä etuvartijana Pohjassa. Täällä, ainoastaan muutamia kilometereja etelään
Europan pohjoisimmasta niemestä, on paitsi joukko kalas-

taja-mökkejä, kirkko, kauppapuoti, postikonttori, sairashuone y. m. ja vaikka tuskin lienee tarpeen sitä mainitakaan,
ei ainakaan sille joka on matkustanut pohjoisimmassa Norjassa, monioita ystävällisiä vierasvaraisia perheitä, joiden
seurassa me hauskassa kansapuheessa vietimme monta hetkeä siitä ajasta, minkä vasten tahtoamme olimme pahoitetut täällä viipymään. Kalastus on tietysti asukasten
elinkeino. Maanviljelys ei täällä menesty. Perunoita on
tosin joskus saatu runsas sato lähellä olevalla IngöTlä (71°
5' p. lev) mutta tavallisesti epäonnistuu niiden viljely kesän lyhyyden vuoksi; retiisit ja muutamat
ruokakasvit,
menestyvät sitä vastaan hyvin ryytimaa-tarhoissa. Metsä33

Nordenskiöld,

Vegarethi.

3

Kasiniäinen Luku.

marjoista tavataan puolukoita, kuitenkin niin niukasti, että
vaan harvoin saa niitä kannun tahi puolen poimituksi;
mustikoita löytyy vähän runsaammin, mutta Pohjan viinarypäleitä, munramia („Multer“), vallan kosolta. Muutaman neliösylen alalta saattaa niitä usein poimia kannun
mitta täyteen. Metsää täällä ei ole, ainoastaan pensaita.

Metsäraja Norjassa.

Prsestevaudefin luona Tromsö’ssa, valokuvan mukaan.

Nordkapin läheisyydessä ei metsä nykyään ulotu jäämeren rantaan saakka, mutta suojatuissa paikoissa tavataan vallan meren partaalla, neljän, viiden metelin korkuisia koivuja. 1 Ennen on ulkosaaristokin täällä ollut metsäinen, joka näkyy siitä että puunrunkoja on tavattu rämeikössä Ruijan ulkosaarilla, e, m. Renö’llä. Sipiriassa ulottuu metsäraja Lenan varsilla aina tämän joen suistoon, s.
1 Tässä tarkoitetaan
hauras-koivua (Betula odorata Bechst.), eikä vaivais-koivua (Betula nana L.), joka kasvaa vielä Jäävuonon tienoilla Huippuvuorilla, vaikka se täällä on ainoastaan muutaman tuuman korkuinen.
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72° p. lev. saakka. 1 Kuu Norclkapiu pohj. lev. on
71° 10' ulottuvat siis metsät Sipiriassa paikoittain, se on
suurien jokien varsilla, paljon eemmäksi pohjoiseen kuin
Europassa. Tähän on osaksi syynä se, että nämä joet
keväällä tuovat mukanaan etelästä paljon lämmintä vettä ja
pnnnsiemeniä, osaksi tuleelse kasvavammasta maanlaadusta.
o. noin

Metsäraja Sipiriassa.

Bodanidan luona, Middendorffin mukaan.

Täällä on nimittäin väkevää multamaata, jota kevät-tulvat
vuosittain uusivat; sitä vastaan meillä samalla lev. asteella
ei ole paljon muuta kuin alastomia harmaakivi- ja gneissikallioita tahi hedelmättömiä santakerroksia.
Metsäraja on muuten vallan toisennäköinen Sipiriassa kuin
Skandinaviassa. Yaivais-koivut ovat meillä metsän äärimäisiuä etuvartijoina pohjaa kohti, ja vaikka nämä rungoltaan
ovatkin kitukasvuisia, verhoovat ne kuitenkin vuorten rinteitä
hilpeällä vihannuudella, jota vastaan Sipirian metsärajana
on kieroja, puoleksi kuihtuneita lehtikuusia (Larix dahurica
Latkin, Die Lena und ihr Flussgebiet (Petermanns Mittheilungen,
..® 1 H® kartalla joka seuraa Wraugelin matkakertomusta (Berlin
on metsäraja Lenan luona pantu 71° p. lev.
1

.„

Tnln'
tooUj,
7

s’

1
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Turcz.), jotka törröttävät harvan, harmaan harjaksen näköisinä kumpujen töyrämillä. 1 Pohjoisempana tätä rajaa nähdään Jenisein varrella vielä reheviä paju- ja leppäpensaita.
Suunnattomat rämeissä vielä tavattavat kannot todistavat,
että vankkaa metsää Sipiriassakin nionioita vuosisatoja eli
vuosituhansia sitten on kasvanut paljon pohjoisemmassa
kuin nyt, ja vielä nytkin rehoittaa virtojen partailla vähän
etelämpänä metsärajaa korkeita, hyöteviä puita.

Muurain (Kubus Chamsemorus L.).

Hedelmä luonnollisessa koossa. Kukkiva kasvi vähennettynä.
' tt o 1 a-niemimaalla ja Vienan meren luona aina Uraliin on metsärajana
eräs kuusilaji (Picea obovata Ledeb.), mutta kauempana idässä Kamshatkassa
taas koivu, Th. v. Middendorff, Reise in dem äussersten Norden und Östen
Sibiriens, B. IV, s. 582.

36

Kerpuukhi.

Måsö’n tienoilla ei ole kovin kovaa talvipakkasta, 1
mutta kosteata ja kalseata säätä kestää miltei kaiken vuotTerveyden tilaa täällä sanotaan muuten sangen hyta
väksi, paitsi että kerpuukki-tauti, etenkin neiteinä talvina,
vaivaa ihmisiä, niin sivistyneitä kuin sivistymättömiä, niin
varakkaita kuin köyhiä, niin vanhoja kuin alaikäisiä. Eräs
paikalla asuva vallasnainen sanoi keitettyjä muuramia rommin kanssa parhaaksi lääkkeeksi kovintakin kerpuukkia
vastaan. Sairaalle annetaan tätä jokapäivä muutamia lusikallisia, ja kannullinen senlaista lääkettä sanottiin riittävän parantamaan lapsia, joita tauti jo oli päässyt vallan
riuduttamaan. Muuraraet ovat kyllä vanhastaan tunnetut
hyväksi lääkkeeksi kerpuukkia vastaan, mutta olen tahtonut mainita tätä uutta tapaa niiden käyttämisessä, koska
olen vakuutettu siitä, että vastaiset jäämeriretkikunnat,
jos ottavat sen onkeensa saavat nähdä, kuinka erinomaisen hyvää se on terveydelle, sekä ett’ei kukaan tätä
lääkettä hyljeksi, paitsi kenties joku liian paatunut raittiuden ystävä.

Tässä teoksessa ai’on, aina sitä myöten kuin Yega
etenee itäänpäin, lyhykäisesti kertoa niiden miesten matkoja, jotka ensin ovat aukaisseet sen tien, jolle nyt lähdemme, ja jotka siten kukin kohdastaan ovat valmistelleet
Jonkun käsityksen lämpimän merenvirran vaikutuksesta ilman-alaan
taulusta, joka näyttää ilman keskimääräistä lämpöä eri
kuukausina seuraavissa paikoin: I. Tromsö (69° 99' p. lev.); 2. Fruholm lähellä
u
Nordkapha (7l 6' p. lev.); 3. Yardö (70° 22' p. lev.); 4. Enontekiäinen ja Karesuaudo Muonio-joella Lapissa (68° 26' p. lev.)
1

saamme alla olevasta

Tromsö.
4,2.

Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu

-4,0.

Fruholm.

Vardö.

2,7.
—4,7.
3,2.
—0,9.
+ 2,7.
+ 7,5.
-+9,3.
+9,9.
+ 5,8.
+2,5.

6,0.
-6,4.

Enont.

13,7.

—17,1.
3,8.
11,4;
5,1.
—1,7.
Huhtikuu
—O,l.
—6,0.
Toukokuu
+ 0,9.
+ 3,2.
+ 1,8.
Kesäkuu
+ 8,0.
+ 8,7.
+ 5,9.
Heinäkuu
+ H,5.
8,8.
+11,6.
-fElokuu
+10,4.
+9,8.
+12,0.
Syyskuu
+ 7,0.
+ 6,4.
+ 4,5.
+2,0.
+1,3.
Lokakuu
-4,0.
1,1.
Marraskuu
—1,7.
—2,1.
—9,9.
Joulukuu
—3,2.
—1,9.
—4,0.
—11,3.
Numerot ovat otetut H. Mohn’in, Norges Kiima (erik. ote Schtibeler in ~Vsextlivet i Norge Kristiania 1879) ja A. J. Ångströmin „Om lufttemperaturen
i Enontekis (Kään. Tied. Akat. keskustelmista 1860).
;.
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sitä meriretkeä, jonka kautta matka Asian ja Europan
ympäri nyt vihdoin on tehty. Tämän johdosta on velvollisuuteni aluksi puhua siitä löytöretkestä, jolloin ensi kerta purjehdittiin Europan pohjoisnokan ympäri. Kertomus tästä matkasta on sitä paitsi tähdellinen syystä, että
siitä saamme monioita tärkeitä tietoja pohjoisimman Skandinavian entisistä asukkaista.
Tämän matkan teki noin tuhatta vuotta sitten eräs
norjalainen, Othere, kotoisin Halogalannista eli Helgelannista. 1 Hän näkyy kulkeneen paljon mailmata, ja tuli kerran harharetkillään kuuluisan englantilaisen kuninkaan
Alfred suuren hoviin. Tälle kuninkaalle kertoi hän selvällä, kuvaelevalla tavalla eräästä merimatkasta, jonka hän
oli tehnyt kotiseudustaan pohjoista ja itää kohti. Tämä
kertomus on säilynyt siten, että Alfred kuningas on ottanut sen, ynnä erään toisen pohjanmaalaisen, Wulfstanin,
kertomuksen Itämeren etelä-osassa tehdyistä matkoistaan,
ensimäiseen lukuun hänen toimittamaansa anglosaksilaiseen
käännökseen Paulus Orastus’en historiaa: „De miseria
mundi. 2 Sittemmin on tätä kertomusta kääntänyt ja selittänyt moni oppinut, joista tässä mainittakoon skandinavit H. G. Porthan Turussa, Rasmus Basic ja C. Chr. Bafn
Köpenhaminassa.
“

Eri mieliä on pidetty Othere’n asemasta Alfred kuninkaan suhteen. Muutamat tutkijat otaksuvat, että hän oli
1

Norjan rantamaa 65° ja 66° p. ler. välillä.

Orosius oli syntynyt Espanjassa neljännellä vuosisadalla jälkeen Kr,
ja kuoli alkupuolella viidennettä vuosisataa. Hän oli kristitty ja kirjoitti teoksensa todistaakseen, että mailmaa pakana-aikana, vastoin monen pakanallisen
kirjailijan väitettä, oli kohdannut vallan yhtä suuria onnettomuuksia kuin sittemmin kristin-aikana. Tämä on luultavasti syynä siihen, että hänen yksitoikkosesta kertomuksestaan, joka kuvaa kaikkia pakanamaitaan onnettomuuksia
ja kurjuuksia, kauan on niin paljon pidetty, että siitä on tehty monta jäljennöstä ja otettu lukemattomia painoksia, vanhin Wienissä 1471. Anglosaksilaisessa käännöksessä, josta tässä on kysymys, on Othere’n matkakertomus soviteltu ensimäiseen lukuun, joka ei oikeastaan ole muuta kuin Alfred kuninkaan
tekemä maatieteellinen johdanto tähän teokseen. Anglosaksilainen alkuteos löytyy kahdessa Englannissa säilytetyssä uljaassa käsikirjoituksessa yhdeksänneltä
ja kymmenenneltä vuosisadalta. Orosius’en historia on nyt jo unohduksiin joutunut, mutta Alfred kuninkaan tekemä johdanto siihen ja erittäin kertomus
Otherchi ja Wulfstanin matkoista ovat vetäneet paljon huomiota puoleensa,
jonka todistaa ne monilukuiset käännökset tästä osasta Alfred kuninkaan Orosius’ta, joista luettelo löytyy Joseph Bosworthhn kirjassa „King Alfreds anglosaxon version of the compendious historv of the world by Orosius." London
1859.
3
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ollut ainoastaan käymässä kuninkaan hovissa, toiset että
Alfred kuningas oli lähettänyt hänen löytöretkille, ja vielä
toiset tietävät, että hän oli sotavanki, joka sattumalta oli
kertoellut kokemuksiaan kaukaisilta mailta. Othere’n matkakertomus kuuluu, Porthanin mestarillisen käännöksen 1
mukaan näin:
„Othere sanoi herralleen, Alfred kuninkaalle, että hän
asui pohjoisimpana kaikista norjalaisista. Hän kertoi asuvansa sen maan pohjois-osassa Länsimeren luona. Kuitenkin sanoi hän tämän maan ulottuvan vielä sieltäkin kauas
pohjoiseen; mutta se on vallan asumatonta, paitsi että
muutamin paikoin aika ajoin oleskelee suomalaisia, jotka
metsästävät talvella ja kalastavat kesällä heidän meressään. Hän sanoi kerran tahtoneensa tutkia kuinka kauas
tämä maa ulottuisi pohjoiseen, tahi asuisiko ketään ihmistä
pohjoisempana tätä erämaata. Hän purjehti sentähden
pohjoista kohti seuraten maan rantoja; kaiken matkaa oli
autio maa oikealla ja aava meri vasemmalla kädellä. Kolmen päivän perästä oli hän saapunut niin kauas pohjoiseen, kuin valaanpyytäjät pisimmillä matkoillaan tapasivat
käydä. Sitten kulki hän vielä eteenpäin pohjaa kohti,
niin pitkältä kuin hän kolmessa päivässä ennätti purjehtia. Sitten ei hän tietänyt päättää kääntyikö maanner itäänpäin, vai pistikö meri mantereesen; mutta sen hän tiesi,
että hän siellä odotti länsi-tuulta tahi jotakin pohjoista
tuulta ja sitten pitkin rantoja purjehti itää kohti, niin pitkältä kuin hän neljässä päivässä ennätti. Nyt täytyi hänen taas odottaa täyttä pohjatuulta, koska maanner siellä
kääntyy etelään tahi meri antaa mantereesen, jota laitaa
hän ei tiennyt arvata. Senjälkeen purjehti hän pitkin rantoja etelään päin niin pitkältä kuin hän viidessä päivässä
ennätti. Silloin tapasi hän tuolla kaukana maan kainalossa suuren virran. Jonka jälkeen he palasivat tästä virrasta, koska eivät uskaltaneet purjehtia edemmäksi sitä
ylös, syystä että pelkäsivät vihollisuuksia; jos nimittäin
virran toisella puolen oleva maa olisi asukkaista rikas.
Eikä hän kotoaan lähdettyään ollut tavannut yhtään asuttua maata; vaan kaikkialla oli autio maa oikealla puolella,
1

Vitterhets-,

Stockholm 1800.

Historie- och Antiqvitets-Acad. Handl. Del. 6, sid. 37.
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paitsi joitakuita kalastajia, linnunpyydystäjiä ja metsästäjiä, jotka kaikki olivat suomalaisia. Ja vasemmalla kädellä
oli aava meri.
Permalaisten maa oli saugen hyvästi rakennettua;
vaan he (Othere seuralaisineen) eivät uskaltaneet käydä
siellä maissa. Mutta teri-suomalaisten 1 maa oli kaikkialla
autiota, paitsi missä metsästäjiä oleskeli, tahi kalastajia
tahi linnunpyydystäjiä.
Paljon kertoivat Permalaiset hänelle sekä heidän omasta
maasta, että ympärillä olevista maista. Mutta ei hän tiennyt mikä siitä oli totta, kosk’ei hän itse koskaan ollut sitä
nähnyt. Suomalaiset ja permalaiset puhuivat hänen mielestään jokseenkin yhtäläistä kieltä. Hän läksi tänne, paitsi
halusta oppiakseen tuntemaan maan luontoa, pääasiallisesti
mursujen tähden; 2 sillä näiden hampaat ovat sangen kallista
luuta ja matkustajat toivat niitä muutaman mukanaan kuninkaalle. Ja näiden nahka on hyvin sopivaa laivaköysiksi. Nämä valaat ovat paljon muita valaita pienempiä;
eivätkä ole seitsemää kyynärää pitempiä. Mutta hänen
omassa maassaan on paras valaansaauti. Siellä on neljänkymmenen kahdeksan kyynärän pituisia valaita, ja suurimmat ovat viidenkymmenen kyynärän pituisia
Näitä sanoi
hän viiden toverinsa kanssa tappaneensa kuusikymmentä
kahdessa päivässä. 3
1
Suomalaisilla tarkoitetaan tässä lappalaisia; teri-suomalaisillq taas asukkaita Teri-rannikolla Venäjän Lappissa.
2 Mursuja tapetaan
vielä joka vuosi jäällä Vienanmeren suussa, eikä
kovin etäällä rannastakaan (vertaa: A. E. IS ordenskiö Id, Redogörelse för
en expedition tili mynningen af Jenisej och Sibirien år 1875, s. 23; Bihang tili
Vetenskaps-Akad. Handl. B. 4, N:o I). Nykyään tavataan niitä tosin siellä
ainoastaan harvassa, eikä enää aivan lähellä maata, mutta tuskin lienee epäilemistä, että niitä entisiin aikoihin oli yleensä Norjan pohjoisimmilla rannikoilla.
Ne ovat nähtävästi karkaantuneet sieltä, samoin kuin nyt ovat Huippuvuorilta
karkaantumaisillaan. Kuinka äkkiä niiden luku viimemainitulla paikalla vuosi
vuodelta vähentyy, näkyy siitä, etten minä monilla jäämeri-matkoillani, jotka
alkoivat vuonna 1858, koskaan ole nähnyt mursuja Beeren Eilannin eikä Huippuvuorien länsi-rannoilla, mutta olen kyllä puhunut mursuntappajien kanssa,
jotka kymmenen vuotta aikaisemmin ovat nähneet niitä siellä laumottain, satojapa tuhansia laumassa. Itse olen nähnyt samanlaisia laumoja Hinloopen
Straifissa
lB6l, mutta kun minä matkoillani 1868 ja 1872—1873
jälleen kävin samoilla tienoin en nähnyt ainoatakaan mursua siellä.
8 Koska
mahdottomalta, että kuusi miestä kahdessa päivässä
olisivat tappaneet kuusikymmentä valasta, on tämä paikka saattanut Other’en
kertomuksen selittäjiä hämille, mikä ei olekaan kumma, jos tässä olisi kysymys suurista_ valaista, niinkuin e. m. Balsena mysticetus. Mutta jos kertomus
tarkoittaa pienempiä valas-lajeja, niin on milfei yhdenlainen saanti tänäkin
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Hän oli sangen varakas mies, sillä hänellä oli paljon
sitä tavaraa, joka on heidän rikkautensa, se on metsäeläimiä. Hänellä oli siihen aikaan, jolloin hän kävi kuninkaan luona, kesyjä ostamattomia eläimiä kuusisataa; näitä
eläimiä sanovat he poroiksi. Näistä oli kuusi vieteporoja.
Suomalaiset pitävät näitä kalliissa hinnassa, sillä niillä
pyytävät he peuroja.
Hän oli sen maan etevimpiä miehiä. Eikä hänellä
kuitenkaan ollut enemmän kuin kaksikymmentä lehmää,
kaksikymmentä lammasta ja kaksikymmentä sikaa. Ja sen
vähän minkä hän kynti, sen hän kynti hevosilla. Mutta
heidän varallisuutensa riippuu pääasiallisesti siitä verosta,
minkä suomalaiset heille suorittavat. Verosta annetaan
eläinten nahkoja ja linnun höyheniä, valaskalan luita ja
senlaisia laiva-köysiä, joita tehdään valaan- 1 ja hylkeennahasta. Kukin maksaa varallisuuttaan myöten. Yarallisiraman tulee suorittaa viisitoista näädännahkaa, viisi poronvuotaa, yhden karhunnahan, kymmenen kappaa höyheniä,
yhden lyhyen karhunnahkaisen tahi saukonnahkaisen takin
ja kaksi kuudenkymmenen kyynärän mittaista laivaköyttä,
toinen tehty valaannahasta, toinen hylkeennahasta.
“

Kertomuksensa jatkossa kuvailee Othere Skandinavian
niemimaata ja kertoo eräästä matkasta, jonka hän oli tehnyt
kotiseudustaan eteläänpäin. Sen jälkeen puhuu Alfred kuningas, tanskalaisen Wulfstanhn matkasta Itämeressä. Tämä osa johdannosta Orosius’een ei kuitenkaan koske ensinkään aineeseni, jonka tähden en ole katsonut sitä tähän

matkakertomukseen kuuluvaksi.
Othere’n suorasta ja hyvin selvästä kertomuksesta
näemme hänen tehneen todenperäisen löytöretken, tutkiakseen koillisessa olevia maita ja meriä. Tämä retki olikin
seurauksiltaan hyvin tärkeä, koska silloin ensikerta purjeh.

päivänä mahdollinen jäämeren rantamaissa. Moniaat pienet valas-lajit kulkevat nimittäin suurissa laumoissa ja ne ovat helpot tappaa koska, niinkuin
joskus tapahtuu, joutuvat niin matalaan veteen, että la kuveden aikaan ajautuvat matalalle. Jo:kus onnistuu myös ajaa ne matalalle. Että valaat keväisin käyvät Norjan rannikolla suurissa, purjehtijalle vaarallisissa parvissa, sanoo
myöskin Jakob Ziegh r teoksessaan: Qv® intus continentur Syria, Palestina,
Arabia, Aegyptus, Schondia etc Argentorati 1532, siv. 97.
1
lässä tarkoitetaan ..valaalla" selvään mursua jonka nahkaa noijalaiSf} pyydystäjät, eskimoit ja tshuktshit vielä tänäpäivänä käyttävät köysiksi,
lähän tarpeesen voisi luultavasti käyttää myö-kin oikean valaan nahkaa, mutta
se on niin paksua, että sen leikkaamiseen vaadittaisiin erityisiä työkaluja.
,
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dittiin Europan pohjoisimman osan ympäri. Ei liene myöskään syytä epäillä, että Othere tällä matkalla tunki aina
Vienan- tahi ainakin Mesenjoen suuhun suomalaisten
maassa. 1 Kertomuksesta näemme sitä paitsi, että lappalaisia jo silloin, joskin harvassa, asni pohjoisimmassa Skandinaviassa, ja että näiden elintapa oli jotenkin samanlainen kuin rannikoilla asuvien lappalaisten vielä tänäkinpäivänä.

Norjalainen laiva 900-luvulta,
kuvattu Sandefjordin luona 1880 löydetyn laivan malliin, Kristianian yliopiston
„pohjoismaitten muinaisjäännösten Kokoelman 11 apulajshoitajan Ingvald Undsefin
valvonnan alla.

Skandinavilainen väestö on muuttanut Ruijaan ja asustunut sinne vasta 1200-luvulla, ja siitä ajasta levisi tietysti pohjoismaissa selvempiä tietoja näistä seuduista; kuitenkin olivat ne kauan suuresti vaillinaisia, vieläpä muutamissa suhteissa vähemmin oikeita kuin Othere’n. Mitä
luuloja pidettiin Europan pohjoisimmista osista aina 15001

Tässä

on

huomattava,

että ne matkamäärät, mitkä Othere senlaisessa

tapauksessa jokapäivä suoritti osoittavat yhdenlaisen purjehdus-nopeuden, kuin
tavallinen nykyajan purjelaiva keskimäärin .saavuttaa. Tämä seikka, joka ensi
katsannossa tuntuu jotenkin eriskummalliselta, käy selväksi kun tiedämme,
että Othere purjehti ainoastaan myötätuulessa, vaan oli vastatuulten käydessä
paikoillaan. Tavallisesti näkyy hän purjehtineen 70' å 80' vuorokaudessa tahi
ehkä oikeammin päivässä.
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luvun keskipalkoille, sen osoittaa tähän liitetyt kivipiirtokuvat kahdesta Pohjoismaiden kartasta, toinen vuodelta
1482, toinen vuodelta 1532. 1 Jälkimäisessä kuvataan Grönlanti vielä yhteenriippuvaksi Norjan kanssa Vardöhusin
tienoilla. Tämä kartta perustuu kuitenkin, niinkuin sen
tekijä esipuheessaan ilmoittaa, muun muassa kahden arkkipispan tiedon antoihin Nidarosin hippakunnasta, 2 johon
Grönlanti ja Ruija kuului, ja jonka asutusta osasta kauppa- ja röystöretkiä usein sekä maitse että meritse oli tehty
aina permalaisten maahan.
Vaikea olisi käsittää, miten, näin vaillinaisilla kartoilla Pohjan maasuhteista, ajatus koillisväylästä voi syntyä, ellei ääniä silloinkin olisi kuulunut, jotka puolustivat
vallan vastaista mielipidettä, perustettu osaksi tuohon vanhaan luuloon, voimme sanoa kansan entiseen uskoon, että
Asia, Europa ja Afrika olivat meren ympäröimiä, osaksi
siihen kertomukseen, että tuuli oli ajanut intialaisia Europaan pitkin Asian pohjoisrannikkoa. 3 Tähän tuli lisäksi
vuonna 1539, ruotsalaisen pispan Olaus Magnus’en pohjoismaiden kartta, jonka kautta Skandinavia ensi kerta sai
1 Kartat
ovat otetut seuraavista teoksista: Ptolomaei Cosmografia latine
reddita a Jac. Angelo, curam mapparum gerente Nicolao Donis Germano,
Olm» 1482, ja edellä mainitusta teoksesta Jakobus Ziegleriltä painettu 1532.
Se osa tätä jälkimäistä, mikä koskee Skandinavian maatiedettä on myöskin
painettu Geografillisen osaston aikakauskirjassa B. I, Stockholma 1878.
2 Nämä olivat tanskalainen Erik
Yalkendorif ja norjalainen Olof Engelbrektsson. Myöskin ruotsalaiset Johannes Magnus, Upsalan arkkipispa, ja
Peder Månsson, Yesteräsin pispa, antoivat Zieglerille tärkeitä tietoja pohjois-

maista.

s Ensimäinen näistä kertomuksista
intialaisista ehkä pikemmin asukkaita pohjois-Skandinaviassa, Venäjällä tahi Pohjois-Amerikassa, ei suinkaan
japanilaisia, kiinalaisia tahi intialaisia jotka tuuli olisi ajanut Germanian
rannikoille, juurtaa alkunsa jo ajasta ennen Kristuksen syntymää Vuonna 62
e. Kr. sai nimittäin Qvintus Metellus Celler, „kun hän prokonsulina hallitsi
Galliassa, Boiein (Plinius sanoo Svevein) kuninkaalta muutamia intialaisia, ja
kun hän kysyi miten he olivat tulleet näihin maihin, sai hän tietää, tuulen
ajaneen heidät Intian meriltä Germanian rannikoille." (Pomponius Mela, lih.
111 cap. 5, erään, Cornelius Nepos’en hukkaan joutuneen teoksen mukaan.
Plinius Hist. nat., lih. II cap. 67).

Yhdenlaisesta tapauksesta keskiaikana kertoo oppinut Aeneas Sylvius,
sittemmin paavi, nimellä Pius 11, Cosmografiassaan: ~ltse olen Oton (pispa
Otto Freisingistä) kirjoituksissa lukenut, että tuuli saksalaisten keisarien aikana oli ajanut intialaisen laivan ja intialaisia kauppamiehiä
Germanian ranni..° :.e ." Varmaa on, että he vastaisten tuulten ajamina,
tulleet idästäpäm, mikä ei suinkaan olisi mahdollista, jos pohjoinenolivat
meri, kuten moni
otaksuu, olisi jäässä ja siis mahdotonta kulkea. (Pius 11, Cosmografia in Asiat
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jokseenkin oikean rajoituksen pohjassa. 1 Kuitenkin kesti lähelle seitsemänsataa vuotta, 2 ennenkuin Othere Sir Hugh
Willoughhy’ssa sai seuraajan, ja tavallista on että pidetään
jälkimäistä, eikä Othrea, ensimäisenä joka koetti tunkea
koillista tietä Atlantin mereltä Kiinaan.
Tässä on kuitenkin huomattava, että, siihen aikaan
kun senlaisia karttoja kuin Zieglerin julkaistiin länsi Europassa, vallitsi jo toinen ja parempi tieto näistä seuduista
Pohjassa. Varmaa lienee nimittäin, että norjalaisia, venäläisiä ja karjalaisia, rauhaisissa tahi sotaisissa toimissa, viidennellätoista ja alkupuolella kuudennettatoista vuosisataa
usein veneillä kulki Norjan länsi-rannikolta Vienan merelle
tahi päin vastoin, vaikk’ei mitään muuta ole näistä matkoista muistoon pantu, kuin minkä Sigismund von Herberstein 3 mainiossa teoksessaan Venäjänmaasta kertoo GreEuropse eleganti descriptione etc. Earisiis 1509, lehti 2). Arvattavasti on
tämä sama tapaus, josta espanjalainen historioitsija Gomara kertoo (Historia
general de los Indios, Saragocta 1552—53), sillä lisäyksellä, että intialaiset olivat ajautuneet rannalle keisari Fredrik Barbarossan (i l52 — 1190) aikana. Gomara
kertoo myöskin, että hän oli tavannut maanpakolaisuudessa olevan ruotsalaisen
pispan Olaus Magnusen, joka oli vakuuttanut hänelle, että Norjasta voitaisiin
purjehtia Kiinaan pitkin pohjoisia rannikoita (ranskalainen käännös yllämainitusta teoksesta, Paris 1587, lehti 12). Aarböger for nordisk Oldkyndighet og
Historie. Kjöbenhavn 1880, sisältää erittäin valaisevan kirjoituksen tässä aineessa. Se. on nimeltä: „Om en etnologisk Gaade fra Oldtiden" ja sen on kirjoittanut F. Schiern.
1 Olaus Magnus, Auslegung und Yerklärung der neuen Mappen von den
alten Goettenreich, Venedig 1539. Nyt ei enää löytyne (ylikirjastonhoitaja G.
K Klemmingln tiedonannon mukaan) mitään otetta tallella tästä karttapainoksesta, mut.a se on muuttamalla jäljennettynä 1567 vuoden Basel-painoksessa
Olaus Magnus’en „De gentium septentrionaliutn variis conditiouibus" etc. Roma-sav. 1 555 otetussa painoksessa samaa karttaa on sitä vastaan kartta, joka
vähän eroaa alkuperäisestä kanasta vuodelta 1539.
et

2
Nicolo ja Antonio Zeni’n matkat loppupuolella 1300 lukua, joista paljon on väitetty, selitetään hra Fr. Karuphn mukaan siten, että he ovat käyneet
Jäämeren rannikolla ja Vienan merellä, vaan tämä tuntuu minusta jotenkin epäonnistuneelta arvelulla, joka ei ensinkään sovellu lukemattomiin yksityiskohtiin
Zeudein kertomuksessa eikä myöskään pidä yhtä sen, monessa suhteessa merkillisen kartan kanssa, joka siihen on liitetty ja jonka eräs Zenon jälkeläinen
ensi kerta julkaisi Venetiassa 1558, valitettavasti vähän ..parannetussa"
muodossa. Itse kartalla on vuosiluku MCCCLXXX. Vertaa; Zeniernes Reise
til Norden, et Tolknings Forsög af Fr. Karup, Kjöbenhavn 1878; R. H. Major,
The Yoyages of the Venetian hrothers Nicolo & Antonio Zeno, London 1878,
y. m. teoksia, jotka koskevat näitä matkoja, joista paljon on kirjoitettu.
3 Ensimäiseen painokseen, nim.; Rerum Moscoviticorum comentarii etc.
Wien 1549, on liitetty kolme taulua ja yksi Venäjän muinais-maatieteelle sangen tärkeä kartta. Tämä on kuitenkin, ainakin päättäen siitä kappaleesta
mikä löytyy Kun. Kirjastossa Stockholraassa käsimäärältä piirustettu ja paljon
huonompi sitä karttaa, joka tavataan seuraavan vuoden italialaisessa painoksessa samaa karttaa (Comentari della Moscovia et parimente della Bussia
etc. par il Signor Sigismoudo libero Barone in Herberstein Neiperg & Guetn-
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gory Istoman ja lähettilään Davidin matkasta Vienan mereltä Trondhjemhin vuonna 1496.
Tätä matkakertomusta 1 nimitetään ~Navigatio per
Mare Glaciale,“ ja se alkaa selityksellä, että Herberstein
on saanut sen Istomalta itseltään, joka nuorukaisena on
oppinut latinaa Tanskassa. Syyksi rainkätähden tavaton,
pitkä,,mutta turvallinen" kierto pohjoismeren kautta valittiin, eikä tavallinen lyhyempi tie, mainitsee Istoma riitaisuuksia Ruotsin ja Venäjän välillä, sekä kapinoita Ruotsissa
Tanskaa vastaan siihen aikaan, kuin matka tehtiin (1496).
Tehtyänsä selvän matkasta Moskovasta Vienan suuhun, jatkaa hän näin;

„Vienajoen suusta lähtivät he neljällä veneellä matkaan ja kulkivat ensin pitkin valtameren oikeanpuolista
rantaa, jossa näkyi hyvin korkeita, huippupäisiä vuoria. 2
Kuljettuansa tällä tavoin kuusitoista peninkulmaa ja purjehdittuaan erään merenhaaran poikki, seurasivat he vasenta rantaa, jättäen oikealle kädelle aavan meren, joka
samoin kuin lähellä olevat vuoretkin on saanut nimensä
Petzora joesta Täällä tavattiin eräs kansa sanottu suomalais-lappalaisiksi, joita, vaikka he asuvat matalissa
kurjissa mökeissä meren rannalla ja viettävät milfei petomaista elämää, kuitenkin kehuttiin hiljaluontoisemmiksi kuin
villi-lappalaisiksi nimitettyä kansaa. Sitten, tultuaan lappalaisten maan ohitse ja purjehdittuaan kahdeksankymmentä peninkulmaa, tulivat he siihen maahan, Nortpoden,
joka kuuluu Ruotsin kuninkaan alle. Tätä maa-osaa sanovat rutjalaiset Kajenska Selma’ksi ja kansaa nimittävät he
bag, tradotti nuoamente di latino in lingua nostra volgare italiana, Yenetia
1 f>so, kahdela taululla ja yhdellä kartalla jossa on kirjoitus ..per Giacomo
Gastaldo cosmographo. in Yenetia MDL.“ v. Herberstein kävi Venäjällä rotnalaisen keisarin lähettiläänä kaksi kertaa, ensikerta 1517 ja toinen kerta 1585,
ja on näiden matkain johdosta julkaissut kertoelman tästä maasta, jonka
kautta länsi-europalaiset ensin oppivat sitä tuntemaan ja venäläisille itsellekin
on se tärkeä lähde tsarivaltakunnan entisten aikain sivistys-olojen tutkimiselle,
v. Adelung luettelee teoksessaan „Kritisch-Literärische Übersicht der Reisenden in Russland bis 1700, St. Petersburg & Leipzig 184fi,u yksitoista latinalaista, kaksi italialaista, yhdeksän saksalaista ja yhden berniläisen käännöksen
mainitusta kirjasta. Englantilainen käännös on sittemmin julkaistu Hakluyt
Societyn kirjoituksissa.
1 v.
Herberstein’in l;n päin. lehti XXIII kolmejaksoisen teoksen 2:ssa
osassa; lehdet kussakin jaksossa erittäin numeroitut.
' f Tässä muistuu luultavasti kertojan mieleen Norjassa nähdyt vuoret
sillä \ienan meren koillisranta on alavaa.
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Purjehdittuansa sieltä eemmäksi pitkin hyvin
niemekästä rannikkoa, joka pisti kauas oikealle, tulivat he
erääsen Pyhäksi nokaksi 1 nimitettyyn saarenteesen, suuri
merestä kohoava, nenän näköinen kallio. Mutta siinä on
luola eli rotko, joka aina kuusi tuntia erältänsä huliuasee
vettä sisäänsä ja sitten taas suurella kohinalla ja pauhinalla
kidastaan luo nielemänsä veden. Toiset nimittävät sitä
meren navaksi, toiset Charybdiksi. Tätä kurimusta sanotaan niin väkeväksi, että se vetää puoleensa laivoja ja
muita lähelle sattuvia kappaleita ja nielee ne kitaansa.
Istoina ei sanonut ikänään joutuneensa semmoiseen pulaan
kuin tässä paikassa, sillä pyörre veti laivan, jossa he matkasivat, senlaisella voimalla puoleensa, että heidän täytyi
ponnistaa viimeiset voimansa päästäksensä airojen avulla
sitä pakoon. Päästyänsä tämän Pyhän Nokan ohitse tulivat he erään vuorisen niemen luo, jonka heidän täytyi
kiertää. Kun olivat viipyneet täällä moniaita päiviä
vastatuulelta, sanoi laivuri: „tämän kallion, jonka tuossa
näette, nimi on Semes, emmekä niinkään pääse siitä
sivutse, ellei sitä jollakin lahjalla lepytetä/ Istoina
sanoi toruneensa laivuria hänen typerästä taikauskostaan,
jonka jälkeen tämä ei enää virkannut mitään. Niin viipyivät he neljännen päivän paikallaan meren raivon tähden,
mutta sitten lakkasi myrsky ja ankkuri nostettiin. Kun
matkaa nyt jatkettiin myötätuulessa, sanoi laivuri: „Te
imuroitte minun kehoitukselle Semes-kallion lepyttämisestä,
ja piditte sitä hulluna taikauskona, mutta meille olisi varmaankin ollut mahdotonta päästä sen ohi, ellen minä salaa
yöllä olisi noussut kalliolle uhraamaan. 1 Kysymykseen
mitä hän oli uhrannut vastasi laivuri: „voilla sekoitettuja
kaurajauhoja olen riputellut tuolle mereen pistävälle kalliolle,
jonka näimme." Eteenpäin puijehtiessään tulivat he toiseen suureen, saarenteen tapaiseen, Motka-nimiseen niemeen.
Sen päässä oli linnoitus nimeltä Barthus, se on vartiohuone,
sillä Norjan kuningas pitää siellä vartioväkeä rajainsa puolustukseksi. Tulkki sanoi niemeä niin pitkäksi, että sitä
tuskin kahdeksassa päivässä voisi kiertää, jonkatähden he,
välttääkseen tätä viivytystä, suurella vaivalla kantoivat ve-

Kayeni’ksi.

1

'

1

Vanhemmissa teoksissa usein tavattava, epäonnistunut käännös sanoista

Siojatoinos «pyhä niemi."
,
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Kustaa Vaasa ja Koillis väylä.

neensä ja tavaransa puolen peninkulman matkan, maakannakkeen poikki. He purjehtivat sitten, pitkin dikiloppein
eli villilappalaisten maata, erääsen Trondhjern nimiseen
paikkaan, joka on noin 200 peninkulmaa pohjoiseen Vienasta. 1 Ja he sanoivat, että Moskovan ruhtinas tapasi
nostaa veroa aina tähän paikkaan saakka.a
Kertomus ansaitsee huomiota, sillä sen kautta saamme
käsityksen siitä, millä tavoin 400 vuotta sitten kulettiin
pitkin Norjan pohjoisrannikkoa. Se on kenties myöskin
suoranaisesti vaikuttanut Sir Hugh Willoughhym löytöretkelle lähettämiseen, koska Yenetiassa 1550 tehty painos
HerbersteinTn teoksesta pian kyllä lienee tullut venetialaisen Cahot in tietoon, joka siihen aikaan Englannin suuriluotsina (Grand Pilot) erinomaisella huolella pani toimeen

ensimäisen englantilaisen löytöretken koilliseen.
Vielä todenmukaisempaa on, että Olaus Magnus’en jo
mainittu Skandinavian kartta oli ennen 1553 Englannissa
tunnettu. Se on ilmaus jo silloin Pohjassa juurtuneesta
mielipiteestä, joka, vastoin etelä-europalaisten kosmografein
karttoja otaksui, että pohjoisessa oli avonainen väylä Kiinan ja Atlantin merien välillä, ja joka myöskin saattoi
Kustua Vaasaa puuhaamaan koillisretkeä. Tämä ei kuitenkaan, paha kyllä tullut täytäntöön, ja kaikki tiedot
siitä olemme saaneet eräästä kirjeestä Sachsen’in vaaliruhtinalle Augustille, ranskalaiselta Hubert Languet'eitä, joka
1554 oli käynyt Ruotsissa. Tässä kirjeessä, päivätty huhtikuun 1 päivä 1576, sanoo Languet; „kun minä kaksikolmatta vuotta sitten olin Ruotsissa, puhui Kustaa kuningas
usein minun kanssani tästä meriretkestä. Vihdoin kehoitti
hän minua lähtemään tälle merimatkalle ja lupasi varustaa
kaksi laivaa kaikella, mitä senlaiseen pitkään purjehdukseen oli tarpeen, ja miehittää ne mitä taitavimmilla merimiehillä, jotka tottelisivat käskyjäni kaikessa. Mutta tähän
vastasin, että minä enemmän rakastan matkustella asutuilla seuduilla, kuin lähteä löytöretkille outoihin tienoihin.“ 2
Jos Kustaa Vaasa olisi tavannut miehen, soveliaan täyttämään hänen suurenmoisia aikeitaan, olisi siis helposti voiPitäisi luultayasti olla »tuonnempana Vienaa."
Huberti Langueti Epistolte Secret®, Halae 1699, 1. 171. Vertaa myös
erästä kirjoitusta Ahlqyisfilta Ny Illustrerad Tidningissä vuodelta 1875 s. 270.
1

3
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että Ruotsi olisi riidellyt Englannilta kunniaa koillisretkien alkuunpanemisesta. 1
Englannin meriliike on nykyään verrattomasti suurempi kuin yhdenkään toisen maan, mutta se ei ole vanha.
Yielä 1500-luvun keskipalkoilla oli se sangen vähäpätöinen ja rajoittui pääasiallisesti rantaliikkeesen Europassa,
sekä muutamaan Islantiin ja New Foundlantiin tehtyyn
kalastusmatkaan. 2 Espanjalla ja Portugalilla oli siihen aikaan valta merillä, eikä heidän kateutensa sallinut vieraiden
merenkulkijoiden käydä kauppaa niissä itä-Asian maissa,
joita Marco Polo niin vietteleväsi! oli kuvaellut äärettömän rikkaiksi kullasta ja jalokivistä, maustin- ja tuoksukasveista. Päästäkseen osalliseksi siihen voittoon, mikä
täällä oli saatavissa, näkyi pohjoisen Europan kauppamiehelle tarpeelliselta etsiä uusia teitä, joita eivät Pyrenean niemimaan armadat voisi katkaista. Tästä selviää, minkätähden englantilaiset ja hollantilaiset yhtämittaa laittoivat kalliisti varusteltuja laivoja etsimään uutta tietä Intiaan ja
Kiinaan, jonne pyrittiin päästä, joko pohjoisnavan poikki,
tahi luoteista tietä pitkin uuden mailman ja koillista tietä
pitkin vanhan mailman pohjoisrannikkoa. Nämä matkat
lakkasivat vasta sitten, kun Espanian ja Portugalin yksinomainen valta merillä oli masennettu, Tarkoitusmäärää ei
tosin näillä saavutettu, mutta huomattava on, että ne kuinut tapahtua,

Ensimäkien joka kehoitti löytöretkien tekemistä pohjanperähän maihin oli
eräs englantilainen, Robert Thorne, joka kauan oleskeli Sevillassa, Koska
espanialaiset ja portugalilaiset jo olivat löytäneet kaikki muut maat, pyysi hän
vuonna 1527 Kun. Henrik VllLa ottamaan huolekseen löytöretkiä Pohjassa.
Kun oli päästy pohjoisnapaan (kyllin kauas pohjoiseen) voitaisiin kääntyä itäänpäin, Silloin laulettaisiin ensin tatarein maan sivu, sitten Kiinaan, sieltä Majakkaan, Itä-Intiaan, Hyväntoivon niemeen ja siten purjehdittaisiin ympäri „koko
mailman." Voitaisiin myös kääntyä länteenpäin, kulkea New Foundlantiin takapuolitse ja palata Magellanin salmen kautta. (Richard Hakluyt, The principael Navigations, Voiages, and Discoveries of the English nation etc., London
1559, s. 250). Kaksi vuotta ennen kertoo Paulus Jovius, nojautuen niihin tietoihin mitkä eräs lähettiläs, jonka venäjän suuriruhtinas lähetti paavi Klemens
Vilin luo, oli hänelle antanut, että Venäjänmaata pohjoisessa ympäröi ääretön
meri, jota myöten, jos pysytään oikeanpuolisella rannalla ja elPei maata tule
vastaan voidaan purjehtia Kiinaan saakka. (Pauli Jovi opera omnia, Basel 1578,
3:s osa s. 88; tähän otettu kertomus Venäjästä, on nimellä »Lihellus de legatione Basilii ad elementein VII" ensikerta painettu Romussa 1525.).
1

kuitenkin

2 Vuonna 1570 ei
Lontoolla, kuninkaallista laivastoa lukematta, ollut
enemmän kuin neljä laivaa, joiden kantavuus ei noussut yli 120 tonnia (Anderson, Ongin of Commerce, London 1787, Voi. 11, s. 67). Skandinavian useimmilla rantakaupungeilla lienee siis meidän aikoina suurempi merilaivasto kuin
Lontoolla siihen aikaan.
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Sir Hugh Willougliby.
The Great Picture Hallissa Greenwichissä löytyvän valokuvan mukaan.
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tenkin olivat ensimäiset viehättimet Englannin valtameriliikkeen syntyyn.
Sir Hugh Willoughhfn matka 1553 oli ensimäinen
suurempi, Englannista kaukaisille merille tehty retki. Kuuluisa, silloin jo iäkäs merenkulkija Sebastiano Cabota toimitti erinomaisella huolella sen varustelua ja antoi myöskin päällikölle tarkkoja käskyjä, miten hänen matkan eri
vaiheissa piti käyttäidä. Osaksi tuntuvat nämä määräykset
tosin meistä

Sebastiano Oabota.

E. Yale Blake’ll teoksessa, Arctic experiences Lund. 1574 olevan muotokuvan
mukaan. 1

lapsellisilta, 2 mutta toiset niistä kelpaavat yhä säännöiksi
kullakin hyvin järjestetyllä löytöretkellä. Sitä paitsi sai
Sir Hugh vielä avonaisen, latinaksi, kreikkaaksi ja vielä
monella muulla kielellä kirjoitetun kirjeen Edvard YLlta,
1
Lahotan alkuperäisestä, Englannissa löytynevästä muotokuvasta ei ole
onnistunut saada tähän teokseen jäljennöstä.
3 E. m. pykälä
30: Item if you shall see them (nimittäin vieraita jotka
tulivat vastaan matkalla) weare Lyons or Beares skinnes, hauing long hovves,
and arrowes, he not afraid of that sight: for such he worne oftentimes more
to feare strangers, tlien for any other causo (Hakluyt, Im päin. s. 262).
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jossa sanottiin, että uusien reittien etsiminen ja kauppakeskuuksien solmiminen oli matkan ainoana tarkoituksena.
Niitä kansoja, joiden alueelle retkikunta saattaisi joutua,
kehoitettiin kohtelemaan Sir WilloughbyTä ja hänen miehiään samoin kuin he itse tahtoisivat tulla kohdelluiksi, jos
tulisivat Englantiin. Tätä tietä myöten Intiaan pääsemistä
pidettiin niin varmana, että Sir Hugh’in laivojen vedenalaista osaa nyt ensikerta Englannissa päällystettiin ohuilla
lyijylevyillä, suojelukseksi laivatoukkia vastaan. 1 Nämä laivat olivat:
1. Bona Esperanza amiralilaiva, 120 tonnia, jossa
Sir Hugh Willoughby itse laivaston kenralikaptenina oli.
Laivaväkeä oli 35 miestä, siihen luettuna Sir Hugh itse,
laivanpäällikkö William Gefferson ja kuusi kauppamiestä.
2. Edward Bonaventure 160 tonnia, jolla purjehti
Richard Ghancelor, laivaston kapteni ja pääluotsi. Yhteensä oli tämä laiva miehitetty 50:llä miehellä, kaksi kauppiasta siihen luettuna. Laivaväessä, jonka nimet Hakluyt
luettelee, tapaamme koillisväylän historiassa sittemmin kuuluisat nimet Stephen Burrough, laivan kapteni, ja Arthur
Pet.
3. Bona Confidentia 90 tonnia, Cornelius BurfoortEin
johdon alla, 28:11 miehellä, näistä kolme kauppamiestä.
Laivain varustelu maksoi 6,000 -£, jaettu osakkeisin
ä25 £. Sir Hugh Willoughby valittiin päälliköksi, sentähden että hän oli uljaan näköinen ja sodankäynnissä kokenut. 2 Itämaiden luonnosta kuulusteltiin kahta, kuninkaan
tallissa palvelevata „tartaria, mutta heiltä ei saatu minkäänlaisia tietoja. Laivat lähtivät Ratcliffe’sta 20/io p. toukokuuta 1553. 3 Se hinattiin, tuulen ollessa myötäisenä,
veneillä GreenwiclTin ohitse, jossa hovi silloin oli. Kuningas ei voinut taudilta olla läsnä, mutta neuvosto, hovimieliet ja lukuisa väkijoukko kiiruhti ikkunoille, katoille ja
rannalle katsellakseen ohipurjehtiviä, uusiin merensinisiin
,

,

a

,

„

“

“

1

Clemens Adamin kertomuksen mukaan tästä

päin. s. 271.

matkasta. Hakluyt l:n

2 Cum ob corporis formam (erät enim procerae staturae) tum ob singularem in re bellica industriam (Clemens Adamin kertomus. Hakluyt, s. 171.
8
Kymmenen päivää saattaa melkoisesti vaikuttaa jääsuhteisin kesällä
pohjanperäisessä meressä. Sentähden olen aina, edeltäkävijäni matkoista puhuessani, muttanut vanhan ajanlaskun uuteen.
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juhlapukuihin puetuilla merimiehillä miehitettyjä laivoja,
joista heitä tervehdittiin tykin laukauksilla. „Kaiku vastasi vuorista, laaksoista ja merestä, ja merimiesten huuto
kuului tähtiin saakka." 1 Iloa ja riemua vallitsi kaikkialla;
tuntuu siltä, kuin olisi aavistettu, että sinä päivänä syntyi merivalta semmoinen, ett’ci mailman historia sen vertaa tiedä.

Sir Hugh’in ja useimpain hänen seuralaistensa kävi
kuitenkin sangen onnettomasti tällä . matkalla. Purjehdittuaan pitkin Englannin ja Skotlannin itärannikkoa kulkivat kaikki kolme laivaa yksissä seuroin meren poikki Norjaan, jonka ranta tuli näkyviin heinäkuun 24 /u päivä, 66°
pohj. leveyttä. Käytiin maissa ja löydettiin siellä kolmekymmentä pientä huonetta; joiden asukkaat olivat paenneet, luultavasti syystä että säikähtivät tulijoita. Seutua
nimitettiin, kuten sittemmin saatiin tietää, „Halgelanniksi“
ja tämä oli juuri se puoli Norjaa, josta Othere lähti merimatkalleen Vienanmerelle. Täältä purjehdittiin rantoja
myöten eteenpäin. Ankkuri laskettiin 6 p. elok. (27 p.
heinäk.) eräässä „Stanfew“nimisessä satamassa (ehkä Steenvuono Lotot'in länsirannalla), jossa kohdattiin paljon ystävällisiä asukkaita, mutta kauppatavaraa ei tässä maanosassa ollut muuta kuin kuivattua kalaa ja merellistä. Elokuun
puolivälissä eksytti myrsky Senjen luona Edvard Bonaventuren pois toisista laivoista. Nämä pyrkivät nyt päästä
VardöhusTin ja purjehtivat sen tähden eri suuntaa sinne
tänne, jolloin muun muassa tultiin autioon, jään ympäröimään maahan, jonka rannalla meri oli niin matalaa ett’ei
veneelläkään päässyt maalle nousemaan. Se sanottiin olevan 480' pohjoispuoleisessa idässä Senjen’istä, 72° pohj.
leveydellä.2 Täältä purjehdittiin ensin pohjaista
kaak1
Vibrantnr bombardarum tuimina, Tartarise volvuntur nubes, Martein
sonaut crepitacula, reboant summa montium juga, reboant valles, reboant
undae, claraque Nautarum percellit sydera clamor. (Clemens Adam’in kertomus
Hakluyt, s. 272.).
2 Siilien
aikaan, jolloin valaanpyynti Huippuvuorilla alkoi, koki Thomas
Edge, eräs Muscovy Company’n laivapäälliköistä, todistaa, että Willoughby
harharetkillään Chancelorista eroittuaan olisi löytänyt Huippuvuoret (Purchas,
HI, s. 462). Tämä väite, jonka nähtävästi halu hankkia Englannille yksinoikeutta valaan pyyntiin Huippuvuorilla synnytti, on kuitenkin vääräksi näytetty.
Sitä onkin jo aikoja pidetty perättömänä. Myöhemmät tutkijat ovat otaksuneet,
että se maa, minkä Willoughby näki, on ollut Hanhimaa Novaja Semljalla.
Minusta ei tämäkään näytä mahdolliselta, syistä, joiden mainitsemista ei tila
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koa kohti. Siten saavuttiin Venäjän Lappiin, ja täällä löydettiin syyskuun 28/is päivänä hyvä satama, jossa Sir Hugh
päätti talvehtia. Satama oli Arzina joen suussa „lähellä
Kegoria.“ Sir Hugh Willoughby’ll ja hänen 62:
jansa vastaisesta kohtalosta ei tiedetä mitään muuta, kuin
että he kaikki talven kuluessa kuolivat, varmaankin kerpuukki-tautiin. Päällikön päiväkirja päättyy sillä ilmoituksella, että hän heti tänne tultuaan oli lähettänyt kolme
miestä etelä-lounaasen, kolme länteen ja kolme kaakkoon
päin tutkistelemaan maata, mutta että nämä näkivät sen
autioksi. Seuraavana vuonna löysivät venäläiset kalastajat
talvehtimispaikalta laivat ja kuolleiden miesten ruumiita
sekä sen päiväkirjan, josta edellä olevat otteet ovat otetut,
ynnä erään Willoughhy’n todistaman testamentin, 1 josta
näemme, että hän itse sekä osa miehistöä oli hengissä vielä
tammikuussa vuonna 1554. 2 Kauppias George Killingivorth 3 lähetti vuonna 1555 molemmat laivat sekä Willoughhy’n ruumiin Englantiin.
Missä „Arzina“ oli, selviää siitä, että Anthony Jenkinson ensimäisellä matkallaan (Hakluyt, s. 335) sanotaan
viipyneen seitsemän päivää matkallaan Yardöhushsta Swjatoinos’een, ja että hän kuudennella päivällä kulki sen virransuun ohi, missä Sir Hugh Willoughby oli talvehtinut.
Yardöhushstä noin 6/7 osan päässä tämän kaupungin ja
SwjatoinosYn välisestä matkasta, laskee Jäämereen, 68° 20'
pohj. lev. ja 38° 30' it. pit. Greenwich’istä, virta, jolla
nykyajan kartoilla on nimenä „Varsina.“ Se oli epäilemättä tämän virran suussa kuin kaksi ensimäisen koillisretken laivaa talvehtivat, joka talvehtiminen päättyi niin
onnettomasti sekä päällikölle että miehistölle.

n seuraa-

salli. Sitä vastaan pidän hyvin todenmukaisena, että „Willoughby’n maa on
ollut hietakarien ympäröimä Kolgujew-saari. Sen etäisyyteen päiväntasajaasta
on tosin siinä tapauksessa pantu 2° liikaa, mutta senlaiset virheet eivät ole
mahdottomia vanhempain matkustajani määritelmissä.
1 Testamentin tekijä oli
Gabriel Willoughby, joka kauppamiehenä oli
mukana matkalla päällikön laivassa.
3
Hakluyt, s. 500. Purchas, 111, s. 249 ja reun. s. 463.
3 Hänestä kerrotaan
Henrie Lanen Moskovasta kirjoittamassa kirjeessä,
että tsari eräissä pidoissa „called them to his table, to receave each one a
cuppe from his hand to drinke, and tooke into his hand Master George Killingworths beard, which reached over the table, and pleasantly delivered it
the Metropolitane, who seeming to blesse it, sad in Russe, this is Gods gift.“
(Hakluyt, s. 500).
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Kolmas, Chancelorin johtama laiva, Edvard Bonaventure,
teki sitä vastaan onnellisen ja mailmankaupalle tärkeän matkan. Kuten ennen mainittiin, eksytti myrsky Chancelorin
elokuussa hänen seuralaisistaan. Hän purjehti nyt omin
päinsä Yardöhus’iin. Odotettuaan siellä seitsemän päivää
Sir Hugh Willoughby’tä ~päätti hän joko päästä määränsä
perille tahi kuolla, ja jatkoi sentähden, vaikka muutamat

skottilaiset koettivat saada häntä palaamaan, matkaansa

niin kauas tuntemattomaan osaan mailmata, että aurinko
yöt päivät valaisi ääretöntä merta. <u Tällä tavoin saapui
hän vihdoin Yiena-joen suuhun Vienan meressä, jossa pienenlainen luostari siihen aikaan ’oli rakennettuna Arkangelin nykyiselle paikalle. Pian saavutti hän ystävällisellä
kohtelulla asukasten luottamuksen ja he olivat sangen vieraanvaraisia häntä kohtaan. Kuitenkin lähetettiin heti lentoviesti antamaan tsari Ivan WasiljewitshTlle tietoa eriskummaisesta tapahtumasta. Tästä oli seurauksena, että
Chancelor sai kutsun Moskowan hoviin, jossa hän seuralaisineen, tsarin kunnioitettuna vierana, vietti osan talvea.
Seuraavana käsänä palasi hän laivallaan Englantiin. Siten
syntyi kummallekin maalle äärettömän tärkeä kauppa-yhteys, joka jo lähimpinä vuosina antoi aihetta useoihin merimatkoihin, vaan koska nämä eivät kuulu koillisretken
historiaan, en voi ottaa niistä tässä tarkemmin kertoellakseni. 2
Sir Hugh Willoughhy ei nähtävästi ollut mikään etevä
maatieteilijä eikä merimies, mutta syystä on ihmetelty hänen ja hänen seuralaistensa uhrimieluisuutta ja järkähtämätöntä rohkeutta. Willoughhy’n ja Chancelorin matkan
vaikutus Englannin kauppaan, sekä koko Venäjän ja poh-

,

1 Koska
Yiena on Vardöhusda etelämpänä, kuuluvat nämä sanat selvään
aikaisempaan matka-vaiheesen, kuin kertomuksessa sanottuun.
2
Näistä matkoista on sangen paljon kirjoitettu. Ensimäisen kertomuksen
niistä teki Hakluyt kirjassaan: „The principael Navigations, Voiages, and Discoveries of the English nation etc.“, London 1589; ohjesäännöt, Edvard kuninkaan
passi y. m. s. 259; Jäljennös Sir Hugh Willoughby’n päiväkirjasta, ynnä luettelo kaikista osanottajista s. 265; Clemens Adamhn kertomus Chancelorin matkasta s.
270 j. n. e. Samat kirjoitukset ovat sitten uudestaan painetut Purchas’en Pilgrimage’ssa, 111 s. 211. Sille, joka likemmin tahtoo tutkia tähän kuuluvaa kirjallisuutta, saan vielä huomauttaa seuraavia teoksia; Fr. v. Adelung, Kritischliterärische tlbersicht der Eeisenden in Russland, St. Petersburg & Leipzig
1846, s. 200, ja J. Hamel, Tradescant der Aeltere 1618 in Russland, St. Petersburg & Leipzig 1847.
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jois Norjan kehkeytymiseen on ollut arvaamattoman suuri.
Luostarista Vienan suussa on kehittynyt suuri kukoistava
kauppakaupunki ja paljon kansaa on asustanut Jäämeren
ennen autiolla rannikolle. Sananlennätin ja säännöllinen
höyrylaiva-liike ulottuu jo täältä Venäjän rajaan saakka.
Vardö’n asukkaat voivat sentähden nyt muutamassa tunnissa saada tietoa, ei ainoastaan siitä mikä on tapahtunut
Parishssa ja Londonissa vaan myöskin New Yorkissa,
Intiassa, Kapissa Australiassa, Brasiliassa y. m., jota vastaan ei postia sata vuotta sitten tullut tänne kuin kerta
vuoteensa. Se oli siihen aikaan, kuin eräs sanomille ahnas linnanpäällikkö teki tuon, suurta mielenmalttia todistavan päätöksen, ettei hän kerrassaan „ahraaisi“ kaikkia
postin tuomia tietoja, vaan lukisi kunakin päivänä edellisen vuoden samana päivänä ilmaantuneita sanomalehtiä.
Kaikki tämä on nyt toisin, vaan ei tähänkään vielä tyydytä. Kaupan ja kalastusten tähden ovat nämä seudut
rautateiden kautta saatettavat muun mailman yhteyteen.
Niitä kyllä varmaankin muutamien vuosien perästä saadaan,
eikä myöskään viipyne kauan, ennenkuin sähkölennätin on
kutonut verkkonsa ja säännöllinen höyry!aivaliike on käynnissä pitkin Jäämeren rannikkoa, kauas tuonnemma sitä
merta, jonka Chancelor aukaisi mailman kaupalle.

—s^B®)B^s
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Jääsuhteita.
Venäläisiä
koontuvat Chabarowaan.
Kirkko.
Samojedilaiskylä siellä.
Samojedilaisia epäjumalia osja Samojedeja.
Käynti Chabarowassa 1875.
KäySamojedein puku ja asunnot.
tetaan.
Polarikansain vertailu.
dään uhrauspaikoilla jaj samojedilaishaudalla Waigatsh-saarella. —• VanhemNiiden sija etnografiassa.
pia tietoja Samojedeista.
-

Pitkällinen vastatuuli, sade, sumu ja ankara aaltoilu
esti Yegan lähtöä Måsö’sta aina heinäkuun 25 päivän iltaan saakka. Vaikka ilma edelleen oli sopimaton nostettiin ankkuri, koska jo oltiin viipymiseen tuskaannuttu, ja
mentiin Magerö-salmesta merelle. Yhtaikaa nosti Lenakin
ankkurinsa ja sai käskyn seurata Yegaa jos suinkin, vaan
jos eroamista ei voitaisi välttää tulisi sen suunnata Chabarowaan Jugor Shar’issa, jossa retken neljä laiva jälleen
piti yhtymän. Jo ensimäisenä yönä katosi Lena meiltä
sumuun ja tuli vasta kohtauspaikalla näkyviin.
Yegan suunta asetettiin Eteläistä Hanhinientä kohden.
Vaikka jo Tromsö’ssä olin päättänyt laskea eteläisimmästä,
Jugor Shar nimisestä salmesta Karian mereen, asetettiin
suunta näin pohjoiseen, syystä että Waigatsh-saaren länsirannan ja mantereen välisessä lähtemässä alkukesästä ajelehtii niin paljon kulkujäitä että ne tekevät suurta haittaa purjehtimiselle. Tämän voi välttää jos Hanhimaan
tienoilla suuntaa Novaja Semljaa kohti ja sieltä seuraa
tämän saaren ja WaigatshTn läntistä rantaa Jugor SharTin.
Nyt oli tämä varovaisuus kuitenkin tarpeeton. Jääsuhteet
olivat nimittäin erittäin myötäiset ja Jugor Shar’iin päästiin jäitä laisinkaan näkemättä.
Matkalla Norjasta Hanhimaalle kävi aluksi hyvä tuuli,
mutta lähempänä Novaja Semljaa muuttui se niukaksi ja
laimeaksi. Matka kului kuitenkin höyryn avulla nopeasti,
eikä muita vastuksia kohdannut, kuin että laivan kova
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vyörintä, kuitenkaan mainittavampaa vahinkoa tekemättä,
pyöritteli tieteiskone- ja kirjalaatikkoja.
Heinäkuun 28 päivänä kello 10 t. 30 min. j p.p. tuli
meille se niemi näkyviin, joka Hanhimaasta pistää etelään
70° 83' p. lev. ja 51° 54' it. p. Greenwichhstä lukien.
Hanhimaa on alava, ruoho-tasankojen ja lukemattomani
pienten järvien täyttämä rannikko, joka 72° 10' ja 71° 30' p.
lev. välillä Novaja Semljan emämaasta pistää mereen. Nimensä, joka on suomennos venäläisestä Gusinnaja Semlja,
on se saanut hanhista ja joutsenista (pienempi laulujoutsen,

Cygnus Bewickii Yarr.) jotka joukottani pesivät näillä seuduin.
Tavallisesti tekevät hanhet turhannäköiset pesänsä Hanhimaan lukusain järvien rannoille oleville mättäille. Väkevät,
sangen arat joutsenet pesivät sitä vastoin aukeilla, ja niiden
suuret pesät näkyvät jo kaukaa. Ne ovat tehdyt sammalesta, jota linnut nyppivät noin 2 meterin alalta pesäpaikan ympäriltä. Siten syntyy uurros maahan, joka ikäänkuin vallihauta saartaa pesän. Se on muodoltaan katkaistu kartio, 0,6 meteliä korkuinen ja juuresta 2,4 metenä läpimitaten. Tämän yläpäässä on 0,2 meteliä syvyinen ja 0,6 meteriä levyinen kuopanne, johon lintu munii
neljä suurta harmaanvalkoista munaa. Naaras hautoo munat, mutta myöskin koiras oleksii pesän läheisyydessä.
Hanhimaan tasangoilla pesii paitsi joutsenia ja hanhia
joukko kahlaajoita, pari Lestris-lajia, yksi pöllö y. m.,
ja rantakallioiden harjuilla joku riskilä tahi lokki. Ylimalkaan on täällä itse rannalla jotenkin niukasti lintuja.
Ainakin puuttuu täältä noita suuria lintukallioita, joilla
asuu miljonittain riiteleviä ja rähiseviä lintuja, ja josta pohjanperäiset rantakalliot saavat vallan omituisen luonteensa.
Oikeita ruokki- ja lokkikallioita olen Novaja Semljalla tavannut vasta pohjoisemmassa, Besimannaja bayn 1 eteläisellä rannalla. 1
Vaikka Hanhimaa, etäältä katsoen, näkyy vallan tasaiselta ja alavalta, ylenee se kuitenkin rannasta vähitellen ja aallontapaisesti noin 60 meterin korkuiseksi, lukemattomien matalani järvien täyttämäksi ruoho tasangoksi.
Tasanko laskee melkeen joka kohdasta mereen äkkijyrkällä
1

Sibirien

Vertaa
år

en expedition tili mynningen af Jenisej ooh
17 (Liite K. Tied. Akat. Kirj. B. 4, N;o 1).

„Redogörelse för

1875,“ s.
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3 —15 meterin korkuisella penkereellä, jonka juurelle talven kuluessa kasvaa aika nietos eli n. s. lumijalka, joka
vasta myöhään sulaa vedeksi. Todellisia jäävyörykkeitä ei
täällä ole eikä myöskään siirtolohkareita, joista voisi päättää

asian laidan muinoin olleen toisen. Ei myöskään näy lumenpeittämiä vuorenhuippuja merelle. Yoi siis jollakulla
vuoden-ajalla (koko elokuun aikana) purjehtia Norjasta Novaja Semljaan, metsästää siellä ja palata kotiin, jäätä tahi
lunta merkiksikään näkemättä.
Tämä koskee tosin ainoastaan alavata osaa eteläisessä
saaressa, mutta osoittaa kuitenkin miten väärä yleinen
luulo Novaja Semljan luonnonsuhteista on. Jo kesäkuun
lopussa tahi heinäkuun alussa katoaa melkeen kaikki lumi
suuremmasta osasta Hanhimaata, ja vähän jälemmin pukeutuu pohjanperäinen kasvisto muutamiksi viikoiksi loistavaan kukkaisverhoonsa. Kuivat, suojaiset paikat verhoo
nyt matala, mutta upea kukkavuode, jota ei pitkä ruoho
eikä mitkään pensaat peitä. Kosteimmilla paikoilla tapaa
oikeita nurmikkoja, jotka ainakin kaukaa nähden ovat suloisten viheriäin niittyjen kaltaisia.
Hidas kulku pitkin Norjan pohjoisrannikkoa ja viivytys Måsö’ssa olivat vieneet aikaa niin paljon, ettei tällä
kertaa jouduttu nousta maalle ollenkaan, vaan jatkettiin
matkaa enimmäkseen kauniilla ja tyvenellä säällä pitkin
Novaja Semljan länsi-rantaa Jugor Sharia kohti. Meri
oli täydellisesti jäätön ja maa sula, lukuun ottamatta muutamia pienempiä lumenpeittämiä aloja laaksoloissa. Puikottani näkyi myöskin jyrkkien rantäpengerten juuressa
jäännöksiä talven lumijalasta, jotka usein, auringon tavallista enemmän lämmittäessä alisia ilmakerroksia, etäältä
kangastivat mahdottoman suurina, jyrkkäsivuisina jäävyörykkeinä. Päästyämme edemmäksi etelään kantoi silmä
kirkkaassa ilmassa yli koko Waigatsh-saareu. Läntisen
rannikon puoleiselta mereltä katsoen näkyi se olevan tasainen ruohokkotanner, mutta Jugor Sharia lähestyessämme näimme, että saaren itäistä rantaa kulki matalia selänneitä, arvaten viimeisimmät haarat Urali-vuoren pohjoisesta,
Pai-koi nimisestä harjanteesta. Jugor Shakin edustalla ollessamme huomattiin höyrylaiva, jonka vihdoin kummastuksella tunsimme Fraser iksi. Aluksi huoletti minua pelko, että
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joku onnettomuus olisi kohdannut, kun se kulki päin vassuuntaansa, mutta sain kapteni Nilssonin tultua laivaamme tietää, että hän vaan oli lähtenyt meitä hakemaan. Express ja Fraser olivat 20:stä päivästä saakka määrätyllä kohtauspaikalla meitä odottaneet.
He olivat heinäkuun 13 päivänä lähteneet Yardö’sta kohtaamatta jäitä enempää kuin mekään. Yega ja Fraser
tekivät nyt seuraa satamaan Chaharowau luona, jossa ankkuri heinäkuun 30 päivän illalla laskettiin savipohjalle 14
meterin syvyydelle. Lenaa ei vielä kuulunut. Meissä nousi
pelko, että ankara aaltoilu NordkapTn toisella puolen pahoin olisi ahdistellut tätä pientä höyryvenettä. Hyökylaine
oli syössyt suuremman Yegankin partaan yli laivan kannelle ja murtanut yhden Mini köytetyn kirstun rikki. Pelkomme oli kuitenkin perätön. Lena oli hyvin pitänyt puolensa aaltoilussa, siten saattaen sekä kaavaajoilleen että
Motalau konepajalle kunniaa. Viivytyksen oli vaikuttanut
kompassin eksymä, joka, syystä että maa-maneitiisuuden
vaakasuorainen voimaisuus näin pohjoisessa on heikompi,
oli ollut suurempi kuin ennen lähtöä Göteborgissa tehdyt
tutkimukset osoittivat. Heinäkuun 31 päivänä laski Lena
ankkurinsa muiden laivojen rinnalle, ja koko pieni jäämerilaivastomme oli siis nyt koossa määrätyllä kohtauspaiten ennen määrättyä

kalla.

Chaharowa on pieni kylä mantereella etelässä Jugor
Shakista, vähäisen, ajoittain sangen kalasen virran suun
länsipuolella. Kesällä asuu täällä joukko Samojedeja, joiden porolaumat käyvät laitumella Waigatsh-saarella ja
ympäristöllä olevalla tuntumilla, sekä muutamia venäläisiä
ja venäläistyneitä suomalaisia, jotka tulevat tänne Pustosersk ista Samojedien kanssa vaihtokauppaa tekemään sekä
heidän avullaan kalastamaan ja ampumaan läheisessä meressä. Talvella ajavat Samojedit laumansa eteläisempiin
seutuihin ja kauppiaat kulottavat tavaransa Pustoserskhin,
Mesenhin, Arkangeliin y. m. Niin on luultavasti tapahtunut jo vuosisatoja, mutta vakinaiset asunnot ovat vasta
viime aikoina rakennetut. Niistä ei nimittäin puhuta mitään hollantilaisten näihin seutuihin tehtyjen matkojen ker-

tomuksissa.
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Nyt on kylässä, jota pyyntimiehet muhkeasti nimittävät „Samojedikaupung.iksi,“ kuten ainakin suurissa kaupungeissa kaksi kaupungin osaa, ylhäisten kaupunki
muujarahtamia tasaisilla turvekatoilla peitetyitä puumökkejä
vaan kaupunki, joukko likaisia samojeditelttoja. Paitsi sitä
on siellä pieni kirkko, jonka viereen, samoin kuin monessa
kohden rannoille, on muistoristejä pystytetty. Kirkko on
puuhuone väliseinällä jaettu kahteen osaan, joista sisempi,

Ohabarowan kirkko.
L. PalanderMn tekemän valokuvan mukaan.

enemmän kuin 2 ’/2 meteriä
alaltaan
noin
5
neliömeteriä.
ja
korkea
Itäiselle seinälle
asettavat pyynti-miehet, näillä seuduin ollessaan, pyhimysten
kuvia. Yksi niistä, kuvaava P. Nikolausta, oli sangen kallisarvoinen, takomalla tehty kullatusta hopeasta. Kuvain
edessä riippui suuria kuparisia vanhoja vaskilamppuja eli
oikeammin kynttiläjalkoja, sen näköiset kuin ylösalaiset, kolmen vitjan kannattamat hysantilaiset lumikot. Ne olivat

nimenomainen kirkko, tuskin on
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täynnä enimmäkseen hienoja vahakynttilöitä, jotka meidän
tullessa sytytettiin. Sen paikan yläpuolella, missä astuimme
maalle, oli joukko rekiä täynnä tavaroita, joita venäläiset
kauppiaat olivat täällä itselleen vaihtaneet ja jotka seuraavana syksynä olivat Pustoserskhin laitettavat. Tavarat olivat enimmäkseen valaanrasvaa sekä tunturirevon, tavallisen revon, jääkarhun, suden, ahman, peuran ja hylkeennahkoja. Useimmissa karhunnahoissa oli tiheä talvikarva,
mutta ne olivat muuten pään ja koipien poisleikkaamisella
pilatut. Muutamat meille näytetyt sudennahat olivat myöskin hyvin tiheäkarvaisia ja kauniita. Kauppiaat olivat
myöskin koonneet suuret varat hanhensulina, höyheniä,
ontuvia ja riekonsiipiä. En voinut saada selville mihin
tarkoitukseen viimeksi mainittuja käytettäisiin. Sanottiin
vaan että ne käyvät kaupaksi Arkangelissa. Kenties joutuvat ne sieltä länsi-Europan muotikauppioille, rouvas-

naistemme hattujen koristeiksi käytettäviksi. Riekonsiipiä
ostivat englantilaiset jo vuonna 1611 Pustoserskhssä. 1 Näiden tavarojen joukossa näin myöskin mursunhampaita ja

%

mursunnahkaisia köysiä. Merkillinen 011 että täänkaltaisista
tavaroista puhutaan jo Otheren kertomuksessa.
Kun en itse ollut tarpeeksi perehtynyt Venäjän kieleen, annoin herra SerebrenikofTille toimeksi täällä olevilta
venäläisiltä tiedustella paikalla vallitsevia elantotapoja ja
taloustoimia.
Niistä on hän minulle antanut seuraavat tiedot:
Kylässä ei ole muuta kuin joitakuita mökkejä ja telttoja.
Mökeissä asuu yhdeksän venäläistä isäntää työmiehineen, jotka
ovat samojedeja. 2 Venäläiset eivät tuo tänne vaimojaan eikä lapsiaan. Teltoissa asuvat samojedit perheineen. Mainitut venäläiset
1 „Letter
of Richard Finch to Sir Thomas Smith Governor; and to
the rest of the Worshipful Companie of English Merchants, trading into Russia.“ Purchas, 111. s. 534.
2
Herra Serebrenikoff kirjoittaa samodin samojedini asemesta sillä jälkimäistä nimeä pitää hän vääränä. Samojed merkitsee nimittäin „itsensäsyöjä,“ jota vastaan samodin merkitsee „erityinen“ ~senlainen, joka ei voi toiseen
vaihtua,“ ja kosk’ei samojedit sinä ilmoisna ikänä ole olleet ihmistensyöjiä,
pitää hra Serebrenikoff jälkimäistä nimitystä parempana, vallankin koska Chabarowän venäläiset käyttävät sitä ja se näkyy olevan sananmukainen käännös
siitä nimestä, millä samojedilainen kansa itse itseään nimittää. Minä pidän
kuitenkin todenmukaisena, että tuo vanha, Herodotosta juontuva tarina Pohasuvista ihmistensyöjistä (androphagit), jota sitten matkittiin keskiajan
maatieteellisessä kirjallisuudessa, esiintyy venäläistyneessä muodossa „samojed“
nimessä.
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ovat kotosin Pustosersk’in kylästä Petsliora virralla, josta he lähtevät matkalle kohta jälkeen pääsiäisen, ja saapuvat Chabarowaan
loppupuolella toukokuuta, kuljettuaan noin 600—700 virstaa. Chaharowassa ollessaan on heidän toimenaan poronhoito, valaanpyynti
ja vaihtokauppa samojedein kanssa. Kaikki huonekalunsa ja kauppatavaransa kulottavat he kotoaan mukanaan, porojen vetämissä
reissä, ja koska Chabarowassa on kurja, rappiolle joutunut rukoushuone, on heillä matkassa myöskin pyh. Nikolaus’en ja muiden
pyhimysten kuvia. Sanotaanpa Pyhän Nikolaus’en otetun osamieheksikin erääsen valaanpyynti yhtiöön. Osan poroista jättävät he
kesä-ajaksi Waigatshhin, ja vielä Chabarowaan tultuaan vievät he
poroja jään yli tähän saareen. Elokuun loppupuolella, jolloin kylmät alkavat, uitetaan porot Jugor Shafin poikki WaigatshTsta
mannermaalle. Noin lokakuun 1 päivän tienoilla vanh. ajanl. palajavat venäläiset poimineen Pustoserskhin. He pitävät Waigatshsaarta erinomaisen hyvänä laitumena poroille; sentähden antavat
he osan niistä, muutamien samojediperheiden kaitsemina talvehtia saaressa, jota kiitetään siitäkin, etfei siellä poroja varasteta. Mannermaan samojedit tekevät sitä vastaan usein täänlaisia varkauksia. Sipirialainen rutto on jo kolmenkymmenen vuoden aikana tappanut paljon poroja täällä. Eräs venäläinen kertoi, etfei hänellä nyt ollut enemmän kuin kaksisataa poroa,
vaikka hänellä muutamia vuosia sitten oli tuhannen; ja toiset venäläiset sanoivat sen todeksi. Tämä tauti tarttuu ihmisiinkin.
Niin oli eräs samojedi ja hänen vaimonsa kaksi tahi kolme päivää ennen meidän tuloamme syöneet ruton ampuman eläimen lihaa, josta vaimo seuraavana päivänä oli kuollut; mies makasi vielä
sairaana ja joutuisi luultavasti hänkin, niinkuin ihmiset siellä sanoivat, turpeen omaksi. Muutamia samojedeistä pidetään rikkaina, e. m. heimon „yanhinta“ (starshina), jolla on tuhannen poroa.
Samojedit kalastavat myöskin, samoinkuin venäläiset. Talvella
lähtee osa heistä Uralin poikki länsi-Sipiriaan, jossa „vilja on
halvassa hinnassa,“ toinen osa taas' Pustoserskiin.

Täällä olevat yhdeksän venäläistä kuuluvat kaikki samaan
valaanpyynti-yhtiöön (artteliin). Siinä on 22 osaketta, joista pyhä
Nikolaus saa kaksi ja 20 jaetaan osakasten kesken. Yhtiön voitto
pyynti-ajalta on tavallisesti 1,500 ä 2,000 puutaa Valkosen valaan (belugan) rasvaa, mutta tänä vuonna ei oltu.pyydystetty mitään, syystä että osakkaat olivat riitaantuneet keskenään. Venäläisessä „arttelissa“ on nimittäin sääntönä; „yksi velvollisuus, yksi
oikeus," ja kun eivät rikkaat koskaan tahdo noudattaa säännön
ensi osaa, on heidän ylpeys ja voitonhimo, täällä niinkuin kaikkialla mailmassa, riidan syynä.
Pellonviljelyä eivät venäläiset eivätkä samojedit pidä. Edelliset ostavat leipäjauhonsa Irbifistä. Jauhon hinta vaihtelee; tänä
vuonna maksaa puuta Pustoserslfissa 1 rupla 10 kopeekaa. Suoloja viedään nyt Norjasta MesenTin, jossa puudasta maksetaan 50
—6O kopeekaa. Samojedit ostavat melkeen kaikkea venäläisiltä.
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He halusivat ostaa ruutia, lyijyä, helppohintaisia pyssyjä, rommia,
leipää, sokuria ja astioita (teekuppeja y. m.). Samojedilaiset vaimot käyttävät erivärisiä verkoja, etenkin punaista. Senlaisia tavaroita saa täällä vaihetuksi kaloihin, merelliseen, peurannahkoihin,
mursun torahampaisin ja turkiksiin, nimittäin punasien, ruskeiden

ja Valkosien kettujen, susien, jääkarhujen ja ahmain nahkoihin.
Ne venäläiset, joista tässä on kysymys, ovat uskonnollisessa
suhteessa vanhoillaan olijoita, mutta muuta eroitusta heidän ja
puhdasuskoisten välillä ei ole kuin etfeivät polta tupakkaa, sekä
että tekevät ristinmerkin peukalolla ja kahdella viimeisellä sormella, jota vastaan puhdasuskoiset venäläiset tekevät sen peukalolla ja kahdella etusormella. Kaikki samojedit ovat kastetut oikeauskoiseen oppiin, mutta he palvelevat sen ohessa myöskin entisiä epäjumaliaan. He tekevät pyhiinvaelluksia uhrikumpuihinsa,
enemmin kuin tuhannen virstan päästä. Waigatslvissa on muutamia senlaisia kumpuja, joissa heidän epäjumalia asuu. Venäläiset
nimittävät näitä epäjumalia „holvany.“ 1 Muuten ovat sekä venäläiset että samojedit hyvin suvaitsevia uskossaan. Venäläiset sanovat e. m. että samojedit antavat saman arvon ~bolvaneilleen,“
kuin he itse pyhimyskuville, eikä se heitä ensinkää loukkaa. Samojedeilla on lauluja ja tarinoita, jotka muun muassa kertovat heidän vaelluksistaan.
Samojedilla on yksi tahi useampi vaimo; saattaapa sisaruksiakin
olla naimisessa yhdellä miehellä. Avioliittoon ruvetaan ilman minkäänlaisia juhlallisuuksia. Miehet pitävät vaimoja vallan vertaisinaan
ja kohtelevat heitä sen mukaan, mikä on sangen huomattava
seikka, koska venäläiset samoin kuin kaikki muutkin kristityt kansat katsovat vaimoa muutamissa suhteissa miestä alhaisemmaksi
olennoksi.

Minä kävin täällä ensi kerta elokuun alussa 1875.

Silloin vietettiin venäläistä juhlaa, ja me voimme jo kaukaa järveltä nähdä joukottani venäläisiä ja samojedeja
seisovan rannalla. Lähemmä tultuamme, näimme heidän
puuhaavan erilaisissa leikeissä, ja vaikka tämä luultavasti
oli ensimäinen kerta miesmuistiin, kuin europalaisia herrasmiehiä kävi heidän ~kaupungissaan,“ ei meidän tulomme häirinnyt heidän toimiaan juuri enemmän, kuin jos
muutamia tuntemattomia samojedeja äkkiarvaamatta olisi
yhtynyt seuraan. Toiset seisoivat ympyrässä ja koettivat
vuorotellen heittää sinkilänmuotoista rautapalaista siten,
että se jäisi pystyyn seisomaan, maahan lasketun renkaan
sisäpuolelle. Toisten toimiminen muistutti keilisillä ole1

Tämä nimitys, joka oikeastaan merkitsee mölskää kuvaa, on joutuniitä harvoja sanoja, mitkä ruotsi

nut ruotsinkin kieleen; sana
„bulvan“ on yksi
on lainannut venäjän kielestä.
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mistä meillä, toiset taas heittivät painia j. n. e. Venäläiset ja samojedit leikittelivät keskenään ilman eroituksetta.
Samojedit, matalakasvuisia, rumia, takkutukkaisia pörröpäitä, olivat puetut nahasta tehtyihin likasiin kesäpukuihin, jonka päälle joskus oli vedetty koreavärinen puuvillapaita; venäläiset (luultavasti alkuaan suomen sukua ja entisten permalaisten jälkeläisiä), rotevia, kaunisvartisia, pitkä,
öljystä kiiltävä, somasti jaettu, kampattu ja kiharoitta
tukka joko otsanauhan koossa
pitämä, tahi tässä olevan kuvan
kaltaisen päähineen peittämä,
olivat puetut pitkiin, kirjaviin
mekkoihin, vyöt vyötäisillä. He
kohtelivat meitä ystävällisesti,
vaikka hyvä käytöstapa heillä
näkyy vaativan, että ensin osoitetaan

teeskenneltyä välinpitä-

mättömyyttä. Meitä kutsuttiin
ensin, vuoroon toisten kanssa,
koettamaan onneamme ja taitavuuttamme kilpailuksissa, jolloin
pian isäntiemme iloksi tuli ilmi,
ett’emme tällä alalla ensinkään
kestäneet kilpailua, ei venäläisten enemmän kuin samojedeinkaan kanssa. Sitten käski eräs
venäläinen meitä tupaansa, jossa
meille tarjottiin teetä, käymätSamojedilainen nais-päähine, tömästä taikinasta leivottuja veV« luon. suur.
näläisiä nisurinkeliä ja viina.
Moniaita vähäarvoisia lahjoja saimme myöskin, kohteliaalla
viittauksella mitkä vastalahjat olisivat tervetulleita, viittaus, jota minä mielellään noudatin sen kuin varat kannatti.
Venäläiset ja samojedilaiset isäntämme olivat ensimältä täydessä sopusoinnussa, mutta seuraavana päivänä
oli aika kahakka syntyä siitä syystä, että edelliset pyysivät erään meistä ajelemaan, venäläisen tuvan lähellä seisovilla poroilla. Samojedit loukkaantuivat tästä kovin, mutta
selittivät samalla, niin ymmärettävästi kuin viittaamalla
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tehdä, että he itse mielellään, jos niin tahtoi-'
shnme, veisivät meitä ajelemaan. Näyttääksensä ettei tämä
ollut pilapuhetta, läksivät he aina silloin tällöin, kesken

voivat

sen

riitaa, kiiättämään poroilla täyttä laukkaa telttojen väliä.
Samojedit eivät käytä rekiään ainoastaan talvella,
vaan myöskin kesällä, jolloin niissä kulkevat sammahMwhVoja vesiperäisiä rämeitä. Ne ovatkin sentähden vallan toisenlaista tekoa kuin lappalaisten ahkiot.

Samojedilainen reki.

Hj. TheelMn tekemän kuvauksen mukaan.

Kuten kuvasta näkyy, on samojedilainen reki ihan
korkean kelkan kaltainen, jolle on tehty lyhyt ja matala
laatikko, eikä se siis, mukavuuteen, ulkonäköön ja lämpöisyyteen katsoen, pääse vertoja vetämään lappalaisten tunnetulle ahkiolle. Meillä on tässä kaksi vallan erilaista
reki-lajia. Pohjois-Skandinaviassa näkyy jo ikivanhoista
ajoista käytetyn lappalais-ahkiota. Pohjois-Venäjässä sitä
vastaan korkeajalkaista rekeä. Vallan samanlaisia ahkioita
kuin ne, joita vielä käytetään, on kuvattuna Olaus Magnus’en teoksessa (Roina-painos 1555, s. 598); samojedirekiä
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taas jo ensimäisissä näitä seutuja koskevissa teoksissa, e.
m. Huyghen van LinschotenMn kirjassa ~Schip-vaert van
by Noorden etc.,“ Amsterdam 1601, reunakuvana pää-

kartalla. Yhdenlaisia korkeita rekiä käytetään myöskin
KaninMn niemimaalla, Jalmaria ja länsi-Sipiriassa. Tshuktshien reet ovat sitä vastaan, kuten tuonnempana tähän
pantavasta kuvasta näkyy, matalampia ja sen kantta enemmän meidän kelkkojen tahi työrekien kaltaisia.

Lappalainen ahkio.

Alkukuva Pohjoismaisessa Museossa Stockholmassa.

Telttojen ympärillä liikkui paljon pieniä mustia ja
valkoisia pitkäkarvaisia, teräväkuonoisia, pystykorvaisia koiria. Niitä käytetään yksinomaisesti porolaumojen kaitsemiseen ja ne tuntuvat olevan samaa rotua kuin Lapin koirat. Muutamissa paikoin Vienan meren rannikolla käytetään kuitenkin koiria myöskin kuormanvetäjinä, mutta niiden tietojen mukaan, jotka minä hankin ennen Huippuvuorille lähtöä 1872
silloin oli nimittäin aikomus käyttää
ovat nämä toista, isomkoiria ai’otulla jäämatkustuksella
paa ja väkevämpää rotua kuin varsinaiset lappalais- ja samojedikoirat.
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Kohta kun Yega oli laskettu ankkuriin, kävin minä
nytkin maissa kirkon luona tarkastaakseni auringon korkeutta, kronometerien käynnin määräämiseksi. Minä olin
nimittäin v. 1875 tehdyllä matkallani ollut tilaisuudessa
määrämään tämän paikan aseman niin tarkoin kuin tavallisella heijastuspyörällä ja kronometerilla on mahdollista,
ja merkinnyt sen näin:
Kirkko Chabarowan luona

j

60» W' 49” GreenwicMsta.

Samojedilainen reki ja epäjumalia.

Vanhan Hollantilaisen vaskipiirroksen mukaan.

Tehtyäni havainnot, kiirehdin uudistamaan tuttavuuttani
entisten ystäväini kanssa täällä. Ko’in myöskin ostella samojedeilta vaatepukuja ja huonekaluja, mutta kun ei minulla ollut tavaroita vaihtokauppaan, eivätkä he näkyneet
laskevan suurta arvoa rahoihin, tulivat ne hyvin kallistuntäisiksi. Niin pyydettiin e. m. kauniista naisen peskistä
20 ruplaa, naisen päähineestä messinki-rippuineen 10 ruplaa, peurannahka-saappaista 2 ruplaa, vaskikoristeista päähineesen 2 ruplaa kappaleesta j. n. e.
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Koska tiesin, että samojedit aina matkoillaan kulottajumalia mukanaan, kysyin heiltä tahtoivatko myydä
minulle joitakuita senlaisia. Kaikki kiersivät ensin suoraa
vastinta. Siihen oli nähtävästi osasta syynä se, että taikausko esti heitä suostumasta pyyntööni, osasta myöskin
että heitä vähän hävetti näyttää länsi-europalaisille mitä
laatua heidän jumalansa juuri olivat. Muutamat kiiltävät
ruplankappaleet, jotka olin Stockholmassa hankkinut, panivat kuitenkin vihdoin erään vanhan akan asiata tarkemmin
punnitsemaan. Hän meni kuormarekien luo, jotka nähtävästi tekivät aitan virkaa, ja etsi siellä kauan, kunnes hän
sai käsiinsä vanhan saapasrajan; sen sisältä veti hän esiin
kauniin nahkasukan, josta vihdoin neljä jumalaa tuli ilmi.
vat

Samojedijumalia,
?k luon. koosta.

Yielä sittenkin kesti keskustelua, ennenkuin nämä sangen
kalliista hinnasta minulle myytiin. Ne olivat seuraavaa
laatua: pienoispeski vöineen, ilman runkoa; 13 centimeteria pitkä nahkanukki, kasvot messingistä; toinen nukki,
jonka nenänä oli kahtia käännetty vaskilevy; sekä riepuihin kääritty kivi, jolle messinkilevyjä oli ripustettu ja
jonka toinen kulma oli sen ihmishaahmun kasvona, jota
tämän laitoksen piti kuvata.
Olen nähnyt kauniimmankin muotoisia jumalia, jotenkin hyvätekosia nukkia rauta-jousineen, mutta en ole saanut niitä ostaa. Nyt puheena Olevassa tapauksessa, kävi
kauppa helpommin siitä syystä, että jumaliensa myyjä
vanha kouko Anna Petrowna oli kastettu, jota asianlaitaa
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minä tietysti käytin nuhdellakseni häntä siitä, että hän
kristittynä vielä palveli senlaista rohjoa kuin „holvanit“
ovat, joista hänen mitä pikemmin piti luopuman. Mutta
läsnäolevat, sekä venäläiset että samojedit paheksivat
minun yhtä viisastelevia kuin itsekkäitä väitteitäni, sillä

%

Samojedilainen naiapuku.

Hj. Theetin tekemän piirustuksen mukaan

mielestään, jos asiata vaan oikealta kannalkatsotaan, ei pitäisi olla juuri sanottavaa eroitusta
samojedin holvanein ja kristityn pyhimyskuvien välillä.
Tuntuipa siltä kuin venäläiset itsekin pitäisivät näitä
kuvia jonkunlaisina toisen mailman samojedilaispyhimysten
heidän

ta

edustajina.
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Jumalakaupan päätyttyä, johon en puolestani ollut oikein tyytyväinen syystä etten mielestäni saanut niitä kylliksi, kutsui yksi venäläisistä, samoin kuin 1875, meitä
-tupaansa teetä juomaan. Siinä oli eteinen ja noin neljän
neliömeterin alainen ja tuskin puolen kolmatta meterin
korkuinen huone. Yhden nurkan täytti iso takka; takan

Samojedilaisia tukkakoruja.

*/s luon. suuruud.

vieressä oli huoneen matala ovi ja sen vastassa akkunareikä, jonka alla oli joitakuita, nyt teepöydän virkaa ajavaa kirstua. Huoneen toisille seinille oli peurannahan peittämistä laudoista naulattu makuusijoja. Akkunareijässä
näkyi ennen olleen lasiruutuja, mutta niiden asemessa oli
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nyt enimmäkseen laudanpaloja. Eipä suita ihmetyttää, että
lasi täällä on harvinainen ylelliskalu.
Kohta tupaan tultunamme ruvettiin teejuominkia puuhaamaan. Tavallisesta venäläisestä matkavakasta otettiin
esille sokeria, rinkeliä, teekuppia vatiueen ja viinapullo.
Tulta viritettiin, vettä kiehutettiin ja teetä valmistettiin
tavallisella lailla; tätä tehdessä levisi sakeata savua ja
häkää matalaan, uteliaan ihmisjoukon täyttämään Tuoneesen. Näitä haittoja lukuun ottamatta, kului aika hauskasti vilkkaassa keskustelussa, vaikka isäntä ja useammat
vierat töin tuskin ymmärsivät toistensa puhetta.
Täältä lähdimme samojedien nahkatelttoihin, jotka
olivat erillänsä venäläisten hirsihuoneista. Täälläkin otettiin meitä ystävyydellä vastaan. Teltan asukkaista oli joku
nyt suuremmalla huolella vaatetettu peurannahkaiseen pukuun, melkeen senkaltaiseen kuin lappalaisten käyttämät.
Vaimoihmisten juhlapuku on erinomaisen korea. Se on jotenkin. pitkä, vyötäisiltä varrenmukainen ja niin ohuesta
peurannahasta, että se lantioilta laskee kauniisin säännöllisiin lomiin. Hameessa on kaksi tai kolme eriväristä
koirannahkaista laidetta tahi ripsua, joiden väliin on neulottu reunuksia heleänvärisestä kankaasta. Jalkineiksi käyttävät he pitkävartisia, kauniisti ja somasti kirjaeltuja peurannahkaisia lapikkaita. Kesällä ollaan paljain päin.
Naisten mustat suorrukkeiset hiukset ovat silloin niskassa palmikoidut kahteen kimppuun hihnoilla, kirjavilla
nauhoilla ja helmillä, jonka kautta letit jatkuvat niin pitkiksi, että ne Telmineen, nappineen ja mitallikoristuksineen
ulottuvat melkeen maahan saakka. Tämä on niin taitavasti tehty, että ensi näkemältä luulisi naisia tavattoman
hiukseviksi. Muitakin napillisia helminauhoja oli usein somasti kudottu tukkaan tahi ripustettu lävistettyihin korviin. Koko tämä tukkakoristus on tietysti sangen raskas,
ja päätä painaa lisäksi talvella, pakkasta vastaan varustettu paksu, hyvin lämmin, koirannahalla reunustettu peurannahkainen päähine, jonka takapuolelta riippuu kaksi
raskailla messinki- ja vaskiheloilla koristettua hihnaa.
Nuori nainen koreilee siis täällä niinkuin muuallakin
mailmassa kykynsä mukaan, vaan sorea ei hän tottakaan
ole meidän silmissämme. Likaisuudessa vetää hän miehelle
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vertoja. Samoin kuin mieskin on hän lyhytkasvuinen, hänellä on musta, karhea, jouhimainen tukka, keltainen usein
lian peittämä muotoväri, pienet, viistot, tavallisesti hätärät ja haavaiset silmät, läsä-nenä, leveät poskipäät, heikot,
säippärät sääret sekä pienet jalat ja kädet.
Miehet käyttävät, samoin kuin lappalaiset, pukunaan
yksinkertaista avarata ja pitkää peskiä, joka sidotaan vyötäreeltä napeilla ja messinkiheloilla tiuhaan koristetulla

Samojedilainen vyö puukkoineen.

Va

luon. suuruud.

vyöllä, jossa puukko riippuu. Peurannahkaiset lapikkaat
ulottuvat tavallisesti yli polvien, ja päähineet ovat peurannahasta päänmukaisiksi tehdyt karvalakit.
Suviteltat, emmekä muita nähneet, ovat suippumuotoisia,
reikä katossa, joka laskee savun keskellä telttaa olevasta
tulisijasta ulos. Makuu-sija on monessa teltassa kirjavan
puuvillakankaan takana. Samanlaista kangasta käytetään
myös, kun varat myöntää, vaatteiden vuoriksi. Nahka ei
mahda olla oikein mukavata vaatetus-ainetta, koska nahkaan puettu villi-ihminen mieluimmin, paitsi tulivettä ja
rautaa, europalaisilta vaihtaa puuvilla-, liina- ja villakankaita.
Kaikista tapaamistani polarikansoista, ovat porolappalaiset korkeimmalla kannalla; lähinnä heitä Eskimoit Tans76
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kan Grönlannissa. Molemmat nämä kansat ovat kristittyjä
ja lukutaitoisia, ja ovat oppineet käyttämään ja kaipaamaan
maanviljelyksen, kaupan ja nykyisen teollisuuden tuotteita,
niinkuin puuvilla- ja villakankaita, taottuja ja valettuja rautakaluja, ampuma-aseita, kahvia, sokeria, leipää y. m. Vaikka
he edelleen ovat paimentolaisia ja metsästäjiä, ei heitä enään
sovi villeiksi nimittää, ja sivistynyt europalainen, joka on pisemmän aikaa niiden parissa oleskellut, mieltyy tavallisesti
heidän elontapoihin ja mielenlaatuun. Heitä lähinnä sivistyksessä ovat luoteis-Amerikan eskimoit, joiden alkuperäinen raakuus amerikalaisten valaanpyytäjäin keskuudessa nähtävästi
on lieventynyt, päättäen eskimoeista Port Clarence’n luona.
Nämä olivat edelleen pakanoita, mutta muutamat heistä olivat paljon matkustelleet ja tuoneet mukanaan Sandwich’in saarilta ei ainoastaan kokospähkinöitä ja palmumattoja, vaan myöskin hieman etelämeriläisen rakkautta
siisteyteen ja järjestykseen. Heitä lähinnä tulevat tshuktshit, jotka näihin asti eivät ole olleet monen europalaisen
parissa, mutta joiden elatuskeinot viime aikoina arveluttavasti ovat supistuneet, jonka vuoksi kansan voima
ja virkeys onkin nähtävästi laimistunut. Viimeiseksi tulevat samojedit tahi ainakin ne samojedit, jotka asuvat
kaukasilaisen ihmisrodun rajamailla. Näitä on korkeampi
rotu, sääntöineen ja asetuksilleen, kauppamiehineen ja vallankin tulivesineeu silminnähtävästi turmellut.
Kerran kysyessäni eräältä jotenkin itsestään pitävältä
eskimoilta luoteis-Grönlannista, eikö hän kumminkaan myöntäisi tanskalaista ~tarkastajaa“ (kuvernöriä) itseään etevämraäksi, sain vastaukseksi: „se ei ole varma; tarkastajalla
tosin on enemmän tavaraa ja näennäisesti suurempi valta,
mutta on niitä Köpenhaminassa, joita hänen täytyy totella
minulla ei ole käskijätä." Samaa ylpeää itsenäisyyttä
osoittaa isäntä porolappalaisen gammassa ja tshuktshin
nahkateltassa. Samojedista on pelko ja huonommuutensa
tieto hävittänyt tämän tunteen, joka on villi-ihmisen luonteen miellyttävin puoli.
Vanhoista matkakertomuksista ja omasta kokemuksestani Jalmarissa tiesin, että toisenlaisia, kenties alhaisempia
jumalia, kuin Anna Petrownan vanhasta saappaastaan esille
ottamat, monessa kohden olisi uhri-eläinten luiden peittä77
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mille kukkuloille pystytetty.

Venäläinen isäntämme tiesi

kertoa, että samojedeja vaelsi kaukaa näille paikoille uhraamaan ja lupauksia tekemään. Uhri-eläinten lihan syövät he itse, luut hajoitetaan uhrikummulle ja jumalat tuh-

eläimen verellä. Minä ilmoitin kohta tahtovani käydä sellaisella paikalla. Mutta ei yksikään täällä olevista venäläisistä tahtonut ruveta tienoppaaksi. Vihdoin tarjoutui kuitenkin eräs nuori mies saattamaan minua

rataan uhratun

Ulirikumpu Waigatsh saarella.
A. Hovgaard’in piirustuksen mukaan.

Waigatsh-saarella olevalle paikalle, jossa saisin haluni tyydytetyksi. Tämän johdosta kävin seuraavana päivänä
höyrypurrella t:ri Aimqvisfin, luutnantti HoygaardTn, kapteni Nilssonin ja venäläisen oppaani seurassa Jugor-salmen toisella rannalla. Ulirikumpu muodosti Waigatsh-saaren lounaisen niemen korkeammalla kohdalla töyrämän,
joka kohosi pari meteriä ympäröivästä tasangosta. Tämä
päättyi merta vastaan äkkijyrkänteesen. Maa oli tasaista
mutta kohosi vähitellen 18 meterin korkuiseksi merestä.
Perusta oli silurilaista kalkkia pystysuorissa kerroksissa,
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jotka antoivat idästä länteen ja paikottain sisälsivät kivet-

tymiä, melkeen senkaltaisia kuin Gotlannissa. Siellä täällä
oli tasangossa, tiuhan vihreän ruohon peittämiä notkelmoja. Keltaisia ja valkoisia saxifragoja, sinisiä erithrichioita,
polemonioita ja parryoita sekä keltaisia chrysosplenioita
verhosivat taas tasangon yläisiä, kuivempia osia erinomaisen uljaalla kukkaspeitteellä. Viimeksi mainitut, tavallisesti
aivan vähäpätöisiä kukkia, ovat täällä niin reheviä että ne
tekevät suuren osan kukkasvuodetta. Metsää ei ole ollenkaan. Pensaatkin kasvavat, ainoastaan suojaisilla paikoilla
alanteissa ja etelänpuoleisten jyrkkäin mäkirinteiden juuressa, tuskin kyynärän pituisiksi. Uhrikumpuna oli muutaman neliömeterin alainen kiviraunio erikseen olevalla
töyräällä. Kivien seasta löytyi:
1. Peuran pääkalloja aivojen ulosottamiseksi rikkilyödyt, mutta sarvet
vielä otsaluussa kiini; nämä olivat niin
pinottuja kivien sekaan, että tiheä karahisto peuransarvista syntyi, josta uhrikumpu sai omituisen muodon.
2. Peuran pääkalloja lävistetyillä
otsaluilla, seipäille pujotut ja kumpuun
pystytetyt. Joihinkuihin seipäisin oli
ihmiskasvoja leikattu toiset toistensa
yläpuolelle.
3. Joukko muitakin peuranluita,
ytimen ulosottamiseksi ruhjotuita ydinluita seassa.
4. Karhunluita, joiden joukossa
oli niin hiljattain ammutun karhun kämmenet ja puoleksi nyletty pää, ettei liha
niistä vielä ollut mädäntynyt; tämän
karhunpään vieressä oli kaksi lyijyluotia yhdellä kivellä.
5. Joukko raudanpalaisia, särky
neitä kirveitä, pataraneja, vanhoja punkkoja, rikkinäisen huuliharpun metalli- jumalia uhrikummusta.
osa j. n. e. ja vihdoin
Via luon. koosta.
6. Ne mahtavat olennot, joille
koko tämä komeus oli uhrattu.
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Jumalina oli sadottani pieniä pulikoita, yläpäät hyvin
mölskästi leikelty ihmiskasvojen näköön, useammat 15 —20
centim., muutamat aina 370 centim. pituisia. Ne olivat
kaikki pistetyt maahan kummun kaakkoiseen puoleen. Lähellä uhripaikkaa näkyi vesiajo-puuta ja jälkiä siitä tulisijasta, jossa uhri-atria oli laitettu. Tienoppaamme kertoi, että jumalien suut näissä pidoissa siveltiin verellä ja
kostutettiin viinalla, ja useammat suuremmat jumalat olivatkin todella vereen tahratut, suuta kuvaavan läven kohdalla.
Kun kummun kuva oli piirustettu, veroitimme sitä
varovasti ja panimme osan jumalia sekä uhratut luut säkkiin, jonka minä annoin kantaa veneesen. Tienoppaamme
kävi nyt nähtävästi levottomaksi ja sanoi, että minun pitäisi lepyttää holvanein vihaa, itse uhraamalla heille jotakin. Minä ilmoitin heti suostuvani siihen, jos hän vaan
neuvoisi miten tässä asiassa oli menetteltävä. Vähän häpeissään ja epätietoinen, pitikö hänen enemmän pelätä bolvanein vihaa vaiko sitä rangaistusta, mikä toisessa raailmassa kohtaa epäjumalille uhraajaa, sanoi hän, että minun
vaan tuli laskea muutamia rahakappaleita kivien väliin.
Juhlallisesti niinkuin kirkossa ainakin laskin nyt kumpuun
lahjani, joka varmaankin oli kalliin kalu mikä siellä sinä
ilmoisna ikänä oli uhrattu, nimittäin kaksi hopearahaa.
Venäläinen oli nyt tyytyväinen, mutta arveli, että minä
olin ollut liian tuhlaavainen; „pari kuparirahaa olisi kyllin riittänyt.
Seuraavana päivänä saivat samojedit tietää, että minua oli opastettu heidän uhrikummullensa. Oraasta puolestaan eivät he näyttäneet siitä paljon huolivan, mutta he
vakuuttivat, että solvaistut bolvarit kyllä tietäisivät rangaista tienopasta. Hän saa, sanoivat he, katua ilkiö-tekoaan
ehkä jo tulevana syksynä, kun hänen poronsa tuodaan
Waigatsh saaresta, jossa jotkut samojedit nyt paimentavat
niitä; ja vaikk’ei hän heti joutuisikaan rangaistukseen,
niin kyllä rangaistus tulevaisuudessa kohtaa hänen lapsiaan tahi lastenlapsia, se vaan varma, että rankaisematta
eivät jumalat häntä jätä. Heidän uskonnolliset käsitteet
Jumalan vihasta pitivät siis vallan yhtä vanhan testamentin oppein kanssa.
“
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Tämä uhripaikka ei ollut erittäin vanha. Vanhempi
uhripaikka oli sitä vastaan ollut 600 meteriä lähempänä
rantaa erään luolan suulla, jota samojedit pitivät taikauskoisessa kunniassa. Sinne oli pystytetty koko joukko puu-

Uhriluola Waigatslvilla.
Hopgard’in piirustuksen mukaan.

jumalia, mutta noin kolmekymmentä vuotta. sitten oli eräs
innokas, nykyjään virkaansa pantu ja sentähden erittäin
ankara arkimandrita 1 käynyt täällä, polttanut uhriku uimiin ja sen sijaan samalle paikalle pystyttänyt vielä nytkin
1 Venäläisten
pyydystäjäin sanan mukaan, ehk’ei ole luultava, että niin
ylhäinen hengellinen mies olisi uskaltanut lähteä näin kauas pohjoiseen.
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siellä olevan ristin. Samojedit eivät olleet tätä kostaneet
vuorostaan hävittämällä kristin-uskoa kuvaavaa esinettä.
He jättivät koston jumalille itselleen, vakuutetut siitä, että
nämä pian tappaisivat kaikki arkiraandritan poxmt, ja muuttivat vaan uhripaikkansa vähän kauemma rannasta.. Täällä
ei vielä toistaseksi mikään typerä uskon-into ollut heidän
holvanipalvelustaan häirinnyt. Paljon luita ja ruostuneita
rautapalaisia, joita oli siellä täällä maassa sangen suurella
alalla venäläisristin ympäristöllä, osotti selvään entisen uhri-

Samojedihauta WaigatslTilla.

paikan sijaa. Täällä näkyi myöskin jäännöksiä siitä tulisijasta, jossa velho (shamani-jjumalat poltettiin. Näitä sanottiin paljon isommiksi ja kauniimmiksi kuin nykyaikaisessa kummussa olevat jumalat, ja jos vertaamme jälkimäisten kuvia hollantilaisten aikaan tehtyihin jumalakuviin,
niin huomaamme siinä olevan perää. Velho-jumalien rotu
on selvään huonontunut viimeisenä kolmena vuosisatana.
Tutkittuani ja vähän verotettuani entistä uhrikumpua,
annoin kantaa pienen veneen jonka höyryvene oli ottanut
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jutkalle, poikki sen matalan hietataipaleen, joka eroittaa
kartalle merkityn järven merestä, ja sousin kapteni Nilssonin ja venäläisen tienoppaani kera, tuonnempana järven
rannalla olevan samojedilaisen hautausmaan luo.
Ainoastaan yksi ihminen oli siihen haudattu. Hauta oli
kauniilla paikalla järven rantavierulla, jota nyt lukemattomat kauniit polarikukkaset verhosivat. Ruumis oli pantu
leveistä, lujista lankuista salvattuun arkkuun, jonka pistoseipäät ja poikkipuut kiinnittivät maahan, niin etfeivät
pedot eivätkä sopulit voineet siihen päästä. Lankut eivät
näyttäneet ajopuusta veistämiltä, vaan ne olivat luultavasti etelämpää tänne tuodut, samoin kuin tuohet, joilla
arkun pohja oli peitetty. Luurangon ympärillä oleva, nyt
jo repaleinen peski ja muutamat ryysyt osoittivat, että
kuollut oli ollut puetettu tavalliseen samojedipukuun. Haudassa oli sitä paitsi jäännöksiä rautapadasta, kirveestä, puukosta, purasta, jousesta, puunuolesta, muutamia vaskikoruja
y. m.
Arkussa oli myöskin kokoon kiperrettyä tuohta,
varmaankin ai’ottua tulen virittämistä varten toisessa mailmassa. Haudanvieressä oli ylösalasin käännetty reki, joka
selvään oli pantu siihen sentähden, ett’ei kuollut haudan
tuolla puolen kaipaisi ajokalua, ja luultava on, että hautiaisissa oli tapettu poroja joilla hän siellä voisi ajella.
Koska on hauska nähdä, ovatko samojedit elontotapansa suhteen sanottavasti muuttuneet siitä ajasta, jolloin
länsi-europalaiset ensin oppivat heitä tuntemaan, tahdon
tähän ottaa muutamia, englantilaisten ja hollantilaisten koillisessa-kävijäin tekemiä kertomuksia heistä.
Että muutoksia asevarustuksessa on tapahtunut, s. o.
että samojeditkin ovat edistyneet sota- ja metsästystaidossa,
näkyy jo tähän otetuista vanhemmista kuvista. Niissä kuvataan samojedeja melkeen aina jousineen ja nuolineen. Nyt
näyttää siltä ettei jousia ensinkään enää käytetä, sillä emme
nähneet ainoatakaan samojedilaista jousimiestä. Heillä oli
sitä vastaan vanhoja huonoja piilukko-pyssyjä. Särkyneet
lukot olivat usein sangen kekseliäästi korjatut luupalasilla
ja hihnoilla. Nallipyssyjä he myöskin hyvin kärkkäästi
tiedustelivat, mutta takaa laajattavista eivät he vielä mitään tienneet. Siinä suhteessa eivät he olleet aikaansa seuranneet yhtä hyvin kuin eskimoit Port Clarence’ssa.
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Minun tiedossani olevista kertomuksista samojedeista
Stephen BourroughHn vuodelta 1556 mitä vanhimpia.
Se on otettu HaJcluyfin teokseen (l:n päin. s. 318). ~Searchthrift’in“ matkasta kerrottaessa sanotaan nimittäin;
»Lauantaina elokuun 1 p. 1556 kävin minä maissa l ja näin
on

,

kolme mursua, jotka venäläiset pyydystäjät olivat tappaneet, ja he
pitivät mursunharapaan, joka ei ollut erittäin iso, ruplan hinnassa
ja Valkosen karhun nahan noin kahden kolmen ruplan hinnassa,
ja he kertoivat minulle, että suurella saarella (Waigatslnlla) on
asukkaita, joita ha nimittivät samoid’eiksi. Heillä ei ole asuin-

Samojedilaisia joutsimiehiä.
Linschoten'in mukaan.

huoneita, vaan ainoastaan pistoseipäiden väliin kiiuitetyistä poronnahoista tehtyjä telttoja. He ovat tarkkoja ampumaan ja poroista
rikkaat. Maanantaina 3 p. nostimme ankkurin ja laskimme toiseen
saareen joka oli viisi leagues’ta (15') koillispuoleisessa idässä meistä.
Täällä kohtasin jälleen Loshake’n 2 ja kävin maissa hänen kanssa,
ja hän vei minun samojedilaisien epäjumalien luo, jotka olivat 300
luvultaan. Nämä olivat huonointa ja mölskintä tekoa mitä ikinä
1
2

Luultavasti jollain Waigatsh-saaren läheisyydessä olevalla saarella.
Eräs venäläinen pyydystäjä, joka oli tehnyt Stephen Bourroughhlle

monta palvelusta.
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olen nähnyt. Monella oli silmät ja suu veressä; ne olivat miesten,
naisten ja lasten muotoisia ja mikä heissä kuvasi eräitä ruumiinosia oli myöskin vereen tahrattu. Jotkut epäjumalat olivat ainoastaan vanhoja tikkuja, joihin puukolla oli leikattu muutama lovi.
Säretty reki romusti epäjumala-kummulla ja samoin lintujen repimä poronvuota. Muutamien epäjumalien eteen oli asetettu suuhun ulottuvia ja kokonaan vereen tahratulta pölkkyjä. Minä pidin
näitä uhri-alttareina. Minä näin myöskin heidän paistin-kalunsa,
ja niistä päättäen tekevät he tulensa vallan vartaan alle. Heidän
veneensä ovat poron-nahoistatehdyt, ja kun tulevat rantaan, kantavat he veneen mukanaanmaalle.
Ajokaluihinsa ei heillä ole muita
veto-eläimiä, kuin poroja. Ei
heillä ole leipää eikä viljaa, paitsi

mitä venäläiset heille tuovat. Heidän tietonsa ovat sangen vähissä, sillä eivät tunne yhtään aakkosta“.

Giles Fletcher, joka 1558
oli kuningatar Elisabetin lähettiläänä tsarin luona, puhuu kertomuksessaan Venäjästä seufaavalla tavoin samojedeista; 1
~Samoit nimen johtavat venäläiset „itsensä syöjästä koska
11

,

muinoin elivät kuin pedot
syöden toisiansa. Tämä johto
näkyy heistä (venäläisistä) sitäkin uskottavammalta, kun he
syövät raakaa lihaa, minkälaaSamojedeja
tuista hyvänsä. Mutta samoitit
itse sanovat nimensä olevan sa- SchleissinyHstä, Neu-entdecktes Sieweria,
Zobeln gefangen werden.
moje, joka merkitsee ~heistä it- worinnen dieZittau
1693.2
sestään 11 s. o. kotimainen kansa,
ne

1
»Treatise of Russia and the adjoining Regions written by Doctor Giles
Fletcher Lord Åmbassador from the late Qveene, Everglorious Elizabeth, to
Theodore then Emperour of Russia. A. D. 1588“ Purchas, 111 s. 413.
2 Vielä kummallisimman käsityksen samojedeista, kuin tästä puunpiirroksesta, saa lukeissaan kertomusta, joka koskee italialaisien minoritin Joannes de
Piano CarpinVn vuosina 1245—1247 Keski-Asiassa tekemää matkaa, kun hän
paavin lähettiläänä kävi mongolilaisten kansankuntain mahtavan hallitsijan luona.
Tässä matkakertomuksessa sanotaan, että Chingis-kanin poika Occodai-kani, tultuaan unkarilaisilta ja puolalaisilta voitetuksi, oli kääntynyt pohjoiseen, voittanut Bascarti, s. o. suur-unkarilaiset, sitten kohdannut Parositi
joilla oli kummallisen pienet vatsat ja suut ja jotka eivät syöneet lihaa, vaan saivat ravintonsa
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joka ei koskaan ole asuntopaikkaa muuttanut. Sekä miehet että
naiset käyttävät hylkeennahkaisia, polviin saakka ulottuvia nuttuja
karvapuoli uloskäsin, sekä samasta aineesta tehtyjä housuja. He
ovat kaikki mustatukkaisia ja parrattomia. Miehiä ja naisia ei
siis ulkomuodosta voi toisistaan eroittaa muusta kuin että naisilla
riippuu hiuspalmikko kummallakin korvallisella 11 .
Melkein yhdenlaisen kertomuksen samojedeista tekee
G. de Veer selittäessään Barentsin toista matkaa 1595.
Samojedeilta sai Barents tarkkoja tietoja kulkuväylästä itäänpäin ja oli aina heidän kanssansa hyvässä sovussa, paitsi
yhdessä tilaisuudessa, jolloin samojedit syöksivät hollantilaisten veneesen ottamaan pois epäjumalansa, joka oli eräästä
suuresta uhrikummusta ryöstetty.
Sittemmin on sangen suuri, samojedeja koskeva kirjallisuus syntynyt, josta ei tietysti nyt voi tulla sen enempää puhetta. Muun muassa on paljon riidelty niiden asemasta muihin kansoihin. Oppinut ystäväni, kuuluisa kielentutkija professori Ahlqvist Helsingissä antaa tästä seuraavat tiedot;

Samojedit, sekä tungusilaiset, mongolilaiset, turkkilaiset ja
suomalais-.ugrilaiset kansakunnat luetaan n. k. altailaiseen eli uralTälle kansaryhmälle omituisinta on,
altailaiseen kansaryhmään.
että kaikki siihen kuuluvat kielet luetaan n. k. liitännäiskielten
luokkaan. Näissä kielissä ilmoittavat nimittäin päätteet ja takalisät yksin käsitteiden suhteita, jota vastoin taivutus, alkuliitteet
ja prepositionit ovat niissä tuntemattomia suhteiden ilmoittajina.
Muita altailaisten kielten omituisuuksia ovat monessa tavallinen
vokalisointu, kykenemättömyys sanan alkuäänessä käyttämään enempää kuin yhtä keraketta ja monikkokäsitteen ilmoittaminen omalla
lisällään, jota vastoin sijapäätteet ovat monikossa samat kuin yksikössä. Altailaisten kansojen eri haarain heimolaisuus perustuu siis
pääasiallisesti kielirakennuksen yhtäläisyyteen, jota vastoin niiden
kielet kieliaineen suhteen (sekä itse sanain että suhdeilmoittajain
suhteen) eivät osoita mitään tahi ainakin sangen vähäistä heimolaisuutta. Se seikka, että samojedien lähimmät naapurit tätä nyhengittämällä sisäänsä kiehuvan lihan höyryjä ja vihdoin tullut Samoc/edVen luo,
jotka elättivät itseään metsästämisellä ja käyttivät huoneita ja vaatteita nahasta,
ja erääsen valtameren rannalla olevaan maahan, jossa oli ihmisruumiilla, häränjaloiila ja koirankuonoilla varustettuja hirviöitä (Relation des Mongols ou Tartares par le frere Jean du Pian de Carpin, pubi. par M d' Åvezac, Paris 1838,
s. 281. Vertaa Ramusio, Delle navigationi e viaggi, II 1583, 1. 236). Samassa
teoksessa sanotaan toisessa kohden: „Comania maan pohjaispuolella on lähinnä
Rossiaa, Mordvini ja Bileri, s. o. suuri-bulgarilaiset, Bascarti, s. o. suuri-unkarilaiset, sitten Parositi ja Samoyedi, joilla sanotaan olevan koirankasvot 11 (Relation des Mongols, s. 351. Ramusio, 11 1. 239).
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kyä ovat suomalais-ugrilaisia kansoja (lappalaisia, syrjänejä, ostjakeja ja voguleja), joiden elantotapa suureksi osaksi on samanlainen
kuin edellisten, on saattanut muutamia kirjailijoita otaksumaan samojedeja ja suomalaisia sekä yleensä suomalaisia kansoja läheisiksi
heimolaisiksi. Sellaiselle luulolle ei kuitenkaan löydy todistusta
näiden sukuhaarojen kielestä. Myöskin ostjakien kieli eroaa perinpohjaisesti samojedien kielestä, vaikka nämä heimot ovat toisiaan lähinnä. Ainoastaan muutamia lainasanoja (parhaasta päästä

polaripaimentolaisen esine-nimityksiä) on pohjaisesta naapurikielestä
joutunut ostjakien kieleen. Kielen suhteen taitavat samojedit erota
yhtä paljon muistakin mainitun kansaryhmän haaroista. Josko
kraniologia tahi nykysaikainen antropologia tarkemmin voi määrätä
samojedien heimolaisuutta muihin sukuhaaroihin, on vielä ratkaisematon asia.

-^^(§|)B#^-
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Novaja Semljan eläimistö.
Jääkyyhkynen.
Myrskylintu.
Eiskilä.
Lunni.
Lokkeja.
Snippopyrstöinen raiska.
Pohjan kiisla.
Tiira.
Sorsia ja hanhia.
Joutsen.
Pulmunen.
Kahlaajoita.
Sopuli.
HyönKiiruna.
Peura.
Naali.
Tunturipöllö.
Jääkarhu.
Mursu.
Hyle.
teisiä.
Valaita.

Lukuun ottamatta niitä harvoja samojedeja, jotka viimeisinä vuosina ovat Novaja Semljalle asettuneet tahi kesällä samoovat Waigatsh-saaren tasangoilla, ovat kaikki
polarimatkustajain vanhassa mailmassa tutkimat maat
Huippuvuoret, Frans Josephin maa, Novaja Semlja, Waigatsh, Taimurniemi, Uuden Sipirian saaret ja kenties myösasumattomia. Maan-asukasten omikin Wrangelin maa
tuiset tavat ja menot eivät siis täällä huvita kaukaisissa
maissa matkustavia. Mutta sen sijaan on eläimistö täällä
kesällä
talveksi katoovat pohjan periltä melkein kaikki
yli merenpinnan elävät olennot
reippaampi ja kenties
runsaampikin eli oikeimmin vähemmän kasvikunnan kätkemä
kuin etelässä.
Ei kuitenkaan suuremmat nisäkkäät, valaat, mursut,
hylkeet, karhut ja peurat etupäässä vedä huomiota puoleensa,
vaan ne lukemattomat lintuparvet, jotka pohjan pitkänä suvipäivänä lentelevät ympäri polarimatkustajata.
Jo etäällä oikean jäämeren piiristä kiertelee suuria
harmaita lintuja joukottain laivan ympärillä. Ne oikeammin liitelevät siipiään heiluttamatta kuin lentävät meren
pintaa pitkin, seuraten maininkia ja haeskellen jotakin syötävätä, tahi uivat ne laivan vanavedessä soskoja ahnastamassa. Tämä on pohjanperäinen myrskylintu 1 („Mallemuck“,
„Merihevonen“, Procellaria glacialis L.). Myrskylintu on
rohkea ja hätkö; se on pahanhajuinen, jonka vuoksi sitä
-

1 Myrskylinnun nimeä
käytetään myöskin merkitsemään myrskypääskystä.
(Thalassidroma pelagica Vig.). Tätä ei tavata nyt kysymyksessä olevassa osassa
polarimerta.
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syödään vaan hätätilassa. Jos’ei lintu nykyisin ole syönyt
liian paljon mädäntynyttä silavaa, ei sen liha kuitenkaan
ole pahanmakuista niiden suussa, jotka eivät kamoksu merellisen makua. Se on tavallisempi Beeren Eilannilla ja
Huippuvuorilla kuin Novaja Semljalla, jossa se ei näy suurin määrin pesivän. Skandinaviata pohjoisemmassa tiedän
kolme paikkaa, missä suuret joukot myrskylintuja pesii: yksi
on Beeren Eilannilla muutamien jotenkin jyrkkien kallioiden
rinteillä n. k. eteläsataman 1 edustalla, toinen Brandewijne
Bayn etelä-rannalla Koillismaalla, kolmas äkkijyrkkien vuoririnteiden pengermillä Jäävuonou perässä. Viimeksi mainituilla ' paikoilla on mahdoton päästä pesille. Beeren Eilannilla käy sitä vastoin likasenharmaiden, lyhyien tasaisesti pyöreäpäisten munain ryöstö jotenkin helposti päinsä.
Ne sanotaan maultaan olevan jommoisiakin. Pesä on vallan turhanpäiväinen, pahalta haiseva niinkuin itse lintukin.
Kun purjehtija pääsee pohjoisempaan, jäänsekaiseen mereen, taukoaa aaltoilu kerrassaan, tuuli asettuu ja meren
kirkas pinta hyökyilee vaan hiljalleen. Suuret parvet jääkyyhkysiä (Mergulus alle L.), pohjan kiisloja (Uria Brunnichii Sabine) ja riskilöitä (Uria grylle L.) lentelee nyt ilmassa ja' uiskentelee jäiden seassa.
Jääkyyhkysiä, myöskin
„merikuningas“ tahi „rotges“ nimisiä, on vaan vähin Novaja Semljan etelä-rannoilla, joilla eivät tietääkseni pesikään.
Maa on liiaksi eteläinen ja vuorten rinteet liian vähän louheisia tämän pienen linnun menestymiselle. Huippuvuorilla
on niitä äärettömän suuret parvet, jotka pesivät 100—200
meterin korkuisissa, pakkasen ja murentumisen vuorten kyljille muodostamissa kiviraunioissa, esim. Hornsalmella, Magdalena Bay’lla, Norsk-saarilla (lähellä 80° p. lev.) y. m. paikoilla. Näissä merikuninkaan palatseissa on huoneita ja
saleja enemmän kuin yhdessäkään muussa palatsissa koko
maanpiirillä. Jos kiipee näille raunioille, niin pöllähtää
aina välin äkisti maan sisästä koko pilvi lintuja, jotka joko
lentelevät parvissa ympäri tahi oikaisevat merelle; ja sai Beeren Eilannilla näki Tohissen toukokuun 28 päivänä 1866 myrskylinnun munia kohdastaan kalliota peittävällä jäällä. Toisessa kohden oli munaansa hautoova lintu toisesta jalastaan kiinijäätynyt. Novaja Semljan pohjoisosassa huomasi Barents elok. 31 /ax päivänä 1596 muutamien lintujen valinneen
vähällä maalla peitetyn jääkappaleen pesimispaikaksi. Molemmissa näissä tapauksissa ei munain alinen puoli hautomisaikana voinut olla lämpöisempi o°.
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maila pitävät maalle jääneet alituista kotkotusta ja rähinätä,
jota Friedrich Martens vertaa toruilevan akkajoukon hälinään. Jos tämä kohina silmänräpäykseksi taukoaa, ei tarvitse muuta kuin johonkin kivenrakoon matkia niiden ääntä
(Martensin mukaan: rott-tet-tet-tet-tet) saadakseen joka taholta hartaita, kestäviä vastauksia. Ilmassa kiertelevät linnut istahtavat pian jälleen, riidellen ja räiskäten, vuoren
rinteelle niin tiuhaan, että niitä yhdelle pyssynlaukaukselle
kaatuu 15—30. Osa parvesta lähtee nyt uudestaan lentoon,. toiset hakevat kuin hiiret piilopaikkoja louheikossa.
Mutta pian ryömivät ne jälleen
esille, lähteäkseen niinkuin sopimuksesta suurissa parvissa merelle äyriäisiä ja matoja etsimään,
joka on heidän ruokansa. Tämä
lintu on hyvä sukeltamaan. Pesää
ei se tee ollenkaan, vaan munii
ainoan sinisenvalkoisen munansa
suorastaan maahan niin syvälle
kiviraunioon, että sitä on hyvin
työläs saada käsiinsä. Hornsalmen pohjoispuolisten vuorten louheikosta löysin minä kesäkuun
18 päivänä 1858 kivien väliseltä
Jääkyyhkynen.
jääkerrokselta kaksi tämän lin(Mergulus alle L.)
nun munaa. Luultavasti ei silloin vielä ollut pesimisenaika alkanut. Vielä on tietämätön x missä nämä lintuparvet viettävät talvea, mutta aikaisin, joskus liiaksikin aikaisin palaavat ne pohjolaan. Vuonna 1873 näin minä huhtikuun
lopulla Hinlopen StraiFin pohjois-osassä koko joukon jäälle
paleltuneita jääkyyhkysiä. Maultaan on jääkyyhkynen hyvä,
ja suuret rintalihaksensa tekevät sen ruokaisemmaksi, kuin
linnun pienestä ko’osta arvaisi päättääkään.
Paitsi jääkyyhkyisiä tapaa jäiden seassa jo etäällä maasta
pohjankiisloja parvittani, ja jota likemmäksi maata lähestyy
sen suuremmaksi kasvaa niiden luku, vallankin jos ranta,

1 Tutkittava olisi, eikö jäälkyyhkyiset
osasta, samoin kuin Huippuvuorten
kiiruna, vietä talvea kiviraunioissaan, ainoastaan silloin tällöin lentäen merelle

ruokaansa etsimään.
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kalliot ovat tälle polarimaiden yleisimmälle linnulle pesimispaikoiksi sopivia. Näiksi valitsevat he mereen jyrkästi
laskevien kallioiden rinteitä, joiden pengermille tekevät munansa. Oikeilla kiislavuorilla on niitä vieri vieressä taajoissa riveissä, kallion laelta lähelle vedenpintaa, ja koko
vuori on tältä kohdalta lintujen peittämä, jotka tuhansin ja
jälleen tuhansin harmillisesti rähisten tullen mennen lentävät vuorelle ja vuorelta pois. Munansa munivat ne silKalle, tahi vaan vanhan lintulannan peittämälle,kalliolle niin taajaan, että minä
1858 pieniläntäiseltä pengermältä, johon nuora ulottui kiislavuoren huipulta, kokosin puolentynnyrin mitan
täyteen munia. Kullakin linnulla on vaan yksi, snurenlainen, väriltään ja muodoltaan vaihteleva, harmaa- ja
ruskeapilkkuinen muna. Kun
sitä on vähän aikaa haudottu takertuu siihen paksulta
linnunlantaa josta pyyntimiehet eroittavat haudotut
munat hautoomattomista.
Jos laukaisee pyssyn
kiislavuorta vastaan, lentää
lintuja tuhansittain pesistään
Pohjankiisla.
ulos, eikä kuitenkaan niiden
(Uria Briinnichii Sabine).
luku näy vähentyvän, jotka
jäävät istumaan. Nuo mölskät, lyhytsiipiset linnut putoovat,
pesistään poukahtaessaan, aluksi hyvän matkaa, kunnes ehtivät saada lentämiselle „tarpeellista ilmaa“ siipiinsä. Moni
loiskahtaa tätä ennen veteen, joskus lintuvuoren juurella
kulkevaan veneesenkin.
Alituinen inhoittava kaakoitus ilmaisee kieli-kannon
olevan kiislä-asutuksessa valloillaan, ja kovat kirkunat, joita
silloin tällöin kuulun joukkoon, todistavat, ettei sopu täällä
ole kiitettävällä kannalla. Yhdessä kohden hakee vielä joku
lintu jalan sijaa jo täpötäyteen ahdetulla pengermällä, toi93

Kolmas Luku.

sessa riitelee kaksi lintua omistusoikeudesta munaan, joka
levyiselle kallionreunalle ja joka nyt jankattaessa tipahtaa syvyyteen. Jo
heinäkuun alkupäivinä ovat useammat munat haudottuja.
Elokuun puolivälissä olen nähnyt jääkyyhkysen kokoisia poikia emäänsä seuraavan. Pohjankiisla pesii vielä Waldenö-saarella ja koillismaan pohjoisrannalla, ja siis paljon pohjoisempana 80 °. Huippuvuorilla olen tavannut suurimmat kiislavuoret Lommehayn eteläpuolella Hinlopen Straitiissa, Yan
Mijen Bayn eteläisessä suussa Belsound’illa sekä “Kiislaon tehty ainoastaan muutaman tuuraan

Lunni.

Riskilä.
(Uria grylle L.)

(Mormon arcticus L.)

nokalla" Jäävuonossa. Lintujen paljouden suhteen voi ainoastaan ensiksi mainittu vetää vertoja niille kiislavuorille,
joita tapaa Besimannaja Bayn etelärannalla (72° 54' p. lev.)
ja tätä lahtemaa etelämpänä olevalla osalla Novaja SernIjaa. Pohjankiislan muna on hyvänmakuinen ja linnun liha
samoin, vaikka se tosin maistuu vähän merelliselle. Kaikissa tapauksissa on kiislan liha maukkaampaa kuin haahkan.
Paitsi pohjankiisloja ja jääkyyhkyisiä on ajojäiden seassa
rannikolla kaski lähisukuista lintulajia: lunni (Mormon arc94
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ticus L.) ja riskilä (Uria grylle L.) Lunni-vuoria en tiedä
Huippuvuorilla olevan. Lunni näkyy pesivän siellä vaan
vähin, vaikka sen tapaa vielä saaren pohjaisimmassa osassa.
Novaja Semljalla on se myöskin jotenkin harvinainen. Riskilöitä on sitä vastoin yleisesti, vaikkei koskaan suurissa
parvissa, Huippuvuorten ja Novaja Semljan rannikoilla aina
Parry’n saarelle saakka 80° 40' p. lev., jossa 1861 näin
useampia sen pesiä. Niitä tekevät ne lähelle jyrkkien rantakallioiden laetta. Vuonojen ulapoilla uiskentelevat riskilät
usein parvittani. Niiden liha on melkeen samanmakuista
kuin kiistan, mutta sitkeämpää ja huonompaa; munat ovat
sitä vastoin hyvänmakuisia.
Kiistoja, riskilöitä, lunneja ja jääkyyhkyisiä ei koskaan
tapaa sisämaassa. Nurmikolle ja tasaiselle hiekkarannalle
eivät ne koskaan istahda. Lintuvuorten jyrkät seinät, meri,
pohjajäät, ajojäiden kappaleet ja pienet vedestä kohoovat
kivet ovat niiden elopaikkoja. Ne uivat sujuvasti sekä päällä
että alla veden. Riskilät ja jääkyyhkyset lentävät kiivaasti
ja sujuvasti; kiislat sitä vastoin raskaasti ja huonosti. Viimeksi mainitut eivät sen vuoksi talvella suita muuttaa pesimispaikoiltaan edemmäksi kuin lähimpään sulaveteen, ja
luultava on, ettei kiisla-asutuksia synny paikoille, niissä meri
etäälle rannasta tykkänään jäätyy. Tämä kenties on syynä
siihen, että kiislat ovat Karian-meressä harvinaisia.
Laivaa seuraa polarimerissä melkein aina kaksi lokkilajia, raatelias valkeasiipinen lokki eli Pormestari 1 (Larus
glaucus Briinn.) ja ruumiiltan solakka, nopealentoinen kolmivarpainen lokki (Larus tridactylus L.), ja jos pyyntimies
nousee jollekulle jäälautalle ammuttua hylettä silavoimaan,
ei kauan kestä, ennenkuin joukko lumenkarvaisia, tumman
sini-nokkaisia, mustasäärisiä lintuja istahtaa lähelle saamaan
saaliista osansa.
Se on pohjan kolmas yleinen lokkilaji,
jäälokki (Larus ehurneus Gmel.).
Luonnoltaan ja tavoiltaan ovat nämä lokkilajit sangen
erikaltaisia. Valkeasiipinen lokki on kyllin väkevä puolustamaan muniaan ja poikiaan naalilta. Se pesukin sen
vuoksi tavallisesti helposti luokse päästäväin kallioiden, kukkulain tahi kiviraunioiden lakeilla, halukkaammin kiisla-

1

Tämän nimen ovat hollantilaiset valaanpyytäjät antaneet sille.
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vuorten ja lintusaarten läheisyydessä, joista se käy ryöstämässä naapurin poikia omilleen ruuaksi.
Joskus, esim.
Brandewijnc-bay’lla Huippuvuorilla, pesii valkeasiipinen lokki
joukottain, kiislain kesken, jyrkkäin kallionkylkien pengermillä. Beeren Eilandhlla olen nähnyt sen pesivän juuri
rantapiissä, vieläpä yhdessä kohden jyrkältä kalliolta syöksevän veden kaarenteessa.
Joillakuilla korsilla ja höyhenillä sisustetun pesänsä, jota, ympäristöllä olevasta linnunlannasta päättäen, käyttävät monet vuodet, tekevät ne johonkin kallion- tahi maankuoppaan. Munia on 3 tai 4.
Keitettynä on muna erittäin hyvänmakuinen; sen valkuainen käy keitettäessä hyytelöiseksi puolittain kuulakaksi,
sen keltainen punertavaksi. Poikalinnun liha on valkoista
melkeen kuin kananpojan. Pormestari on yleinen Novaja
Semljan ja Huippuvuorten rannoilla. Kuitenkaan en ole
nähnyt ‘pesää Koillismaan pohjoisrannikolla eikä Seitsensaarilla.
Pohjanperäisissä maissa on kolmivarpainen lokki vielä
tavallisempi kuin valkeasiipinen lokki. Kaukana merellä
seuraa se päiväkaudet laivaa, kierrellen mastojen latvoja ja
joskus
kun tuuli on tulossa, niin uskovat pyyntimiehet
tavotellen lipukkeen huippua. Satamassa oltaessa kokoontuu tavallisesti kolmivarpaisia lokkia laivan ympärille,
siepatakseen mitä syötävätä laivan soskoista löytyy. Ne
pesivät joukottain mutta erikseen muista lintulajeista kiislavuorten jyrkillä pengermillä, ja valitsevat nähtävästi itselleen parahimpia, ketuilta ja myrskyiltä suojattuja osia vuoresta. Pohjoisista linnuista on kolmivarpainen lokki taitavin rakentaja. Sen pesä on nimittäin korsista ja mudasta
sangen tukevasti muurattu. Se pistää suuren pääskysenpesän muotoisena ulos kallionnystyrästä, johon se on kiinnitetty. Korrenpäät ovat tavallisesti sisääntaivutetnt, joten
säännöllisesti pyöreä pesä saa siivon ulkomuodon. Se on
huolellisesti pehmoiseksi sisustettu sammalilla, ruohoilla ja
rakkolevillä, ja sisältää 3 —4 hyvänmakuista munaa. Pehmoisella, lämpöisellä alustalla on kuitenkin haittansakin.
T:ri Stuxberg löysi 1875 vuoden matkalla sellaisesta pesästä 12 hyönteislajia, muun muassa yhdeksän kappaletta

Pulex vagabundus Bobein, yhden kovakuoriaisen, yhden
kärpäsen j. n. e.
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Lokkeja.

Jäälokki, jolle Fr. Martens antaa nimen „E,athsherr“,
raatirnies, tavataan, kuten ensimäinen nimikin ilmaisee, parhaasta päästä ajojaiden seassa tahi jäälauttojentäyttämissä
vuonoissa. Se on oikea jäälintu, jota tuskin sopii vesilinnuksi nimittää, sillä harvoin ui se vedenpinnalla, eikä osaa

sukeltaa enempää kuin sukulaisensa valkeasiipinen ja kolmivarpainen lokkikaan. Hotkoisuudessa vetää jäälokki myrskylinnulle vertoja. Kun on ajojäiden seasta joku suurempi

a. Kolmivarpainen lokki.

b. Jäälokki.

(Larus tridactylus L.)

(Larus eburneus Gmell.)

eläin tapettu, laiminlyö se harvoin tilaisuutta saada nälkäänsä lihalla ja silavalla tyydytetyksi. Paitsi sitä syö se
hylkeen ja mursun lantaa, jonka vuoksi usein näkee kolme
jopa viisikin jäälokkia pitkät ajat hiljaan ja liikahtamatta
istuvan hyle-avennon reunoilla, maltillisesti odottaen hylkeen
tuloa (Malmgren).
Tämän linnun oikeat pesintäpaikat ovat tuskin vielä
tiedossa. Vaikka se on niin yleinen sekä Huippuvuorten
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rannoilla, Seitsensaarista Eteläkapiin saakka, että Novaja
Semljan ja Amerikan pohjoisrannikolla, ei sen pesää ole
tavattu muuta kuin kadesti. WClintock löysi sen vuorina
1853 Kap Krahbe’lta Pohjois-Amerikassa 77° 25' p. lev.,
ja tri Malmgren tapasi sen Murchison bayssa 80 0 2' p.
lev. Malmgrenin löytämät kaksi pesää olivat 23—26 centimeterin levyisiä kuopanneita auhdossa sorassa, jota oli
kokoontunut jyrkästä kalkkikalliosta pistävälle pengermälle.
Kummassakin pesässä oli ainoastaan yksi muna, joka jo

Harvinaisia pohjoisia lokkilajeja.
a. Lams Sabinii Sabine,

b- Larus Eossii Richards.

heinäkuun 30 päivänä sisälsi nntuisen pojan. Huippuvuorilla majailevain jäälokkien pesimispaikkoja tarvittaisiin
epäilemättä sadottani senkokoisia kuin Murchison bayssa.
Jos tähän lisää, ettemme koskaan syksyllä ole nähneet
Huippuvuorilla tämän lokkilajin 1 täysikasvuisia poikia, niin
näkyy minusta, että sen oikea pesimispaikka mahtaa olla
pohjaisemmassa, jonkun vielä tuntemattoman, kenties ainai1 Ainoan
jäälokin' minkä monilla matkoillani Jäämeressä olen poikapu’ussa nähnyt, tarjosi minulle PitlekaiHa 1878 eräs tshuktshi, joka luuli sitä
kiirunaksi. Se oli valkoinen, mustapilkkuinen.
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sella jääpeitteellä ympäröidyn polarimaan rannikoilla. Mainittakoon myös, että Murchison hay Malmgrenin löytäessä
yllämainitut pesät vielä oli jäässä.
Paitsi jo mainittuja lokkilajeja on polariseuduissa joskus, vaikka aika harvoin, tavattu kaksi muutakin lajia, nimittäin Larus Sabinii Sabine ja Larus Rossii Richards.
Vaikka itse ainoastaan yhden kerran olen nähnyt toisen
näistä, (Tshuktshilais-niemirnaalla) toista en ollenkaan, liitän
kuitenkin tähän, tulevaisten jäämeri-matkustajain hyödyksi
kummankin kuvan. Jos niitä tarkasti huomataan nähdään
kenties ett’eivät ne ole niinkään harvinaisia, kuin otaksutaan.
Pohjanperäisissä seuduissa kuuluu kesän aikaan usein
kirpeä ääni ilmasta. Sen päästää joku kolmivarpainen, harvemmin valkeasiipinen lokki, jota variksen kokoinen, tummanruskea, valkorintainen, pitkillä pyrstösulilla varustettu
lintu kiivaasti ahdistaa. Se on sidppopyrstöinen raiska (Lestris parasitica L.), jota norjalaiset pyyntimlehet sanovat
tjufjo’’ksi, nimi johdettu linnun i-o i-o äänestä ja sen varasmaisuudesta. Kun tjufjo, suippopyrstöinen räiskä, näkee
kolmivarpaisella tahi valkeasiipisellä lokilla pipnen äyriäisen,
kalan tahi silavakappaleen, käy se kohta sen kimppuun. Se
lentää nyt erinomaisella kiivaudella ahdistamansa linnun
ympäri ehtimiseen noukkien sitä, kunnes tämä joko päästää
saaliinsa, jonka räiskä kohta sieppaa, tahi istahtaa rauhaan
vedenpinnalle. Paitsi sitä syö tämä räiskä muiden lintujen,
vallankin haahkojen ja hanhien munia. Jos vaan munat
muutamaksi silmänräpäykseksi jäävät vartioimatta, on se
kohta niiden kimpussa, ja osoittaa niinkin suurta rohkeutta,
että ryntää pesiin, joista munia kokoilevat ihmiset juuri
ovat peloittaneet hautoovat linnut pois. Erinomaisen sievästi tekee se reikiä muniin ja hotkaisee niiden sisällön.
Jos kova kiire kiristää, tyhjentää se niin monta munaa perätysten, että se kykenemättömänä lentoon jää paikalleen seisomaan, kunnes oksentaa syömänsä takasin. Haahkasaarelta munia otettaessa ryöstää räiskäkin osansa. Pyydystäjät vihaavat tietysti tätä saaliinjakajata ja tappavat sen,
milloin voivat. Valaanpyytäjät nimittivät sitä „sittahausyystä että luulivat sen ajamalla pakoittavan lokkaksi
keja päästämään lantaansa, jota “sittahaukan
sanottiin
herkkuna nielasevan.
11

,

11
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Suippopyrstöinen raiska pesii matalilla, aukeilla, usein
vesiperäisillä niemillä ja saarilla, ja munii tavallisesti paljaalle maalle yhden tai kaksi munaa. Munat ovat niin
maan karvaisia, että niitä on työläs eroittaa. Koiras oleksii
pesimisen aikana lähellä pesää. Jos ihminen tahi epäiltävä

Räiskiä.
a. Lestris parasitiea L.

b. Lestris Buffonii Boie.

c. Lestris pomarina Tem.

eläin lähestyy pesää, lähtevät molemmat lintupuolisot laahaavilla siivillä kurjasti ryömimään poiskäsin, siten vetääkseen huomiota pesästä pois. Lintu näyttelee siten erinomaisen taitavasti kometiaa, mutta varoo kyllä joutumasta kiini.
Kuten tiedetään on tätä lintulajia kaksi värimuunnosta,
toinen yksivärinen ruskea, toinen ruumiin yläosalta ruskea,
102

'llctiskiä. Pohjantiira.

alta valkoinen. Yksivärisen muunnoksen olen nähnyt ainoastaan yhden kerran, nimittäin vuonna 1858 BelsouncVissa.
Muut näkemäni monet sadat suippopyrstöiset räiskät ovat
kakki olleet kurkultaan ja ruumiin alapuolelta valkoisia.
Se on Huippuvuorilla ja Novaja Semljalla yleinen, mutta
ei suittane pesiä Koillismaan pohjois-osassa. Paitsi nyt
mainittua lajia on kaksi muutakin jotenkin harvinaista:
leveäpyrstöinen raiska (Lestris pomarina Te m.) ja tunturiräiskä (Lestris Buffonii Boie). Jälkimäisellä, joka kauempana idässä on paljon yleisempi kuin Huippuvuorilla, on
nerkompi ruumiinrakennus ja kaksi hyvin pitkää pyrstösulkaa.
Näiden lajien elontotapaa en ole ollut tilaisuudessa tarkastaa.
Samoin kuin suippopyrstöinen räiskä ahdistaa kolmivarpaista ja valkeasiipistä lokkia, vainoo pieni, nopealentoinen ja rohkea pohjantiira (Sterna macroura Naum.) sitä
vuorostaan erinomaisella vihalla. Tämä kaunis lintu on
hyvin yleinen Huippuvuorten rannikoilla, mutta Novaja
Semljalla jotenkin harvinainen. Se pesii joukottani matalilla, ruohottomilla, hiekan tahi someron peittämillä maakannakkeilla ja saarilla. Munat, jotka lintu munii paljaalle
maalle, ovat väriltään niin jäkälöittyneiden mukulakivien
kaltaisia, että niitä on kiviköstä vaikea eroittaa, ja vielä
vaikeampi on huomata munasta hiljan lähtenyttä poikaa,
joka ohuissa untuvissaan makaa kohdastaan kylmillä kivillä.
Lyhyet jalkansa ja pitkät siipensä tekevät tiiran käymisen
hankalaksi. Se ei siis kykene puolustamaan pesäänsä samalla tavalla kuin suippopyrstöinen lokki, mutta tämä ruumiiltaan pienin kaikista polarimaiden vesilinnuista käy sitä
vastoin kärevästi kaikkien kimppuun, jotka rohkenevat lähestyä sen pesää. Lintu kiertelee vihoissaan rauhanrikkojata ja iskee aina välin niin tulisessa vauhdissa hänen
päänsä ohitse, että joka silmänräpäys täytyy pelätä sen
terävätä nokkaa.
Paitsi lueteltuja vesilintuja tapaa pitkin rannikkoja
kaksi haahkalajia, tavallinen haahka (Somateria mollissima
L.) ja pulska haahka (Somateria spectahilis L.). Edellinen
pesii parhaasta päästä matalilla saarilla, joita sula vesi jo
munimis-ajan alusta ympäröi ja siten suojaa pitkin maita
kuleksivilta naaleilta. Untusaaret Hornsalmella ovat haahkarikkaimmat mitä olen Huippuvuorilla tavannut. Vuonna
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1858 siellä käydessäni oli näillä saarilla pesiä niin tiuhassa, että täytyi astuksella suurella varovaisuudella välttääkseen munien rikkitallaantumista. Niitä on kussakin pesässä 5 —6, joskus enemmänkin. Pyyntimiehet tietävät nimittäin kertoa, että naarashaahkat varastelevat toistensa
munia. Itse olen haahkan pesässä nähnyt Anser hernicla’n
munia. Naaras hautoo munia, mutta komeavärinen koiras
on lähellä pesää valveella ilmaisten milloin vaara uhkaa.
Pesänsä on pehmeä, untuvainen. Pesistä saadaan paraat
untuvat; kuolleista linnuista nypityt eivät ole niin hyviä.

a.

haahkan.pää, h. pulskan haahkan pää, c. sepelhanhen pää,
d. valkeaposkisen hanhen pää.

Kun naarasta ahdistetaan pesästään pois, peittää se kiireemmiten munansa untuvilla, ja laskee pesäänsä pahanhajuista
nestettä, jonka ilkeä löyhkä tuntuu hiljan otetuissa munissa
ja untuvissa. Löyhkäävä aine haihtuu kuitenkin kokonaan
ilmassa muutamissa tunnissa. Haahkoja oli vuosia sitten
sangen runsaasti Huippuvuorilla l mutta niiden luku on
viime vuosina suuresti vähentynyt ja supistuu supistumistaan, kunnes kenties piankin joutuvat sukupuuttoon, ellei
,

1
Haahkan-untuvia tuotiin polarimaista Tromsifsen vuonna 1868 540,
1869 963, 1870 882, 1871 630, 1872 306 kilogrammia. Koko vuodentulon voi

arvata kolmeksi sen verraksi.
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Pulska haahka.

sitä vallattomuutta rajoiteta, jolla sekä haahkain munia
ryöstetään että lintuja, usein vaan surmaamisen halusta, tapetaan. Myöskin Novaja Semljalla on haahka yleinen. Se
pesii jotenkin suurin määrin esim. Karmakul bay’ssa olevilla .korkeilla saarilla. Haahkan liha ei tosin maistu paljon merelliselle, mutta on karkeampata ja ison joukon huonompata kuin kiislan liha. Vallankin on hautovan naaraksen liha melkein kelpaamatonta.
Pulska haahka on tavallista haahkaa harvinaisempi.
Huippuvuorilla nimitetään sitä “Grönlannin haahkaksi ',
Grönlannilla „Huippuvuorten haahkaksi joka näkyy todistavan, ettei se ole kummassakaan paikassa täysin kotiutunut. Novaja Semljalla on niitä sitä vastoin enemmän. Ainoastaan yhden kerran olen nähnyt tämän linnun pesiä,
nimittäin vuonna 187 S Akselin saarilla Relsoundhssa, jossa
se silloin vähin määrin pesi tavallisen haahkan seurassa.
Vuosina 1858 ja 1864 samalla paikalla käydessäni, ei sen
pesiä löytynyt sieltä. Mahdollisesti on sen oikea pesimispaikka Novaja Semljalla olevain järvien rannoilla jonkun
matkaa meren rannikosta. Pyydystäjät sanovat sen munia
paremmanmakuisiksi kuin tavallisen haahkan. Ne ovat kooltaan vähän pienempiä ja väriltään heleänvihreäisempiä.
Untusaarilla pesii paitsi haahkoja myöskin pitkäkaulaisia, päältä mustan ja ruskeanharmaan-kirjavia Sepelhanhia
(Anser bernicla L.). Turhannäköisiin pesiinsä, joita on siellä
täällä haahkojen untuisten pesien seassa, tekevät ne 4—5
valkoista munaa. Tätä hanhilajia tapaa enin sulkasadon
aikana lammikoissa lähellä rannikkoa, esim. BelsoundTn ja
Jäävuonon välisellä rannikolla ja Hanhimaalla. Pyydystäjät
nimittävät niitä „turkinpyiksi“, joka eksyttävä nimi vietteli
minua 1873 nousemaan maalle Jäävuonon eteläpuolella olevalle rannikolle, jossa piti oleman turkinpyitä kosolta. Maalle
päästyäni tapasin vaan sulkasatoisia sepelhanhia. Sepelhanhet hakevat elatustaan maalta ja järvistä enemmän kuin
merestä, jonka vuoksi niiden liha ei olekaan merirasvaista.
Paitsi hautovan naaraksen lihaa, joka on laihaa ja sitkeätä, on se hyvänmakuista. Munat ovat parempia kuin
haahkan.
Huippuvuorilla tapaa myöskin sepelhanhea läheisen lajin, nimeltä Anser leucopsis Bechst. Siellä on se jotenkin
I

11

,
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harvinainen, mutta Novaja Semljalla yleisempi. Viimeksi
mainitussa seudussa on kolmaskin hanhilaji komohanhi (Anser segetum Gmcl.), jota pyydystäjät nimittävät „harmaaksi
hanheksi ja ~isoksi hanheksi Huippuvuorilla on läheinen
laji, Anser hrachyrhynchus Baillon. Nämä hanhet ovat
haahkaa ja sepelhanhea paljon suuremmat ja kyllin väkevät
1'

11

.

pitämään naalille puolensa. Ne pesivät tavallisesti korkealla jossakin sammal- tahi ruokokosteikossa, rantavuorten
louheikoissa tahi jonkun rantapengerman laella vuonojen
sisälaiteilla. Sulkasadon aikana kokoontuvat komohanhet
suurin parvin rannikolla oleviin pieniin järviin. Tämän hanhilajin liha on herkkuisempaa kuin tavallisen ajohanhen ja
merellisen makua ei siinä tunnu nimeksikään. Vesilinnuista,
joita kesäiseen aikaan kihisee Novaja Semljan rannikoilla,
mainittakoon vielä alli ja pikku joutsen. Älli (Fuligula
glacialis L.) on Huippuvuqrilla harvinainen, mutta sangen
tavallinen Novaja Semljalla ja Karian meressä, jonka rannikoilla se kesällä oleksii suurissa parvissa. Pikku Joutsen
(Cygnus Bewickii Yarr.) on muodoltaan ja väriltään pohjan
jaloin lintu. Olen jo tehnyt kertomuksen niiden pesistä,
joita Hanhimaalla tapaa sangen paljon. Tämä lintu on
lumivalkea, tavallista joutsenta vähän pienempi, josta se
myöskin eroaa henkitorven ja rintalastan harjan rakennuksen
suhteen. Sen lihaa sanotaan karkeaksi eikä juuri hyvänmakuiseksikaan.
Maalinnut ovat pohjanperäisissä seuduissa sekä lajien
että paljouden suhteen, vähälukuisempia kuin vesilinnut.
Jotkut lajit ovat kuitenkin hyvinkin suurilukuisia. Jos melkein missä tahansa laskee maalle, näkee joitakuita pieniä
harmaanruskeita kahlaajoita juoksentelevan rantapiissä, joskus
parittain, joskus taas kymmenin tahi kaksinkymmenin joukossaan.
Se on pohjan yleisin kahlaaja, merisirriäinen
(Tringa maritima) nimeltä. Se syö kärpäsiä, hyttysiä ja
muita maahyönteisiä. Linnun täysinäinen kupu osoittaa,
että se löytää ruokansa sellaisissakin seuduissa, missä hyönteistutkijalla on täysi työ löytää edes joitakuita hänen
tutkimusalaansa kuuluvia eläinmuotoja. Merisirriäinen munii neljä tai viisi munaa pieneen, somaan, kuivista korsista
rakennettuun pesäänsä, jonka se,tekee ruoho- tahi nevalakeelle vähän matkaa merestä. Sekin koettaa suojella mu106

Pikku joutsen. Vesipääskynen.

maan samanlaisilla tempuilla kuin suippopyrstöinen raiska.
Sen liha on erittäin hyvänmakuista.
Merisirriäisen seurassa näkee usein vähän suuremman
kahlaajan eli oikeammin kahlaajan ja uimalinnun välikön.
Se on kaunis leveänokkuinen vesipääskynen (Phalaropus fuli-

Pikku Joutsen.
(Cygnus Bewickii Yarr .)

Oygnus Bewiokii’n rintalasta,
osoittava henkitorven omituista asemaa. YarrelVin mukaan.

carius Bonap.). Huippuvuorilla ei se ole harvinainen ja Asian
pohjoisrannikolla on se kenties tavallisin lintu. Minä arvelen siis, ettei sitä puutu Novaja Semljaltakaan, vaikka siellä
näihin asti on huomattu vaan sen lähisukulainen, kaitanokkainen vesipääskynen (Phalaropus hyperboreus Lath.). Tätä
107

Roiman Lohi.

lintua sopisi pitää aviorakkauden mallikuvana, niin hartaasti
seuraavat koiras ja naaras toisiaan. Ruokaa etsiessään
rantalätäköistä tekevät ne tavallisesti seuraa polvitellen
sinne tänne, joten aina yälin pyyhkäsevät toistensa vieritse,
ja jos toinen ammutaan palaa toinen pian kaivattua puolisoaan etsimään. Se kiertelee tuskissaan kuollutta ystäväänsä ja nyhkäisee sitä Houkallaan saadakseen sitä nousemaan. Pesästään ja poikiensa mukavuudesta ei se kuitenkaan näy pitävän kovin suurta huolta, siitä pesästä päättäen, jonka Duner 1864 löysi BelsoundMsta. Pesäpaikan
merkitsi kolme munaa, jotka ilman vähintäkään alustaa
olivat kylmille kivisärpäleille munitut. Yesipääskysen liha
on erinomaisen hyvää samoin, kuin kysymyksen-alaisissa seuduissa olevain muidenkin kahlaajain, jotka eivät nyt kuitenkaan voi tulla puheeksi.
Rantamaata samotessaan kuulee usein kiviraunioilla ja
haljenneilla kallioilla iloista liverrystä. Siellä livertelee vanha
tuttava kotimaasta, jokaisen pohjoismaalaisen hyvin tuntema
pulmunen eli hmisirkku (Emheriza nivalis L.). Nimi on
paikalleen osattu, sillä talvisaikaan oleksii tämä soma lintu
niin etelässä Skandinavian niemimaalla kuin luntakin on,
ja siirtyy kesäksi pohjoiseen Lapin lumirajaan, pohjoisSipirian tuntureille tahi Huippuvuorten ja Novaja Semljan
rannoille. Siellä tekee se ruohosta, höyhenistä ja untuvista mukavan pesänsä, mieluummin ruohotasangon ympäröimän kiviraunion sisään. Ilma soi tämän pienen iloisen
linnun viserryksestä, joka täällä vaikuttaa mieleen sitä enemmän, kuin se on pohjan perillä ainoa linnunlauluksi luettava. 1
Huippuvuorten sisämaassa tapaa joskus vuorten rinteillä erään kanalinnun, nimeltä Huippuvuorten kuruna (Lagopus hyherhoreus Sund.). Taimurmaalla ja koko Asian
pohjoisrannalla on toinen, läheinen laji. Luultava on siis,
ettei sitä puutu Novaja Semljaltakaan, vaikkumme näihin
asti ole nähneet sitä siellä. Huippuvuorilla oltiin ennen
vuotta 1872 nähty vaan yksityisiä lintuja tätä lajia, mutta
iloksemme löysimme mainittuna vuonna talviasumuksemme
1
Jo Novaja Semljan etelä-osassa tapaa paitsi pulmusia muitakin laululintuja, esim. lapinsirkun (Emberiza lapponica L.) ja kellolinnun (Alauda alpestris L.). Ne pesivät jonkun pensaan, mättään tahi kiven juuressa, sangen
huolellisesti tehdyissä, kukoilla ja höyhenillä sisustetuissa pesissä, eivätkä ole
harvinaisia.
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läheltä, kohta 80:nen leveysasteen eteläpuolelta, oikean kiirunatunturin. Siinä oli lintuja luultavasti tuhansittain, ainakin ammuttiin sieltä talven kuluessa pari sataa kappaletta. Luultavasti pesivät ne siellä kesällä kivien alla, ja
viettävät talvensakin kivien koloissa, varmaankin ajoittain
ollen puolitainnoksissa.
Huippuvuorten kiirimän elantotapa on siis vallan eroavainen skandinavilaisten riekkojen el antotavasta, ja sen lihalla
on myöskin toinen raaku. Se on nimittäin erinomaisen li-

Kiirunatunturi.

Mosselbay Huippuvuorilta, A. EnvalVin kesäkuun 21 päivänä 1873
tekemän valokuvan mukaan.

hava, ja sen liha maistuu sekä teeren että lihavan hanhen

lihalle k

Tästä voi ymmärtää sen olevan hyvää.
Kun minä syksyllä 1872 palasin Wijdehayn rantaa
pitkin tekemältäni matkalta, tapasin yhden pyssymiehis1 Myöskin
Hedenström sanoo (Otrywki o Sibiri, Pietari 1830 s. 130),
että kiiruna talvehtii Uuden Sipirian saarilla, ja että se siellä on lihavampi ja

mureampi kuin mantereella.
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tämme, joka kantoi kädessääh valkoista mustankirjavata
lintua, jota arveli „hyvin suureksi kiirunaksi“. Hän oli
kuitenkin suuressa erehdyksessä, sillä kantamansa otus ei
ollut kiiruna, vaan talvella samoin kirjattu lintu, tunturipöllö, pyydystäjäin jäähallia (Strix nyctea L.). Se pesii ja

talvehtii nähtävästi Kiirunavuerella, jota se näkyy pitävän
kana-aittanaan. Tunturipöllö on niin saaliinsa näköinen,
että tämä tuskin ymmärtänee karttaa surmaansa. Huippuvuorilla on tunturipöllö kuitenkin hyvin harvinainen,
mutta Novaja Semljalla ja
Asian pohjoisrannikolla
missä sopuleja, joita puuttuu

Huippuvuorilta, tapaa

laumottain
on se yleinen. Se istuu tavallisesti
liikahtamatta aukealla vuorenrinteellä, josta sen valkoinen väri pistää etäälle
silmään. Kirkkaassa päiväpaisteessakin näkee se, päinvastoin kuin muut pöllöt,
sangen hyvästi. Se on tavattoman arka ja siis vaikea saada ammutuksi. Kiiruna ja tunturipöllö ovat
ainoat linnut, jotka tieten
Tunturipöllö.
(Strix Nyctea L.)
talvehtivat Huippuvuorilla,
ja ovat myöskin molemmat
Hedenströmin mukaan kotimaisia Uuden Sipirian saarilla
(Otrywki o. Sibiri s. 112).
—■

Europan viljellyissä seuduissa ovat suuremmat nisäeläimet niin harvinaisia, ettei moni ihminen eläessään ole
nähnyt niinkään suurta kesyttämätöntä nisäkästä kuin koira.
Niin ei ole laita pohjan perillä. Suurempien nisäkkäiden
luku on täällä tosin vähentynyt 17 vuosisadasta, jolloin
20 —30 tuhatta miestä niistä saivat elatuksensa, mntta
vieläkin elättää Novaja Semljalta ja Huippuvuorilta saatu
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Peura.

saalis monta sataa pyydystäjää,
päivääkään, ettei näiden saarten
mursua, peuraa tai jääkarhua.
polarimatkustajan elosta ja olosta

ja harvoin kuluu kesällä
rannoilla näe hylettä tai
Saadakseen oikean kuvan
on välttämättömän tarpeellinen luoda silmäys polariraaiden nisäkästenkin elantotapaan.
Minä aloitan peurasta. Tämän kasviasyövän eläimen
tapaa vanhassa mailmassa niin pohjoisessa kuin on maatakin. Payer ei tosin havainnut sitä Frans Josephin maalla,
mutta rae näimme Kap TsheljuskiiTillä peuranjälkiä savessa;
peuran jäännöksiä on löydetty Novaja Semljan pohjoisimmasta
osasta Barentsin talvisataman luota. Huippuvuorilta itään
olevalta Kuningas Kaarlon maalta ampuivat norjalaiset pyydystäjät joitakuita peräti rasvaisia peuroja, ja joitakuita
vuosia sitten oli niitä vielä jotenkin paljon Koillismaan
pohjoisrannalla ja vieläkin pohjoisemmassa Castrenin, Parry’n, Martens’in ja PhilippTn saarilla. Vaikka nämä seudut
ovat 80 ja 81 0 p. lev. välillä, näkyvät peurat täällä hyvin
menestyvän ja saavan ruokaa tuulten paljastamilta vuorenrinteiltä ehdoltaan, siitä päättäen että ampumamme eläimet
olivat hyvässä lihassa ja että peuranjälkiä ja peuranpolkuja
tavattiin kosolta Castrenin saarella toukokuussa 1873. Ei
myöskään näy 40°—50° talvipakkanen olevan näille, etelän
hirvien sukulaisille haitallinen. Norjalakienkin peura kestää
Huippuvuorten talvea. Kesällä 1875 ampuivat nimittäin
eräät pyydystäjät joitakuita kuohittuja poroja, joita 1872
toin mukanani Huippuvuorille ajoporoiksi, ja jotka silloin vähän aikaa maalle laskemisen jälkeen karkasivat meiltä. Ne
kävivät ammuttaessa laitumella villipeurojen seurassa ja olivat
niinkuin nekin hyvin lihavia. Kumma on että vaikka peuroja
ahdistetaan niin ankarasti Huippuvuorilla \ on niitä siellä
kuitenkin paljon enemmän kuin pohjoisella Novaja Semljalla
ja Tairnur-memiraaalla. Myöskin eteläisen Novaja Semljan
alavalla osalla, missä on hyvät kesälaitumet, on peuroja
niin vähän, että siellä tuskin voi tulla niiden ammunta ky-

o

Yksin Tromsö’n pyydystyslaivat toivat kotia vuonna 1868 996, vuonna
vuonna 1870 837 peuraa. Jos tähän lasketaan lisäksi kaikki peurat, jotka ammutaan keväällä eivätkä tule mihinkään lukuun, ja muistetaan, että
Tromsö’stä lähtee vähemmän pyydystyslaivoja kuin Hammerfesfistä, ja että
peuran-ammuntaa harjoittavat muidenkin kaupunkien pyydystäjät ja matkailijat,
niin sopii otaksua, että vähintäinkin kolme tuhatta peuraa kellistettiin kunakin
mainittuna vuonna. Ennen oli peuran-ammunta vieläkin tuottavampaa, mutta
on vuodesta 1870 jotenkin vähentynyt.
1

1869 975 ja
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symykseen. Vasta pohjoisemmassa, Matotsh’kin SharTn molemmin puolin, on niitä vähän runsaammin.
Ansainnee mainitsemista, ettei Novaja Semljan pohjoisosassa kolme vuosisataa sitten, jolloin siellä ensi kerta kävi
ihmisiä, näy olleen peuroja enemmän kuin nykyiseen aikaan.
Kertomuksessa Barentsin kolmannesta matkasta {de Veer,
Diarium nauticura: 21 p. kesäkuuta 1596) sanotaan selvästi: „Tässä mainittakoon että, vaikka se maa, jota me
pidämme Grönlantina (nykyiset Huippuvuoret), on 80:nen
leveysasteen kohdalla, kasvaa siellä kuitenkin runsaasti lehtiä ja ruohoa ja siellä on kasvinsyöviä eläimiä, sellaisia kuin
peurat kun sitä vastoin Novaja Semljalla, 76 leveysasteen
kohdalla, ei ole lehtiä eikä ruohoa eikä myöskään kasviasyöviä eläimiä
Sittemmin löydettiin kumminkin peuran
jälkiä läheltä talviasumustakin; muun muassa tapettiin karhukin, joka oli syönyt peuran.
Huippuvuorilta ovat ensiksi hollantilaiset ja englantilaiset, sittemmin venäläiset ja norjalaiset suuresti vähentäneet peuroja. Saaren luoteisesta kulmasta, jossa hollantilaiset keittivät merellistä, on se joutunut melkein sukupuuttoon 1 Jäävuonolla on niitä vielä paljon ja epäilemättä lisääntyisivät ne pian, jos niille suotaisiin rauhaa.
Syyksi ettei niin ahkera pyydystys kuin se, jota vuosi
vuodelta Huippuvuorilla harjoitetaan, ole voinut saattaa peuroja sukupuuttoon, on myöskin otaksuttu että toisia tulisi
Novaja Semljalta sijaan. Tultuani lähemmin tuntemaan
peuran esiintymistä Novaja Semljalla, ei tämä selitys mi,

11

.

.

1 Kun Huippuvuoret ensiksi kartoitettiin, tehtiin monelle, paikalle
nimi
peuran nimestä, joka osoittaa, että peuroja silloin mahtoi olla runsaasti ja enimmäkseen sellaisilla paikoilla, joista niitä nyt tykkänään puuttuu. Sitä vastoin ei
englantilaiset eikä hollantilaiset matkustajat 16 vuosisadalla nähneet mitään
peuroja Novaja Semljalla. Ruotsalainen retkikunta ei 1875 nähnyt peuroja ollenkaan tämän saaren länsirannalla Karmaknl bayn eteläpuolella, mutta Besimannaja bayssa ja Matotshkin-salmella ammuttiin niitä koko joukko. Kun jotkut
tunnetun, norjalaisen pyydystyskaptenin Sievert Tobiesen’in seuraajista vuonna
1872—73 olivat pakoitetut viettämään talvea Pohjoisen Hanhiniemen luona,
ampuivat he talven ja kevään kuluessa ainoastaan 11 peuraa. Muutamat venäläiset, jotka tapaturmasta tulivat viettämään kuusi vuotta perättäin jossakin
Stans ForelamVin (Maloy Broun) rannalla ja jotka koko tämän pitkän ajan
saivat hankkia elatuksensa pyssyttä (maalle noustessaan oli heillä vaan kahteentoista latinkiin ruutia ja luoteja), olivat, kun elossa olevat kolme henkeä vuonna
1749 löydettiin ja vietiin pois, kaikkiaan tappaneet kaksisataa viisikymmentä
peuraa. (P. L. le Roy, Relation des avantures arrivees k quatre matelots Russes jettes par une tempåte pres de Flsle deserte d’Ost-Spitzbergen, sur laquelle
jls ont passe six ans et trois mois. s. 1. 1766).
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nusta pidä ryhtiä. Jos siis peuroja tulee Huippuvuorille
muualta, johon suuntaan todellakin jotkut seikat viittaavat,
niin tulee niitä jostakin pohjoisen-koillisessa olevasta, vielä
tuntemattomasta polariraaasta. Muutamat pyydystäjät arvelevat tätä tuntematonta maata asutuksi, syystä että usein
ou sanottu Huippuvuorilla tapetun merkittyjä peuroja. Ensimäisen tiedon tästä antaa Witsen (Noort ooster gedeelte

Penralaidun.

Green harbour Huippuvuorilla, A. Envallin heinäkuun 20 p. 1873
tekemän valokuvan mukaan.

van Asia en Europa, 1705, II s. 904) kertoen että peurojen sarvet ja korvat olivat merkityt, ja itse olen kuullut,

Norjassa peuranhoitoon hyvin harjaantuneiden pyyntömiesten väittävän Huippuvuorilla ampuneensa peuroja, joiden
korvat ovat olleet leikatut. Luultavasti ovat näiden peurojen korvat vaan olleet pakkasen panemia. Ettei Huippu113
Nordenskiöld

,

Verjaretki.
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vuorilta kuleksi peuroja Novaja Semljalle näkyy jo siitäkin,
että Huippuvuorten peura pienemmän kokonsa, lyhyemmän
päänsä ja jalkainsa, sekä nykevämmän ja lihavamman ruumiinsa puolesta eroaa Novaja Semljan peurasta.
Parahiten on villipeura tunnettu Huippuvuorilla. Kesällä oleskelee se ruohotasangoilla jäättömissä laaksoissa,
syksyllä myöhään siirtyy se, pyyntimiesten ilmoitusten
mukaan, merenrannikolla tuulten kasaamia leviä syömään,
ja palaa talvella jäkälöittyneille vuoriharjanteille sisämaahan, missä se näkyy hyvin menestyvän, vaikka pakkanen siellä talvisaikaan mahtaa olla ankaran ankarata. Peurat ovat vielä keväällä rannikolle palatessaan jotenkin hyvässä lihassa, mutta laihtuvat muutamissa viikoissa, kun
hanki peittää lumen ja vuorten rinteet käyvät jäätikölle,
niin laihaksi että niitä tuskin käy syöminen. Kesällä lihovat ne taas äkkiä ja ovat syksyllä niin lihavia, että syöttökarjan näyttelyssä kieltämättä saisivat palkinnon. Tromsö’ll
museossa säilytetään Kuningas Kaarlen maalta ammutun
peuran selkäranka', jonka lautasella näkyy olleen rasvaa 7—B
centimeterin paksulta. Peurat ovat sangen arkoja sellaisilla seuduilla, joissa niitä on ahdisteltu; kuitenkin pääsee
kontaten niitä ampumaan, jos maa on vähänkin epätasaista
ja jos vaan varoo sen, ettei lähesty päältä tuulen. Kiiman
aikana, joka on syksymyöhällä, tapahtuu joskus että peurasonni käy metsästäjän päälle.
Huippuvuorten peuraa ei vaivaa peuran-permot (tuumanmittaisia, eläimen nahan alla muodostuvia kärpäis-toukkia) jotka pahoin rasittavat Lapin ja Novaja Semljan peuraa. Ei mikään niistä kulkutaudeista, jotka viime aikoina
ovat pohjois-Europan pcuralaumoissa raivonnet, koskaan
taikka ei ainakaan viimeisinä 50 vuotena ole ollut Huippuvuorilla liikkeellä.
Jääkarhuja tapaa enimmäkseen kulkujäiden ympäröimillä rannikoilla ja saarilla, usein myöskin jääkentillä kaukana meressä. Kulkujäiden seasta löytävät ne nimittäin
enimmän saaliinsa. Tätä nykyä on jääkarhu jotenkin harvinainen Huippuvuorten ja Novaja Semljan lounais-rannoilla,
jotka kesällä ovat melkein jäättömiä, mutta yleisempi näiden saarien pohjoisissa, miltei aina jäiden ympäröimissä
osissa. En ole minäkään Huippuvuorten länsi rannikolla
114
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Horn-salmella, Bel-salmella, Jäävuonolla, Forelandsalmella ja Kings BayJla maalle noustessani koskaan nähnyt ainoatakaan karhua. Sitä vastoin nähtiin karhuja melkein jokaisessa pysäyspaikassa sillä venematkalla, jonka 1861
tein Torellin kanssa Hinlopen Straifissa ja pitkin Huippuvuorten pohjoisimpain saarten rannikkoja, niinkuin myöskin
Palanderin ja minun keväällä 1873 Koillismaata reellä kiertäessämrae. Muuten näkyy jääkarhuja olevan pitkin Asian ja
Amerikan pohjois rannikkoa sitä enemmän jonka pohjoisempaan menee. Joskus on joku jääkarhu aluksi jäätä ja
sitten uiden tullut Norjan pohjoisrannalle saakka, esim.
maaliskuussa 1853, jolloin, Tromsö’n Stiftstidende lehdessä
olleen ilmoituksen rankaan (N:o 4 vuodelta 1869) yksi tapettiin Kjöllevuonossa Itä-Ruijassa.
Karhu ei ole vaikea saatava. Huomattuaan ihmisen
lähestyy se tavallisesti saaliin toivossa, suikeasti poloitellen
olevalla

sinne tänne, siten salatakseen tiensä ja aikeensa. Tätä tehdessään kiipee se usein jäälohkareille tahi nousee takajaloilleen siten näköalaansa laajentaakseen, tahi seisahtuu se
tykkänään, varovasti nuuskien joka taholle, ikääkuin se
ympäröiviä esineitä tutkistellakseen luottaisi enemmän kuonoonsa kuin silmäänsä. Jos se luule hylkeen olevan edessään, ryömii se pitkin jäätä, ja sanotaan sen silloin etukämmenellään peittävän suuren mustan kuononsa, ainoa ruumiinosa,
joka eroittaa sen valkoisesta jäästä. Jos vaan seisoo kohdallaan, lähestyy karhu siten niin liki, että sen voi joko
ampua parin pyssynraitan päästä tahi, pyyntimiesten neuvon mukaan, pistää keihäällä kuoliaaksi.
Jos aseettomana
ja
kohtaa karhun, saa sen huitomalla
huutamalla pakenejos
itse lähtee pakoon on se kohta perässä.
maan, mutta
Jos karhun saa haavaan, pakenee se heti. Usein panee se
kämmenellään lunta haavalle; joskus kaivaa se hengen hieverissä etujaloillaan kuopan lumeen, ja kätkee päänsä siihen.
Ankkurissa oltaessa ui karhu joskus laivalle, ja teltassa majaeltaessa etäisillä seuduilla, käy se yön aikaan
sitä nuuskimassa ja on vielä aamulla nousun aikaan usein
näkyvissä. Minä muistan vaan yhden kerran, jolloin karhu
on uskaltanut tirkistää asutun teltan sisään. Se tapahtui
Kane’n matkalla. Silloin säikähti se sytytettyä tulitikkua.
Itse olen minä toverilleni monet yöt ilman vartiota majael115
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lut seuduilla, joilla karhu nukkuessamme epäilemättä kierteli majapaikkaamme, ja tulikin tavallisesti kokin aamulla
kahvia keittäessä ampumatkalle.
Ihmeellinen halu on karhulla sitä vastoin käydä muonavarastoja, laivahylkyjä ja rannalle jätettyjä veneitä tarkastamassa. Useammat polarimatkustajat tietävät kertoa mer-

Jääkarhuja.

G. MutzeUin

Berlinissä kuvaamia.

lällisiä tapauksia sellaisista tiloista. 1864 vuoden matkalla
kävi esim. suuri karhu tarkasti tutkimassa teltalla peitettyä venettä, jonka muutamiksi tunniksi jätimme vartioimatta Suurvuonon pohjaan. Se söi suuhunsa taidolla valmistetun peuranpaistin, repi varavaatteet repaleiksi, heitti
laivakorput hajalleen y. m., ja kun illalla palattuamme
olimme koonneet kampsumme, paikanneet telttamme ja pan116
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noet maata, palasi sama karini jälleen ja anasti nukkuessamme kaiken peuranlihan, minkä seuraavan päivän varaksi
olimme viedyn paistin sijaan valmiiksi keittäneet. Eräällä
englantilaisella, Franklinin etsimistä varten tehdyllä retkellä ammuttiin kerran karhu, jonka vatsasta muun muassa
löydettiin läheiseen säilytyspaikkaan kätketty kiinne-laastari. Suuria liiviäkin saa karhu poisvieritetyksi, mutta
jäätyneesen hiekkaan ci sen kynnet pysty.
Jääkarhu on hyvä uimaan, mutta ei se kuitenkaan
uimalla ennätä venettä pakoon. Kun on vene ja reippaat
soutomiehet saapuvilla, on se saatuna, jos se kuten usein
tapahtuu vaaran uhatessa syöksee mereen. Siellä on se,
pyyntimiesten sanan mukaan, „yhtä helppo lyödä kuoliaaksi
kuin Emäsika“, mutta täytyy kiireesti harppuunilla tahi
muulla tavalla saada kuollut karhu käsiinsä, muuten uppoo
se, ellei se ole hyvin lihava.
Tromssiin pyydystyslaivat toivat 1868 20, 1869 53,
1870 98, 1871 74 ja 1872 38 karhua kotia. Tästä voi
päättää, että norjalaiset pyyntimiehet vuosittain tappavat
keskimäärin kumminkin sata karhua Merkittävä on, ettei
näin suuressa joukossa koskaan ole tavattu tiinettä naarasta
eikä hiljan poikinutta emäkarhua. 1 Se näkyy tiineenä ollessaan asuskelevan piilossa, kenties jossakin jääluolassa sisämaassa.
Ei olla oikein selvillä josko jääkarhu samoin kuin
maäkarhu talvella makaa pesässä. Siltä kuitenkin näyttää.
Se katoaa esim. pimeällä ajalla melkein tykkänään talvehtemispaikoilta, ja lumen alta on joskus löydetty sen piilopaikkoja. Kerran astui Tobiesen toisen jalkansa sellaiseen
piilopaikkaan, suureksi hämmästykseksi sekä tälle monta
kovaa kokeneelle pyyntimiehelle itsellensä että karhullekin.
Sanotaan myöskin että karhu pimeellä ajalla siirtyy
jäänsyrjälle elatustaan etsimään. En tiedä miten asian
laita lieneekään, mutta toista tietäisi se, ettei talviasuntomme
tienoilla MosselbayTla 1872—-1873 nähty muuta kuin yksi
ainoa karhu sulan meren läheisyydessä. Sitä vastoin näin
minä niitä Palanderin kanssa melkein joka päivä Koillis1
Itä-Grönlannissa 1869—1870 talvehdittaessa näki t:ri Pansch kerran
emäkarhun, jolla oli pienet pojat (Die zweite dcutsche Nördpolarfahrt. Leipzig
1873-1874. N. 2, s. 157).
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maan pohjoispuolella olevalla, kovaksi jäätyneellä merellä,
jolla oli karhujälkiä ristin rastin ja niiden rinnalla linkeröiviä ketunjälkiä. Hylkeen-avantoja ei siellä ollut, ja vaikea on siis käsittää, miksi karhut olivat valinneet juuri
tämän aution seudun olopaikakseen. Täällä tapetut karhut
olivat niin tavattoman laihoja, että niistä saatu rasva tuskin kelpasi rekikunnan keittimeen polttoaineeksi.
Saalista lavealta etsiessään tekevät tavallisesti koiraskarhu, yksi tai kaksi isohkoa poikaa ja emäkarhu seuraa.
Missä on tapettujen mursujen, hylkeiden tahi maitovalaiden
raatoja kosolta kasattu, siellä näkee joskus karhuja enemmänkin, muutoin tapaa niitä harvoin suuremmissa laumoissa.
Ennen nosti jääkarhu jäämerimatkustajoissa kauhua,
mutta nyt ei pyyntimiehet ollenkaan arvele keihäs kädessä
kohta rynnätä suurempatakin karhulaumaa vastaan. Joskus
ovat ne siten vähässä ajassa tappaneet kaksitoistakin kappaletta. Pyssyyn eivät ne niinkään luota. Kaarlo Chydenius ampui niitä 1861 vuoden retkellä muutamissa minuteissa kolme kappaletta aivan veneensä vierestä, joka oli
teltalla peitetty.
Minun tiedossani ei ole että karhu koskaan olisi pahoin haavoittanut ketään norjalaista pyyntömiestä. Näyttää
kuitenkin siltä kuin olisi tämä eläin rohkeampi ja pelättävämpi sellaisilla seuduilla, missä se ei ole päässyt ihmisen
aseiden tuttavuuteen. Ensimäisillä Englantilaisten ja Hollantilaisten Novaja Semljaan tekemillä matkoilla oli karhuja
vastassa melkein jokaisessa maalle-nousupaikassa sellaisillakin seuduilla, jossa niitä nyt on tuskin nimeksikään ja niiden kanssa täytyi ruveta koetuksiin, joissa moni mies menetti henkensä. Kun Barentsin toisella matkalla muutamat
miehet 26/ 16 P- syysk. 1595 lähellä Jugor S h aran itä haaraa
nousivat maalle «erästä siellä löytyvää timanttilajia (arvottomia vuorikristalleja) kokoamaan, hyökkäsi [de Veeroin mukaan) suuri valkoinen karhu esille ja iski erään kivenkokoojan niskaan. Miehen huutoon ja kysymykseen «kuka
minua niskasta ravistaa “, vastasi lähellä oleva toveri «karhu“
ja juoksi tiehensä. Kohta jälkeen puri karhu saaliinsa pään
tohjoksi ja imi veren sisäänsä. Muut maalla olevat miehet
kiiruhtivat nyt apuun, ahdistaen karhua oikaistuilla pyssyillä ja keihäillä. Mutta karhu ei säikähtänytkään vaan
118
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ryntäsi miesten sekaan ja tappoi toisenkin miehen, ja nyt
muut kaikki pakoon. Lisäväkeä riensi nyt laivasta hätiin
ja kolmekymmentä miestä saarti karhun, vaikka pelolla, sillä
niiden oli nyt tekeminen Julman, rohkean ja raatelevan
Näistä uskalsi vaan kolme käydä käsiksi,
pedon kanssa.
ja nämä „rohkeat“ miehet surmasivat lopulta karhun tais“

teltuaan sen kanssa jotenkin ankaran taistelun.
Monesta samankaltaisesta, vaikka tavallisesti onnellisesti päättyneestä tapauksesta puhutaan useimmissa pohjanperäisissä matkakertomuksissa. Siten sieppasi karhu kerran
Davis Straithin kiinijäätyneestä laivasta yhden matruusin,
ja Grönlannin ja Huippuvuorten välisessä meressä oli vuonna
1820 sama onnettomuus kulkujäiden seassa tulla erään
Huikista lähteneen pyydystyslaivan matruusin osaksi, mutta
hän pelastui kuitenkin juoksemalla ja heittämällä karhulle
ainoan aseensa, keihäänsä, sekä vaatteensa, toiset toistensa
perässä. 1 Maaliskuun 6 päivä 1870 hyökkäsi karhu t:ri
Börgeriin päälle ja veti häntä hetken matkaa perässään. 2
Merkillistä oli ettei karhu silläkään kertaa kohta tappanut
saalistaan. Mies ennätti huudahtaa «karhu vie minun
ja kun se oli kulottanut häntä monta sataa askelta, pääsi
hän erilleen ja juoksi omin neuvoin kallo nylettynä laivalle. Kallon nylky tapahtui siten, että karhu koetti kidassaan rutistaa pääkalloa, niinkuin sen on tapa hylkeiden
kanssa menetellä. Scoresbtfn mielestä on vaarallinen paljossa lumessa ahdistaa jääkarhua, M’Clintock’in, Kane’n
y. m. tunnettu matkakumppani, tanskalainen G. Petersen
piti taas karhuntappoa yhtä vähän vaarallisena asiana kuin
lampaan teurastamista. Sipirianmatkustaja Hedenström sanoo että seipääsen sidotulla puukolla uskaltaa käydä sen
päälle
ja melkein samaan suuntaan lausuvat norjalaiset
pyyntimiehet, tahi ainakin norjalais-suomalaiset harppuunoitsijat, ajatuksensa tästä Jalosta ja vaarallisesta jahdista.
Hylkeet ja mursut ovat karhun pääruokaa. Väkevällä
kämmenellään sanotaan sen yhdellä keikauksella heittävän
mursun jäälle. Peura, joka on sääriltään sukkelampi kuin
11

,
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W. Scoreshy's des Jiingern Tagebuch einer Eeise auf den WallfischAus dem Engl. iibers. Hamburg 1825, s. 127.
2 Die zweite
deutsche Hordpolarfahrt. N. 1, s. 465.
1

-I'ang.

1 19

Kolmas Luku.

karhu, joutuu sitä vastoin harvoin sen saaliiksi. Koillis-

maalla olen kuitenkin pari kertaa nähnyt jääkarhun repimien peurojen verta ja karvoja. Epäilemättä syö se paitsi
lihaa myöskin kasviaineita, niinkuin rakkoleviä, ruohoa ja
sammalia.

Monta kertaa

olen ammutun karhun vatsasta

löytänyt ainoastaan kasvijäännöksiä, ja pyyntimiehet tietävät tämän niin hyvin, että nimittivät erästä suurta, t:ri
TheeFin 1875 Dicksonhn satamalla ampumaa, vanhaa kai’hua „vanhaksi maakuninkaaksi“, joka oli liian laiska lähtemään pyydystykselle ja sen vuoksi söi maasta ruohoa.
Muuten taitaa sille kelvata monenlaiset ruoka-aineet; karhu
söi esim. (talvella 1865—66) TohieseiFilta kaksi tynnyrillistä, autioon tupaan jätettyä suolakalaa.
Ellei karhu ole hyvin vanha tahi hiljakkoin ole syönyt mädäntynyttä hylkeenlihaa, on sen liha jotenkin hyvää,
maultaan sian- ja naudanlihan välillä. Poikakarhun liha
on valkoista ja vasikanlihan kaltaista. Maksan syönti kuuluu tekevän pahan elämän.
Vaikka jääkarhu joskus, kuten jo on mainittu, meidän
aikaan jäiden mukana joutuu pohjoisimpaan Norjaan, ei
Othere Ruijan tuotteita luetellessaan mainitse sen nahasta
mitään. Se näkyy siis vasta norjalaisten löydettyä Islannin ja
Grönlannin tulleen Europassa tiedoksi ja sitä pidettiin aluksi
erinomaisen harvinaisena. Eräs norjalainen, Islantiin muuttanut pohatta sai emäkarhun kaksine poikineen käsiinsä ja lahjoitti ne Norjan kuninkaalle, joka vastalahjaksi antoi hänelle
hirsillä lastatun aluksen. Ei kukaan ollut siihen asti Norjassa nähnyt tätä elävätä. Pohjan vanhoissa taruissa kerrotaan, että pappi Isleif, päästäkseen Islannin pispaksi,
vuonna 1056 lahjoitti keisari Henrikille jääkarhun. Vuonna
1064 maksoi Tanskan kuningas Grönlannista saadusta jääkarhusta hyvin varustetun, täydellisesti takiloidun kauppalaivan, suuren rahasumman ja kallisarvoisen kultasormuksen. 1
Myöskin Marco Polo mainitsee pohjoisessa asuvien,
rauhaisien paimentolais-tartarien maassa olevan valkoisia karhuja, useammat 20 kämmenlevyn pituisia, suuria
mustia kettuja, villi-aaseja (peuroja) ja pienen „rondes“
nimisen eläimen, josta soopelinäädän nahka saadaan. 2 Kun
1
2

Grönlands historiske Mindesmärker. Kjökenhavn 1838. 111, s. 384.
Kammio, osa 2, Yenetia 1583, s. 60.
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jääkarhuja on ainoastaan jäämeren rannikolla, todistavat
nämä tiedot, että Asian pohjoisimmassa osassa jo 1200
vuosisadalla oli asujaimia tahi ainakin kävi metsästäjiä.
Kertoopa Olaus Magnus jotenkin säntilleen jääkarhujen elantotavankin, lisäten että niiden nahka tavallisesti lahjoitetaan tuomio- ja pitäjäkirkkojen alttareille, ettei papin jalkoja messussa palelisi {OI. Magnus Roina päin. 1555, s. 621).
Vasta englantilaisten ja hollantilaisten jäämerimatkojen kautta
tuli jääkarhu yleisemmin tunnetuksi länsi Europassa, ja sen
hinta on niin alentunut, että sen nahka, jota ennen pidet-

Jääkarhuja.

Olaus Magnus'en

mukaan (1555).

tiin tavattoman kallisarvoisena, nyt laivanomistajani ja pyyntimiesten tilinteoissa lasketaan 25 ä 50 kruunuksi.
Vuonna 1609 sai Stephen Bennet seitsemännellä matkallaan Beeren Eilantiin käsiinsä kaksi nuorta jääkarhua, jotka
vietiin Englantiin ja joita sittemmin hoidettiin GardenTssa
Parisissa (. Purchas, 111 s. 562). Tätä nykyä tuodaan näitä
eläimiä usein elävänä Norjaan ja lähetetään sieltä Europan
eläintarhoihin, joista jääkarhu harvoin puuttuu. Pyydystys
luonnistuu paremmin sen kautta, että pojat harvoin luopuvat

kuolleesta

emästään.
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Paitsi peuroja ja karhuja on kysymyksenalaisissa seuduissa vaan kaksi maa-nisäkästä, naali (Yulpes lagopus L.)
ja sopuli (Myodes ohensis Brants). 1 Naali on jotenkin yleinen sekä Huippuvuorilla että Novaja Semljalla. Pcsäkseen
kaivaa se joskus maalian, keskenänsä yhteydessä olevia käytäviä, joilla on monta suuta. Sellaisen luolan näin minä erään
kiislavuoren laella Wahlbergin saarella Hinlopen Straitiissa;
sen käytävissä oli puoleksi mädäntyneitä kiistoja kosolta.
Emänaaleja emme nähneet, mutta pesän aukoista pistäytyi
silloin tällöin sekä mustia että punaisen- ja valkoisenkirjavia
poikia esille, jotka suikeasti liikehtien leikittelivät pesän
läheisyydessä. Samanlaisen pesän, jossa pojat myöskin kisaten ja ajaen toisiansa, juoksivat pesän aukkojen väliä,
näin Matotshkin Sharin pohjoisrannalla. Novaja Semljan
länsi rannalla näin monessa kohden, tavallisesti kuivien
hietakumpujen ylä-osissa, tyhjiä naalinlnolia ja naalinkäytäviä.
Sopuleja ei Huippuvuorilla ole, mutta niitä mahtaa
ajottain olla äärettömän suuret laumat Novaja Semljalla.
Lumen sulattua näkyy nimittäin kesän suussa hedelmällisten
tasankojen sakeassa ruohosängesSä yltä yleensä noin tuuman
levyisiä ja puolen tuuman syvyisiä vakoja, joita nämä pienet
elävät talvisaikaan lumen alla ovat tallanneet jäätyneen maan
ruohokkoon ja sammalistoon. Ne ovat tällä tavoin keskenänsä
yhdistäneet maahan kaivetut asuntonsa ja tehneet itselleen
mukavia, talvipakkasta vastaan suojatuita teitä laitumilleen.
Tuhansien tuhansia eläviä on kaiketi tarpeen saada tällaista
työtä toimeen pienemmälläkin alalla, ja ihmeellisen tarkka
mahtaa niiden aisti olla, jos, kuten luultava on, osaavat
määränsä päähän tässä eksyttävässä sokkelossa. Lumenlähdönaikaan tekevät nämä pienet vaot virkaa vedon laskuojina, ja edistävät siten suuresti maan kuivattamista. Muutoin on maa paikottain niin tiuhasti sopulilannan peittämää, että tämä epäilemättä suuresti vaikuttaa maanlaatuun.

1

saakka.

Sanotaan susiakin olevan Novaja Semljalla aina Matotshkin-salmella
Asian ja itä-Europan pohjoisrannikoilla ovat ne sangen yleisiä.
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Sääskistä ei varsinaisessa polariseuduissa ole haittaa, 1
ja yleensä on koko polaripiirin hyönteis-eläimistö sangen
köyhä, vaikka tosin rikasarvoisempi kuin ennen on luultu.
Arachnideja, acarideja ja podurideja on kaikkian enin; niitä
kokosi tri Stuxherg 1875 vuoden Jenisei matkalla sangen
paljon, ja niiden kotiin tuotua tutkisteli tri T. Tullherg Upsalassa'erittäin podurideja ja tri L. Koch Nurnhergissa arachnideja. Näitä pieniä eläviä tapaa tavattoman paljon lahonneissa kasvijäännöksissä, rannoilla kivien ja puupätkien alta,
ruohonkorsilta y. m.
Varsinaisia hyönteisiä tuotiin Novaja Semljasta samalla
retkellä yhdeksän lajia coleoptera, Helsingin prof. F. W.
Mäkliti in määräämiä. 2 Joitakuita hemiptera ja lepidoptera,
yhden orthopterin ja suuren joukon hymenoptera ja diptera,
kaikki samalta matkalta tuotuja, on lehtori A. E. Holmgren
Stockholmassa tutkistellut. Myöskin kokoili tri Stuxherg
koko joukon maa-matoja, joita nyt Kaliforniassa asuva maanmiehemme tri G. Eisen on selitellyt. Suuresti ihmetyttää
tämän eläinryhmän ilmaantuminen sellaisessa seudussa, jossa
maa muutaman tuuman päässä aina asun jäässä. Otaksua
täytyy että joko hyönteinen itse, sen muna, toukka tahi
kotelo voi jäätyä siitä vahingoittumatta; muutoin on käsittämätön paikka miten hyönteisiä olisi olemassa sellaisessa maassa, jossa talvipakkanen on elohopean jäätökohtaa
alempana, ja missä ei eläin tunkeumalla sulaan maakerrokseen pääse pakkasta pakoon. Sangen harvat hyönteislajit
näkyvätkään kestävän tällaista jäätymistä, ja varsinaisissa
1

Ei Huippuvuorilla eikä Novaja Semljalla, mutta kylläkin mantereen

rannikoilla. Länsi-Grönlannissa ovat sääsket vielä Disko-saaren etelä päässä
niin turmiollisia, että ne muutamissa tunnissa tekevät kasvot tuntemattomaksi,
jos kuka, vallankin vastatullut, ilman harsivaatetta rohkenee mennä pensaisiin
rämeikköihin. Silmäkannet ajettuvat kiini ja muuttuvat suureksi vesikehoiksi,
tukan rajaan kasvaa riesuvia pahkoja y. m. Mutta kun ruumis kerran on tämän harmillisen ja tuskallisen yrappäyksen kestänyt, ei siihen, ainakaan yhden
kesän aikana, näy sääski-myrkky juuri paljon pystyvän.
2 Kun ainoa
Chrysomela, jonka v. Baer löysi Matotshkin Sharille, on
nostanut niin suurta huomiota pohjanperäisessä eläin-kirjallisuudessa, otan tässä
luetellakseni ne coleopter-laijit, joita löysimme Novaja Semljasta ja jotka professori Mäkiin on määrännyt seuraaviksi; Peronia borealis Mene tr., F. gelida
Mäki., Amara alpina Fabr., Agabus subqvadraius Motsch., Homalota sibirica
Mäki., Homalium angustatvm Mäki., Cylletron (?) hyperboreum Mäki., Chrysomela septenirionalis (?) Menetr., Prasocuris hannoverana Fabr., v. degenerata.
Waigatsh-saarelta löydettiin vielä seitsemän lajia, joita ei ollut Novaja
Semljalla. Hyönteisiä oli sekä kivien alla, vallankin sopulinlannan peittämillä
paikoilla ja linnunpesien tienoilla, että lämpöisinä päivinä salixpensaissa.
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polarimaissa

on sen vuoksi

luurangottoraia maa-eläimiä hy-

vin vähän eteläisiin seutuihin verraten.
Toisin on mei’essä laita. Niin pohjoiseen asti. kuin
ihmisten on onnistunut tunkeudu, on eläimistö sangen rikas.
Melkein joka naaraukselle nousee merenpohjasta joukko monenmuotoisia rapueläimiä, simpukoita, näkinkenkiä, meritähtiä, meripiikkiäisiä 1 y. m. ja kirkkaana päivänä kihisee
merenpinnalla, pteropodeja, heroideja, pinta äyriäisiä y. m.
Kertomuksen tästä pohjanperän vaihtelevasta eläin-elosta
tulee t:ri Stuxberg vasta tekemään. Toistaiseksi viittaan
vaan moniin tätä ainetta koskeviin, Tiede-akatemian kirjoissa julkastuihin tutkelmUksiin.

Myöskin korkeampia eläinmuotoja on polariseutujen
merissä enemmän kuin maalla. Verrattomasti suurin osa
mainitsemistani linnuista ovat mereen kuuluvia, ja sama
on melkein kaikkien niiden eläinten laita, joita „jäämeripyydystys“ jo kolme tahi neljä vuosisataa on tarkoittanut.
Tällä elinkeinolla ei enään ole hetkiinkään sitä merkitystä
kuin entiseen aikaan, jolloin valaanpyytäjäin voitto melkein
veti vertoja sille tulolle, joka meidän aikaan vuotaa Amerikan vuoriöljy-lähteistä. Grönlannin valas (Bakeria mysticetus L.), jonka pyytäminen tuotti tämän suuren voiton,
on nimittäin nyt jo hävinnyt niin vähiin kysymyksessä olevista vesistä, että valaanpyydystäjäin jo aikoja sitten on
täytynyt siirtyä toisiin osiin polarimertä uusia pyydystyspaikkoja etsimään. Muut eläinlajit vetävät siis nykyaikaan pyydystäjää Huippuvuorten ja Novaja Semljan rannikoille.

Tärkein pyydyseläin on viimeisenä viitenäkymmenenä
vuotena ollut mursu mutta sekin on nyt häviämäisillään.
Sen tapaa tätä nykyä kesällä vaan harvoin Novaja Semljan
,

länsi rannalla Matotshkin Sharin eteläpuolella. Emme me
esim. sillä saarella vuosina 1875, 1876 ja 1878 käydessämme, nähneet ainoatakaan mursua. Mutta Karian-portissa, Novaja Semljan itärannalla ja paikottain Karian meKarian meressä ja sipirialaisessa jäämeressä on meripiikkiäisiä vallan
mutta Novaja Semljasta länteenpäin paikottain niin paljon, että tuntuvat

1

vähän,

peittävän melkein koko merenpohjan.
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pyydystys vielä hyvin päinsä. Aikaisemmin vuodesta tapaa niitä myöskin ajojäiden seassa länsi rannalla
ja etelässä Petshora-joen suuta kohden, vaikk’ei samojedien Ghaharowassa pyytämäin mursujen luku näytä olevan
suuri. Sitä vastoin näkivät hollantilaiset ensimäisillä matkoillaan tänne näitä seuramielisiä eläviä joukottani. Mutta
ei silloinkaan ollut täällä mursuja niin kosolta kuin Huippuvuorilla ja Beeren Eilannilla, jossa ne näkyvät etupäässä
asuneen.

Stephen BennetsTn neljännellä matkalla Beeren Eilanthin vuonna 1606 tapettiin siellä 700 ä 800 mursua
kuudessa tunnissa, ja vuonna 1608 seitsemässä tunnissa
lähes tuhat kappaletta. Rannoille jääneet raadot vetivät
niin paljon karhuja puoleensa, että yhden ainoan laivan
miehistö esim. vuonna 1609 tappoi lähes 50 karhua. Yhdessä paikassa nähtiin 18 karhua yhtähaavaa ( Purchas, 111
s. 560). Eräs norjalainen laivuri tappoi vielä 1824—25
Beeren EilaniTilla talvehtiessaan 677 mursua. Mutta Tohiesenhn talvehtiessa siellä 1865—66 sai hän vaan yhden
ainoan mursun, enkä minä kahdesti saarella käydessäni nähnyt ainoatakaan. Ennen tapasivat pyyntimiehet melkein
joka vuosi syksymyöhällä, kun ajojäät olivat kadonneet,
„mursuja maalla ', s. o, monia satoja jollekulle matalalle
hietarannalle nousseita mursuja, jotka siellä melkein liikkumattomina viettivät päiviä ja viikkoja. Tällä lepoajalla
näkyvät useammat, vaan ei kuitenkaan kaikki nukkuvan
sikeätä unta, sillä
kaikkien pyyntimiesten lausunnon
mukaan, joita tästä asiasta olen puhutellut
pitävät jotjos
kut aina silmällä,
joku vaara uhkaa ja ilmasevat sen
heti toverilleen. Jos tarpeellisella varovaisuudella merituulella lähestyy rantaa, jossa mursut ovat ko’olla, ja keihäillä ensiksi surmaa vettä lähimmät niistä, niin on helppo
tappaa loputkin, joilta kuolleiden toverien ruumiit salpaavat
tien mereen. Meidän aikaan ei sellaista tilaisuutta usein
ilmesty pyydystäjille. Entisiin aikoihin kuuluisilla mursukannakkeilla, joilta näitä eläviä vuosittain on saatu sadottani, ei tätä nykyä näe ainoatakaan.
Meressäkin on joitakuita paikkoja, joilla mursut parhaasta päästä asustavat ja joita pyyntimehet nimittävät
mursuluodoiksi. Sellainen luoto on esim. Moffen-saaren lä127
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lieisyydessä Huippuvuorten pohjois-rannikolla 80 0 p. lev.,
ja siellä on luultavasti tapettu tuhansittain näitä eläviä. Toinen samanlainen raursuluoto on Jalmarin rannalla 72° 15'
p. lev. Mursut rakastavat näitä paikkoja arvattavasti siitä
syystä, että niiltä löytävät runsaasti ruokaansa, joksi syövät
merenpohjalla eläviä näkin-

kenkiä, pääasiallisesti Mya
truncata ja Saxicava rugosa
lajeja eikä, kuten usein on
sanottu, rakkoleviä. Näkinkengät kuoritaan ja puhdistetaan ennen syömistä niin
täydellisesti, että ne vatsassa ovat huolella valmistetun ostra-ruo’an näköisiä. Ruokaansa etsiessään
taitaa mursu käyttää pitkiä
torahampaitaan kaivaakseen
näkinkenkiä ja matoja saven seasta. 1 Scoreshy sanoo
.

löytäneensä mursunvatsasta,
paitsi pienempiä äyriäisiä,
myöskin nuoren hylkeen osia.
Suurimmat näkemäni
mursuntorat olivat, kesällä
1879 Beringin meren pohjoisosassa olevalta Pyh.
Lawrcn cc- saarelta ostetut
Mursuntoria.
koiraksen torahampaat. Ne
a Koiraksen hammas, ulkopuoli, b. Koiolivat 830 ja 825 millimeraksen hammas sisäpuoli, c. Naaterin pituiset, paksummalta
raksen hampaita.
Vio luon. suur.
kohdalta 227 ja 230 millimeteriä, ja painoivat yhteensä 0,680 gramia. Olen nähnyt melkein yhdenmittaisia
naarastenkin torahampaita, joiden paljoa sukevampi muoto
kuitenkin eroittaa ne koirasten torahampaista. Torien pinta
1
Vertaa Malm<jren'in opettavaisia kirjoituksia Kunink. Tiedeakatemian
kirjoissa ja Scoreshy Arctic regions, Edinburgh 1820, I s. 502. Että mursu
syö näkinkenkiä näkyy myöskin jo kuudennentoista sataluvun alkupuolella tehdystä hollantilaisesta kuvasta, joka on 133 sivulla kuvattu.
,
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on aina pykeinen mutta sen alla on siloinen elfenluukerros,
joka taas sulkee sisäänsä rakeisen, osasta läpikuutavan,

ikäänkuin öljyssä Koitetun luu-ytimen.
Kun koirasmursu pääsee hyvin vanhaksi jöröttelee se
vaan yksin kuin mikä erakko, muutoin uiskentelevat yhdenikäiset ja sukuiset mursut aina suurissa laumoissa. Poika
seuraa kauan emäänsä, joka erinomaisella helleydellä ja
äidinrakkaudella suojelee sitä. Vaaran uhatessa panee se,
poikaansa pelastaakseen oman henkensäkin alttiiksi. Naarasmursu on melkein aina poikineen hukassa, jos pyyntimies huomaa ne veneestään. Jos se kuinkakin koettaa
töyttien ja nyhästen kiiruhtaa poikaansa, tahi sukeltamalla,
poika etujalkansa alla, eksyttää vainoojiaan, saavuttavat ja
tappavat ne sen kuitenkin tavallisesti. Sellainen pyydystys
on todellakin sangen julmaa, mutta pyydystäjä ei kysy
ammatissaan sääliä.
Mursut, vallankin vanhat erakot, nukkuvat ja levähtävät syksyllä ajojäideu mentyä vedessäkin, milloin pää pinnalla milloin sen alla, niin pullisteluilla keuhkoilla, että
ruumis kelluu selkä näkyvissä veden päällä. Jälkimäisellä
tavalla nukkumista ei kestäne pisemmältä yhteen mittaan kuin eläin voi henkeänsä pidättää, mutta se lienee
sille kyllä kauan mahdollista. Jos pyydystäjät tapaavat
sillä tavalla nukkuvan mursun, herättävät ne sen, ennen
harppuuuoimista, huudolla „nous’ ylös", estääkseen sitä
„säikähdyksissään tokaisemasta torahampaillaan veneesen
reikää". Mursu painuu iäksi, jos se ammutaan veteen, tahi
jos se ammutaan jääkappaleelle, josta se vielä henkihieverissään pääsee veteen pyörähtämään. Se tapetaan siis
melkeen yksinomaan harppuunilla tahi keihäällä.
Harppuuni on ulkopuolelta teräväksi laskettu, vä’ällä
varustettu suuri vankka rautakoukku, joka on vaan löyhästi harppuunitangossa Mini, mutta sidottu kymmenen sylen mittaisen, hienon, tavallisesti mursunnahkaisen nuoran
päähän. Tämän nuoran toinen pää on solmittu veneesen,
jonka keulaan se on selvään kiemuraan kääritty. Sellaisia
nnoraperäisiä harppuunoja on viidestä kymmeneen kussakin
pyydystysveneessä. Kun pyydystäjät huomaavat mursulauman joko ajojään kappaleelta tahi vedestä, pyrkivät he
hiljaa alta tuulen niin liki, että saattavat harppuunoida
129
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lähimmän mursun. Jos tämä onnistuu heille sukeltaa mursu
kohta ja koettaa sitten uimalla päästä pakoon. Mutta kun
se on nuoralla valjastettu veneen eteen, täytyy sen vetää
sitä perässään. Toverit lähestyvät nyt tutkaisemaan syytä
melskeesen. Toinen mursu valjastetaan nyt eteen ja tätä
työtä tehdään niin pitkältä kuin harppuunoja kestää.
Vaikka soutomiehet ponnistavat airoilla vastaan, kulkee
vene nyt tuimasti eteenpäin, eikä
olekaan mitään vaaraa, niin kauan
kuin mursut vetävät yhtäälle päin.
Jos joku lähtee kiiättämään toisaalle kuin muut, täytyy kohta leikata sen nuora poikki. Kun mursut uupuvat ponnistuksista ja verenvuodosta, lapataan nuorat sisään.
Toinen eläin vedetään toisensa perästä veneen kokalle, jossa se tavallisesti ensiksi saa keihään lapeella iskun päähänsä ja, kun se
pyörähtää tätä torjumaan, keihään
kären sydämeensä. Sittekun pyyntimiehet ovat alkaneet käyttää takaalaajattavia pyssyjä ampuvat ne
tavallisesti harppuunoidun mursun,
eivätkä sitä • „keihitä". Jos joku
ampui harppuunoimatonta mursua,
pitivät pyyntimiehet sen entiseen
aikaan anteeksi antamattomana kevytmielisyytenä, koska eläin siten
Pyydystysaseita.
useimmiten vallan hyödyttömästi
]. Harppuuni ja 2. Keihäs mursunpyyntiä varten, 3 Ase maihaavottui tahi kuoli. He pitivät
tovalaan pyyntiä varten.
siis hyvin karvasta mieltä niitä
Vl 5 luon. suur.
matkailijoita vastaan, jotka joskus
tulivat Huippuvuorille tällä tavoin pyydystämään. Myöntää täytyy että he itsekin viime aikoina ovat seuranneet
tätä kuonoa esimerkkiä, ja monen mielestä on juuri tämä
menettely suuresti viime vuosina vaikuttanut mursujen vähentymiseen. Jos kansainvälisiä lakeja jäämeri-pyydystyksestä säädetään, niin olisi ennen kaikkea harppuunoimattoman mursun ammunta kiellettävä.
■
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Seuramielisyys ja uteliaisuus näkyvät olevan mursujen
silmäänpistäviä ominaisuuksia. Sen olin tilaisuudessa nähdä
kun eräänä hiljaisena, ihanana pohjolan kesäpäivänä soutelin rasvatyyntä, ajojäiden täyttämää mertä, jossa näitä
eläviä molemmin puolin venettä joukottain uiskenteli. Jotkut seurasivat venettä pitkät matkat, silloin tällöin pitäen
rähisevätä ääntä, toiset uivat vallan lähellä ja nostivat
päänsä korkealle vedestä tarkemmin nähdäkseen muukalaisia, toiset taas makasivat niin taajassa ajojäiden kappaleilla, että nämä painuivat vedenpintaa myöten, ja juuri
näille kovassa lastissa oleville lautoille kokivat uiskentelevat toverit väkisten nousta, vaikka tyhjiä jääkappaleita oli
yltä kyllin tarjolla.
Kun emämursu on tapettu, saa pojan usein elävänä
kiini. Se kesyyntyy pian ja suostuu erinomaisesti hoitajiinsa. Laivan kannella koettaa se käymiseen huonosti soveltuvilla jaloillaan kykynsä mukaan seurata laivamiehiä
ja käy levottomaksi, jos se jätetään yksin olemaan. Ikävä
on ettei se aljona, luultavasti sopivan ruoan puutteessa,
kauan pysy hengissä. Mursunpoikia on kuitenkin joskus
elävänä saatu Europaan. Kerrotaan esim. (Purchas 111 s.
560), että Master Wolden ja Stephen Bennet 22/i2 p. Heinäkuuta 1608 saivat kaksi poikaa elävänä kiini, toinen koiras toinen naaras. Naaras kuoli ennen Englantiin tuloa,
mutta koiras eli kymmenen viikkoa. Se vietiin hoviin, näytettiin kuninkaalle ja monelle kunnia-arvoiselle herrasmiehelle, ja ihmetytti kaikkia kummallisen ruumiinsa ja hyväoppisuutensa kautta. Nuori mursu, joka 1829—30 vietiin Pietariin, kuoli myöskin vähään aikaan. Se antoi aihetta K. E. v. Bachin kuuluisaan kirjoitukseen: „Anatomiselle und zoologische Untersnchnngen tiher das Wallross‘‘, painettu kirjassa Memoires dc I’Academie Imperiale des Sciences de S:t Petershourg, Ser. VI, T. IY 2,
1838 s. 97.

Mursuja pyydetään nahan, silavan ja merellisen vuoksi.
Täysikasvuisen mursun arvo laskettiin Tromsö’ssa 1868 laivanomistajain ja pyyntimiesten tilinteossa 80 kruunuksi,
mutta aleni 1871 48 kruunuun. Sen liha on karkeata ja
merellisen makuista ja sitä syövät pyydystäjät vaan hätätilassa. Omasta kokemuksesta tiedän sanoa, että sen ver131
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raton pieni kieli ainakin on hyvänmakuinen. Eskiinoit ja
tshuktshit pitävät sen lihaa herkkuna.
Polarikansat ovat varmaankin jo ennen historiallista
aikaa pyytäneet mursuja \ mutta kirjoituksissa puhutaan
niistä ensi kerta kertomuksessa Otheren pohjoismerimatkasta. Kertomuksesta näkyy, että niitä silloin pyydettiin
Skandinavian pohjois-rannikolla. Tämä näyttää sitäkin uskottavammalta, kuin joku mursu vielä meidänkin aikaan on
ajautunut Norjan rannoille, ja mursuja vielä vuosittain tape-

Mursunpyynti

Olaus Magnus'en mukaan (1555).

taan Kola-niemimaalla 2 olevan Swjatoinos’en edustalla. Aioikein sanotaan mursua hyvin tunnetussa, yhdennentoista sataluvun loppupuolella ilmaantuneessa norjalaisessa
kirjassa „Konungs skuggsjå“ (kuningaspeili), hylkeen näköiseksi eläväksi 3 ainoastaan sillä eroituksella, että mursulla,
paitsi paljon pienenlaisia hampaita, on kaksi suurta yläleuasta pistävää torahammasta. Tätä selvää ja todenmukaista
kertomusta seuraa kuitenkin myöhemmissä keskiajan kirjoituksissa kummallisia juttuja tämän elävän ulkonäöstä ja
van

Mursunluisia aseita on löydetty pohjoismaisista haudoista.
Vertaa muistutusta s, 40 tässä kirjassa.
1858 erään Partahylkeen, jolta aika oli kuluttanut hampaat
ja. joka sekä punaisenruunilta väriltään että ko’oltaan (jli hyvin mursun kaltainen.
1
2

s Minä näin
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pyytämisestä. Albertus Magnus (f 1280) 1 esim. kertoo
mursunpyynnistä, että kun eläin nukuksissaan kiikkuu suurista hampaistaan jossakin kallionraossa, leikataan sen nahkaan siekale johon solmitaan vahva köyden pää, jonka toinen pää sidotaan puihin, paaluihin tahi kallioon kiilat-

Mursu (emä poikineen).
Vanha hollantilainen kuva. 2

tuihin renkaisin. Sitten herätetään mursu heittämällä
kiviä sen päähän. Pakoon pyrkiessä lähtee nahka sen
ruumiista. Sen perästä kuolee se pian tahi joutuu puolikuolleena rannalle. Vielä mainitsee hän, että mursunnahf

Albertus Magnus, De animalibus. Mantua 1479. Lib 24. Samassa paikassa tehdään kuitenkin todellisille havainnoille perustuva kertomus valaanpyynnistä, sillä lisäyksellä, ettei vanhain tästä asiasta kirjoittamat pidä paikkaansa.
2 Tämä kuva on piirustettu
kädenmukauksen mukaan, jonka Frederik
Muller on ottanut Hessel Gerritz’in kirjasta, Descriptio et delineatio geographica detectionis freti etc. Amsterodami Idi 3. Sama kuva tavataan maalattuna Blavius'en toimittamassa Atlas major I Osa 1665, s. 25, kirjoituksella:
„Åd vivum delincatum ab Hesselo G. A.“
1
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kaiset köydet ovat lujuutensa vuoksi erittäin sopivia suurten painojen nostamiseen, ja että niitä aina on Kölnissä
kaupaksi. Luultavasti käytettiin niitä siellä tuomiokirkon
rakentamisessa. Yhtä eriskummallisia, vaikka vähän eroavaisia ajatuksia näkyy Olaus Magnuskin pitäneen mursun
ulkonäöstä ja tavoista. Hänen käsityksensä mursusta esiintyy 123 sivulla olevasta puupiirroksesta.
Elokuun n/i päivänä, siis vuotta jälkeen
Olaus Magnus’en teoksen
ilmaantumista, näki länsieuropalainen ensi kerran
oikeita mursuja, joita venäläiset pyydystäjät olivat tappaneet läheltä
Waigatsh-saarta. Mitään
kaltailua ei silloin tehty
Japanilainen mnrsunkuva. 1
tästä elävästä, mutta siitä
ajasta olivat kaikki osanottajat englantilaisiin ja hollantilaisiin koillismatkoihin tilaisuudessa nähdä mursuja sadottani jopa tuhansittain. Vasta silloin opittiin oikein tuntemaan tätä merkillistä, monen tarun kuvaamaa eläintä. Siitä
ajasta on tähän otettu kaunis hyvin luonnistunut kuvakin.
1 Kuva on otettu eräästä käsikirjoitetusta, japanilaisesta matkakertomuksesta (n:o 360 siinä kirjastossa, jonka toin tullessani Japanista). Eräs siihen
japanilaiseen lähetyskuntaan kuuluva jäsen, joka syksyllä 1880 kävi Stockholmassa, ilmoitti kirjan nimen olevan Kau-kai-i-fun, »kertomus ihmeellisestä matkasta etäisillä merillä". Käsikirjoitus, neljässä nioksessa, on tehty vuonna 1830.
Johdannossa sanotaan, että kun jotkut japanilaiset 21 päivä marraskuuta 1793 (?)
lähtivät viemään riisilastia Jessoon, ajoi tuuli heidät suunnasta pois ja sitten
kauan pitkin mertä, kunnes kesäkuun alussa seuraavana vuonna joutuivat Aleutein saarille, jotka venäläiset hiljan olivat valloittaneet. Siellä viipyivät he
kymmenen kuukautta ja tulivat kesäkuun lopussa seuraavana vuonna OchotskMin.
Sen jälkeisenä vuonna vietiin he Irkutskhin, jossa venäläisten suosimina viipyivät
kahdeksan vuotta. Sieltä he vietiin Pietariin, jossa kävivät keisarin puheella
ja saivat turkkeja ja erinomaisen hyvää ruokaa. Tiimein laitettiin he mertä
myöten ympäri Kap Hondin yhdellä kapteni Krusenstendin laivalla Japaniin.
Nangasakdssa uskottiin he keväällä 1805 japanilaisille virkakunnille, oltuaan
poissa kotimaastaan noin kolmetoista vuotta. Nagasakdsta vietiin he Jeddo’on,
jossa heitä kuulusteltiin. Yksi teki kysymykset, toinen kirjoitti vastaukset, ja
kolmas teki heidän merkilliset elämänvaiheet kuvissa nähtäviksi. Sitten he lähetettiin kotiseutuunsa. Johdannossa sanotaan vielä, että haaksirikkoon joutuneet
olivat taitamattomia merimiehiä, jotka laiminlöivät tärkeimmät seikat. Ei käy
siis täydellisesti luottaminen heidän kertomuksiinsa eikä kirjan kuviin. Jälkimäiset täyttävät teoksen neljännen osan, joka on yli 100 neljäunessivua. Merkillistä on että venäläisten ensimäinen mailmankiertäminen tapahtui samaan
aikaan, kuin japanilaiset ensi kerran kiersivät maan.
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Hylkeitä.

Yksi mursun omituisuus mainittakoon vielä. Vallankin
vanhojen koirasten nahka on usein täynnä haavoja ja naarmuja, joita ovat saaneet tapellessaan ja mumistaan jäihin kyhnyttämällä, tahi myöskin rohdunnaisesta. Samanlaiseksi on Mr H. W. Elliot huomannut mursun Beringinkin meressä. 1 Mursussa on tältäkin, joita ei tietääkseni
ole hylkeissä; sen sijaan tapaa hylkeiden vatsasta paljon
sisusmatoja, joita ei taas ole mursujen ruumiissa.
Muista Jäämeren pyydöseläimistä en aio pitkältä puhua,
koska niistä on tuskin mitään sanomista, joka ei jo ennestään olisi tunnettua.

Partahylo.

{Phoca barbata Fahr.)

Hylkeitä on Novaja Semljalla kolmea lajia. Partahyle
(Phoca Barbata Fahr.) on myöskin Huippuvuorilla jotenkin
tavallinen, vaikk’ei sitä koskaan tapaa suurissa laumoissa.
Partahylkeitä tapetaan vielä tuhansittain näissä vesissä ja
niiden pyydystäminen onkin täällä tärkein koko hylepyynnissä.
Sen arvo lasketaan laivan-omistajain ja pyydystäjäin tilinteossa 20 ä 25 kruunuksi.
Grönlannin- eli Jan-Mayen-hyle (Phoca Grcenlandica
Miiller), jota Jan Mayen-saarella suurella menestyksellä

1
A report upon the condition of affairs in the territory of Alaska. Washington 1875, s. IGO.
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pyydetään on myöskin tavallinen Mnrmanin ja Karian merissä ajojäiden seassa.
Kiehkuraishyle (Phoca liispida Erxl.) on myöskin tavallinen rannikoilla. Vallankin näkee näiden hylkeiden, kunkin
avannollaan., lojuvan vuonoilla joissa jää vielä on rikkaantumatonta. Monasti seuraa se uteliaasti laivan vanavettä
pitkät matkat, jolloin se on helposti ammuttu. Usein on
se niin lihava, ettei se uppoo kuten kaksi edellistä hylelajia, vaikka se ammutaan veteen.
Kuplahylettä (Cystophora cristata Erxl.) eivät pyydystäjät sano koskaan nähneensä Novaja Semljan läheisyydessä,

Kiehkuraishyle.

(Phoca Mspida Erxl.)

niitä taitaa vuosittain olla suuret laumat jäiden
seassa länsi-lounaassa Huippuvuorten Eteläkaphsta. Ainoastaan yksi kerta on kuplahyle meidän monilla matkoillamme
Jäämeressä tullut huomatuksi, kun nimittäin 1858 nuori
eläin tätä sukua tapettiin Beeren Eilannin läheisyydessä.
Pitkän ja kallisarvoisen, yläleidasta suoraan ulos pistävän hampaansa kautta merkillinen sarvivulas on nyt jo
niin harvinainen Novaja Semljan rannikoilla, ettei norjalaiset pyyntimiehet koskaan ole nähneet sitä siellä. Tavallisempi kuuluu se olevan Hopen Eilannilla, ja Witsen kertoo (s. 903), että Huippuvuorten ja Novaja Semljan välillä
joskus on nähty suuret laumat sarvivalaita.
mutta
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Maitovalaan eli helugan, joka on sarvivalaan kokoinen, tapaa suurissa parvissa Huippuvuorten ja Novaja Semljan rannikoilla, vallankin sellaisilla paikoilla,
johon suolatonta vettä laskee. Niitä pyydettiin ennen,
vaikka huonolla menestyksellä, vartavasetuisella harppuunilla, jota pyyntimiehet nimittivät „skottel“iksi. Tätä nykyä
pyydetään niitä sangen suurilla ja vahvoilla verkoilla, jotka
lasketaan sellaisille paikoille lähelle rantaa, missä maitovalaita liikkuu. Sillä tavalla saivat yksin Tromsö’sta lähteneet laivat 1871, jona vuonna näkyy olleen paras saanti,
2,167 maitovalasta. Niiden arvo laskettiin silloin 54 kruunuun kappaleelta.
Tämä pyynti on houkuttelevata mutta
sangen epätietoista, vaikka se joskus on hyvinkin tuottavata.
Keväällä 1880 sai esim. yksi laivuri kohta Magdalena

Maitovalas (Delphinapterus leucas Pallas).
A. W. Quennerstedfin piirustuksen mukaan (1864).

haydle tultuaan yhdestä apajasta 300 näitä eläviä. Tapetuista valaista ei ainoastaan oteta silava ja nahka vaan
myöskin, jos tilaisuus myöntää, koko ruumiit, jotka halpojen kuletuspalkkojen aikana viedään pohjois-Norjan lantatehtaisiin. Ilman kovin suurta haittaa käy niitä kulettaminen laivoissa, vaikka ovat olleet koko vuoden Huippuvuorten rannoille pinottuina, joka todistaa että mädäntyminen polariseuduissa tapahtuu sangen hitaasti.
Täysikasvuisen maitovalaan huikaisevan valkoinen nahka,
jossa tavallisesti ei ole ainoatakaan pilkkua, ryppyä tahi
naarmua, tekee sen erinomaisen kauniiksi eläväksi. Nuoremmat valaat eivät ole valkoisia, vaan hyvin vaalean ruuninharmaita. Eivät norjalaiset yksin pyydä maitovalaita
verkoilla Huippuvuorten rannoilta, venäläiset ja .samojedit
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ottavat niitä samalla tavalla Chaharowan tienoilta. Ennen
vanhaan on niitä kaiketi pyydetty paljon myöskin Jenisein
suusta, maitovalaan luista päättäen, joita siellä olevilta, nyt
autioiksi jätetyiltä asumapaikoilta löytää kosolta. Se nousee siellä monta sataa kilometeria virtaa myöten. Huippuvuorten ja Taimur-niemimaan pohjoisrannikolla olen myöskin nähnyt suuret parvet näitä pieniä valaita.
Muita valaslajeja on harvoin Novaja Semljan luona.
Ainoastaan kaksi pientä valasta nähtiin tälläkin kertaa
Tromsö’sta tullessamme, enkä muista molemmilla edellisillä
Jenisei-matkoillani nähdyn muuta kuin yhden ainoan valaan
Novaja Semljan lähimeressä. Myös saaren pohjoispuolella
ovat nämä merieläimet niin harvinaisia, että eräs pyydystäjä kertoi minulle merkillisenä asiana, että hän heinäkuun
lopussa 1873 länsiluoteessa Matotshkin Sharin lännenpuoleisesta suusta, 20—30' maasta, oli nähnyt koko joukon
kahdenlaatuisia valaita, joista toinen laji oli „silovalaita“,
ja toisella oli uimuksen asemesta ikäänkuin huippu selässä.
Sangen merkillistä on, että valaita edelleen on hyvin
paljon Norjan rannikoilla, vaikka niitä siellä jo vuosituhannen aikaa on ahdisteltu, mutta sitä vastoin, pientä maitovalasta lukuun ottamatta, ainoastaan satunnaisesti Vienan
mertä itäisempänä. Valaanpyyntiä, joka Huippuvuorten länsirannalla aikanaan oli oikein suurenmoista, ei siis koskaan
Novaja Semljan tienoilla ole suurin määrin harjoiteltu, eikä
valaanluita, joita meri on ajanut joukottaiu Huippuvuorten
ja Beringin salmen molemminpuoleisen meren rannikoille,
tietääkseni ole löydetty Novaja Semljan eikä Karian meren
rannoilta eikä myöskään niiltä Jenisein ja Lenan välisiltä
paikoilta Sipirian pohjoisrannikolla, joissa kävimme maalla.
Hyötyisän valaanpyynnin synty ei siis täällä kuten Huippuvuorilla palkinnut sitä vaivaa ja niitä uhrauksia, joita
kauan turhaan tehtiin tätä tietä Kiinaan pyrittäessä.
Valaan kohtaamista kuvaavat ensimäiset matkustajat
näissä seuduissa sangen merkilliseksi ja vaaralliseksi tapaukseksi. Kertomuksessa Stephen BurroughJn matkasta
1556 kerrotaan siitä seuraavalla tavalla: 1 „Pyh. Jamespäivänä tuli valas niin liki meitä, että olisimme voineet
1

Hakluyt, 1 painos, s. 817.
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pistää sitä miekalla, jota emme kuitenkaan uskaltaneet tehdä
pelosta että se kaataisi laivamme. Minä käskin koko
laivaväen kannelle, ja kaikki huusivat, jonka johdosta se
lähti uimaan pois. Siitä näkyi yli veden sen verran kuin
suuri vene, ja kun se vajosi alas, syntyi kauhistava kohina,
joka olisi suuresti ihmestyttänyt, ellei olisi tiennyt sen
syytä. Mutta, Jumalan kiitos, pääsimme ilman muuta haittaa riiviöstä erille."
Kun Nearchus Aleksanteri suuren laivastolla purjehti
Indus-joelta Punaiseen mereen, herätti valas silloinkin niin
suurta hämmästystä, että päällikön oli työläs saada säikähtyneitä merimiehiä järjestykseen ja soutajia soutamaan sille
paikalle, missä valas purskasi vettä ja saattoi meren kuohumaan niinkuin vihurista. Kaikki huusivat nyt, pieksivät
vettä airoillaan ja puhalsivat torviinsa, niin että tämä suuri,
makedonialaisten sankarien mielestä hirvittävä peto säikähtyi. Minun mielestäni käy tämän johdosta päättäminen,
että suuret valaat Aleksanterin aikana olivat sangen harvinaisia niissä merissä, jotka ympäröivät Kreikan niemimaata,
ja Burroughhn aikana niissä, jotka huolitelevat Englannin
rannikkoja.
Toisella tavalla tervehtivät hollantilaiset ja englantilaiset pyydystäjät valasta Huippuvuorilla muutamia vuosia
jälkeen Burrouglrin matkan. Kaikki huusivat ilosta nähdessään valaan ja syöksivät veneisin ahdistaakseen ja tappaakseen tätä kallisarvoista eläintä. Pyydystys tapahtui
niin suurella menestyksellä, että, kuten jo on mainittu, se
valas (Balsena mysticetus L.), jonka pyydystämisessä oli
työtä sadoille laivoille ja ihmisille kymmenin tuhansin, nyt
on hävitetty Huippuvuorten tienoilta melkein sukupuuttoon.
Meidän monilla matkoillamme näissä vesissä on nähty vaan
yksi ainoa valas tätä lajia, nimittäin se joka kesäkuun 23
päivänä 1864 ajojäiden seassa nähtiin Huippuvuorten läntisen rannan edustalla 78 p. lev. Koska Grönlannin valaita edelleen on jotenkin paljon muissa osissa polarimertä,
eikä niitä Huippuvuorten tienoilla viimeisinä 40 ä 50 vuotena ole ahdisteltu, näkyy selvästi, miten työläs eläinlajien on palata seuduille joista kerran ovat hävitetyt tahi
pois karkoitetut.
Se valas, jota kapteni Svend Foyn vuodesta 1864 mel-

o
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kein yksinomaa pyytää Ruijan rannalta, on tykkänään
toista lajia jättiläisvalas (Balmnoptera Sihbaldii Gray)-, myöskin ne valaat jotka vieläkin koko paljolta seuraavat kalaparvia Norjan rannikoille ja jossa joskus karille laskiessaan
menettävät henkensä, ovat toista lajia. Saatiinpa Tromsö’ll
satamastakin vuosia sitten yksi miekkavalas (Orca gladiator Desm.). Valas oli saataessa tukehtumaisillaan, syystä
että oli koettanut nielaista haahkaa pyrstö edellä. Tämän
suupalan estivät kankeat sulat alas luistamasta ja lintu
juuttui valaan kurkkuun, joka tapaturma, valaan kimmurruksista päättäen, näkyy saattaneen sille kovaa tuskaa,
jota kaupungin asujamet, harppuunoimalla sitä vielä enentävät.
,
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minen Briochowski-saarella.

Matkalla Waigatsh-saareen tapasin Lenan, joka silloin
vasta matkasi määrättyyn kohtauspaikkaan. Minä annoin
sen kaptenille käskyn viipymättä laskemaan ankkurinsa Chabarovan luona, ottamaan hiiliä Express laivasta ja palattuani retkeltäni kohta olemaan valmis lähtöön muiden laivojen seuraan. Sangen tyytyväisenä siihen mitä Waigatshsaarella käydessäni olin nähnyt ja saanut kootuksi, palasin
heinäkuun 31 päivän illalla Yegalle. Lena ei kuitenkaan
ollut aivan valmiiksi varustettu, jonka vuoksi lähtö jätettiin elokuun 1 päivän aamuun. Kaikki laivat nostivat nyt
ankkurinsa ja purjehtivat tahi laskivat höyryn voimalla
Waigatsh-salmesta tahi Jugor Sharhsta Karian mereen.
Jugor Shar nimeä ei tapaa vanhemmista matkakertomuksista eikä vanhemmista kartoista. Mutta jo 1611 tapaa
sen eräästä kertomuksesta, joka koskee venäläisten „Pechorskoie Zauorofin ja Mongozei’n“ välistä kauppatietä ja joka
on liitetty ennen mainittuun Richard Finch’in kirjeesen Sir
Thomas Smith’ille (Furchas 111 s. 539). Nimi on ymmärrettävästi johdettu salmen eteläpuolella olevan maaseudun
vanhasta nimestä Jugaria, jonka se (esim. Herhersteiirin
teoksen kartalla) sanotaan saaneen nimekseen unkarilaisista,
jotka olisivat näiltä seuduilta alkuperää. Ensimäiset hollantilaiset matkustajat nimittivät sitä Waigatsh-sulmeksi eli
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Fretum Nassovicurn. Uudemmat maatieteilijät nimittävät
sitä myöskin Petin salmeksi joka kuitenkin on väärin,
kosk’ei Pet ole sitä purjehtinut.
Mitään erityistä nimeä ei Taimur-niemimaan ja Novaja
Semljan välisellä merenlahdella aluksi ollut. „Carska hay“
nimitys löytyy kuitenkin jo niissä tiedoissa koillista kohden
purjehdinnosta, joita Moscovie Companie’lle antoi vuonna
1584 sen päätoimija, Antonie Marsh (Purchas 111 s. 805).
Aluksi käytettiin tätä nimeä vaan Kara-joen laskulahdesta
mutta muutettiin sittemmin vähitellen merkitsemään koko
sen edustalla olevata merta, jonka vanhin samojedilainen,
myöskin jonkun joen nimestä johdettu, jotenkin venäläistynyt nimitys lienee ollut „Neromskoe“ (vertaa Purchas, 111
s. 805, Witsen s. 917). Tästä lähin käytän minä „Kararaertä“ merkitsemään koko sitä merenlahtea, joka 77° p.
lev. Kap Tsheljuskinhn ja Novaja Semljan pohjoiskären koh,

,

/

dalta ulottuu Europan ja Asian pohjoisrannikkoon.
Waigatsh-saaren ja mantereen välisestä salmesta purjehtijalle antaa kapteni Palander seuraavan ohjeen;
„Koska Jugor-salmea on vaikea huomata kauaksi merelle,
pitää jos suinkin lähestyttäessä ottaa tarkat merkit auringosta, ja
niiden mukaan asettaa suuntansa keskelle salmea, mieluummin noin
PI k. Tultuaan maata lähemmäksi (3 ä 4 eng. penink.) eroittaa
salmen helposti. Sitten on vaan salmen suusta laskettaessa pitäminen keskellä kulkuväylää.
Jos tahtoo laskea ankkurinsa Samojedilaiskylän kohdalle,
pitää pysyä noin 1 eng. peninkulman vaiheilla oikean puoleisesta
maasta ja laskea PI k., kunnes samojedilaiskotukset tulevat näkyviin, jolloin kaarretaan oikeanpuoleista maata vastaan, niin että
kirkko jää vähän oikealle. Suurempien laivojen ei ole meneminen
matalammalle kuin 8 ä 9 sylen vedelle, sillä syvyys vähenee jotenkin jyrkästi 3 ä 4 syleksi.
Samojedilaiskylästä asetetaan suunta suorastaan .Waigatshsaaren kaakkoista nientä (Suchoi nos) kohden, joka on ohimentävä
Vs eng. peninkulmaa maasta. Kohta EL tästä niemestä on sangen
pitkä matala, jota on varominen.
Mainitusta niemestä lasketaan P Ik. ulos Kara-merelle.
Tällä suunnalla jää kaksi matalaa oikealle ja kaksi vasemmalle
noin puolen englannin peninkulman päähän.
Syvyys on yleensä 10 syltä; ei yhdeltäkään paikalta ole kulkuväylä matalampi 9 syltä.
Jugor SharTsta voi siis syväkulkuisimmatkin laivat päästä.
Salmesta mentäessä on paras tarkasti tähdätä mastonlatvasta,
johon matalat kirkkaassa ilmassa helposti näkyvät.
•

11
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A nkkuripaikknja.

Vanhemmissa kertomuksissa puhutaan hyvin korkeista,
jään ja lumen peittämistä vuorista sen salmen läheisyydessä,
joka on Waigatsh-saaren ja mantereen välissä. Sanotaanpa
että siellä olisi maapallon korkeimmat vuoret, joiden huippujen sanotaan kohoavan sata saksalaista peninkulmaa 1
merenpinnasta. Kunnian maailman korkeimpien vuorten
kantamisesta ovat asujamet pohjois Venäjän tasangolla sittemmin omistaneet Matotshkin SharMn tienoille, „jossa vnqret ovat vieläkin korkeampia kuin Bolshoj-Kamen", muutamien satojen jaikain korkuinen vuorenkukkula Petshoran
suulla
örografinen käsitys, joka on uusi todistus sen
vanhan sananparren totuudelle, että „sokeiden valtakunnassa kelpaa yksisilmäinenkin kuninkaaksi
Matotshkin
Shar’ia ympäröi todella oikein alppimaiset vuoret, joiden
huiput kohoavat 1,000 h 1,200 meterin korkuiseksi. Sitä
vastoin on Jugor-salmen ympäryställä vaan matalia tasankoja, jotka päättyvät meitä vastaan äkkijyrkkään penkereesen. Lumen lähdettyä kasvaa niihin varhain tiuha ruohokko, jossa samojedien peuralaumat käyvät laitumella.
Useimpien laivojen, jotka tahtovat Jugor SharMn kautta
mennä Kara-mereen, täytyy pysähtyä tänne muutamiksi päiviksi sopivaa tuulta ja mukaisia jääsuhteita odottamaan.
Hyviä satamia ei ole lähellä salmea, mutta välttäviä ankkuripaikkoja on sekä salmen läntisessä suussa Chaharowan lähtemässä, että myöskin, vanhojen hollantilaisten
karttojen mukaan, sen itäpuolella Mestni-saaren (Staten
Eiland) ja mantereen välisessä salmessa. Omasta kokemuksesta en kuitenkaan tunne viimeksi mainittua ankkuripaikkaa, enkä myöskään ole kuullut norjalaisten pyydystäjäin
olleen siellä ankkurissa. Kenties on se jo madaltunut.
Meidän 1878 Jugor SharMsta purjehtiessamme oli salmi
vallan jäätön. Ilma oli ihana, mutta tuuli niin heikko,
ettei purjeista ollut suurta apua. Matkustus kävi siis hitaasti, vallankin kuin tahdoin pitää kaikki laivat koossa,
ja FraserMn täytyi hinata ExpressMä, jonka purjeet eivät nyt olleet kululle avuksi. Paitsi sitä menetettiin aikaa naarauksissa ja vesinäytteiden otossa. Naarauksella
11

.

1 Les
moeurs et usages des Ostiackes par Jean Bernard Muller Capitaine de dragon au Service de la Suede, pendant sa captivite en Siberie (Recueil de voiages au Nord. T. VIII, Amsterdam 1727, s. 389.)
,
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saatiin paikottain, esiin, diabarowan edustalla, hyvä saalis,
vallankin isopodeja ja spongioita. Vesinäytteet osoittivat,
että vesi jotenkin lähellä pintaa oli koko lailla suolaista,
ja ettei siis mainittavan suuri osa siitä suolattomasta vedestä, jota Kara-, Ohi-, Tas-, Jenisei- y. m. virrat juoksettavat Kanan mereen, tämän salmen kautta laske Atlantin mereen.
Elokuun 1 päivän iltapnolella päästiin salmesta ulos
ja laskettiin idässä olevaan mereen, jossa toimellisten hallitusten voittohimoisten kauppamiesten ja 16 ja 17 vuosisanan kosmogratien ajatukset, pyrinnöt ja arvelut alituisesti
ovat pyörineet, ja joka nykyajan maatieteilijäille ja tiedemiehille aina viimeisiin aikoihin on ollut mare incognitum.
Koska juuri tämä meri on ollut käännekohta kaikille edellisille koillisretkille, niin BurroughMn kuin Wood’in ja ViamingJnkin ajoilta, niin lienee puikollaan muutamilla sanoilla
selitellä sen ympäristöä ja hydrografiaa, ennenkuin alan
jatkaa matkakertomustamme.
Pientä hiljan löydettyä Yksinäisyys “-saarta lukuun-ottamatta, on Karian meri koillista kohden vallan aukea. Sen
rajana on lännessä Novaja Semlja ja Waigatsh-saari, idässä
Taimur-niemimaa, Pjäsinan ja Jenisein välinen maa sekä
Jalmal ja etelässä europalaisen Wenäjän pohjoisin osa, Beli
Ostrow sekä Ohi- ja Jenisei-virran suuret suulahdet. Tsheljuskin-niemen ja Jenisei-virran välinen rannikko on täynnä
matalia vnorenkukkuloita, kristallimaisista liuskeistä, gneisistä ja eruptivisistä vuorilajeista muodostuneita, Jeniseista
aina Kara-meren eteläisempään osaan vallitsee Gyda- ja
Jalmal-tunturan hienot hiekkakerrokset, Waigatsh-saarella
ja Novaja Semljan etelä osassa (73 0 p. lev. saakka) taas
kalkki- ja liuskekerrokset, 1 jotka muodostavat alustan tasaiselle, pienten järvien täyttämällä tasangolle, josta lumi kesällä sulaa vallan tyyni, ja jotka 3—15 meterin korkuisella
jyrkänteellä laskevat mereen. Kara-meren länsi rannikko on
73° yläpuolella jotenkin vuorista. Nämä vuoret, jotka lähinnä
Matotshkin-salmea ovat sangen korkeita ja hajallisia, muuttuvat pohjoisemmassa mataliksi ja ylänkömaan tapaisiksi.
„

1 Tähän päätökseen tulin
nähdessäni kerrokset mereltä, vallankin kun
tiesin niiden laadun Waigatsh-saarella ja Novaja Semljan länsi rannalla. Tietääkseni ei yksikään geologi ole käynyt maalla tällä kohdalla itä rantaa.
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Missä, vuoret alkavat on vaan pieniä, vähäpätöisiä jäätikköjä, ja vuorten huiput ovat kesällä lumettomia. Vasta
pohjoisemmassa alkavat glacierit, joiden luku ja koko kasvaa kasvamistaan, kunnes lopulta muodostuvat avaraksi
sisämaa]äätiköksi, joka täällä, samoin kuin Grönlannilla ja
Huippuvuorilla, paksuun jääpeittoonsa sulkee vuoret ja laaksot ja muuttaa koko sisämaan ainoaksi jää-aavikoksi. Tällaisista sisämaanjäätiköistä ovat jäävuoret ja glacieri-lohotkin
jotka pohjoisissa matkakertomuksissa vetävät niin suurta
huomiota puoleensa, alkuansa syntyä. Itse en ole käynyt
pohjoisen Novaja Semljan sisämaanjäätiköllä, mutta muualla
tekemäni kokemus mahtaa Novaja Semljankin jää-aavikon
suhteen pitää paikkansa. Kaiken lumen salattua kävelin

Sisämaanjäätikön läpileikkaus.
a. Avonainen glacierikanava. b. Lumentäyttämä kanava,
kanava, d, Glacierirotkoja.

c. Lumisillan peittämä

nimittäin heinäkuussa 1870 t;ri Berggreivin kanssa Grönlannin sisämaanjäätiköllä ja matkustin myös, ennen lumen
lähtöä kapteni Palanderhn seurassa kesäkuun alussa 1873
Koillismaan sisämaanjäätiköllä.
Samoin kuin Huippuvuorilla on jääkenttä varmaan täälläkin syvien, pohjattomani rotkojen rikkoma, joiden yli talven tuiskut niin kavalasti rakentavat petollisia lumisiltoja,
ettei matkustaja pohjattomuuden portaalla seisoessaan ymmärrä varoakaan uhkaavata kuolemata. Tämän tiviin, hängettoman jääkentän huikaisevan valkoista, melkeen samettimaista pintaa astuskellessa on siis tarpeellinen varalta olla
köydellä seuraa]oihinsa sidottu. Jos sitten, vajoomisen vaaraa vastaan varustettuna, lähtee siinä toivossa jääkenttää
astumaan, että matkaa tasaisella tiellä kätkee paljon päivän
,.
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osaksi, niin erehtyypä suuresti. Tulee nimittäin seutuja
joissa jää on halkeillut ristin rastin rotkojen rajoittamiin laaksoloihin, joiden äkkijyrkät seinät joskus ovat
15 meterin korkuisia, ja joiden yli, monen mutkan tehtyä,
pääsee vaan sellaiselta kohdalta, missä lumi on tasoittanut
laakson. Kesällä taas, kun lumi on sulanut, saa jää-aavikon pinta tykkänään toisen muodon. Silloin on koko tan-

vastaan,

Grönlannin sisämaanjåätikkö.
S. lierggreriin heinäkuun 23 päivänä 1870 tekemän piirustuksen mukaan.

ner pelkkää sinistä jäätä, joka ei kuitenkaan ole puhdasta,
vaan kaikkialla harmaan, savimaisen pölyn peittämätä, jota
tuulet ja sateet arvattavasti etäisiltä vuoriharj anteilta ovat
glacierin pinnalle kulottaneet. Tämän saven seassa ja myöskin kohdastaan jäällä on harvanlaisessa alhaisempia kasveja. Polarimaitten jää-aavikoilla on siis omituinen kasvistonsa, joka, jospa onkin vähäpätöinen, kuitenkin ajaa tär148

Novaja Semljan sisämnanjää.

keätä virkaa siinä sodassa, jota aurinko ja jää täällä pohjan perillä vuosi vuodelta, vuosisata vuosisadalta keskenään
käyvät. Tumma savi ja tummat kasvinosat imevät nimittäin auringon lämpöä itseensä enemmän kuin jää, jonka
sulamista siten tehokkaasti edistävät. Ne syövät jäähän
kohtisuoria, ympyriäisiä, 30 å 60 ccntimeterin syvyisiä
onttoja, joiden läpimitta vaihtelee muutamista millimeteristä
aina yhteen meteriin. Täten syöpyy ja raukee jään pinta.

Grönlantilainen jäävuono.

Grönlantilaisten eskimooien tekemän kivipiirroksen mukaan.

Lumen sulattua paljastuu muitakin epätasaisuksia, ja
lumisiltojen ennen peittämäin rotkojen mnstansiniset kuilut,
jotka silmään näyttävät pohjattomilta, ammottavat nyt avosuin. Paikottain on jäässä myöskin avaroita, matalia notkelmoja, joiden rinteitä lukemattomat purot taivaansinisissä
uomissaan huikeasti juoksevat. Usein muodostavat ne oikeita virtoja ja laskevat tavallisesti notkelman keskellä olc149
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vaan järveen, jolla itsellään enimmiten on niaan-alainen
laskusuu tuhansien jalkain korkuisten jääluolain kautta. Muutamin paikoin on virta syönyt reiän jääpeitteesen, johon se
hirveällä kohinalla yhtäkkiä syöksee, ja kuohuu jälleen vähän
matkan päässä välipäisesti ilmansekaisena suihkuna korkealle ilmaan.
Silloin tällöin kuulun jyräys niinkuin tykinlaukaus jäätikön sisästä. Silloin joko syntyy uusi rotko tahi on jääavikon partaalta joku lohko vierinyt mereen. Sillä samoin
kuin tavalliset vesistöt laskevat jäätikköjärvetkin mereen.
Laskut ovat kolmea eri lajia, nimittäin sekä vuolaita jäätikkökoskia, joissa paksu jääpeite pirstoina verraten nopeasti
laskee kaitaa, jyrkkää alannetta myöten, jossa jäälohot suurella kolinalla kuppuroivat toistensa yli, ja joista todellisia
jättiläis-jäävuoria sadottani jopa tuhansittain lohkee erilleen; sekä leveitä hitaasti liikkuvia glaciereja, jotka päättyvät mertä vastaan tasaiseen äkkijyrkkään, josta suuria, ei
kuitenkaan jäävuoriksi luettavia lohkoja silloin tällöin putoaa mereen; sekä myöskin pienempiä supistuvia glaciereja
jotka liikkuvat niin hitaasti, että niiden pää sulaa sen mukaan kuin koko jäätikkö suljuu eteenpäin, ja jotka eivät siis
pääty mertä vastaan äkkijyrkänteesen, vaan saven, hiekan
ja soran peittämään jääviernun.
Novaja Semljan sisämaanjäätikkö on kuitenkin liian
pieni muodostamaan suuria jäävuoria. Niitä ei sen vuoksi
olekaan Kara-meressä, 1 ja harvoin ajelehtaa siellä suurempia
,

glacieri-lohkojakaan.
Jäävuorten paljous

2

ei siis ollut syynä Jääkellari"
nimitykseen, joksi eräs mainio venäläinen tutkija risti KaraJoskus taitaa kuitenkin tavata jäävuoria Kara-meren pohjoisimmassa
koillisrannalla, jonne ne luultavasti ajelehtavat Frans
Josefin maalta ja muilta, pohjoisessa olevilta tuntemattomilta polarimailta.
3 Kaunokirjallisissa kertomuksissa
ovat kirjailijat tavallisesti sekä piirustus- että kirjoituskynällä kuvanneet hirveän suuria jäävuoria polariseutuihin.
Asian todellinen laita on kuitenkin se, että jäävuoria on paljon enemmän kululle soveltuvissa merissä, kuin niissä, missä jäät estävät polarimatkustajan kulkua. Lainaamalla kasvigeografiasta tiedesanan sopisi jäävuoria ennemmin nimittää horealisiksi kuin polarisiksi jäämuodoiksi. Kaikki kalastajat Newfoundlannfilla ja useammat Nevv-York’in ja Liverpoolin väliä kulkevat laivakaptenit
ovat joskus nähneet todellisia jäävuoria, mutta useimmille koillismatkustäjoille
ovat ne tuntemattomia, vaikka kertomuksissa suurempia glacieri-lohkoja usein
nimitetään jäävuoriksi. Tämä tapahtuu samalla perustuksella ja samalla oikeudella, kuin asujamet Petshora-joen varrella pitävät Bolshoj-Kamen’in hyvin
korkeana vuorena. Mutta vaikk’ei todellisia jäävuoria koskaan synny Huippu1

osassa ja Novaja Semljan
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Hitaasti liikkuva glacieri,
Foulbay’lla Huippuvuorten länsirannalla, A. EnvalVin elokuun 30
päivänä 1872 tekemän valokuvan mukaan.

Supistuva glacieri,

Udde-bay Novaja Semljalla, Hj. TheeVin (1875) tekemän
piirustuksen mukaan.
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meren, vaan lienee se saanut nimensä siitä, ettei merenvirrat jaksa puhdistaa sitä jäistä eikä hajoittaa avoveteen 1
sen jo varhain murtunutta jääpeitettä, joka vähäsuolaisesta

pintavedestä kovassa talvipakkasessa jäätyy tavattoman paksuksi. Merenvirrat kasaavat päinvastoin suurimman osan
Kara-meren jäästä, ja kenties paljon polari-alanteestakin
(hässin) tullutta jäätä Novaja Semljan itä rannalle, jossa
se kevätkesästä salpaa ne kolme salmea, jotka yhdistävät
Kara-meren Atlantin mereen. Nämä jääsuhteet ovat tehneet kaikki vanhemmat koillismatkat turhiksi ja saattaneet
Kara-merelle huonon maineen ja jääkellarin nimen. Nyt jo
tiedämme, ettei tämä haitta ole niin suuri, kuin ennen luultiin, että Kara-meren jää suuremmaksi osaksi sulaa ja että
syyskesällä solkenaan pääsee tätä mertä kulkemaan.
Yleensä oli tietomme Kara-raerestä vielä joitakuita
vuosikymmeniä takaperin sekä vaillinainen että väärä. Limitin sen eläimistöä sangen köyhäksi ja merikasveja tykkänään sieltä puuttuvan; mertä ei ollut pohjustettu muualta
kuin likinnä rantaa; karttojen luotettavaisuus oli syystä
epäluulon alainen y. m. Nyt on kaikki jo toisin. Meren
rantapiirteet ovat kartoille merkityt; jääsuhteet, virtaukset,
meren syvyys eri kohdilta on tunnettuna, ja myöskin tiedetään, että vanha luulo eläinten ja kasvien puutteesta on
perätön.
Kara-meri on merkillinen syvyytensä säännöllisuuden
suhteen sekä siihen katsoen, ettei sen pohja näy olleen rajujen mullistusten alainen. Pitkin Novaja Semljan ja Waigatsch-saaren itä rantaa kulkee aina 500 meterin syvyinen,
kylmän (—2°. 7) suolaisen veden täyttämä ojanne, jossa on
eläimiä vallan kovasti sekä lu’un että tajien suhteen. Merkillisiä, harvinaisia eläinmuotoja raamitettakoon Umbellula,
Elpidia, Alecto, monenlaisia meritähtiä y. ra. Itäänpäin
kohoaa merenpohja vähitellen ja muodostaa sitten 30—90
pohjoisen Novaja Semljan jäätiköistä, niin lohkee niistä kuitenkin
suuria jäämöhkäleitä, jotka mereen pudotessaan panevat veden kamalasti hyökyilemään. Glacieristä pudonneen jäälohon vaikuttama hyökylaine katkaisi siten
23
/i3 kesäkuuta 1619 mastot eräästä laivasta, joka oli ankkurissa Belsound’m
salmessa Huippuvuorilla, heitti yhden tykin mereen, tappoi kolme miestä ja
haavoitti useoita ( Purchas 111 s. 734). Monta samanlaatuista vaikka pienempää
tapaturmaa voisin omasta ja pyydystäjäin kokemuksesta mainita. Liki jäätikköjyrkkiä ei siis ole hyvä käydä ankkuriin.
1 Epäiltävä lienee josko
koko Kara-meri täydellisesti jäätyy talvella.
vuorten eikä

,
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metenä merenpinnasta tasangon, melkein
yhtä tasasen kuin päällä olevan meren-

pinta.
osassa

Pohja on meren etelä ja länsi
savea, Peli OstrowMn tienoilla

hiekkaa, pohjoisemmassa soraa.

Simpukan kuoret ja pienet kivet ovat täällä
usein suljetut suomalmi-möhkäleisin, sellaisiin kuin s. 155 on kuvattu. Niitä
on myöskin sangen suurella alalla koillisessa DicksonMn satamasta niin runsaasti, että kyllä riittäisivät rauhantekoon, jos eivät olisi niin asumattomassa
seudussa.
Myöskin Kara-meren matalammassa
osassa on pohjavesi melkein yhtä SUO-

Umbelulla Kara-mereatä.

Polypirunko kokonaisuudessaan, '/s luon. suur
b. Polypirungon ylin osa IVs luon. suur.

a.
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lasta kuin Atlantin valtameressä ja kaiken vuotta lämpömäärältään —• 2° aina —2°. 7. Pintavesi on sitä vastoin

Thiel Kara-merestä.
3 kert. suurennettu.
a. Vatsapuoli. b. Selkäpuoli.

Elpidia glacialis

Manganikkaita suomalmimuotoja Kara-merestä.
‘/a luon suur.

laadultaan vailitclevata, ajottain kelpaa se muutamin paikoin melkein juotavaksi ja on kesällä usein hyvin lämmintä
155
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Merkittävä on että pintavesi täällä vähäsuolaisuutensa
vuoksi jo jäätyy siinä kylmässä, joka vallitsee suolaisessa
vesikerroksessa lähinnä pohjaa, ja että se on kuolettavaa
myrkkyä monille äyriäisille, madoille, näkinkengille, simpukoille ja meritähdille, jotka mylleröivät pohjan savi- ja
hietakerroksissa.
Monessa kohden ei pohjan ontto rakennus ole sovelias leväkasvien menestymiselle, mutta Beli Ostrowhn tienoilta löysi Johannesen laveoita, „meriruohon“ (levien) peittämiä matalia, ja Novaja Semljan itä rannikolta kokosi t:ri
Kjellman 1875 koko joukon leviä, 1 joten hänen on onnistunut näyttää vanhan väärän, täkäläisen merikasviston laadusta vallitsevan luulon perättömäksi. Hän on tästä tehnyt laveamman kertomuksen, joka tuonnempana otetaan tähän teokseen. Tällä kertaa tahdon palata kertomukseen
matkastamme yli Kara-meren. Tästä sisältää päiväkirjani
seuraavan:
2 päivä elokuuta. Edelleen ihanata ilmaa, jäätä ei
ollenkaan. Lena näkyy aikovan etääntyä muista laivoista
eikä huomaa sitä lippua, joka on nostettu sen kaptenille
merkiksi tulemaan Yogalle tahi ainakin kuulomatkalle. Fraser lähetetään siis ottamaan sitä kiirii, joka yön selässä
onnistuukin.
3p. elokuuta. Aamulla tuli kapteni Johannesen Yogalle. Minä käskin hänen ottamaan tohtori Almqvistin
sekä luutnantit Hovgaard ja Nordqvist laivaansa ja viedä
ne Beli Ostrowiin, jossa 36 tunnin kuluessa saisivat mielensä mukaan metsästää sekä tutkistella asukkaita, eläimiä
ja kasveja; sitten tulisi Lenan jos suinkin laskea tämän
saaren ja Jalmalin välisestä salmesta Lieksoihin satamaan,
jonne kolme muutkin laivaa saapuisivat. Almqvist, Nordqvist ja Hovgaard olivat jo valmiit lähtemään; he astuivat
kohta Lenaan, joka voimallisen koneensa potkussa nopeasti
etääntyi muista laivoista.
Päivän kuluessa olimme kohdanneet paljon hajallista
ja syöpynyttä jäätä, joka aaltoilun asettajana olisi ollut
meille vaan hyödyksi, ellei sen seuralaisena nytkin olisi
1 Jo vuonna 1771 löysi yksi Pallas’en seuraajoista, ylioppilas Sujeff
Karian lahdesta monta suurta levää (Pallas Eeise. S:t Petersburg 1771 —I77G.
111 s. 34).
,
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ollut rajajään tavallinen kumppani, paksu sumu, joka kuitenkin aika ajoin hälventyi. Iltapuoleen tuli Beli Ostrow
näkyviimme. Mereltä nähden muodostaa tämä saari täydellisen tasangon, joka vaan vähäsen kohoaa merenpintaa
ylemmäksi. Sen edustalla ou meri tasasyyyistä, mutta niin
matalata, että se 20—30 kilometcrin päässä rannasta on
vaan 7 —9 meteriä syvää. Kapteni Schwanenberg tietää
kuitenkin kertoa että vallan lähellä pohjoista rantaa ou
3 —4 meteriä vettä. Pohjanperillä vallitsee yleensä suurilla
aloilla tasainen syvyys, joka jo lähellä rantaa on 4'fä 10

Läpileikkaus Matotsiikin-salmen etelä rannasta

osoittava miten kivivalleja

syntyy rannalle.

meteriä ja vaan vähitellen kasvaa merelle päin. Sen vaikuttavat jäät, jotka melkein ympäri vuoden mylleröivät
pohjaa. Toinen merkittävä jään vaikutus ou että se siirtää
lähinnä rautaa olevat kivilohkareet maalle. Itse ranta muodostuu sen kautta monessa kohden (esim. useassa paikassa

Matotshkin-salmessa) melkein yhtäjaksoiseksi, vedenpintaan
ulottuvaksi kivivalliksi, mutta sen edustalla ei ole meren-

pohjalla kivenpalaakaan.
d p. elokuuta.. Laivan hiljainen liekkuminen ilmoitti aamulla että meri jälleen oli jäätöntä ainakin hyvän matkaa tuulen
157

Neljäs Luku.

puolelta. Eilen jo vähentyi suola ja lisääntyi savi vedessä;
nyt kelpaa se siivilöitynä melkein juotavaksi. Väriltään
on se keltaisenliarmaan saven karvaista ja melkein läpinäkymätöntä, niin että laiva näkyy purjehtivan siinä ikäänkuin savimudassa. Me olemme epäilemättä Ohi-Jenisein
viittaus-alueessa. Se jää, jonka läpi eilen purjehdimme, oli
luultavasti Ohi-, Jenisei- tahi Pjäsinä-lahdesta kotoperää.
Sen pinta oli likaista, ei puhdasta ja valkoista kuin glacierijään tahi sellaisen merijään pinta, johon ei maa eikä
samea jokivesi ole päässyt vaikuttamaan. Suurten jokien
edustalla on nimittäin jää usein, lumen sulattua, keltaisen
savikerroksen peittämä. Tämä savi on selvästi uppaa, jonka
jokivesi on tuonut mukaansa ja jonka merenhyöky on luonut lumenpeittämälle jäälle. Lumikerros ajaa siivilän virkaa eroittaen vedestä upan, joka siis, lumen sulattua, oikealle merijäällekin muodostaa likakerroksen, sisältävä pienten ainoastaan suolattomassa vedessä elävien elikkojen jäännöksiä.
5 päivä elokuuta. Vieläkin purjeissa Kara-merellä, jossa
joku jäälautla ajelehti. Jää loppui tykkänään, kun tultiin
luoteesen Eeli Ostrowhsta. Oltiin monesti päivän kuluessa
ainoastaan 9 meterin vedellä, joka ei kuitenkaan pohjan
tasaisuuden vuoksi ole vaaraksi. Sumu, ankara aaltoilu,
niuha vaikka jotenkin kova tuuli viivytti kulkua.
(J päivä elokuuta kello 3 aamulla tuli maa näkyviin.
Sumussa olimme nousseet vähän matkaa Jenisein laskulahtea ylös, joten meidän oli pyörtäminen päästäksemme Dickson'in satamaan, joka oli määrän päänä. Expressin mastonlatvat näkyivät saarten yli pohjoista kohden, ja vähän
päästä laskivat molemmat laivat ankkurinsa eteläpuolelle
erästä saarta, jota otaksuttiin Dicksonin saareksi, mutta
kun Fraser vähän jälemmin saapui paikalle, saimme tietää
erehtyneemme. Se ranta, jonka ensimäiseltä ankkuripaikalta katsellen luulimme mantereen rannaksi, kuuluikin tähän jotenkin suureen saareen, jonka laidalla itse satama oli.
Käytyämme maalla, jossa nähtiin kiirunaparvi ja jossa
t:ri Kjellman dioriti-kalliolta kokosi jotenkin paljon kasveja,
osasta sellaisia, joita ei hän ennen ollut pohjanperäisiltä
seuduilta tavannut, nostimme jälleen ankkurimme purjehtiaksemme oikeaan satamaan.
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Kapteni Palander kulki höyrypurrella edellä, tietämätöntä reittiä tutkistelemassa. Tiellä tapasi ja kaasi hän
erinomaisen lihavan ja suuren koiraskarhun. Sillä oli, samoin kuin tri TheeTin vuonna 1875 täällä ampumalla karhulla, ainoastaan sammalia ja jäkäliä vatsassa, ja kun tuskin on luultava että karhu näillä seuduin kesäiseen aikaan
saa monta hylettä kynsiinsä, on uskottava että se silloin
parhaasta päästä syö kasviaineita, ja kenties siihen lisäksi
jonkun peuran, jonka sattuu saamaan tapetuksi.- Vuonna
1875 tapasimme täällä vanhan koiraskarhun, joka näkyi
hyvässä sovussa käyvän muutamani peurain kanssa laitumella, luultavasti siten päästäkseen niitä kämmenen ylöttymälle. Karhuja lienee muuten jotenkin yleisesti tällä
Sipirian rannikolla, sillä täällä muutamia päiviä viipyissiimrae ammuttiin vielä kaksi kappaletta, jotka molemmat
olivat sangen lihavia.
Puheenalaisen sataman, jonka luutnantti Bove nyt on
kartoittanut ja jota nimitettiin DicksonTn satamaksi, löysin
minä vuonna 1875. Se on paras tunnettu satama Asian
koko pohjoisrannikolla ja vastaisina aikoina on sen merkitys Sipirian tuonnille ja viennille varmaankin oleva suuri.
Joka puolelta on se kallioisten saarten suojaama. Ankkurinsa saa täällä laskea hyvälle savipohjalle. Satamaan sopii laskea sekä pohjoisesta että lounaasta; varovaisuus on
tässä kuitenkin tarpein, koska joku salakari voi olla olemassa, joka ei ole merkitty luutnantti Boven suuressa kiireessä tehdylle kartalle. Vesi ei koskaan ole edes pinnastakaan vallan suolatonta, mutta sen suolaisuus vaihtelee
luultavasti suuresti sekä vuodenajan että nousuveden ja
pakoveden mukaan. Ainoastaan hätätilassa käy sitä siis
ruoan laitoksessa käyttäminen. Mutta kahdesta mantereella
olevasta purosta, toinen laskeva pohjoispuolelle toinen eteläpuolelle satamaa, saa tarpeeksi asti hyvää vettä, ellei lumivettä ole saatavissa lumipaikoista, joita monessa kohden
on syksyyn saakka pitkin rantapenkereitä sataman läheisyydessä.
Tullessamme näimme Dicksonhn saarella kuusi peuraa;
niistä ampui Palander yhden, muut pääsivät hengissä pakoon. Paitsi sitä näkyi, niin kuin jo mainittiin, muutamia
karhuja, ja kiviraunioissa oli yltä yleensä sopulien ja naa159
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lien jätteitä. Korkeampia eläviä on muuten vähän. Lintuja ei nähty muita kuin sekä mantereella että saarilla
kiviraunioissa joukottani pesiviä pulmusia, parvi kiirunoita
joukko vikloja, vallankin Tringa- ja Phalaropus-lajeja, jotka
kuitenkin jäivät määrämättä, haahkoja, riskilöitä ja pormestareja vähin määrin, sekä vähän runsaammin alleja ja kaakkoja. .Untupesiä ei täällä ollut, eikä myöskään, jyrkkien
rantakallioiden puutteessa, kiislavuoria. Lena-salmessa nähtiin kalaparvi ja luultavasti on kalarikkaus täällä suuri.
Paitsi sitä lienee täällä aina aika ajoin ollut hylkeitä ja maitovalaita jotenkin suuressa määrässä. Epäilemättä olivat eräällä pienellä, sataman pohjoisessa suussa
olevalla vuorisella saarella vielä näkyvät tuvan jäännökset
siltä ajalta, jolloin näitä eläviä täällä pyydysteltiin. Raunio, jos sitä nimitystä sopii hajonneesta puumökistä käyttää, osoittaa, että huoneuksessa on ollut tulensijalla varustettu suoja sekä muonahuone sen edustalla, ja että se on
ollut vaan kesäasunnoksi aiottu niille metsästäjille ja kalasta} oille, jotka pyydystämisen aikaan tulivat tänne etelämpänä olevista, nyt myöskin autioista simovioista. 1
Vakuutukseni on että se päivä koittaa, jolloin Lieksoihin satamalla on suuria makasiineja ja monta ympäri
vuoden asuttua rakennusta. Nyt on tämä seutu sitä vastoin asumatonta aina (Mtshichaan saakkaa, vaikka, kuten
tällä liitetty kartta osoittaa, paljon asumuksia ennen on
ollut pitkin joen- ja merenrantaa aina tuonnemmaksi Jenisein suuta Pjäsinaan saakka. Ne ovat jo aikoja olleet autiotilassa, johon jahdin huonontuminen parhaasta päästä
on ollut syynä, mutta luultavasti on vanhan ajan yksinkertaiset tavat täälläkin Sipirian pohjoisrannikolla muuttuneet toisiksi, joita oli hankala tyydyttää siihen aikaan, kun
ei vielä Jenisein jokialueessa ollut höyryveneliikettä. Hankala jauhon saanti pahoitti esim. muutamia vuosikymmeniä
sitten, siis ennen höyryvenekulkua Jeniseillä, asukasten jättämään erään tämän joen itärannalla 72° 25' p. lev. olevan simovin.
Simoviat Jenisein suussa olivat aikanaan europalaissukuisten kansakuntien pohjoisimmat vakinaiset asun1

Sekä talvella että kesällä

asuttavaksi aiotulta rakennuksia.
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not. 1 Autioiden tunturien juuressa olivat nämä asunnot
talvella alttiina alituisille lumituiskuille ja lyhyen kesän
aikana vallitsi täällä sakea sumu melkein yhtä päätä. Ei
siis tämän paikan asukkailla näy olleen, paljon tilaisuutta
nautintoihin, ja vaikea on ymmärtää miksi niin hedelmällisessä maassa kuin Sipiria juuri tämä seutu on asuinsijaksi
valittu. Erään vanhan simovian (Krestovskoi) jäännökset,
jotka näin, kun vuonna 1875 t:ri Lundströmin ja tri Stuxhergin seurassa matkustin jokea ylös, todistivat kuitenkin
todellisen kotielämän olleen täällä mahdollisen. Kolme turvekatolla peitettyä rakennusta oli silloin vielä siinä kunnossa,
että voi saada jonkun käsityksen niiden sisustuksesta ja
miten niissä oli eletty. Jokainen rakennus sisälsi koko
joukon hyvin pieniä suojia: asuinsuojia seinäperäisillä makuusijoilla, hirmuisen suurilla uuneilla varustettuja leipomahuoneita, Mukailla varustettuja saunoja, makasiineja,
joissa oli suuria paksuista puunrungoista koverrettuja, merellisen läpäisemiä silavapurtiloita, silavalatoja sisältäviä maitovalaan jäännöksiä y. m., kaikki todistaen, että tälläkin
paikalla kerran on ollut loistoaikansa, jolloin toimeentulo
on ollut hyvä ja rauha ja menestys tässä yksinäisessä kodissa majailleet kenties suuremmassa määrässä kuin luuksikaan.
1875 oleskeli eräs „prikashik“ (valtias) ja kolme venäläistä työmiestä koko vuoden Goltshichassa. Sverevossa
asui yksi mies ja Prilushnoissa eräs ukko poikansa kanssa.
Kaikki olivat he köyhiä ja asuivat pienissä turpeilla katetuissa tuvissa, joissa oli eteinen ja savuttunut, nokinen
ja likainen, suurella takalla varustettu huone, jossa oli puupenkit pitkin seiniä ja korkealla permannosta seinäperäinen makuusija. Pyydystysaseita ja kalanpyydyksiä oli huoneissa runsaasti ja paitsi niitä patoja, pannuja ja joskus
teekeitin; muita huonekaluja ei sanottavasti ollut. Rakennukset olivat kaikki joenvarrella, niin kaukana rannasta
1
Tanskalainen kauppapaikka Tasiusak, luoteis Grönlannissa 73° 24' p.
lev. on tätä nykyä Europalaisten pohjoisin vakinainen asuinsija. Kuinka vähän
Venäjälläkään tiedetään entisistä asuinsijoista Jenisein suussa näkyy kirjasta;
Neueste Nachrichten über die nördlichste Gegend von Silmien Zwischen den
Kitissen Pjässida und Chatanga- in Fragen und Antworten abgefasst. Mit Einleitung und Amnerkungen vom Herausgeber (K. E. v. Baer und Gr. v. Helmereen, Beiträge zur Kenntniss des russischen Reiches. B. IV s. 269. S:t Petersburg 1841).
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ettei kevättulva voinut niihin nousta. Lähinnä huoneita
oli roskainen tunkio, jolla joukko laihoja vetokoiria juoksenteli jotakin syötävätä nuuskimassa.
Ainoastaan yksi
täällä asuvista venäläisistä oli naimisissa, ja venäläisistä
akka-aineista taitaakin olla suuri puute näillä seutuvilla.
Ainakin valitti kasakki Feoclor, joka 1875 ja 1876 yritteli
minua luotsaamaan, ja joka itse jo oli iäkäs ryppyinen
vanha poika, että kauniimpata sukupuolta oli vähän täällä
venäläisissä. Hän puolusti usein puheessaan sekanaimista ja

Krestowskoilla olevan simovian raunioita.
A. StnxbergHn tekemän piirroksen mukaan.

arveli, luultavasti vanhojen muistojen tahi nykyisen toivon
innostuttamana, että dolgani-nainen oli naimahaluiselle miehelle näillä seuduin vaimoksi sopivin.
Vähän etelämmässä, mutta kuitenkin paljon pohjoisempana metsärajaa, on kuitenkin sangen varakkaita talonpoikia, jotka asuvat suurissa, paljon huoneita sisältävissä
simovioissa, joissa jonkunlainen ylellisyys vallitsee. Niissä
on turkiksia lattiamattoina, lasit ovat eheitä, pyhimysten
kuvat kulta- ja hopealevyillä vuoratulta, ja seinät koriste163
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tut kuvastimilla

sekä venäläisten

keisarien

ja kenralien

kirjavasti maalatuilla vaskipiirroskuvilla. Varallisuutta kasvattaa kauppa maan-asukasten kanssa, jotka tuntumalla paimentavat porolaumojaan.
Kalliot Dicksonin satamalla ovat kovaa ja sitkeästi
lohkeavata mutta helposti murentuvata dioritia. Yuorenkukkulat ovat sen vuoksi usein pirstaantuneet suuriksi kivilouhikoiksi. Ne olivat monenlaisten jäkälien peittämiä ja
niiden välisistä laaksoista löysi t;ri Kjellman seuraavat siemenkasvit ;
Draba Wahlenbergii Un.
altaica, ( Ledeb.) Bange.
Papaver nudicaule L.
Taraxacum phymatocarpum J. Vahl Rauunculus pygmseus Wg.
byperboreus liattb.
Sc/d.
Gymnandra Stelleri Ch.
lapponicus L.
Pedicularis sudotica Willd.
birsuta L.
nivalis L.
Oederi Vahl.
sulphureus Soi.
affinis R. Br.
Eritrichium villosum Bunge.
Caltha palustris L.
Myosotis silvatica Hoffm.
Astragalus alpinus L.
Wahlbergella apetala (L.) Fr.
Stellaria Edwardsii R. Br.
Oxytropis campestris (L) DC.
Dryas octopetala L.
Cerastium alpinum L.
Sieversia glacialis R. Br.
Alsine arctica Fenzl.
macrocarpa Fend.
Potentilla emarginata Pursh.
rubella Wg.
Saxifraga oppositifolia L.
broncbialis L.
Sagina nivalis Fr.
Hirculus L.
Oxyria digyna (L.) Hill.
stellaris L.
Rumex arcticus 7rauta.
nivalis L.
Polygönum viviparum L.
Bistorta L.
hieraciifolia Waldst. ij-Kit
Salix polaris Wg.
punctata L.
cernua L.
Festuca rubra L.
rivularis L
Poa cenisea AU.
cfespitosa L.
arctica R. Br.
Cbrysosplenium alternifolium L. Glyceria angustata R. Br.
Rhodiola rosea L.
Catabrosa algida (Soi.) Fr.
concinna Th. Fr.
Parrya macrocarpa R. Br.
Cardamine pratensis L.
Colpodium latifolium R. Br.
bellidifolia L.
Dupontia Fisheri R. Br.
Eutrema Edwardsii R. Br.
Koeleria birsuta Gaud.
Cochlearia fenestrata R. Br
Aira csespitosa L.
Draba alpina L.
Alopecurus alpinus Sm.
oblongata (R. Br.) DC,
Eriophorum angustifolium Roth.
corymbosa R. Br.
vaginatum L.

Cineraria frigicla Richards.

Erigeron uniflorus L.
Saussureä alpina DC.
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Eriophorum Scheuchzeri Hoppe,
Carex rigida Good.
aquatilis Wg.
„

Juncus biglumis L.

Luzula hyperborea R. Br.
arctica 81.
Lloydia serotina (L.) Reichenh.
„

Meidän kasvitutkijamme saivat siis maalta, seudun pohjoiseen asemaan nähden, suuren saaliin. Merestä

Sieversia glacialis R Br.

Dickson’in satamasta.

ei sitä vastoin löytynyt suurempia leviä, mikä ei kummastuttanutkaan, kun Ekmanin syvänvedenottajassa nostettu
vesi osoitti ettei suolaa ollut syvällä enempää kuin pinVeden
nallakaan, nimittäin ainoastaan 0.3 prosenttia.
lämpömäärä oli myöskin saraa pohjalla kuin pintapuolella, nimittäin + 9°—+ 10°. Keväällä on vesi täällä
165
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lumensulamisen jälkeen luultavasti vallan suolatonta, talvisaikaan taas kylmää ja arvaten yhtä suolaista kuin Karameren pohjalla.
Niin vaihtelevissa vesisuhteissa olisi arvellut pohjalta
kohtaavansa sangen köyhän merieläimistön, mutta niin ei
ollut laita. Satamassa naaratessa sai t:ri Stuxherg jotenkin runsaan saaliin samoja eläinmuotoja, joita tavataan
suolaisessa vedessä Kara-meren pohjalla. Tämä osoittaa
että jotkut luurangottomat siitävät paljon suurempaa veden
lämpömäärän ja suolaisuuden vaihtelua kuin leväkasvit, ja
että on lajeja jotka, vaikka säännön mukaan elävät jäähtyneessä suolaisessa vedessä Kara-meren pohjalla, kuitenkin
vahingotta kärsivät suurta veden suolan vähentymistä ja
lämpömäärän ylenemistä noin 12°.
Meidän ajan tieteelle, joka niin usein laskee pohjoisen
muodon etelässä ilmestymisen, tahi päinvastoin, perustukseksi sangen laveoille tieteellisille johtopäätöksille, on tieto
näistä muodoista, jotka milloin elävät melkein suolatto2°.7 kylmässä
massa, + 10° lämpöisessä vedessä, milloin
ja miltei yhtä suolaisessa kuin Välimeren vedessä, oleva
jotenkin merkittävä. Merkillisimmät olivat t:ri Stuxhergin
mukaan seuraavat: yksi Mysis-laji, Diastylis Rathkei Kr..
Idothea entomon Lin., Idothea Sabinei Kr 2 lajia Lysianassideja, Pontoporeia setosa Stbrg, Halimedon hrevicalcar
Goes, yksi annelidi-laji, yksi Molgula, Yoldia intermedia M.
Sars, Yoldia (?) arctica Gray ja yksi Solecurtus.
Ajopuita, osaksi pienenlaisia oksia ja juurenkappaleita
osaksi kokonaisia puita oksineen juurineen, oli niin kosolta
parin suojaisen lahden pohjalla DicksonMn satamassa, että
merenkulkija helposti voi sieltä onkia tarpeelliset polttopuunsa. Suurin osa joen kulottamista ajopuista ei kuitenkaan pidäty sen omille rannoille, vaan kulkee merelle merenvirtojen ajeltavaksi, kunnes joko vettyneenä vajoovat
pohjaan, tahi ajautuvat Novaja Semljan, Asian pohjoisrannikon, Huippuvuorten tahi kenties Grönlannin rannoille. Toinen osa ajopuita painuu jo ennen mereen ehdittyään joen pohjalle, jossa seisovat rungot pystyssä toinen pää ikäänkuin hietaan juurtununna. Ne voivat siis
ainakin matalilla kohdilla olla purjehtimiselle haitaksi. Ajopuista muodostunut luonnollinen paalutus sulki yhden,
.,
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Käynti Eeli Ostrovfism.

Dicksonhn satamassa olevan lähtemän melkein niinkuin aitaukseen.
7 päivä elokuuta. Vega otti hiiliä Expressistä. Illalla
tuli Lena, 36 tuntia sen jälkeen kuin Yega oli laskenut
ankkurinsa tähän satamaan, siis juuri määrätyllä ajalla.
Sen matkasta kertoo tri Almqvist näin:
„Elokuun 2 päivänä astuimme me, Hovgaard, Nordqvist ja
minä, Lenalle mennäksemme Eeli Ostrow’ille. Meidän piti nouse-

Luurangottomia eläimiä Diokaon’in satamasta.
a. Yoldia arctica Gray.

12s/ l2/s luonnoll.

suuruud.
3 kert. suurennettu.

b. Diastylis Rathkei Kr

Man sen lounaisniemelle siellä tehdäksemme kasvi- ja eläintieteellisiä tutkinnolta. Sitten oli tarkoituksemme vähin tarkastella vastapäätä olevata Jalmalin rantaa sekä tavata siellä asuvia samo-

jedeja.

Me jätimme Yegan kello 11 e. p.p. Päivän kuluessa näimme
etelää kohden siellä täällä jäälauttoja, ja kello 11 illalla kohtasimme suurenpuoleisen, noin 300 meterin levyisen koillispuolella
ajelehtevan hajallisen jäävyöhykkeen. Sen läpäsimme helposti.
Yön aikaan tapasimme silloin tällöin vähin jäitä ja vielä aamulla
suurenpuoleisia jääriuttoja. Vaikka oli sakeassa sumussa ja satoi, on167
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nistui meidän kuitenkin ahkeralla pohjustarnisella 10—3V•> meterin
vedessä löytää Beli Ostrowhn ja mantereen välinen salmi, ja elokuun 3 päivänä kello 11 e. p.p. kävimme ankkuriin vähän itäpuolella saaren eteläkärkeä. Lena oli 3*/ä meterin vedellä, noin
1 engl. peninkulman päässä maasta. Ranta oli niin laito, että
meidän täytyi jättää veneemme noin 300 meterin päähän rannasta
ja kahlata maalle.
Beli Ostrow on pelkkää hienoa hietaa, ja ainoastaan meren
huuhtomalla rantueella näkyi muutamia saksanpähkinän kokoisia
kiviä; ylempänä ei löydetty kivenpuinakaan, ei edes kynnenkään
kokoista. Saaren korkein kohta näkyi tuskin olevan 3 meteriä
merenpintaa ylempänä. Rannalla ja pitkissä lahdekkeissa, joita
merivesi huuhtoilee, on hieno hieta paljaana, kasvittomana. Missä
maa vähän kohoaa, on se mustan- ja valkoisenkirjavain sammalten
ja jäkälien peittämä, ja siellä täällä näkyy joitakuitaruohomättäitä.
Vasta vähän korkeammalla ja parhaasta päästä pienten lukusain
järvien rämeisillä rannoilla, ojissa ja soissa, vivahtaa maa vähän
viheriälle. Korkeampia kasveja oli ainoastaan 17 lajia, kaikki
pieniä ja kitukasvuisia, joista useammat pistävät vaan muutamia
linjoja hiedasta esiin. 1 Ani harvat kohosivat 15 centimeterin korkuisiksi. Ei ainoatakaan pajulajia tavattu, ei ainoatakaan muun
kuin valkoisen ja viheliäisen väristä kukkaa nähty.
Myöskin jäkälistö oli köyhä. Ei mitkään lajit olleet hyötykasvuisia, ja mustan- ja valkoisenkirjava jäkäläpeite synnytti vaan
harvoin „apotheciumia“. Rannalla olevilla ajopuilla ja soiden mättäillä kasvoi jäkäliä enimmin. Suuremmat jäkälät, niinkuin peuranja islanninjäkälä, olivat sangen harvinaisia. Jäkäliä tavattiin noin
80 lajia. Sammalia kokosi Nordqvist noin 20 lajia. Luurangottomia maa-eläimiä oli niin vähän, että saatiin kootuksi ainoastaan
kolme diptera- ja yksi hymenopteralaji, sekä muutamia hyönteistoukkia ja hämähäkkiä. Poduroja oli runsaasti; ne oikein peittivät koko rannan.
Useita peuralaumoja nähtiin mutta niitä ei päästy ampumaan.
Nordqvist sai yhden simpun eräästä meren kanssa yhteydessä olevasta ojasta. Vielä eheää ajopuuta tavattiin kosolta, ja ylempänä maalla oli yksi ja toinen lahonnut pölkky.
Sade ja sumu teki paikanmääräyksen mahdottomaksi. Yöllä
kulimme yli salmen ja laskimme ankkurimme noin U/2 engl. penin1 Täällä tehdyt kokoelmat on t;ri Kjellman kotiin
tultuamme määrännyt
ja niistä ilmoittanut seuraavan luettelon:
Saxifraga stellaris L.
Aira ctespitosa L.
cernua L.
Hierochloa pauciflora E. Br.
rivnlaris L.
Eriophorum russeolum Fr.
Cochlearia fenestrata 11. Hr.
Scheuchzeri Hoppe.
Stellaria humifusa Rolth.
Carex salina Wg.
Ursina Desv.
Sagina nivalis Fr.
Luzula hyperborea R. Br.
Arctophila pendulina (Lcest .) Ands.
Catabrosa algida (Soi.) Fr.
arctica 81.
Dupontia Fisheri R. Br.
„

„

„
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Jalmal.

kulman päähän Jalraalin rannasta, muutamien samojeditelttain kohdalle, jotka olivat vähän matkaa rannasta. Yhtä sopimattomassa
ilmassa kuin edellisenä päivänä teimme yrityksen nousta maalle,
mutta huomasimme että vesi oli liian matalata. Vasta jotenkin kaukana itää kohden onnistui meidän päästä rannalle, missä se noin 9
meterin korkuisella penkereellä laskee jyrkästi mereen. Yläpuolelta
tämän penkereen, joka oli auhtoa savea, tapasimme tasankoinaan,
joka oli vesirikkaan tunturan näköinen, soiden ja purojen täyttämä ja siis silmissä näytti jotenkin vihannoitsevalta. Tavataksemme samojedeja lähdimme nyt länttä kohden, menimme monen
puron poikki, joka oli syvästi leikannut maata tehden korkeat vallit varsillensa, kunnes puolen tunnin käveltyämme saavuimme leveälle, ei vallan syvälle virralle, josta ei kahlaamalla päässyt yli.
Me palasimme siis venheellemme etsiäksemme virran toiselta puolelta maallenousupaikkaa, mutta kun Lena oli kaukana maasta ja
tuuli yltyi, ei kapteni katsonut ajan myöntävän niin pitkää retkeä.
Sen verran kuin niin lyhyestä käynnistä käy päättäminen,
tuntui kasvillisuus tällä osalla Jalmalia sangen rikkaalta. Erittäinkin olisi kannattanut lähemmin tutkia korkeita penkereitä,
joilla siemenkasvia ja jäkälöitä runsaasti kas voi. Täällä hätimiten
tehdyillä kasvitutkinnoillamme on kuitenkin Heli Ostrowhn kasviston
vastakohtana merkityksensä; rae kokosimme ja merkitsimme osan
korkeimpia kasveja 1 ja noin 40 jäkälälajia. Nordqvist huomasi
eläimistön yhdenlaiseksi kuin läheisellä Eeli Ostrowhn saarella ja
tapasi lisäksi kaksi kovakuoriaislajia.'
Oltuamme 26 tuntia salmessa, nostimme jälleen ankkurimme
ja lähdimme itää kohden, seuraten syvännettä, jossa oli 10—l6
meteriä vettä. Kun eksyimme siitä, täytyi meidän kääntyä palataksemme salmen läntisestä suusta, vaikka jo olimme lähellä Eeli
Ostrowhn itäistä päätä. Rannalle kasaantunutta jäätä nähtiin
saaren pohjois-rannikolla, joka merelle näytti samankaltaiselta kuin
se puoli saaresta, jolla olimme käyneet. 7 päivänä elokuuta saavuimme Dicksonin satamaan.“

Hovgaardin samasta retkestä tekemästä
kertomuksesta liitetään tähän Eeli Ostrowhn ja sitä läheisen Jalmalin rannikon kartta. Siinä olen nimittänyt
Luutnantti

1 Ne on t:ri Kjellraan määrännyt seuraaviksi:
Saxifraga cernna L.
Arctopliila pendulina [Lcest.) And.
Catabrosa älgida [Soi.] Fr.
cmspitosa L
Coclilearia fenestrata R. Br.
concinna Th. Fr.
Draba alpina L,
Dupontia Fisheri R. Br.
Ranunculus sulpbureus Soi.
Calamagrostis lapponica L.
Carex salina Wg.
nivalis L.
pygmseus Wij.
rigida Good.
lapponicus L.
Eriopborum russeolum Fr.
borealis Trautv.
Luzula arcuata Sm. f. hyperborea R. Br.
Stellaria Edwardsii R. Br.
Lloydia serotina (L.) lieichenb.
Salix glanca L.
„

~

~

„

„

„

„
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saaren ja mantereen välisen salmen Malygiriin rankaan,
joka oli yksi niistä rohkeista venäläisistä merimiehistä,
jotka kohta puolitoista vuosisataa sitten ensimäisinä purjehtivat siitä.
Europalaisia on niin harvoin käynyt Jalmalissa ja
tiedot niiden siellä tekekemistä havainnoista niin hajalla, että lienee paikallaan tähän koota tärkeimmät, mitä
tästä niemimaasta on tunnettu, ja myöskin viitata tähän
kuuluvaan kirj alli suuteen.
Mitä ensiksi nimeen tulee kirjoitetaan se joskus vaikka
vallan väärin „Jelmert-raaaksi“. 1 ~Jalraal“ on samojedilaista sukuperää ja sillä on, tunnetun kielitutkijan t;ri E.
1). Europmis'en antaman selityksen mukaan, kuvaava merkitys „maanperä“. Jehnert taas oli pursimiehenä hollantilaisella valaanpyytäjällä VlamingHlla joka vuonna 1664
kiersi Novaja Semljan pohjoisniemen Barentsin talvisatamaan
ja purjehti sieltä kaakkoilmaa kohden. Itse ei Ylaming
kääntökohdalla nähnyt maata, vaikka kaikki merkit todistivat ettei se ollut kaukana; mutta useat laivamiehct luulivat näkevänsä maata, ja eräälle hollantilaiselle kartanpiirusta] alle, Dick Bemhrantsz. van Nierop nimeltä, tästä
annettu tieto sai aikaan, että tämä luultu maa pantiin
moniin karttoihin, tavallisesti suurena Karian meren pohjoisosassa olevana saarena. Tätä saarta nimitettiin .leimerimaaksi. 2 Jehnert- maa ja Jalmal nimitysten yhtäläisyys ja
epäileminen oliko kartoille piirustettua Jelmert-saarta olemassakaan on sittemmin antanut syytä Jelmert-maan nimen
siirtämiseen sille niemimaalle, joka eroittaa Ohin laskulahden Kara-merestä. Mainittava on, ettei Jalmal nimeä tapaa vanhoissa, europalaisista vesistä Ob-viralle tehtyjä retkiä koskevissa matkakertomuksissa. Ensi kerran olen tavannut sen kertomuksessa Skuratowhn vuonna 1737 tekemästä matkasta, merkitsemään sen niemimaan koillisinta
kärkeä, joka nyt kantaa tätä nimeä. 3
,

1
Linschoteriin ennen mainitun teoksen kartoissa, painettu vuonna 1601,
ja Blavius’en Atlas Major nimisessä kartastossa (1665, T. I s 24 ja 25) annetaan tälle maalle nimitys »Nieu West Yrieslant“ ja »West Frisia Nova“, joilla
nimillä tosin painossa on etuus, mutta jotkeivät kuitenkaan vedä vertoja maanasukasten antamalle kauniille nimelle.
2 Vertaa N. Witsen, 1785 s. 902.
3 Wrangels Reise, Berlin 1839, s. 38.
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Jalmalin ruohoisilla tasangoilla paimentavat samojedit
kesällä porolaumojaan, ja maassa on silloin muihin jäämerirannikon seutuihin verraten sangen lukuisa väestö, josta
kuitenkin suurin osa talveksi suurine porolaumoineen siirtyy
etelämpään. Mutta kuitenkin on maa vähimmin tunnettuja suuressa Wenäjän valtakunnassa. Joitakuita tietoja
voi siitä saada seuraavista matkakertomuksista:
Selifontow 1737. Maamittari Selifonlow ajoi heinäkuun ja elokuun aikana peurareellä Ob-lahden rannikkoa
aina Beli OstrowTin saakka. Tästä matkasta ei toki muuta
ole julkaistu, kuin mitä Liike on kertonut kirjassaan; Yiermalige Reise etc., Berlin 1835, s. 66, ja Wrangel kirjassaan, Sibirische Reise, Berlin 1839 s. 37.
Svjefj matkusti 1771 Pallas’en toimesta Jalmalin eteläosan halki Ohdorskista Karian lahteen ja tekee matkahavainnoistaan ainerikkaan kertomuksen. Pallasten kirjassa,
Reise durch verschiedene Provinzen des Russischen Reichs,
S:t Petersburg 1771 —76, 111 s. 14—35.
Krusenstern 1862. Toisella Kara-mereen tekemällä
matkallaan, joka päättyi niin että „Jermak“ laiva oli jätettävä Jalmalin rannalle noin 69° 54' p. lev. pelastui
Krusenstern nuorempi mieliistöneen rannikolle, jonne vallan
tyhjänä miehenä syyskuun 28 päivänä saapui. Maalle
tullessaan oli hän menettänyt kaikki tavaransa ja olisi
epäilemättä joutunut hukkaan, ellei hän lähellä maallenousupaikkaa olisi tavannut erään varakkaan samojedin,
kahden tuhannen poron omistajan, joka ystävyydellä otti
haaksirikkoiset vastaan ja kyyditsi heitä poroilla 500, samojedien laskun mukaan 1,000 virstan päässä olevaan Ohdorskiin. Siinä kertomuksessa Krusenstern’in matkoista,
joka on ollut minulla saatavissa, ei valitettavasti mainita
sen enempää siitä kansasu’usta, jonka seuraan hän tällä
merkillisellä matkallaan joutui. 1
Waldburg-Zeil ja Finsch 1876. Sangen lavean ja
huvittavan kertomuksen tämän niemimaan eteläisimmän osan
luonnon-oloista tapaa kirjoituksissa, jotka koskevat kreivi
1 Paul von Krusenstern. Sldzzen aus seinem Seemannsleben. Hirschberg
in Schlesien. Tuonnempana aion vähän laveammin puhua von Krusenstern’in
kahdesta Kara-mereen tekemästä matkasta.
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Waldhurg-ZeiVin ja tri FinschHn vuonna 1876 tekemää
matkaa. 1
Schwanenberg 1877. Sillä merkillisellä retkellä, jonka
kapteni Schwanenberg mainittuna vuonna teki Jeniseistä Pietariin, kävi lian maalla Eeli Ostrow’in pohjois-osassa. Peuran- ja karhunjälkiä nähtiin, mutta ihmisten jälkiä, ei oi-

Uhripaikka Jalmarissa.
A. N. Lundström'in tekemän piirustuksen mukaan.

Meri oli rantaan saakka tarpeeksi syvä matalakulkuisille laivoille (yksityisen ilmoituksen mukaan).
Ruotsalainen retiä 1875. Tällä matkalla nousimme
leukaan.

maalle melkein keski kohdalla Jalmalin länsi-rantaa.
1

Au-

Deutsche Geogr. Blätter von Lindemann Naraens d. Geogr. Gesellsch.

Bremen. I. 1877. 11. 1878. O. Finsch, Reise nach West-Sibirien im Jahre
1876 Berlin 1879. Graf von Waldhurg-Zeil on koonnut kirjallisuusluettelon
nimeltä: Litteratur-Nachweis filr das Gebiet des unteren Ob.
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taakseni jonkunlaisen kuvan maan laadusta tahdon vähän
tunnetusta matkakertomuksestani tehdä seuraavan otteen: 2
..Elokuun 8 päivän ikäpuolella nousin minä Lundströmin ja
Stuxbergin kanssa eräälle Jalmalin niemelle, joka oli pohjoispuolella jotenkin suuren joen suuta. Maallenousupaikka oli 72° 18'
lev. ja 68° 42' pit. Maa rajoittui täällä matalaan rantueesen, josta
noin 100 jalan päässä 6 ä 30 meterin korkuinen rantapenger yleni.
Penkereen takaa alkoi avara vähän epätasainen lakea, jossa kasvillisuus tosin oli sangen yksitoikkoinen mutta kuitenkin rehevämpi
kuin Waigatsh-saarella ja Novaja Semljalla. Syynä kasvillisuuden
yksitoikkoisuuteen oli täällä epäilemättä etupäässä seudun yksitoikkoisuus. Eheää kalliota ei täällä ole ollenkaan. Maa on
yltä yleensä hietaa ja hiedansekaista savea, josta en voinut löytää
pyssynluodin eli edes herneenkään kokoista kiveä, vaikka etsiskelin
monta kilometeriä pitkin rantaäyrästä. Ei myöskään edustalla
olevan meren pohjalta koskaan noussut kiviä naarassa, joka muun
muassa näkyisi osoittavan; ettei Ohi-Jenisein rantajää sula tässä
Kara-meren osassa. Hietakerrokset eivät myöskään sisällä kivettymäisillään olevia simpukoita, joita, on Jenisei tuntuvan hietakerroksissa, eikä „Noak-puuta“ myöskään tavattu. Tällä paikalla
tekemistämme havainnoista päättäen, olisi siis Obi-lahden ja Karameren välinen niemimaa suuresti eroavainen Jenisein itäpuolella
olevasta tuntuvasta.
Asukkaita ei nähty, mutta yltä yleensä oli rannalla sekä
ihmisten, osasta paljasjalkaisten, että peurojen, koirien ja samojedilaisrekien jälkiä. Rantaäyrään yläpuolella oli uhripaikka, johon

oli kasattu 45 eri-ikäistä karhunpääkalloa, joukko peurankalloja,

mursun alaleuka y. m. Useimmista karhunkalloista oli kulmahampaat poisotetut, monesta puuttui alaleuka tykkänään. Muutamat
luut olivat sammaltaneet ja maahan painuneet, toisissa oli vielä
lihaa, osoittavaa että olivat tänä vuonna sinne lasketut. Keskelle

luukasaa oli neljä puuta pystytetty. Kaksi niistä oli meterin mittaisia pykäliin leikattuja keppejä, joille peuran- ja karhunpääkalloja oli ripusteltu; muutamat kallot olivat otsaluuhun leikatun neliskulmaisen reiän kautta niihin pujoteltu. Muut puut,
jotka selvästi olivat uhripaikan vasetuisia jumalankuvia, olivat ajopuun juuria, joihin muutamia leikkauksia oli tehty silmiä, suuta
ja nenää merkitsemään. Ne osat, joiden piti kuvaaman silmiä ja
suuta, olivat hiljan verellä tahratut, ja luukasan vieressä oli vielä
nykyjään teurastetun poron sisälmykset. Vallan vieressä oli tulensijan raunio, ja kaikenlaisten peuranluiden ja karhun leukaluiden
muodostama törkykasa.
Kun ei rannan hietapenkereet soveltuneet pesimispaikaksi
kiistoille, riskilöille, lokeille y. m. eikä rannikon edustalla ollut
3

Nordenskiöld, Redogörelse för

och Sibirien år
38-43.

en expedition tili mynningpn af Jenisei
1875. Bill. tili Kongi. Yet,-Ak. Handl. Band 4 N:o 1, sid.
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saaria, joille haahkat ja muut parvittain pesivät hanhilajit olisivat
saaneet pesänsä rakentaa, puuttui täältä polariinerten äärettömän
suuret lintuparvet. Joensuussa . lenniskeli kuitenkin suuret parvet
haahkoja ja alleja, ja rannan hietaäyräillä juoksenteli tullen mennen Hietasirriäisiä (calidris arenaria) parvittain niin myös joku
Tringalaji ruokaansa etsien. Tuntuvan äänettömyyttä häiritsi vaan
pari leivosta ja yksi haukkapari poikineen (Falco peregrinus).
Paitsi sitä näkyi ketunjälkiä, ja kaksi rantaäyräälle viritettyä ketunloukkua ilmoitti, että kettuja on näillä seuduin niin paljon että
niitä kannattaa pyytää.
Myöhempään illalla, kun paikan aseman määräämiseksi oli
auringon korkeutta mitattu, sousimme jälleen laivalle ja purjehdimme eteenpäin, seuraten rannikkoa jolloin kerta kuluttiin maan
ja pohjajäiden välitse, jotka olivat pidättyneet pitkään sarjaan jätkin rannikkoa 9-10 meterin syvyydelle. Yöllä kulimme paikan
ohi, jossa oli viisi samojedilaistelttaa, joiden läheisyydessä porojoukko oli laitumella. Maa aleni nyt, vallan ja meri madaltui
suuresti. Suunta asetetiin siis luoteesen, jossa pian päästiin syvälle
vedelle. Vaikka pintavesi oli suolatonta ja jotenkin lämpöistä
(—j-7°.7 C.) saatiin täällä kuitenkin veden pinnalta yksi Olio korealis ja joukko copepodeja."

Nyt selitelty retki ja Almqvistin ja Hovgaardiu maallakäynti Lenalta vuonna 1878 ovat ainoat kerrat, jolloin
luonnontutkijoita tietääkseni on käynyt pohjoisessa osassa
sitä niemimaata, joka eroittaa Kara-meren Obi-joesta. Norjalaiset pyydystäjät käyvät harvoin siellä, johon parhaasta
päästä itärannan mataluus ja satumain puute lienee syynä.
Ne nousevat kuitenkin tätä nykyä joskus maalle joko ottamaan vettä, tahi tupakkisäästöään, tarpeettomia puukkoja,
vanhanaikaisia kivääriä, ruutia, lyijyä y. m. vastaan vaihtamaan itselleen samojedeilta peuranhoidon, metsästyksen ja
kalastuksen tuotteita. Aluksi juoksivat asukkaat pakoon
nähdessään norjalaisten tulevan, vaan jos ei siihen ollut
aikaa tervehtivät he nöyrästi, notkistaen polvensa ja kumartaen maahan saakka, eivätkä mielellään tahtoneet ruveta mihinkään kauppaan eikä tavaroitaan näyttelemään.
Mutta kun samojedit ovat huomanneet, etteivät norjalaiset tarkoita heille mitään pahaa, on epäluulo ja suuri nöyryys
kokonaan poistunut heistä. Nyt on europalaisten käynti
vallan heidän mieliinsä, koska heiltä saavat vaihtaa itselleen kaikenlaista tarve-, nautinto- ja korukalua, jonka lisäksi vierasten tulo on suureksi huviksi tuntura-elämän
yksitoikkoisuudessa. Kun pyydystäjät soutavat tahi pur174
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jehtivat pitkin laakaa rannikkoa, juoksevat asukkaat usein
rannalla ja viittaavat muukalaisia luokseen; jos nämä seuraavat kutsua ja rikkaita samojedeja on lähitienoilla, pannaan kohta suuret pidot toimeen, jotka monessa suhteessa
muistuttavat sivistyneiden kansakuntain tarina-aikoja.
Nyt mainitsemani on melkein kaikki mitä Jalmalista
tiedetään, ja siitä näkyy että sangen suuri vielä kajoomaton
kansatieteellinen ja luonnontieteellinen tutkimusala on vastaisilla Jenisei-matkustajoilla tarjolla.

Minkälainen on talvi Jenisein suulla? Siitä ei meillä,
tätä nykyä ole mitään tietoa, kosk’ei yksikään sivistynyt
henkilö ole siellä talvehtinut. Mutta sitä vastoin on suomalainen Nummelin tehnyt sangen huvittavan kertomuksen
talvehtemisestaan Briochowski-saarilla Jenisei-virrassa 70°
48' p. lev.
Elokuun 27 päivänä 1875 kävin minä siellä. Siellä
on kalastamo, jossa asutaan vaan kesällä, johon vuoden aikaan se ruohopeitteineen, pensaineen näyttää sangen ihanalta. Asumukset ovat erään Briochowski-saarten välisen
salmen rannalla. Nämä saaret muodostavat pohjoisimman
ryhmän siinä saarijonossa, joka 6972° ja 71° p, lev. välillä
täyttää Jenisein virranjuovan. Täällä käydessämme oli kalastus siltä vuodelta päätetty ja paikka autio. Mutta kaksi
pieniläntäistä huonetta ja joukko maalirajoja, kaikki hyvässä
kunnossa, olivat jälellä ja todistivat, samoin kuin maalle
vedetyt veneet ja tyhjät suolakala-astiat, mitä tointa täällä
yarhaimrain kesällä oli pidetty. Tällä paikalla vietti Nummelin mitä kovimman talven pohjanperäinen kirjallisuus
tietää mainita. 1
Vuonna 1876 oli M. Sidoroff’, joka innokkaasti harras1
Tämän talvehtemisen yksityiskohdista kerron sekä Nummelinin oman
suullisen ilmoituksen, että Göteborgs Handels- och SjöfartstidningTn mukaan
20 ja 21 päivältä marraskuuta 1877. Siinä olevan ensimäisen ja tietääkseni
ainoan laveamman kertomuksen tästä matkasta on sanomalehden toimitus kirjoittanut Schwanenbergin ja Nummelinin päiväkirjain johdolla. Schwanenherg
oli Jeniseiskissä rakennetulla laivallaan muutamia päiviä tätä ennen tullut
Göteborgiin.
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teli matkustuksia sipirialaisiin kulkuvesiin, Jeniseisk’issä antanut rakentaa ja varustella yhden laivan, Sewernoe Sianie
(Revontulet), jonka piti viemän tavaraa Jeniseiltä Enropaan.
Laivan päälliköksi määrättiin eräs venäläinen laivakapteni,
ScJiwanenherg. Perimiehen virkaa piti Nummelin ja laiva
miehitettiin 18 miehellä, joista useammat olivat rikoksista
Sipiriaan lähetetyt. Monet vastahakoisuudet estivät laivaa
ensimäisenä vuonna pääsemästä Jenisein suuta edemmäksi,

Maamajoja Briochowski-saarella.

Kirjantekijäu piirustuksen mukaan.

jonka vuoksi se jätettiin siihen talveksi. Nummelin jäi
neljän maanpakolaisuuteen tuomitun kanssa laivaan, mutta
Schwancnherg lähti syyskuun 28 päivänä muun laivaväen
seurassa Jeniseiskiin. Kylmä oli silloin jo alkanut. Seuraavana kahtena viikkona asui lämpömäärä 0° tienoissa;
kirkas ilma vuoroitteli lumen ja sateen kanssa.
Lokakuun 5 päivänä vetäytyi miehistö talvikortteeriinsa, koottuaan ajopuita kasoihin, joista lumen alta saisivat ne helpommin käsiinsä.
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Lokakuun 16 päivänä näytti lämpömittari kello 8
aamulla —4°,5, mutta aleni sitten päivä päivältä, kunnes elohopea lokakuun 21 päivän jälkeen muutamina päivinä seisoi —lo° kohdalla. Lokakuun 26 päivänä oli —lB°, mutta
ensimäiset päivät marraskuuta lämpisi ilma taas —2° pakkaseksi. Marraskuun 6 päivänä näytti lämpömittari—l 7°,
mutta nousi 11 päivänä —3°, 5 pakkaseen. Marrask. 14
päivänä oli —23°,5, 21 päivänä —29°,5. Seuraavan päivän
aamulla oli —32° ja illalla arviosta —37°, koska lämpömittarin tieto oli loppunut. —3o° ä —32° ja jäätyneen
elohopean pakkasta kesti marraskuun loppuun saakka, jolloin elohopea jälleen yleni —ll °5 saakka. Joulunaikaan
oli taas —3l° ja seuraavat seitsemän päivää asui elohopea
jäässä, johon pakkaseen vanha vuosi päättyi. Sitten nousi
lämpömäärä —2o° asti, mutta aleni pian taas niin että
elohopea viitenä päivänä oli jäässä. Tammikuun 22 päivänä oli —9°. 26 päivänä oli elohopea jäässä ja 29
p. —6°. Helmikuussa ei lämpömäärä koskaan noussut —24°
ylemmäksi; elohopea oli jäässä 20, 25, 26 ja 28 päivänä.
Sama oh asian laita 1, 3, 6, 7, 14, 16 ja 18 päivä maaliskuuta; 22 päivä maaliskuuta oli —7°, 30 p. —29°.
Huhtikuu alkoi —3l° pakkasella, mutta sitten nousi lämpömäärä niin, että se 16 päivänä oli —ll°, ja vaihteli sitten —2l° ja —6° (25 p.) välillä. Toukokuun 2 päivänä
oli sekä aamulla että illalla —l2°, päivällisen aikaan —2°
ä •—s°. 8 päivä toukokuuta oli +O, 17 p. —l7°,s, 31 p.
+o°,s. Kesäkuu alkoi -j-1°,5 lämpömäärällä. 8 päivänä, oli
päivällisaikaan +ll°, saman päivän aamulla ja illalla +2°
ä +3°. Kesäkuun lopussa ja heinäkuussa vaihteli lämpö
+2° ja +21 u välillä.
Tällaisissa oloissa eleli perämies Nummelin neljän seuralaisensa kanssa huonosti varustetussa lankkuhuoneessa
Briochowski-saarella. Tähän muuttivat he kuten jo sanottiin lokakuun s:nä päivänä; 20:nä päivänä oli jää jo niin
kovaa, että se kesti käydä. 26;na rupesi pyryttämään niin;
ettei käynyt huoneesta lähteminen.
Aurinko nähtiin viimeinen kerta marraskuun 21 päivänä, ja tammikuun 19 päivänä tuli se jälleen näkyviin.
Silloin oli elohopea jäässä. Auringon yläsyrjää ei olisi sopinut nähdä tammikuun 19 päivänä, ellei valonsäteiden
177
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vaakasuorainen taittuminen olisi ollut lähes 1 asteen suuruinen. Saaret Jeniseissa ovat matalia, eivätkä siis sanottavasti kaihda taivaanrantaa etelä-ilmalla.
Kohta jälkeen joulun alkoi kerpuukki-tauti ilmestyä.
Nummelinin kumppanit olivat rikoksista tuomittuja ja rangaistuja pahantekijöitä, joilla ei tietysti ollut suurta siveellistä eikä ruumiillista vastusvoimaa tätä tautia vastaan.
Ne kuolivatkin kaikki, kolme kerpuukkiin ja yksi yritellessään mennä

Briochowski-saarelta

erääsen

Tolstoinoshlla

olevaan simoviaan. Näiden sijaan oli Nummelinin onnistunut saada kaksi miestä Tolstoinoshsta ja vähän- myöhemmin yhden Goltschicha’sta.
Toukokuun 11 päivänä tuli perämies Meyenwaldfin
johdannolla kolme miestä avuksi, jotka Sidoroff oli lähettänyt olemaan apuna laivaa korjatessa. Aluksi oli se lumi
poisluotava, joka painollaan rasitti laivaa. Jokijää oli kolmen meterin paksuista, jolla oli lähes kuusi meteriä
lunta. Kun vihdoin oli saatu laiva lumesta luoduksi, hautasi uusi tuisku sen jälleen nietoksiin.
Puolivälissä kesäkuuta rupesi jää liikkumaan ja jokivesi nousi niin korkealle, että Nummelinin, Meyenwaldtin,
neljän miehen ja kahden koiran oli asia paeta tuvan katolle,
jonne 'korjasivat vähän ruokaa ja polttopuita. Täällä saivat "alituisessa hengenvaarassa viettää seitsemän vuorokautta.
Yesi oli nyt noussut viisi meteriä, tuvan katto oli
vaan I ji meteriä joenpintaa ylempänä ja joku jäälautta olisi
milloin hyvänsä voinut pyhäistä sen pois asemaltaan. Pieni
kattoon sidottu vene olisi siinä tapauksesa ollut heidän
viimeinen turvansa.
Koko seutu oli tulvan käsissä. Muut huoneet ja maamajat oli vesi ja ajojäät vieneet menessään ja uhkasivat
yhä viedä viimeisenkin rakennuksen. Yöt päivät täytyi
katolta kangeilla torjua päällekarkaavia ajojäitä.
Kova äkkinäinen tulva oli saattanut muuttolinnutkin
hämille. Niillä ei ollut pitkiin matkoihin kuivaa jalansijaa
ja sen vuoksi tapahtui että väsyneet metsäkanat istahtivat
ihmisten sekaan huoneen katolle; kerran istui metsäkana
Meyenwaldfin päähän ja pari kappaletta istahti koirain
selkään.
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Kesäkuun
niin laskenut,
huoneensen.

23 päivänä alkoi vesi aleta, ja 25 oli se
jälleen kävi muuttaminen hävitettyyn

että

Nummelinin ja Schwanenbergin matkasta Europaan
meritse ' tulee tuonnempana kerrottavaksi.
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jääsuhteista.
Mielipiteet Polarimeren laadusta edelleen erillaisia.
Payer ja Weyprecht
1872—74.
—•

Sitä merta, joka pohjoisessa huuhtoo europalaiseu Venäjän rannikkoa, nimittää Alfred kuningas ( Orosius I kirj.,
luku I. il) Kainunjärveksi eli Kainunmereksi (Anglosaksin
kielellä Owen Säe 1 ), asianmukainen nimi, jolla on etuoikeus ja joka ansaitsee säilyttämistä. Länsi-Europan asukkaat oppivat vasta Stephen BurrougWin vuonna 1556 tekemän löytöretken kautta tuntemaan Novaja Semljan ja Waigatshhn,-jotka saaret eroittavat tämän meren Sipirian Jäämerestä. Burroughha sanotaan sen vuoksi usein vaikka perättömästi Novaja Semljan löytäjäksi. Sinne tullessaan tapasi hän nimittäin siellä venäläisiä laivoja, joissa oli maan
ja kulkureitin tuntevia pyydystäjiä. Siitä on selvä, että
Novaja Semlja tähän aikaan jo kauan oli ollut pohjoisWenäjän asukasten tiedossa, koska sangen vilkas pyydystäminen oli ehtinyt täällä syntyä. Luultava on että, samoin
kuin pohjoisin Norja jo tuhat vuotta sitten ei ainoastaan
ollut ympärikuleksivain lappalaisten vaan myöskin karjalaisten ja kainulaisten tiedossa, myös Jugor Shar’in ja Waigatsh’in tienoilla olevat maat jo satoja vuosia ennen Burroughs n retkeä olivat tiedossa sekä mantereen paimentolais,

1
BoswortKin käännöksessä on tämä nimi käännetty While B'en’ksi, joutava nimenmuutos, joka päälliseksi on väärä, koska.Vienan meri (Valkoinen
meri) ainoastaan on sen meren (Cwon Säe) lahti, joka pohjoisessa rajoittaa

Europau.
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samojedeilla että useilla permalaisilla ja suomalaisilla heimoilla. Luultavasti veivät samojedit silloin niinkuin nytkin
porolaumansa kesäkuukausiksi syömään jäämerenrannikon
ruohoisille laitumille, missä sääkset ja peurankiiliäiset vähemmin kuin etelämmässä ahdistivat niitä, ja arvattavasti
oli paimentolaisten seurassa silloin niinkuin nytkin kauppamichiä kotosin enemmän sivistyneiden, pohjois-Wenäjässä
asuvain heimokuntain keskuudesta. Novaja Semljan (Uusi
maa) nimi tietää, että se on myöhempään aikaan kenties
venäläisten löytämä, vaikk’ei tiedetä milloin ja miten se on
tapahtunut. 1 Stephen Burrouglhin matkakertomus, joka,
samoin kuin moni muukin, Hakluyt’in mainiossa kokoelmassa on säilynyt unohduksiin joutumasta, ei siis ainoastaan kuvaile länsi-europalaisten ensimäistä Novaja-Semljamatkaa, vaan on myöskin parhaana tietolähteenä venäläisten
vanhimmista näihin seutuihin tekemistä retkistä.
Tästä

■

syystä ahon tästä matkasta kertoa vähän laveammin kuin
muista meriretkistä.
Itsestään on selvä, että se tärkeä kauppakulku, jonka
ChancelorTn Englannista Wienan mereen keksimä tie synnytti, sekä Englannissa että Wenäjällä herätti suurta mieltymystä ja oli syynä moniin uusiin yrityksiin. Aluksi perustettiin jo vuonna 1555 Englannissa „Merchants adventurers of England for the discoverie of landes, territories,
isles, dominions and seigniories unknowen" niminen seura,
tavallisesti kutsuttu „Muscovy Company . Silloin jo noin
kahdeksankymmenvuotias Sebastian Cahot nimitettiin seuran virastaan eroittamattomaksi kuvernöriksi, ja sekä Englannin että Wenäjän hallitsijat myönsivät tälle yritykselle
monta- etu-oikeutta. Samaan aikaan laitettiin sekä Englannista että Wenäjältä sovinnon hierojia, kauppamiehiä ja
tutkisteli)oita tekemään liittoa, ja lähemmin tutkimaan tätä
ainakin Englannille uutta mailmaa, joka nyt oli idästä löytynyt. Lähempi selinko näistä matkoista ei kuulu tähän.
11

h Wenäläiset aikakirjat tietävät kertoa, että Novgorodin slavit yhdeksännen
vuosisadan ensi puoliskolla varoittivat Wienan- ja Petschora-joen välisen maan
(Savolotskaja Tshud). Luostaria mainitaan Wienanjoen suussa kahdennentoista
vuosisadan alussa, josta käy päättäminen, että maa silloin jo oli osasta venäläisten asuttavana, mutta luotettavia tietoja puuttuu ajasta, mistä venäläis-suomalaiset jäämeriretket alkoivat (vertaa F. Liike, Yiermalige Reise durch das
nördliche Eismeer. Berlin 1835, s. 8).
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Mutta tähän ei tyydytty. Chancelor’in matkaa pidettiin vaan ensimäisenä askeleena paljon tärkeämpään ja painavampaan toimeen, nimittäin koillisreitin avaamiseen Kiinaan
ja Intiaan. Palattuaan lähetettiin Chancelor itse seuraavana vuonna useiden kauppamiesten kanssa Wienan merelle, mutta samaan aikaan päätettiin tehdä vielä uusi yritys
saavuttaa Asian itärantaa. Tähän tarkoitukseen varustettiin pieniläntä laiva, Searchthrift, jonka päälliköksi Stephen
Burrough otettiin. 1 Tärkeimmät tapaukset tällä matkalla
olivat seuraavat:
3 p. toukokuuta (23 p. huhtik.) 1556 matkustettiin
E,atcliffe’sta BlackewalTiin ja GraysTin. Täällä astui Sebastian Cahot monen korkea-sukuisen herran ja naisen seurassa laivaan.' He tulivat ensiksi laivalla kestityksi ja antoivat, laivaväelle suuret palkkiot, myöskin jaettiin köyhille
almuja, että ne rukoilisivat onnellista matkaa ja yritykselle
hyvää menestystä; sittemmin pidettiin maalla juhlapidot,
joissa elettiin niin iloisesti, että vanha Cahot itsekin lähti
nuorten kanssa tanssiin. Burrough jätti oman laivansa
Orweiriin, tehdäkseen matkan Yardöhushin kauppamiesten
tahdosta Edward Bonaventure laivalla. Toukokuun lopussa
tultiin NordkapMn kohdalle, jonka nimen Burrough ensimäisellä matkallaan sanoo antaneensa tälle Europan pohjoisimraalle niemelle. 2 Milloin Burrough jätti Edward Bonaventur’en ja muutti omaan laivaansa ei mainita, mutta 17/
p. kesäkuuta vastasi hän Scarchthrifthlta Edvard Bonaventuren jäähyväis-ammuntaan. 20 /io kesäkuuta oltiin Kolaniemen kohdalla, jonka asema määrättiin 65° 48' p. lev. 3
„Tuorstaina 21 (11) päivänä kesäkuuta kello 6 aamulla tuli
yksi venäläinen lotja sivullemme. Se oli kaksikymmenhankainen
1 Matkan
on kertonut Hakluyt, l:ssä päin. s. 311. Sisältöluettelossa
puhutaan siitä seuraavilla sanoilla: „The voyage of Steven Burrough towarde
the rivcr Oh, intending the discoverie of the north-east passage. An 1556.“
Että tämä on Burrough’in itsensä tarkastama kertomus, näkyy Hakluyfin teoksen esipuheesta. Tekstissä kirjoitetaan Burrowe BvrrovgKin asemesta.
2 'Niinkuin jo olen maininnut, kertoo v. Hcrherstein,
että venäläiset (Istonfa
ja muut) jo 1496 kiersivät Norjan pohjoiskären veneissä, joita tarpeen vaatiessa
sopi vetää poikki maan. Nordkapha eli pikemmin Nordkynhä nimitettiin siihen
aikaan Murmansk! Nos’iksi (Norrmanilainen niemi). Kun Hulsius matkakokoelmassaan mainitsee v. Herbersteinin kertomusta Istoman matkasta, pitää hän
Swjatoi Nos’ia Kola-niemellä Nordkaphua (Eamel Tradescant. S:t Petersburg
1847, s. 40).
3 Mahtaa olla kirjoitus- tahi painovirhe; pitää kait olla 68° 48'.
Kolan
,

asema

on 68° 51' p. lev.
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ja siinä oli kaksikymmentäneljä miestä sisässä. Lotjan päällysmies lahjoitti minulle suuren leipäkakon, kuusi rinkilää sitä lajia,
jota nimittävät „colaches“, neljä kuivattua haukea ja yhden mitan
oivallisia nisujauhoja. Minä lahjoitin hänelle yhden kamman ja
pienen kuvastimen. Hän sanoi aikovansa matkustaa Petshoralle.
Sitten tarjosin heille juotayata. Päällikön nimi oli Pheothcr
Tuorstaina (28 /is p. kesäkuuta) nostimme ank(Feodor),
kurimme Kola-joesta ja olimme purjehtineet 7 eli 8 league’ta merelle päin, kun ankara pohjatuuli pakoitti meidät palaamaan jokeen,

Venäläinen lotja.
VeerHn mukaan, n

f 'G. de

jossa olimme olleet ankkurissa. Siellä tuli laivaamme miehiä monesta venäläisten veneestä ja selittivät aikovansa pohjoista kohden
mursuja ja lohia pyytämään. He antoivat minulle runsaasti valkoista vehnäleipäänsä. Hiessämme tässä joessa ankkurissa näimme
joka päivä useoita niiden lotjia laskevan jokea alas. Niissä oli
kussakin vähintäin 24 miestä. Viimeiseltä lisääntyi lotjain luku
kolmeksikymmeneksi. Niissä oli muiden muassa eräs Gabriel niminen mies, joka osoitti minulle suurta ystävyyttä. Hän ilmoitti
minulle, että he kaikki aikoivat purjehtia Petshoraan lohia ja mursuja pyytämään. Lisäksi ilmoitti hän, että hyvässä tuulessa kävi
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purjehtiminen tälle joelle 7 ä 8 päivässä. Mielelläni yhdyin
heidän seuraansa. Tämä Gabriel lupasi neuvoa minulle kariSunnuntaina
paikat, jonka lupauksen hän täyttikin.
1 p. heinäk. (21 p. kesäk.) antoi Gabriel minulle yhden tynnyrin
simaa („meede“), ja yksi hänen ystävistään lahjoitti minulle tynnyrin olutta, jota miehet kantoivat kumminkin kaksi (englan.) peninkulmaa hartioillaan. Maanantaina lähdimme me ja kaikki yllämainitut lotjat Kola-joesta. Myötätuulessa jättivät ne kaikki meidät jälkeensä 1 mutta pitäen lupauksestaan kiini laskivat Gabriel
ja hänen toverinsa usein purjeensa alas ja odottivat meitä, luopuen
omasta seurastaan. Tiistaina tulimme itä-koillisella tuulella auringon laskussa juuri Kap S;t Johnin kohdalle. 2 Huomattava on että
Kap S:t Johnista on matalia siihen jokeen tahi lahteen asti, joka
vie Mesenhin. Siellä on vaarallisia karia joka puolella; vettä
on tuskin kahta syltä ja maata ei näy ollenkaan. Sinä päivänä kävimme ankkuriin erään kapean lahden eteen, joka on noin
neljä tai viisi leagueTa mainitusta niemestä pohjoiseen. Gabriel
souti seuralaisinensa lahteen, mutta me emme päässeet sinne. En——

-

,

nen iltaa tuli 20 alusta koillistuulella tähän lahteen. Meillä oli
jotenkin hyvä ankkuripohja. Illalla tuli Gabriel lotjassaan meidän
laivaamme, ja koska hän uskollisesti oli seurannut meitä matalien
yli, lahjoitin hänelle kaksi hienoa elfenluista kampaa, teräksisen
peilin ja pari kolme muuta pientä kalua, josta hän' näkyi olevan
hyvin mielissään. Hänen seuralaisensa olivat sillä välin purjehtineet edemmäksi pohjoiseen. Keskiviikkona, juhannuspäivänä, lähetettiin vene pohjustamaan lahtea, joka matalan veden aikana näkyi
asuvan melkein kuivana. Kaikki lotjat seisoivat silloin pohjalla.
(Ilma näytti nyt uhkaavalta ja Burrough päätti nousuveden aikana
laskea laivansa lahteen. Tätä tehdessään joutui hän matalalle, josta
venäläiset ystävänsä riensivät häntä auttamaan.) Gabriel ja monet
muut osoittivat nyt hyvää tahtoansa auttamistyössä, mutta he eivät
saaneet mitään aikaan vaan olivat itsekin hukkumaisillaan. Minä
pyysin Gabrielin lainaamaan itselleni ankkurinsa, koska omat ankkurimme olivat liian raskaat laskea jollastamme. Hän lainasikin
minulle omansa ja lainasi vielä itse toisen lisäksi lähettääkseen
senkin meille."
1 Tämä kuuluu sangen merkilliseltä.
Se osoittaa nimittäin että ne laivat, joita venäläiset ja suomalaiset tähän aikaan käyttivät, eivät länsi-europalaisten laivoihin verraten, olleet vallan huonoja. Samaa osoittaa sekin seikka,

ettei missään englantilaisten ja hollantilaisten Novaja Semljaan tehtyjä matkoja
koskevissa kertomuksissa mainita, heidän pitäneen itseään, mitä merenkulkuun
tulee, Kola-miehiä paljon etevimpinä. Kun länsi-Europan laivanrakennustako
luultavasti ei ollut vaikuttanut sen aikuisiin venäläis-suomalaisten pyydystysalusten rakennusmuotoon, olisi tärkeä saada kaikki kootuksi, mikä koskee näiden laivain rakennusta. Niiden kuvia tapaa monessa kohden hollantilaisten
matkakertomuksissa, mutta epätietoista on ovatko kuinka todenmukaisia. Niiden mukaan ovat lotjat limilaitaisia, mutta laidoitus ei ole naulattu, vaan vitsaksilla nivottu, kuten vieläkin on tapana nyt kysymyksen-alaisissa seuduissa.
Muutoin on alus. muodoltaan nykyisen pyydystys-jahdin kaltainen.
3 Kap Woronew Mesen-joen suun läntisellä puolella.
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Suurella vaivalla päästiin kuitenkin matalalta ja haettiin parempi ankkuripaikka toisella puolen Kap S:t John’ia.
~Kun ankkuri heinäkuun 6 (kesäk. 26) päivänä oli laskettu,
tuli yllämainittu Gabriel kolmen, neljän pienen veneen kanssa luoksemme. He toivat mukanaan viinaa ja simaa, ja osoittivat suurta
ystävyyttä ja tyytymystä, sanoen pelänneensä meidän hukkumista.
Gabriel sanoi korjanneensa molemmat ankkurit ja meidän ankkuriköytemme. Vähän heidän kanssansa keskusteltuani, laskin
heitä neljä, viisi kajuutiin, jossa annoin heille viikunoita ja muuta

käsillä olevata kestitystä. Heitä kestitessäni tuli laivaan mies toisesta heidän lotjastaan; tämä oli karjalainen (Kerill), jonka nimen
sittemmin tulin tietämään ja joka asui Colmogorissa samaan aikaan,
kun Gabriel asui lähellä joen suuta olevassa Kolassa. Mainittu
karjalainen sanoi omakseen toisen lainaamani ankkurin. Minä kiitin lainasta pitäen paljaan kiitoksen riittävänä, ja seuraten yleistä
tapaa, että pidot ainoastaan silloin tulivat kysymykseen, kun lahjat,
sen kannattivat, en hänestä huolinut sen enempätä, kosFei hän
tuonut mitään mukanaan. Päätettyämme keskustelun, jättivät he
hyvästi ja menivät maalle. Siellä joutui Gabriel karjalaisen kanssa
sananvaihtoon ja otteluun; luullakseni oli riidan syynä, että toista
oli pidetty laivassa toista parempana. Mutta Gabriel joutui alakynteen, sillä karjalaisen seurassa oli 17 lotjaa, jotkakaikki olivat
yhdestä puolen, mutta Gabrielin seurassa vaan kaksi. Ensimäisen
nousuveden aikana lähti Gabriel seuroinensa tältä paikalta ja souti
entisten toveriensa luokse, joita oli vähintäin 28 kappaletta,
kaikki Kolasta kotoisin. Minä ymmärsin, että karjalainen mielellään olisi tahtonut omakseen hänen ankkuriinsa sidotun köyden.
Aluksi ei hän tahtonut siitä luopua, mutta kun minä uhkasin valittaa jätti hän sen minun miehilleni. Seuraavana päivänä, joka
oli tuorstaipäivä, lähetin minä veneen maalle vettä ja puita tuomaan. Kun venemiehet nousivat maalle tervehti mainittu karjalainen heitä vallan ystävällisesti. Hän kestitsi heitä runsaasti sillä
aikaa, kun jotkut hänen miehistään täyttivät joitakuita vesitynnyriä
ja auttoivat miehiäni puiden kannossa veneelle. Sitten pani hän
paraan silkkitakkinsa päälleensä ja helmivyön kaulaansa, ja tuli
jälleen laivaan tuoden lahjan mukanaan. Vaikka minä laskin suuremman arvon hänen lahjaansa kuin mieheen itseensä, koska huomasin hänen turhamieliseksi, lausuin hänelle tervehdykset ja tarjosin hänelle viikunaruokaa. Hän selitti nyt isänsä olevan herrasmiehen, ja että minulla saattaisi olla hänestä suurempata hyötyä
kuin Gabrielista, joka vaan oli papinpoika.“

Kerrottuaan myrskystä, joka ryösti häneltä Yardöhushssa ostetun jollan, ja joka viivytti häntä jonkun ajan
Kap S;t Johnhn tienoilla (jonka leveysaste määrättiin 66°
50'), jatkaa Burrough näin:
„Tuorstaina (heinäkuun

14/

r päivänä),
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lessa, kävi tuli. itäkoillisesta. Me nostimme ankkurimme ja purjehdimme pohjoista kohden. Kaksi league’ta ennenkuin sivuutimme
niemen, huomasimme erääsen laaksoon rakennetun huoneen, joita
on näillä seuduilla sangen harvassa. Vähän jälemrnin nähtiin erään
kukkulan huipulla kolme miestä. Minä otaksuin, niinkuin asian
laita todella olikin, heidän tulleen jostakin muualta tänne pyytämään kärppiä 1 loukuilla. Sellaisia loukkuja näimme paljon rannikolla, jota pitkin purjehdimme.“

14:sta 19:neen päivään u. lask. oleskeltiin Kanin Nos’in
rannikolla. 19 päivänä oltiin päivällisen aikaan 68° 40'
p. lev. 2
„Perjantaina heinäkuun 2%0 päivänä näkyi myrsky jälleen
uhkaavan. Mietiskellessäni mitä olisi tekeminen, näkyi purjealus
pistävän ulos eräästä lähtemästä mainitulla Kanin Noshlla. Siinä
oli Gabriel ystäväni, joka jättäen satamansa ja toverinsa lähestyi
meitä. Hän viittasi itää kohden; me nostimme ankkurimme ja
seurasimme häntä. Lauantaina purjehdimme itäkaakkoon, seuraten
Gabrielia, joka vei meidät noin 30 league’ta Kanin Noshsta olevaan
Morgiovets nimiseen satamaan. Sinä aamuna huomasi Gabriel
savun nousevan ja souti sen luokse. Savu nousi kahden lenguen
päässä ankkuripaikastamme. Luodetuulella palasi hän takasin tuoden yhden samojedin mukanaan. 3 Se oli nuori, mielestämme kummallisen näköinen mies. Lahjaksi toi hän kolme nuorta komohanhea ja yhden sepelhanhen (barnacle).“
24
/i4 päivänä heinäkuuta purjehdittiin Dolgoi-saaren
ohitse, ja seuraavana päivänä laskettiin Petshoran suuhun,
jonka napakorkeus määrättiin 69° 10'. 4 30/2 päivänä purjehdittiin jälleen merelle yli hietasärkkien ainoastaan viiden
jalan vedessä, kiittäen Jumalaa että laiva oli niin matalakulkuinen. Seuraavana päivänä tuli jäitä ensi kerta vastaan. Elokuun 4 (heinäk. 25) päivänä kohdattiin 70° 20'
p. lev. jo ennen mainittu hirveän suuri valas. 5 Vähän myöhemmin laski Searchthrift samana päivänä ankkurinsa hyvään satamaan muutamien saarten väliin, jotka olivat 70°
42' p. levydellä. 6 Burrough nimitti niitä S:t James saariksi.

o

1 Luultavasti naaleja.
Naalinloukkujen jäännöksiä tapaa vieläkin usein
Jäämeren rannikoilla, missä venäläiset ovat pyydystäneet.
2 Kanin Nos on 68° 30' leveydellä.
3 Nyt länsi-europalaiset ja samojedit eusimäisen kerran kohtasivat
toi-

sensa.

4

Petshoran suuniemet, Kap Kuski Saworot, ja Kap Medinski Saworot

ovat lähimmiten 69° 0' kohdalla.
5
0

Katso edeltä siv. 140 ja 141.
Selvästi saaria Novaja Semljan etelä-niemessä.
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„Tiistaina elokuun 7 (heinäkuun 28) päivänä purjehdittiin
luodetuulessa länteenpäin pitkin rannikkoa. Kun aioin laskea ankkurini, näimme purjeen tulevan ohi sen niemen, jonka laidalle

olimme päättäneet pysähtyä; minä lähetin veneen laivalle. Laivuri
kertoi olleensa meidän seurassamme Kolassa, ja sanoi meidän jo
joutuneen Obille vievän reitin ohi. Tämän maan nimi oli „Nova
Zemblse", se on Uusimaa. Hän kertoi myös minulle yhtä toista
mainitusta reitistä. Minä lahjoitin hänelle teräspeilin, kaksi messinkilusikkaa ja kaksi puukkoa samettituppineen, joka sai hänen
viipymään ja kertomaan minkä tiesi hankettamme hyödyttävän.
Hän antoi minulle myös 17 komohanhea.
Tämän miehen
nimi oli Loshake. Kun keskiviikkona purjehdimme itäänpäin, tapasimme toisen purjehtijan, joka oli Loshaken seuraa, ja puhuttelimme häntä. Häh puhui myöskin Obi-joesta kuten toinenkin oli
tehnyt.
Perjantaina elok. 10 (heinäk. 31) päivänä yltyi
tuuli ja kääntyi länteen, josta syystä me, auringon luoteessa ollessa,
laskimme ankkurimme Waigatsh-saarten väliin. Nyt huomasimme
kaksi pientä lotjaa. Toisesta tuli väki laivaamme ja lahjoitti minulle suuren leipäkakun. He olivat kaikki Colmogro’sta paitsi yksi
ainoa, joka asui Petshoran varrella ja tuntui olevan taitavin mursuntapossa. 1 Jotkut heistä olivat maalla. Sieltä ajoivat he jääkarhun korkeiden kallioiden yli mereen, johon heidän laivassamme
olevat toverinsa tappoivat sen silmiemme edessä. Samana päivänä
kävi kova tuuli, jonka, vuoksi ei ollut hyvä lähteä merelle, jossa

paljon jäitä ajelehti.“
Elokuun ensimäisinä päivinä seisoi laiva enimmäkseen
paikallaan lähellä Loshakea, joka kertoi heille yhtä toista
samojedeista, joiden uhripaikkoja näkyi rannalla. 2
„Tuorstaina elokuun 14A päivänä laskimme siihen satamaan,
jossa Loshaken lotja oli, 3 oltuamme ankkurissa erään saaren suojassa. Siellä tuli hän laivaamme ja lausui: jos Jumala antaa sopivata ilmaa, lähden minä teidän kanssanne Obi-joelle, koska näiden Waigatsh-saarten tienoilla on mursuja niukasti. Mutta jolPei
hän pääsisi Obi-joelle tahtoi hän tunkea Narmezay-joelle 4 jossa
asukkaat olivat vähän rauhallisempia kuin Samojedit Obi-joella.
Hän sanoi niiden ampuvan kaikkia, jotk’eivät puhu heidän kieltään.
Elokuun 15/ päivänä näkyi paljon jäitä tulevan sata,

11

s

Luultavasti oli hän suomalaista sukua. Kainulaiset pohjois-Norjassa
Viimeisinä aikoina ovat lappalaiset
kuitenkin harppuunin ja pyssyn käyttämisessä ruvenneet vetämään niille vertoja.
2
Niistä tiedoista, joita Burrough sai samojedeista, on ennen mainittu
siv. 84.
8 Kertomuksen johdosta ja siitä seikasta, „että paljon jäitä ajelehti meressä" voi päättää, tämän sataman olevan saaren pohjois-puolella Karian portin
1

ovat edelleen taitavimmat harppuunoitsijat.

suussa.

4 Narmezay on luultavasti sama
joki, jota Massan kartassa nimitetään
Naronza’ksi ja joka Jalmalin länsi-rannikolla laskee mereen.
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maa

kohden, jossa laiva oli ankkurissa, jonka vuoksi Bur-

sen samaan paikkaan, missä se muutamia päioli ollut, ja jonka napakorkeus nyt määrättiin
72° 25'. Seuraavana päivänä, kun Burrough mittasi auringon korkeutta, lähti Loshake äkkiarvaamatta satamasta,
ja 19/ g päivänä nosti BurrouglTkin ankkurinsa purjehtiakseen etelään pitkin Waigatshhn rannikkoa. Purjehdittuaan
jonkun aikaa tullen mennen näissä vesissä ja oltuaan ankaran myrskyn ja kovan aaltoilun ajelussa, päätti Burrough
syysk. 3 (elok. 23) päivänä kääntyä takasin. 21 /u päivänä
syyskuuta pääsi hän Colmogro’on, jossa hän päätti talvehtia, seuraavana vuonna jatkaakseen matkaansa Ohi-jokea
kohden. Siitä matkasta ei kuitenkaan tullut mitään, koska
hän lähti länteenpäin etsimään kahta laivaa, jotka seurasivat Chancelorha ja jotka paluumatkallaan Arkangelista
olivat joutuneet hukkaan. 1
Tästä matkakertomuksesta näkyy, että sangen kehiintynyt venäläinen eli venäläis-suomalainen meriliike jo puolivälissä 1500 lukua oli olemassa Wienan meren, Petshoran,
WaigatslTin ja Novaja Semljan välillä, ja että siihen aikaan

rough muutti
viä

ennen

1 Niiden kolmen laivan, joita englantilaiset käyttivät ensimäisellä, merirotkellään koilliseen, kävi kaikkien onnettomasti;
Edward Bonaventvre jota Chancelor ja Burrough johtivat, purjehti vuonna
1553 Englannista Wienan mereen, palasi 1554 Englantiin ja joutui matkalla
hollantilaisten ryöstettäväksi ( Purchas 111 s. 250), lähti taas ChancelorMn johdatuksella 1555 Wienajoelle ja palasi samana vuonna kapteni .John BucklandMn
johtamana Englantiin, saattoi BurroughMn 1556 Kola-niemelle, meni sieltä Wienajoelle, josta sen piti Englantiin viedä Chancelorhn ja venäläisen lähetystön,
johon kuului lähettiläs Ossip Gregorjewitsh Nepeja ja 16 miestä; laivassa oli
sitä paitsi tavaroita 20,000 £. arvosta. Se joutui Aberdeenin tienoilla haaksirikkoon marrask. 20 (10) päivänä 1556. Chancelor itse, hänen vaimonsa ja
seitsemän venäläistä sekä suurin osa tavaroista hukkuivat veteen.
Bona Esperanza amiralilaiva 1553 vuoden matkalla. Sen johtaja ja
koko laivaväki kuoli, kuten ennen on kerrottu, alussa vuotta 1554 Arziua’ssa
Kola-niemen rannalla. Laiva saatiin korjatuksi ja piti 1556 käytettämän ennen
mainitun lähetystön kotiin viemiseksi. Oltuaan myrskyn ajeltavana Pohjanmeressä, pääsi se Trondhjem’iu tienoilla satamaan, mutta katosi sieltä lähdettyään
vallan tietymättömiin.
Bona Confidentia tuli samoin kuin Bona Esperanza korjatuksi onnettoman
talvehtimisen jäleltä Arzina’ssa, käytettiin myöskin venäläisen lähetystön viemiseksi Arkangelista vuonna 1556, mutta ajautui Norjan rannikolle, jolloin kaikki
laivaväki ja koko lasti meni huiskaan.
Neljästä laivasta, jotka elokuun 2 päivänä 1556 lähtivät Wienajoelta,
tuli ainoastaan Philip and Mary Trondhjemhssa talvehdittuaan, huhtikuun 28
(18) päivänä 1557 onnellisesti Themsenhlle (A letter of master Henrie Lane to
the worshipfull master William Sanderson, containing a briefe discourse of that
which passed in the north-east discoverie, for the space of threo and thirtie
yeeres; Purchas 111 s. 249).
,

,

,

,
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jo purjehdittiin Obi-jokeenkin saakka. Se kertomus, jonka
Burrough tekee venäläisistä eli venäläis-suomalaisista pyydystäjistä, todistaa heidän olleen rohkeita ja kunnollisia
merimiehiä, ja että heidän laivansa sen aikuisiksi aluksiksi
olivat sangen kelvollisia, myötätuulessa parempiakin kuin
englantilaisten laivat. Pienillä muutoksilla soveltuisi tämä
kertomus vallan näiden seutujen nykyisiin oloihin, joka todistaa, että heidän sivistyskantansa silloin oli korkeaksi,
luettava nyt matalaksi. Yleensä näyttää siltä, kuin nämä
maat kolmena viimeisenä vuosisatana pikemmin olisivat huonontuneet kuin varttuneet.
Eräästä, Lontoossa syntyneen venäläisen kauppaseuran
kirjoituksesta päättäen ei Stephen Burrough vuonna 1557
purjehtinut Cohnogorhsta Ohi-joelle, vaan lähti kadonneita
laivoja venäläisen Lapin rannikolta orain päinsä etsimään. 1
Seuraavina vuosina esti kaupankäynti Venäjällä ja Forbisher’in kolme matkaa Englantilaisia puuhaamasta koillisretkiä, kunnes Arthur Pet 1580 teki uuden yrityksen siihen
suuntaan.2 Hän oli ensimäinen, joka länsi-Europasta tunki
Kara-mereen, ja edisti siis koillisreitin avaamista Isoon valtamereen kappaleen matkaa. Tämänkin retken vaiheet ovat
siis lyhykäisesti kerrottavat.
Pet ja Jackman lähtivät kesäk. 9 (toukok. 30) päivänä 1580 HarwichTsta, edellinen Georg, jälkimäinen William nimisessä laivassa. Heinäk. 2 (Kesäk. 22) päivänä
kierrettiin Nordkap, ja heinäk. 12 h päivänä erosivat Pet
ja Jackman, päätettyään tavata toisensa „Verove Ostrove’n
15
tahi Waigats’in“ luona.
päivänä nähtiin maata, ja
/
edellisenä päivänä oli napakorkeus määrätty 71° 38'. Oltiin
siis Hanhimaan kohdalla Novaja Semljan länsi rannikolla.
Nyt purjehdittiin itäkaakkoa kohden ja heinäkuun 16/ päi-

s

e

1
Hamel Tradescant der ältere, s. 106. Hakluyt , Imen painos s. 326.
The voiage of the foresaid M. Stephen Burrough An. 1557 frora Colmogro to
Wardllouse etc. Tätä BurroughMn matkaa ei ole paljon huomioon otettu; siitä
tulee kuitenkin ilmi, että alankomaalaiset silloin jo kävivät suurta kauppaa
venäläisessä Lapissa. Samassa kertomuksessa on myöskin lapinkielinen sanalista ja hintojen määrä, sekä sellaisten kauppatavaroiden luettelo, joita Kolaniemen asukkaat haluavat.
2
Kaksi kertomusta tästä matkasta löytyy Hakluyfin kokoelmassa (s. 466
ja 476). Pefin oman päiväkirjan jäljennös löydettiin muutamia vuosia sitten
muiden kirjain seasta niistä tavaroista,, jotka Barentsin talvehtiessa olivat
jäihin hautaantuneet Novaja Semljan koillisrannalle. Sitä ei ole painettu, mutta
1876 oli se konsuli Rein’in hallussa Hammerfesfissä.
,
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vänä tuli

jäitä vastaan.

Heinäkuun

20

/io päivänä nähtiin

maata, ja käytiin ankkuriin erään saaren laidalle, joka
luultavasti oli yksi Karian portin monista saarista; siellä
otettiin puita ja vettä laivaan.
•Heinäkuun 24 /u päivänä oltiin 70° 26' kohdalla lähellä maata. Aluksi luuli Pet tätä maata saareksi ja koetti
kiertää sitä luoteesta, mutta kun ei tämä käynyt päinsä
arveli hän sitä Novaja Semljaksi. Täältä purjehti hän
sinne tänne lounaan ja kaakon välillä ja oli 26/ie päivänä
69° 40' p. leveydellä. Seuraavana päivänä kävi ukkonen
ja satoi vettä kuurottain. Pet luuli nyt olevansa Petshoralahdessa, ja päästyään heinäkuun 28 /is* päivänä sen niemen
näkyviin, joka koillisessa rajoittaa joen suun, purjehti hän
luultavasti tämän niemen ja Selenetz-saarten välitse Medinski Savorofin itäpuolella olevaan suureen lähtemään.
Täällä pohjustettiin siinä luulossa että AVaigatsh-saaren ja
mantereen välinen salmen suu olisi tällä kohdalla, mutta
vesi huomattiin niin matalaksi, ettei venekään olisi päässyt
kulkemaan. Pet purjehti nyt ohi Jugor Shakin pitkin AA7 aigatshTn rannikkoa Novaja Semljaa kohden, erääsen AVaigatsh-saaren länsi rannalla olevaan lähtemään. Siellä laski
hän ankkurinsa kahden saaren väliin, joita luultiin AVorouski Ostrowa’ksi. Erään hyvän sataman suu oli molemmin
puolin kahdella ristillä merkitty. 1 Saarten rannoilla oli paljon ajopuita ja yhdeltä saarelta löydettiin hautaristi. Pet
kirjoitti nimensä ristiin sekä ristin juuressa olevaan kiveen,
„että Jackman sinne tullessaan saisi tietää Pefin käyneen
siellä“. Illalla nostettiin ankkuri jälleen ja AVaigatsh-saaren läntisin niemi kierrettiin. Sitten seurattiin AYaigatslTin
rannikkoa ensiksi pohjoista ja koillista, sittemmin etelää
kohden jäälautan ja maan välitse, kunnes jää pisti niin
liki maata, että se esti laivan kulkua, jolloin käytiin ankkuriin hyvään satamaan erään saaren laidalle, joka oli
idässä AVaigatshTsta lähellä mannerta. Se oli kenties sama
saari, jota uudemmilla kartoilla nimitetään Mestni-saareksi.
Pet oli siis nyt Kara-merellä. 2 Osoittaapa mainittu leveys1

Venäläisillä oli siis jo kolme vuosisataa sitten merimerkkejä Novaja

Semljalla.
3

Tavallisesti

otaksutaan Petin purjehtineen Kara-mereen Jugor Shar’in

kautta, mutta ettei asian laita liene ollut semmoinen näkyy siitä, ettei hän
koskaan mainitse purjehtineensa pitkästä ja kapeasta salmesta, samaa todistaa
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aste, 69° 14', jos se on oikea, hänen purjehtineen kauaksi
Kara-joen lasku-lahteen. Täällä tapasi Pet seurakumppaninsa
JackmanTn, josta Kola-rannikolla oli eronnut ja jonka matkasta eronaikana puuttuu kaikki tiedot. Laivojen toisiaan
kohdatessa olivat molemmat jäiden rikkomia. Kun nyt
kulkuväylä pohjoiseen ja itäänpäin oli jäiden salpaama,
päättivät kaptenit, alapäällystön kanssa neuvoteltuaan, kääntyä takasin. Myöskin paluumatkalla oli jäitä vastaan taisteleminen, kunnes elokuun 25 /is päivänä 69° 49' leveydellä,
lähellä WaigatshTn kaakkoista nientä, päästiin sulaan veteen. Paluumatka tehtiin Waigatsh-saaren itärannan ohi
Kanan portin kautta, josta mentiin elokuun 27 /it päivänä.
Tästä asetettiin suunta Kolgujew-saarta kohti, jonka hietasärkille molemmat laivat pysähtyivät, mutta joilta kuitenkin
pian pääsivät pois. Hietasärkkien leveysaste määrättiin
aivan oikein 68° 48'.
Syysk. 1 (elok. 22) päivänä katosi „William“ jälleen
näkyvistämme. 1 Syysk. 8 (elok. 29) päivänä laski „Georg
ankkurinsa Tana-vuonoon, jonka rannalla oli „Hungon“ niminen kaupunki. 2 Kaksi päivää myöhemmin purjehti Georg
ohi Nordkapin ja saapui marask. 5 (lokak. 26) päivänä
11

Katelitte’en.
Pet ja Jackman olivat ensimäiset koillismatkustajat,
jotka todenperästä uskalsivat tunkeutua ajojäiden sekaan.
Siellä ajoivat he asiansa rohkeasti ja järkevästi, ja merikulun historiassa lankee heille se kunnia, että heidän laimyöskin hänen kertomuksensa monista näkemistänsä saarista, sekä se seikka,
että hän etelästä tullen kiersi Waigatsh-saaren läntisimmän niemen. Lukuun
ottamatta muutamia luotoja lähellä rantaa, ei Waigatsh-saaren etelä päässä ole
saaria ollenkaan. Purjehtiessaan idässä Medinski Savorofista piti Pet Jugor Shar’in
etelä, puolella olevata maata Waigatsh’ina, ja heinäkuun 29 (19) päivänä tehtiin
pohjustukset varmaan jossakin sinne laskevan pienen joen suulahdessa.
1
Jaokraanista sanoo Hakluyt (2:ssa päin. I s. 453): »William laivassa
tuli Jackman lokakuussa 1580 erääsen TrondenMn ja Rostockein väliseen satamaan Norjassa ja vietti siellä talvensa. Täältä lähti hän seuraavansa helmikuussa Tanskan kuninkaalle kuuluvalla laivalla Islantiin, ja sen erän perästä
ei hänestä ole mitään kuultu." Samaan aikaan joutui englantilainen laiva haaksirikkoon Obi-joen tienoilla, ja samojedit tappoivat laivaväen. On arveltu sitä
Jackmanin laivaksi (vertaa Purchas, 111 s. 546; Hamel, s. 238). Luultavampi
on että tämä onneton laiva oli sama, jonka Muscovy Company kahta vuotta
ennen Pefin ja Jackman’in retkeä näkyy lähettäneen tunkemaan Petshora’sta
itäänpäin. Osanottajia tähän retkeen oli James Bassendine James Woodcocke
ja Richard Browne. Siitä ei ole muuta muistoa säilynyt, kuin sangen älykkäästi tehdyt matkaohjeet ( Hakluyt Imen päin. s. 406).”
2 Sen
laatuista uimeä en ole nykyajan kartoista löytänyt.
,

,
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vansa olivat ensimäiset, jotka länsi-Europasta tunkivat Karamereen. Vallan syyttömästi sanoo siis Barrow heitä (A
chronoligal history of voyages into the arctic regions, London 1818, s. 99) kehnoiksi merimiehiksi.
Pet’in ja Jackinanin matkaan päättyivät englantilaiset
koillisretket pitkäksi ajaksi. Mutta asia otettiin sen sijaan
Hollannissa suurella innolla puheeksi. Onnellisesti päättynyt vapaussota Espanjaa vastaan ja kansallisen vapauden
herättämä vireys oli 1600 luvun
loppupuolella alkanut kehittää Hollantia, jossa suurenmoinen kauppa
ja teollisuus jo ennallaan kukoisti,
ensimäisen luokan merivallaksi. Espanjan ja Portugalin suuri valta
merillä ja heidän ponnistuksensa
yksin itselleen säilyttää löytämänsä
kauppatiet, teki purjehduksen Kiinaan ja Intiaan niin hollantilaisille
kuin englantilaisille vallan mahdottomaksi. Päästäkseen osalliseksi siihen suureen voittoon, jonka kauppa
maustekasvien ja silkkikankaiden
kotimaissa tuotti, oli siis uusi kulkureitti löydettävä itämaiden merille
Asian tahi Amerikan pohjoispuolitse.
Jos sellainen todellakin löytyi, oli selvä, että Hollanti asemansa kautta olisi
ollut omiaan -siirtämään tämän voikaupan itselleen. Siinä on
tollisen
Hollantilainen laivuri.
etsittävä
siihen innostukseen,
syy
G. de VeeVin mukaan.
mikä tässä maassa heräsi, kun ensimäkien ehdoitus tehtiin tunkeudu
merta myöten Asian pohjoispuolitse Kiinaan ja Japaniin.
Suurilla kustannuksilla varusteltiin tähän tarkoitukseen kolme
vuotta perättään retkikuntia, joiden ei tosin onnistunut löytää koillisreittiä itä-Asiaan, mutta jotk’eivät ainoastaan saavuttaneet itselleen tärkeätä sijaa löytöretkien historiassa,
vaan myöskin satakertaisesti korvasivat kaikki kustannukset.
Ne antoivat nimittäin aihetta hyötyisään valaanpyyntiin ja
kohottivat tehokkaasti Hollantilaisten kansallistuntoa. Kansa192
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laisten urotöilä polarimaiden jää-aavikoissa verrattiin milloin Argonautien meriretkeen, milloin HannibaTin kulkuun
yli Alppien, milloin makedonialaisten sotaretkiin Asian ja
Libyan erämaissa (katso esim. Blavius, Atlas major, latinalainen päin. 1665, T. I s. 24 & 31). Koska nämä matkat ovat mitä loistavimpia yrityksiä sen tehtävän suorittamiseksi, joka oli Yoga-retkikunnankin päämääränä, otan
niistä vähän laveammin selittääkseni.
Hollantilaisten ensirnäinen retki 1594. Sen panivat yksityiset, pääasiallisesti Bulthazar Mucheron, Jacob Valeko
ja Franciscus Maelson toimeen. Aikomus oli lähettää vaan
kaksi laivaa, joiden tulisi Waigatsh’in salmista tunkeida
itään, mutta kun mainio maatieteilijä Plancius huomautti,
että Novaja Semljan pohjoispuolitse paraiten päästäisiin tarkoituksen perille, varusteltiin lisäksi kaksi laivaa, joten
kaikkiaan siis neljä laivaa vuonna 1594 lähti löytöretkelle
pohjoista kohden. Näistä piti kahden, nimittäin yhden suurenlaisen, pohjoisia matkoja varten varustetun Mercurius
nimisen ' laivan, jota Willem Barents 1 johti, ja tavallisen
kalastusveneen, koettaa päästä Novaja Semljan pohjoisnokan
ohitse. Toisten, nimittäin Joutsenen Zeelannista, jota Cornclis Cornelisz. Näy johti, ja Mercuriusen EnkhuizenTsta,
jossa Brandt Yshrandtsz. Tetyales oli johtajana, piti mennä
Waigatsh-saaren läheisestä salmesta.
Kaikki laivat lähtivät kesäkuun 15 (5) päivänä TexeTistä,
ja kahdeksantoista päivän päästä tultiin Venäjän Lapissa
olevaan KilduiiTiin, johon Wienan merelle menevät laivat
tähän aikaan usein poikkesivat. Täällä erosivat retkikunnan osastot toisistaan.
Barents purjehti Novaja Semljaan, jonne hän 73° 25'
leveydellä saapui heinäkuun 14 (4) päivänä; leveys-aste määrättiin Willems nimisellä saarella keskiyön auringon korHänen nimensä oli oikeastaan Willem Bnrentszonn; tämä nimi kirjoiteOerrit de Veer on
Barentz, Barendsz., Bernardsson y. m. t.
kuvaellut Barentsin kolmea matkaa teoksessa, joka ensi kerran vuonna 1598
ilmestyi Amsterdamissa hollantilaisessa, latinalaisessa ja ranskalaisessa painoksessa. Viimeksi mainitussa on seuraava nimikirjoitus: Yraye Description de
Trois Yoyages des Mer tres admirables faicts . . par les navires d’Hollande
& Zelande au nord . . . vers les Royaumes de China &. Catay etc.
Sittemmin
on sama teos monta kertaa eri kielille painettu sekä erikseen, että de. Brys'in,
Purchas'en y. m. matkakokoelmiin. Katso tästä P. A. Tiele, Memoire bibliographique sur les journaux des navigateurs Neerlandais. Amsterdam 1867.
1

■

taan myöskin

—

.
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keudesta. Purjehdittiin vielä pitkin rannikkoa pohjoiseenpäin ja saavutettiin jo kahden päivän päästä 75° 54' p.
lev. Heinäkuun 19 (9) päivänä tapahtui merkillinen jääkarhun ajo. Karhu tavattiin maalla ja sai tervehdykseksi
luodin turkkiinsa, mutta poukahti kuitenkin mereen ja lähti
uimaan sitä vauhtia, „ettei ole moista leijonista eikä muista
pedoista kuultu.
Sitä ajettiin nyt vähän matkaa veneessä
ja saaduksensa tämän otuksen elävänä käsiinsä, heittivät
ajomiehet permen sen kaulaan. Kun karhu huomasi itsensä
vangituksi »kiljui se ja tepasti niin rajusti, ettei sitä saa
“

Jääkarhunpyynti.
G. de VeerHn mukaan.

sanalla sanotuksi”. Yäsyttääksensä sitä antoivat he, hiljaa
soudellen sille vähän pisemmältä köyttä ja Barents sätkähytti sitä tavan takaa köydenpätkällä selkään. Vimmastuneena tästä kohtelusta ui karhu veneelle ja iski kyntensä
siihen, johon Barents sanoi: „nyt se tahtoo vähän levähtää.”
Mutta karhulla olikin toiset vehkeet mielessä, sillä yhdellä
keikauksella nousi se puoleksi veneesen. Hämmästyksissään
syöksivät merimiehet veneen kokkaan ja luulivat viimeisen
hetkensä tulleeksi. Onneksi oli permi kietoontunut peräsimeen, eikä laskenut karhua ylemmäksi. Yksi rohkea mies
194
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astui nyt joukosta peräpuolelle ja lopetti karhun kirveeniskulla. Nahka lähetettiin Amsterdamiin. Tämän tapauksen johdosta sai paikka „Karhuniemen“ nimen.
Barents purjehti eteenpäin pohjoista ja koillista kohden paikkojen ohi, joille hän pani nimeksi Cruys Eylandt
(Ristisaari) 1 ja Kap Nassau, ja jotka nimet ovat uudemmissakin kartoissa säilyneet, aina 77° 55' kohdalle, joka
leveys-aste saavutettiin heinäkuun 23 (13) päivänä. Kun
täällä mastonlatvasta nähtiin jäätä niin pitkältä kuin silmä
kantoi, päätti Barents kääntyä takasin. Toivoen sopivampia jääsuhteita viipyi hän kuitenkin näissä pohjoisissa seuduissa elok. 8 (heinäk. 29) päivään, jolloin oltiin suorastaan lännessä eräästä 77° p. leveydellä olevasta, Iskap
nimisestä niemestä. Useita kullankiiltäviä kiviä löydettiin
täällä rannalta. Senkaltaiset löydöt ovat ajaneet suurta
virkaa pohjanperäisten matkojen historiassa, ja usein on
tuotu kotiin suuret laivanlastit arvotonta malmia.
Elok. 10 (heinäk 31) päivänä nähtiin, Oranian saaria
kierrettäessä, 200 mursua maalla. Merimiehet kävivät kirveillä ja keihäillä niiden kimppuun saamatta yhdestäkään
henkeä, mutta tätä tehdessään onnistui heidän kuitenkin
lyödä joitakuita hampaita irti, jotka vietiin kotiin.
Vakuutettuna siitä, ettei hän tätä tietä voisi saavuttaa matkansa määrää päätti Barents, keskusteltuaan väkensä kanssa, kääntyä eteläänpäin ja purjehtia Waigatshhin.
71 0 p. leveydellä arvelee Barents olevansa sillä kohdalla,
jossa Oliver Brunei 2 ennen oli käynyt ja jonka hän oli
1

taa että

Kahden ristin johdosta, jotka olivat saarelle pystytetyt. Tämä todisvenäläiset ennen länsi-europalaisia olivat käyneet Novaja Semljan poh-

joisessakin osassa.
2 Kun Oliver BruneVin nimi niin usein esiintyy ensimäisten, Novaja SemIjaan tehtyjen matkojen kertomuksissa, ja kun tämän miehen toimi näkyy suuresti vaikuttaneen, sekä kauppaan Venäjän kanssa että Pohjois Jäämerelle tehtyihin löytöretkiin, katson sopivaksi muutamilla sanoilla kertoella. hänen elämänvaiheita, pääasiallisesti S. Mvller’in mukaan, Geschiedenis der Noordische
Compagnie, Utrecht 1874, s. 26.
Oliver Brunei oli syntynyt Brusselissa ja matkusti vuonna 1565 eräällä
venäläisellä laivalla Kolasta Kolmogoriin oppiakseen venäjän kieltä ja tutustuakseen tämän seudun kauppaoloihin. Mutta englantilaiset, jotka luonnollisesti
kaikin voimin koettivat estellä muita tunkeumasta löytämäänsäkauppa-alueesen,
pahoittivat venäläisiä pitämään häntä muutamia vuosia vankeudessa. Lopulta
päästettiin hän kuitenkin irti eli oikeammin sanoen jätettiin rikkaiden kauppiasten Jakovhn ja Grigory AnikiewMn (Stroganowin) haltuun. Täten joutui
Brunei osalliseksi niihin kaupparetkiin, joita tämä kauppahuone, joka Sipirian
valloitettua sai mailmanhistoriallisen merkityksen, sekä maitse että meritse
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nimittänyt CastinsarkMksi," varmaankin nykyinen Kostin Shar,
vieläkin käytetty venäläinen nimitys sille salmelle, joka
croittaa Meshdusharski-saaren pääsaaresta. Mainittava on
kuitenkin että Matotshkin Sharia vanhoilla kartoilla usein
merkitään jollakin Kostin Shar nimen väärennyksellä.
„S:t Laurens Bayn“ 1 eteläpuolelta löysi Barents 70 3 /t 0
leveydeltä kolme puuhuonetta, niiden läheisyyteen pystytetyn ristin, venäläisen laivahylyn, useita jauhosäkkejä ja
muutamia hautoja, kaikki selvästi venäläisten lohenpyytäjien
jätteitä. Elokuun 25 (15) päivänä tuli hän Dolgoi-saarelle,
missä hän tapasi molemmat muut, sinne vastikään tulleet,
Zeelannista ja Enkhuizenhsta kotosin olevat laivat. Kaikki
neljä laivaa purjehti sieltä Hollantiin, jonne syyskuun puolivälissä saapuivat. Kertomus tästä matkasta päättyy siihen
tietoon, että Barents kuletti mukanaan Amsterdamiin mursun, joka oli tavattu ja tapettu ajojäältä. Tällä retkellä
löysi ja tutkisteli Barents Novaja Semljan pohjoisimman osan,
missä ei länsi-europalaisia merimiehiä ennen ollut käynyt.
Myöskin toiset Barentsin kanssa yhtähaava TexelTstä
lähteneet laivat tekivät merkillisen matkan, jonka on kertoellut mainio matkailla Jan Huijghen van Linschoten. 2
laittoi Asian, lähinnä Wenäjätä oleviin osiin, joten hän tutustui Jäämereen ja
Obi-joen laskulahteen. Brunelin toimesta rupesi tämä suuri, laveissa piireissä
melkein itsevaltainen kauppahuone, Alankomaitten kanssa liittoihin. Tämän
nojalla suositteli Brunei Alankomaitten merenkulkua Wienan merellä ja puuhasi
ahkeraan alankomaalaisen kauppapaikan perustamista tänne. Sitä ei asetettu
englantilaisten anastamalla Ruusu-saarelle, vaan nykyisen Arkangelin sijalle.
Sittemmin otti Brunei osaa venäläisen koillisretken valmistustöihin, joihin Stroganow palkkasi ruotsalaisia rakennusmestareja. Brunei matkusti itse maitse
Hollantiin laivaväkeä pestaamaan. Näitä Brunelin toimia koskevia yksityisseikkoja selityllään eräässä, John Salatein Gerard Mercntnteille kirjoittamassa kirjeessä, päivätty „Arusburgi atl Ossellam fluvium" helmikuun 20 päivä 1581.
Kirje on painettuna Hakluyfin 2:ssa painoksessa, 1298, I. s. 509. Heti kotiin
päästyään käänsi Brunei tuumansa ja päätti omalle isänmaalleen voittaa kunnian
ja hyödyn tästä hankkeesta. Hollantilaisten ensimäinen pyrkiminen Kiinaan ja
Japaniin koillista tietä tuli siten toimeen. Tästä matkasta tiedämme vaan, ettei
Brunei päässyt Jugor Sharista', ja että hänen turkiksilla, kiiltokiviliitoilla ja
vuorikristalleilla lastattu laivansa paluumatkalla upposi Petshoran suuhun (Beschryvinghe vander Samoyeden Landt in Tartarien etc. Amsterdam 1612. S.
Mullers photolit. repr. 1878). Knltokivi ja vuorikristallit otettiin varmaankin
Uralista, sillä Petshoran tienoilla ei ole kelvollisia kiiltokiviliittoja eikä suuria
vuorikristalleja. Sen jälkeen meni Brunei Tanskan palvelukseen. Tiedetään
nimittäin erään Oliver Brunelin, Kuningas Fredrik ll:sen hallitessa Tanskassa,
tarjoutuneen etsimään Grönlantia ja vuonna 1583 saaneen luvan asettua Bergenin kaupunkiin, jossa hänen piti kuutena vuonna nauttia verovapautta
(vertaa Grönlands historiske Miudesmeerker. Kjöbenhavn 1838. N. 111 s. 666).
' Luultavasti venäläisten Sachanich Bay.
2' Voyagie, ofte
Schip Vaert, van Jan Huyghen van Linschoten, van by
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Laivat olivat miehitetyt viidelläkymmenellä miehellä,
näistä! kaksi tulkkia/ slavonialainen Christoffel\ Spindler ja

Jan Huyghen van Linschoten,

syntynyt 1563 HarlemMssa, kuollut 1611 EnkhuizenMssa.
Muotokuvan mukaan hänen teoksessaan: Navigatio in Orientalein sive Lusitanoruin Indiam.
Hagae Comitis 1599.

eräs hollantilainen kauppias Fr. de Ia Dale, joka kauan oli
oleskellut Venäjällä. Muonaa ei otettu laivaan muuta kuin
om langes Noorwegen de Noortcaep, Laplant, Vinlant,
. .
tot voorby de revier Oby: Franeker 1601. Toinen painos Amsterdam 1624, ja
otteena Saeglmtan'in matkakokoelmassa 1663. Bla»ius'en Atlas major 16(>5

Ruslandt.

Noorden

sisältää myöskin kertomuksen tästä matkasta. Linschoten oli laivassa „comvastaa sekä supercargo’n virkaa että omistajan asian-ajajata.

mis“iua, joka toimi
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kahdeksaksi kuukaudeksi. Ensin seurasivat Näy ja Tetgales
Barentsia KilduinTin, josta saaresta löytyy kuva ja kertomus LinschotenTn teoksessa.
Heinäkuun 12 (2) päivänä purjehtivat Näy ja Tetgales
sieltä eteenpäin Waigatsh-saarta kohti. Kolme päivää senjälkeen tuli heidän vastaan kosolta ajojäitä. 20 (10) päivänä tulivat he ToxarTin, LinschotenTn kartan mukaan saari
Timan-rannikolla, vähän länteen Petshoran suusta. Täällä
tapasivat he venäläisen lotjan, jonka kapteni kertoi kuulleensa, että Waigatsh-salmi 1 alati oli jään peittämä, ja
sanoi uskovansa, että sen takana tulisi vastaan meri, joka
oli Jääraertä etelämmässä ja myöskin sitä lämpöisempi.
Jotkut toiset venäläiset lisäsivät tähän seuraavana päivänä,
että Waigatsh-salmen kautta kyllä voisi purjehtia, ellei valaat ja mursut, jotka tuhoovat kaikki laivat, mitkä pyytävät tästä purjehtia, sitä estäisi; että laiva tuskin, kallioiden ja karien paljoudelta, pääsisi tästä kulkemaan, ja vihdoin, että suuriruhtinas oli laittanut kolme laivaa salmen
kautta purjehtimaan, vaan että jäät olivat musertaneet ne
rikki.
Heinäkuun 28 (2) päivänä tuli ToxarMin pyydystäjiä
Wicnanrnereltä, jotka puhuivat toista kieltä kuin venäläiset
ne olivat selvään suoja kuuluivat toiseen kansasukuun
malaisia eli karjalaisia.
Paljon valaskaloja näkyi satamassa, josta syystä Linschoten arvelee valaanpyyntiä siellä
tuottavaksi. Kun jäät olivat lähteneet ja ristejä valaisevilla kirjoituksilla rannalle pystytetty, purjehdittiin eteenpäin. Heinäkuun 31 (21) päivänä tultiin Waigatshhn näkyviin. Noustiin maalle kahdella ristillä merkitylle niemelle, jossa tavattiin maan asujain, vaatetettu melkein
kuin lappalainen KilduinMsta; hän pötki pian pakoon. Toisissa risteillä merkityissä niemissä käytiin sittemmin, sekä
paikoissa, missä oli sadottani epäjumalia pystytetty. Linschoten kävi myöskin sillä epäjumalaniemellä, jossa Yegamatkalla poikettiin. Siellä tavattiin silloin kolme tahi neljä
sataa puujumalaa, jotka, Linschotenin kertomuksen mukaan,
olivat täydellisesti niiden kaltaisia, joita me siellä näimme.
1 Se on Jugor Shar. Tämä nimi tavataan
myöskin, ehkä vähän vääristemuodossa „Wegorscoi tzar“ina, Isaac Massan kartalla vuodelta IGI2, joka
tekijän ilmoituksen mukaan on jäljennös venäläisestä merikortista.

tyssä
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Ne olivat, sanoi hän, niin mölskästi tehtyjä, että tuskin
voi arvata niiden ihmisiä kuvaavan. Kasvot olivat hyvin
leveät, nenä pystyssä, silmäin asemesta kaksi reikää, kolmas
reikä suuna. Viisi, kuusi tahi seitsemän naamaa oli usein
leikattu yhteen pölkkyyn, joka „kenties kuvasi koko perhettä V Sinne oli myöskin pystytetty monta venäläistä ristiä. Muutamia päiviä myöhemmin löydettiin salmen etelä
rannalta aivan pieni mökki täynnänsä epäjumalia, jotka
olivat paljon parempaa tekoa kuin edelliset, silmät ja rintanäpit metallista. Kun hollantilaiset paruillaan tutkistelivat
tätä jumalakokoelmaa, ajaa karahutti heitä kohti pororeki,
jossa istui jousella varustettu mies. Nähdessään vieraat,
kiljusi hän kovasti, jolloin vielä noin 30 miestä rekilöissään töytäsi esille eräästä laaksosta ja koki saartaa hollantilaiset. Nämä pakenivat nyt kiireesti veneellensä, ja
kun tämä oli rannasta lähtenyt, ampuivat samojedit sitä
kohti nuoliaan, saamatta kuitenkaan sattumaan. Tämä on
ainoa tietty kahakka maan-asujaimien ja koilliskävijäin välillä, ja sekin päättyi ilman verenvuodatusta. Nämä ovat
siis vapaat siitä raskaasta verivelasta, johon useammat ovat
joutuneet, jotka viidennellätoista ja kuudennellatoista vuosisadalla tekivät löytöretkiä eteläisissä seuduissa.
Muutamia päiviä sen jälkeen, elok. 10 (heinäk. 31)
päivänä, satuttiin taas yhteen samojedein kanssa, mutta he
olivat nyt ystävällisiä ja antoivat hollantilaisille monta vallan oikeata tietoa maan ja meren laadusta: «kymmenen
tahi kahdentoista päivän päästä ei enää kohdattaisi jäitä;
kesää kestäisi vielä kuusi tahi seitsemän viikkoa.
Urkittuansa kaikki mahdolliset tiedot näiltä «raakalaisilta, jotka
paremmin ymmärsivät käyttää joustaan kuin nautillisia tieteis-koneita, ja jotka tiesivät tehdä paljon tarkempaa selkoa
pyynnistään kuin kulkureitistä“, jättivät hollantilaiset hyvästi.
Kun joku merimiehistä nyt törähytti torveensa, säikähtyivät villit niin, että alkoivat pötkiä pakoon, mutta kun heille
vakuutettiin, että torven toitotus oli vaan ystävyyden osoitusta, palasivat he jälleen ja tervehtivät poislähteviä, kumartuen maahan paljainpäin kädet ristissä.
Elokuun 11 (1) päivänä .purjehdittiin hyvillä toiveilla
Kara-mereen eli, kuten hollantilaiset sitä nimittivät «PohPian tuli kuitenkin jäitä
jois-Tatarilaiseen Valtamereen
11

11

.
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vastaan, jonkatähden 13 (3) päivänä mentiin Mestni-saaren
(Staten Eiland) suojaan. Täällä löydettiin vuorikristalleja,
kaikin puolin timantin kaltaisia paitsi kovuutensa suhteen,
jota ikävää seikkaa pidettiin pakkasen vaikuttamana. Uhrikumpuja ja epäjumalankuvia nähtiin täälläkin, vaan ei ainoatakaan rakennusta eikä metsää ollenkaan.
Kun Näy ja Tetgales purjehtivat edemmäksi tulivat
he suurelle aavalle merelle, ja elokuun 20 (10) päivänä luuEtelä.

Fretunx Nassovicum eli Jugor Sliar’in kartta.
Linschnterfin mukaan.

livat he olevansa Obin suun edustalla. Kahdelle tämän
joen isommalle suuhaaralle pantiin nimeksi „Joutsen“ ja
„Mercurius“ näin nimisten laivain mukaan, jotka nimet sittemmin ovat unohdukseen joutuneet. Vallan selvä on, että
se joki, jota hollantilaiset pitivät Obi’na, oli Kara-joki, ja
että suuhaarat „Jontsen“ ja „Mercurius“ olivat vähäpätöisiä, Jalmarista Kara-mereen laskevia rautajokia.
Elokuun 21 (11) päivänä päätettiin kääntyä kotiin
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päin, koska katsottiin todistetuksi, että siitä kohdasta mihin oli saavuttu, helposti kävisi purjehtiminen „Promontorium Tahin“in ympäri ja siis koillista tietä pääseminen Kiinaan. Nähtiin paljon valaita, jotka kohottivat ruumiinsa
puoleksi veden päälle ja tapansa mukaan luiskasivat vesisuihkuja sieramistaan. Tätä pidettiin myös lisätodisteena
siihen, että tästä alkoi avara valtameri.
Elokuun 24 (14) päivänä purjehtivat Näy ja Tetgales
jälleen Jugor Shakin (Fretum Nassovicum) kautta, ja tavattuaan Barentsin seuraavana päivänä kolmen pienen saaren
kohdalla, joiden nimet olivat Mauritius, Grania ja Uusi
Walcheren, purjehtivat he kaikki kotiin Hollantiin, täydellisesti vakuutettuna siitä, että kysymys koillista tietä Kiinaan pääsemisestä nyt oli ratkaistu.
Tosin näytettiin jo
seuraavana vuotena toteen, ett’ei tässä luulossa ollut oikeata
perää, mutta Nay’n ja Tetgales’en matkoille on kuitenkin annettava arvoisa sija meriliikkeen historiassa, sillä he laajensivat melkoisesti tietoja pohjoisista seuduista, koska löysivät Jugor Shakin, eli ainakin ensimäisinä purjehtivat sen
kautta. Samoin kuin Barentsille tulee näille merenkulkijoille kiitos siitä, että kunnolla, taidolla, rohkeudella ja
huolella ovat hoitaneet heille uskottua tointa.
Hollantilaisten toinen matka vuonna 1595. 1 EnSimäiscltä retkeltä palattua annettiin matkakertomus Oranian
prinssille Monistille, Hollannin „asianajajalle“ Jan van 01denbarnevelfille ja muille virkakunnille kotomaassa. Kertomuksesta tulivat nämä siihen vakuutukseen, että meritie
Kiinaan todellakin oli löydetty ja päättivät heti seuraavana
vuonna lähettää 7 laivaa, 2 Amsterdamista, 2 Zeelannista,
2 Enkhuizenista ja 1 Rotterdamista, uutta kauppayhteyttä
alkamaan.
Laivanpäälliköiksi määrättiin Cornelis Näy (amirali),
Brandt Tetgales (ala-amirali), Barents Lambert Gerritsz.
Oom, Thomas Willemsz Harman Jansz. ja Hendrik Hartman. Koraisareja olivat Linschofen, Jacob Heemskerk Francoys de la Dale, Jan Cornelisz. Bijp ja N. Buys. Kuusi
laivaa lastattiin tavaroilla ja rahoilla; seitsemännen piti,
kun laivasto oli purjehtinut Waigatsh-salmesta, palata
,

.,

,

1 Siitä ovat sekä
de Veer että Linschoten ennen mainituissa teoksissa
tehneet kertomuksen.
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tiedoilla kotimaahan. Suuri varustelu vei kuitenkin niin
paljon aikaa, että vasta heinäkuun 12 (2) päivänä päästiin
matkalle lähtemään. Elokuun 22 (12) päivänä tultiin Rihatshni-niemimaalla olevan Kegorin näkyviin ja vasta elokuun 29 (19) päivänä saapui laivasto Waigatshhn ja mannermaan väliseen salmeen. Täällä oli silloin paljon jäitä.
Syysk. 3 (elok. 24) päivänä tavattiin muutamia venäläisiä, jotka sanoivat talven olleen täällä erittäin kovan,
mutta että jäät kohdakkoon lähtisivät, ja että kesää vielä
kestäisi seitsemän viikkoa. He kertoivat: että pohjoisessa
oleva, „AVaigts“iksi sanottu maa, oli saari, jonka salmi
pohjoisessa eroitti Novaja Semljasta; että siellä kesäsin
kävi maan-asnjaimia, jotka talveksi vetäytyivät takasin mannermaalle; että tavaroilla lastattuja venäläisiä laivoja vuosittain purjehti Waigatsh-salmen kautta Ohi’n ohi Gillissy(Jenisei) joelle, jossa viettivät talvea; että asujaimet Jenisein luona olivat venäjän uskontoa y. m.
Syysk. 10 (Elok. 31) päivänä tavattiin samojedeja
eteläpuolella Waigatsh-salmea. Heidän „kuninkaansa“ köliteli hollantilaisia erinomaisella vieraanvaraisuudella ja ystävyydellä, ja kertoi; että pakkanen alkaisi kolmen tahi neljän viikon päästä; etteivät kulkujäät kaikin vuosin kadonneet; että koko salmi lahtineen päivineen talvisaikaan
jäätyi, mutta että meri kummallakin puolen asui sulana;
että Obi-joen suun tuolla puolen oli kaksi muuta jokea,
joista etäämmällä olevaa sanottiin „Molkonsay’ksi“, lähempää, jossa venäläisiä kauppalaivoja usein kävi, „Gillissy’ksi“;
että maa päättyi Ohi’n tuolla puolen, Novaja Semljaa kohti
pistävään niemeen; että heidän sukuista kansaa asui siellä
kaiken vuotta, ja että tämän niemen tuolla puolen aukeni
suuri meri, joka ulottui pitkin Tartariaa lämpöisiin seutuihin. 1
Kun purjehdittiin Kara-mereen kohdattiin paljon jäitä,
jonkatähden käytiin ankkuriin erään saaren, Staten Eilannin, luona, josta edellisellä matkalla oli löydetty vuorikristalleja. Täällä tappoi karhu kaksi miestä, kuten jo
1
Nämä merkilliset tiedot löytyvät jo Linschotenhn ennen' mainitussa,
vuonna 1601 painetussa teoksessa eivätkä siis saata olla valheellisia. Niistä
näkyy, että samojedeja on Taimurmaassa, ja että tämän maatieteellinen asema

on ollut heille hyvin tuttu.
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ennen olen kertonut. 1 Masentuneina tästä vastoinkäymisestä päättivät päälliköt kääntyä kotiin, vallankin koska
pelkäsivät, että Kara-meressä ajelehtevat ajojäät myöhemmällä voisivat saattaa kalliilla tavaroilla lastatut laivat
vaaraan. Laivasto purjehti, muita vastuksia kohtaamatta,
takasin Hollantiin Waigatsh-salmen kautta, josta mentiin
syyskuun 25 (15) päivänä.

Onneton ottelu jääkarhun kanssa
hollantilaisten toisella matkalla, de Veer’in mukaan.

Mitään uusia tietoja maapallostamme ci tämän retkien kautta saatu. Mutta huomattava on, että varmuudella voimme, sen nojalla minkä nyt tiedämme Kara-meren
jääsuhteista, päättää tien Obi’lle ja Jenisei’lle olleen hollantilaisille avoinna sekä heidän ensimäisellä että toisella matkallaan. Jos olisivat matkaansa jatkaneet, kunnes olisivat
tulleet näiden jokien varsilla oleviin asuttuihin seutuihin,
niin olisi varmaan jo seitsemännentoista vuosisadan alussa
1

Katso siv. 118.
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syntynyt melkoinen kauppaliike tätä tietä Keski-Asian ja
Europau välillä.
Hollantilaisten kolmas matka 1596 97. 1 Kim 1595
vuoden retki, joka pantiin toimeen suurilla kustannuksilla
ja johon laskettiin suuria toiveita, oli näin onnettomasti
päättynyt, eivät kenraalivallat ennän tahtoneet antaa tarpeellisia varoja kolmanteen meriretkeen, mutta määräsivät
sen sijaan korkean palkinnon niille valloille tahi kauppamiehille, jotka orain varoin lähettäisivät laivan, joka mainittua reittiä Asian pohjoispuolitse tunkisi Asiaan ja Kiinaan. 2
Tästä kehka antaneina varustelivat Amsterdamin
kauppiat kaksi laivaa, toisen Willem Barentsin ja Jacoh
van Hecmskerkin, toisen Jan Cornelisz. Rijpin johdannolla.
Miehistö valittiin huolellisesti, ja etupäässä otettiin naimattomia miehiä, ett’ei vaimon ja lasten kaipaaminen masentaisi osanottajani rohkeutta, eikä vietteleisi heitä palaamaan
kotiin ennen aikoja.
Toukokuun 20 (10) päivänä lähtivät nämä laivat
Amsterdamista. Kesäkuun 14 (4) päivänä näkivät he 71°
pohj. leveydellä muutaamia kauniita päivänsappeja, jotka ovat
kuvatut de Veerin teoksessa ja Blavius’en Atlas Majorissa.
—

1 Kertomus tästä matkasta on pääsisältönä de Veer'in yllämainitussa
teoksessa. Varmaankin on se seikka, etlä tämä oli ensimäinen talvehtiminen
näin pohjoisessa, pääsyynä siihen tavattomaan suosioon, mikä on tullut de Veerin
teoksen osaksi, sekä sen kääntämiseen niin monelle kielelle.
3 Päätös mainitun palkinnon määräämisestä nähdään seuraavasta:
Extraot uit het Register der Resolutien van de Hoog Mogende Heeren
Staten Generael der Vereenigde Nederlanden.
Folio 158 vso 13 April 1596.
De Gedeputeerde van de Heeren Staten van Holland verclaren dat heure
principalen geadviseert hebbende op de hervattinge van het voyagie naer China
en Japan, benoorden om, deselve voyage afgeslagen hebben, ten aenzien van
de groote costen die nu twee Jaren achter den anderen om de reyse te verzoeken te vorgeefs angewent zijn, maer dat Hare E goetgevonden ende geconsenteert hebben, mede tgevolgh van de andere provincien bij zoeverre datter
eenige cooptuijden aventuriers bij Compagnie ofte anderssine de voerscreven
reijse op heure costen ende risique, zonder te schepen ende tgelt van den
lande, zonde begeren te verzooken, dat men dezelve aventuriers de reijse gevonden ende gedaen hebbende, daervan brengende goet ende geloofflijck bescliijt, tot haer luijder wedercomste, zal vereeren mette somme van vijff en
twintich duysent gulden eens. Item daar enboven accorderen den vrijdom voor
twee jaren van couvoyen der goederen die zij uit dese lauden naer China off
Japan zulleu transporteren, ende noch vrijdom voer den tyd van acht jaren
van te goederen die zij uit China ofte Japan in dese lauden sulien bringen.
Waerop geadviseert wesende hebben de Gedeputeerde van d’andere provincien
hen daarmede geconformeert. die van Seelant opt welbehagen van heure principalen, maer die van Utrecht hebben verclart niet te consenteren in de vereeringe van XXVM £,.
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Kesäkuun 15 (5) päivänä sanoi eräs mies laivan kannelta näkevänsä valkoisia joutsenia, mutta lähemmin tarkastettaessa huomattiin ne suuriksi jäälohkareiksi, jotka
ajelehtivat suuren jäälautan reunalla. 1 19 (9) päivänä löysivät he pohjoisessa NordkapTsta uuden saaren, 74° 30' p.
leveydellä. Täällä tapettiin iso karhu, jonka johdosta saaren nimeksi pantiin Beeren Eiland. Kesäkuun 29 (19) päivänä
tulivat he 80 asteen kohdalla toiseen ennen tuntemattomaan

Barentsin ja Rijpln laivat.
de VeerHn teoksesta.

maahan, jonka luulivat olevan yhteydessä Grönlannin kanssa.
Mutta se olikin tuo suuri saari-ryhmä, jolle sittemmin on
pantu nimeksi Huippuvuoret. Täällä löydettiin pienessä
1

Kukin pohjoismeren kulkija on joskus joutunut yhdenlaiseen erehdyk-

Vuonna 1861 luuli e.m. eräs venekunta, johon minäkin kuuluin, selvästi
näkevänsä merimiehiä, sadelakit päässä ja paitahihasillaan rakentamassa vartiota, mielestämme lähellä olevalle niemelle. Mutta vartio olikin hyvin etäinen
vuori, paitahihat lumilakeuksia, sadelakit kallionhuippuja, ja liikunto syntyi
seen.

ilmakerrosten värinästä.
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saaressa erään „rotgansen“ 1 nimisen hanhilajin munia.
Näitä hanheja tulee vuosittain suuret parvet Hollantiin, mutta
niiden pesimispaikkoja ci oltu ennen tiedetty. Tämän johdosta sanoo de Yeer vihdoin todistetuksi, ettei tämä hanhi,
niinkuin siihen saakka oli otaksuttu, sikiä Skotlannissa sillä
tavoin, että naaras rantapniden oksilta laskee munansa veteen, jolloin nämä särkyvät ja pojat heti lähtevät uiskentelemaan.
Kun turhaan oli koetettu purjehtia Huippuvuorten pohjoispuolitse kulettiin eteläänpäin pitkin sen länsirannikkoa,
ja tultiin jälleen heinäkuun n/i päivänä Beeren Eilantiin. 2
Täällä erkanivat laivat toisistaan, Barents purjehti itäänpäin Novaja Semljaa kohti, Rijp pohjaanpäin Huippuvuorten itärantaa kohden. Heinäkuun 27/it päivänä saavutti
Barents Novaja Semljan länsirannikon 73° 20' pohj. leveydellä. Heinäkuun 30/2 päivänä ei päästy edemmäksi jäiltä,
joita ulottui rantapiihin saakka. Täällä ollessa jouduttiin
moneen otteluun karhujen kanssa, mitkä kuitenkin kaikki
päättyivät onnellisesti. Jäät hidastuttivat nyt kulkua, niin
että vasta elokuun 25/is päivänä päästiin Oranian saariin.
Seuraavana päivänä nousivat muutamat laivamiehistä korkealle vuorelle, josta näkivät sulaa vettä saaren toisella
puolen. Yhtä iloisina kuin XenophonTn kymmenentuhatta
nähdessään meren, kiirehtivät vuorenkiipeejät takasin laivalle
antamaan Barentsille tämän tärkeän tiedon. Hän pani nyt
parhaansa päästäkseen Novaja Semljan pohjoisniemen ohitse.
Tämä onnistuikin ja 31 /2 i päivänä päästiin töin tuskin erääsen satamaan, joka oli noin 76° pohj. leveydellä, mutta
kaikki yritykset purjehtia täältä itäänpäin raukesivat turhaan. Vihdoin päätti Barents syysk. 4 (elok. 25) päivänä
palata Hollantiin.
Nyt oli kuitenkin jo myöhäistä. Satamaa salpasi ajojäät, jotka, ollen alituisessa liikkeessä, usein nostivat laivan korkealle jäälohkareiden väliin ja vihdoin kokonaan
musersivat peräisimen rikki. Nyt nähtiin talvehtiminen

o

1
Varmaankin Anser bernicla joka on yleinen Huippuvuorten länsirannikolla. Hollantilaista niraeä ei saa, englantilaisten tavoin, kääntää pwnahanheksi, eikä sillä myöskään tarkoiteta jääkyyhkyistä.
2 Katso sitä
otetta Barentsin omasta kartasta, joka löytyy Ponlanvs'en
teoksessa: Rerum et urbis Amstelodamonsium historia, Amst. 1611, ja joka
valopiirto-jäljennöksenä liitetään tähän teokseen.
,
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välttämättömäksi, jonkatähden tarpeellisia aseita, huonekaluja ja ruokatavaraa vietiin maalle, ja miehiä lähetettiin
tutkistelemaan ympärillä olevata seutua. Peuranjälkiä nähtiin, ja mikä tärkeämpi oli, rannalta löydettiin suuria puunrunkoja juurineen sekä muuta puuta, jota merenvirrat olivat ajaneet tähän vallan metsättömään seutuun. Ajopuut
kasattiin suuriin pinoihin, etteivät talvella peittyisi lumeen.
Katsottiin huoneen sijaa ja ruvettiin vetämään rakennusaineita paikalle. Syyskuun 25/is päivänä peitti 2 tuuman
paksuinen jääkuori ajojäiden väliset aukot, mutta lokak. 5
(syysk. 25) päivänä hajosi jää jälleen, joka ei kuitenkaan
ollut miksikään hyödyksi, sillä laiva oli noussut niin korkealle ylös pohjajäälle, ett’ei sitä saatu vesille. Karhut olivat hyvin rohkeita niin että joskus tulivat laivan kannellekin, jonkatähden melkein jokapäivä oltiin niiden ajossa.
Lokakuun 15/ päivänä ajelivat jäät niin kauaksi kuin silmä
kantoi, mutta laiva seisoi yhä liikkumatonna pohjajäällä.
Tämän ympärillä meni meri jälleen jäähän, uudestaan murtuakseen lähempänä tahi kauempana rannasta. Vielä maalisk. 4 (helraik. 22) päivänä nähtiin rannalta paljon sulaa
vettä, samoin maaliskuun 16 / päivänä, ja 18/ päivänä samassa kuussa oli meri yhdellä ilmalla vallan jäätöntä.
Lokakuun 31 /ai päivänä alkoi väki muuttaa huoneesen,
missä sittemmin viettivät talven 1596 —97, monen vaivan,
vastuksen ja puutteen alaisina, josta de Veer teoksessaan
puhuu. Heidän rohkeutensa ei kuitenkaan koskaan lannistunut, joka varmaankin oli pääsyynä siihen, että useammat
heistä pelastuivat. Huone oli rakennettu Novaja Semljan
koilliseen osaan; Barentsin Jääsataman rannalle. .Näin pohjoisessa ei yksikään ihminen vielä koskaan ennen ollut talvea viettänyt. Maa ja sen eläimistö oli tuntematonta, vahvaan jäätynyt, milfei kivenkova ja kuitenkin alituisessa
liikkeessä oleva jääpeite, jonka kahleissa meri oli, jotakin
vallan uutta, samoin kuin myöskin pitkällisen ankaran pakkasen vaikutus eläviin ja kuolleisin esineisin. Tätä ennen
ei edes tiedetty varmaan, voisivatko ihmiset todellakin kestää pohjanperän hirmuista pakkasta ja sen kolmen tahi
neljän kuukauden pituista talviyötä. Luonnollista on siis,
että hollantilaisten polarimatkailijain rohkeus ja jäntevyys
on herättänyt yleistä ihmettelemistä koko sivistyneessä mail-
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massa ja että kertomus heidän talvehtimisesta on erinomaisesti miellyttänyt kaikkia, niin että sitä on sekä suorasanaisesti että runoissa kertoeltu kaikilla sivistyneillä kielillä.
Mainittakoon tässä sentähden vaan muutamia muistiinpanoja talvehtimisajalta.
Marraskuun 14(A päivänä katosi aurinko, mutta tuli
jälleen näkyviin helmik 3 (tammik. 24) päivänä. Nämä
päivänmäärät ovat panneet tiedemiesten pään pyörälle, sillä
76° pohj. leveydellä olisi auringon ylälaidan pitänyt lakata

Barentsin huone (ulkopuolelta).
de VecrHn mukaan.

näkymästä, koska auringon eteläinen kallistuminen (deklinasyksyllä tuli suuremmaksi kuin 13 0 1 ja palata keväällä, kun se jälleen tuli tätä lukua pienemmäksi, s. t. s.
auringon olisi pitänyt näyttäytyä viimeisen kerran Barentsin
Jääsatamassa lokakuun 27/ päivänä ja jälleen tulla siellä
näkyviin helmikuun 14/ t päivänä. On otaksuttu tämän poikkeuksen riippuneen erehdyksestä päivänlaskussa, mutta taltioni)

,

n

1

Otaksumalla noiu 45' vaakasuoraisen valonsäteiden taittumisen.
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vehtijat väittivät yksimielisesti sitä vastaan. 1 Karhut katosivat ja palasivat yhtenä auringon kanssa. Sen sijaan
tuli talviyönä kettuja tuvalle, ja näitä pyydettiin paljon
syötäviksi, monta tuvan katoltakin. Ajan vietoksi ja mielen
rohkaisemiseksi pidettiin joskus keinujakin, jolloin iloiteltiin
vaikk’ei kestitys ollutkaan parhainta laatua. Auringon palattua kävivät karhut taas rohkeammaksi, jonka vuoksi nii-

Barents’in huone

(sisältä).

de Bry'n mukaan.

Den kanssa oltiin monessa ottelussa, jotka kuitenkin kaikki
päättyivät onnellisesti. Muutamat karhut olivat kuin kotona
1 Katso tästä
de Veer, lehti 25, sekä erästä Blavius’en Atlas Majoriin.
Tom. I, 30 ja 31 sivun väliin nidottua numeroimatonta lehteä. Mahdotonta on
että olisivat päivänlaskussa erehtyneet, koska napakorkeus määrättiin oikein
auringon korkeuden mukaan helmik. 39 /i<i päiv. ja maalisk. 31 /2 i päiv. (katso de
Veer , lehti 27). Sitä paitsi havaittiin oikeana päivänä Jupiterin ja kuun yhtyminen, jonka kautta pittuus-eroitus Jääsataman ja Venetian välillä määrättiin
75°. Vaikka tämä määritelmä on väärä, todistaa se kuitenkin, että päivänlasku
on ollut oikea.
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autioksi jätetyssä laivassa, panivat kaikki hajalleen ja vään-

sivät auki paksun lumen peittämän kyökkiluukun. Jotkut
miehistä söivät karhun maksaa, josta tulivat kovasti kipeäksi
ja kun olivat parantuneet kesi koko heidän ruumiinsa. Kun
tupaa kerran kovalla pakkasella lämmitettiin kivihiilillä,
olivat kaikki kuolta häkään. Joskus, e. m. helmik. 25/is
päivänä oli Innostanut tuvan oven eteen niin, että miesten
täytyi ryömiä ulos uuninpiipun kautta. Terveydeksi kylpivät
usein, tähän tarkoitukseen höyrykaapiksi tehdyssä tynnyrissä.
Toukok. 7 (huhtik. 27) päivänä nähtiin ensi kerta pielintuja,
niä
toukokuun 25/Ts päivänä ilmoitti Barents päättäneensä, että palattaisiin kotiin veneissä, ellei laivaa saataisi jäistä irti ennen kuukauden loppua. Sentähden pantiin veneet heti kuntoon, joka ei kuitenkaan ollut niinkään
helposti tehty, syystä että useammat miehistä talven kuluessa olivat perin heikkoontuneet, nähtävästi kerpuukkitaudin vaikutuksesta. Tämän tehtyä lastattiin veneet tarpeellisella muonalla, ja kesäkuun 23 /is päivänä lähdettiin vihdoin matkaan.
Yksi mies oli kuollut helmik. 6 (tammik. 27) päivänä.
Venematkaa alettaessa oli Barents itse hyvin sairas, ja seitsemän päivää sen jälkeen, kesäkuun 30/2 päivänä 1597,
kuoli hän isolla jäälautalla, jossa ajojäät pahoittivat matkustajia viipymään. Samana päivänä kuoli myöskin yksi
miehistöstä, ja heinäkuun 15 / vieläkin yksi.
Elok. 7 (heinäk. 28) päivänä kohtasivat jäämerenkulkijat paluumatkallaan S;t Laurens Bay’n luona kaksi, venäläisillä pyyntimiehillä miehitettyä laivaa; näiden kanssa olivat hollantilaiset merimiehet edellisenä vuotena tutustuneet,
ja venäläiset kohtelivat heitä nyt suurella ystävyydellä ja
säälillä. He jatkoivat yhtähyvin matkaansa pienissä avonaisissa veneissään, ja pääsivät kaikki terveinä ja iloissa
mielin Kolaan, jossa asujamet vastaanottivat heitä juhlakeinuilla. Vielä suuremmaksi iloksi oli heille, että täällä
tapasivat Jan Cornelisz. RijpTn, josta edellisenä vuotena
erkanivat Beeren Eilannin luona, ja jonka matkasta ci tiedetä muuta kuin että hän silloin aikoi purjehtia pitkin
Huippuvuorten itärannikkoa, ja että hän, koska tämä oli
mahdotonta, samana syksynä palasi kotimaahansa.
Veneet, joissa Barentsin toverit niin monen vaaran ja
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vastuksen alaisina oliva.t kulkeneet talvisatamasta Venäjän
Lappiin jätettiin Kolan kauppataloon 1
joten siis ensimäkien polarimatkalle oraannettu muistomerkki tavataan Kolassa! Sitten lähtivät matkailijamme Rijpkn laivassa Hollantiin, jonne saapuivat marrask. 8 (lokak. 29) päivänä.

Jacob) van

Heemskerk,

Amsterdamissa 1567, kuollut Gibraltarin luona 1607.
N. de ClerckHn tekemän senaikuisen piirroskuvan mukaan.

syntynyt

Kuusitoista miestä oli Barentsin kanssa lähtenyt Hollannista, kaksitoista palasi onnellisesti kotimaahansa, niiden
Tämän talon, sekä norjalaisia varten tehdyn vaa’an rakensi Kolan ensimäkien voivodi ( Hamel s. 66). Pontanus'en teoksessa, Rerum et urbis Amsterodameusium Historia, Amsterodami 1611, s. 142, on kuvattu tämän talon sisäpiha sekä haaksirikkoisten vastaanottaminen siellä.
,
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van Heemskerl:.

Hudson 1608.

Gourdon 1611.

joukossa Jacob van Heemskerk eräs retkikunnan etevimpiä
jolla sitten vielä oli tilaisuutta osoittaa kuntoaan
siihen aikaan, jolloin Hollantilaiset voivat merillä vetää
espanjalaisille vertoja. Hän kaatui nimittäin sen hollantilaisen laivaston päällikkönä, joka huhtikuun 25 päivänä
1607 sai täydellisen voiton Espanjan laivastosta Gibraltarin luona.
,

miehiä,

Barentsein kolmannella matkalla löydettiin Beeren Eiland
ja Huippuvuoret, ja silloin tultiin ensi kerta tuntemaan talviset luonnonsuhteet pohjanperäisissä seuduissa. Sitä vastoin jätettiin nyt, Hollantilaisten meriretkein epäonnistuttua,
sikseen koillisen kauppatien etsiminen Kiinaan ja Japaniin.
Tämä tie olikin jo vähemmin tarpeen, koska Houtman oli
palannut ensimäisellä Hollantilaisella laivastolla Itä-Intiasta,
samana vuonna kuin Barentsin toverit talvehtimisen jälkeen
tulivat kotiin. Eikä asiaan uudestaan toden takaa ryhdytty
ennenkuin tällä vuosisadalla, vaikka kyllä sillä välinkin
tehtiin joitakuita yrityksiä sen ratkaisemiseksi.
Moniaat kauppamiehet laittoivat nimittäin aina aika
ajoin seitsemännellätoista vuosisadalla laivoja tutkistelemaan
olisiko mahdollista tunkea Novaja Semljan tuolle puolen.
Syynä siihen oli halu laajentaa Wienanmeren-kauppaa Sipinään, sekä kateus niitä kauppaseuroja kohtaan, jotka olivat hankkineet itselleen yksinoikeuden itä Asian tuottavaan
kauppaan. Tahdon tässä mainita vaan tärkeämmät täten
syntyneistä retkistä sekä niitä koskevaa kirjallisuutta.
1608. Henry Hudson kävi toisella matkallaan maissa
Novaja Semljassa (Karmakul BayTla y. m.) mutta hänen
tarkoituksensa purjehtia itäänpäin pohjoispuolitse tätä saarta
epäonnistui tykkänään.
Tämä retki oli englantilaisten
kauppamiesten toimeen panema. Siitä löytyy kertomus PurchaJen teoksessa, HI s. 5 74, ja erinomainen valikoima kaikista Hudsonin elämää ja matkoja koskevista alkukirjoituksista G. M. Asherin teoksessa: Henry Hudson the Navigator, London 1860 (Works issued hy the Hakluyt Society N:o 26). Lännessä Atlantin merestä toimitti Hudson
ne urotyöt, mitkä ainiaaksi ovat hankkineet hänelle niin
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mainion sijan meriliikkeen historiassa, ja siellä sai hän
haittansakin meren aalloissa. Itäänpäin ei hän koskaan
päässyt niinkään pitkälle kuin hänen edeltäjänsä. En
huoli sentähden puhua sen enempätä hänen Novaja-Semlja
retkestään; ainoastaan se mainittakoon, että kaksi laivamichistä aamulla kesäkuun 25/is päivänä 1608 75° pohj.
lev. näkivät vedenneidon. Tästä sanotaan päiväkirjassa:
„Tänä aamuna näki eräs miehistä laivanpartaalta vedenneidon. Hänen huudolleen tuli vielä toinen toveri saapuville. Ahtolan impi oli silloin vallan laivan laidalla, vakavasti katsellen miehiä. Kohta sen jälkeen keikahutti aalto
hänen kumoon. Navasta ylöspäin oli hän selältään ja
rinnaltaan naisen näköinen. Ruumiltaan oli hän ihmisen
kokoinen, iholtaan hyvin valkoinen ja pitkät mustat hiukset riippuivat pitkin selkää. Neidon sukeltaessa näkivät
he hänen alapuolensa, joka oli delfinin hännän kaltainen
ja pilkkuinen kuin makrillin pyrstö. Miehet, jotka näkivät
hänen olivat Thomas Hiller ja Robert Ragner.“ Luultavasti antoi utelias hyle tällä kertaa aihetta tuohon vanhaan merimies-taruun vedenneidosta.
1611. William Gourdon arvonimeltä „Appointed chief
pilote for discoverie to Ob“, toi sinä vuonna tavaralastin
Pustoserskiin ja purjehti sieltä Novaja Semljaan. Petshoran suussa näki hän 24 lotjaa, kussakin 10—16 miestä,
jotka olivat matkalla itäpuolella Obi-jokea olevaan „Mangansei’iin“ (Purchas 111 s. 530, 534). Pyytäessään tarkempaa selkoa näistä meriretkistä Sipiriaan, saivat Muscovy
Companyn asiamiehet tietää, ettei tavaroita tavallisesti meritse viety Kara-lahteman pohjukkaa edemmäksi. Sieltä
kulotettiin niitä maitse Obille, osaksi kahta pientä jokea
ja erästä järveä myöten ( Purchas 111 s. 539). Mutta toiset kertomukset viittaavat siihen, että todellakin oli purjehdittu Obille saakka, vieläpä Matotshkin Sharinkin kautta,
kuten näkyy FurcJuWen tiedonannoista (111, s. 804 ja 805).
Samassa paikassa on luettavana tuo jo ennen mainittu kertomus Obin suussa hukkuneesta länsi-europalaisesta laivasta,
jonka miehistön samojedit olivat tappaneet. Tämän oli
kertonut eräs venäläinen, joka vuonna 1584 tarjoutui 50:stä
ruplasta tienoppaaksi Petshorasta Obi-joelle. Hän sanoi
myöskin helpoksi asiaksi purjehtia Waigatshista Obin suuhun.
,

,

,
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1612. Valaanpyytäjä Jan Cornelisz. van Hoorn yritti
purjehtia Novaja Seraljan pohjoitse itäänpäin, mutta 77°
pohj. lev. tuli jäitä vastaan, jotka pahoittivat häntä kääntymään ( Witsen s. 906).
1625. Cornelis Bosman matkusti, Alankomaissa olevan
pohjoisen kauppaseuran lähettämänä, 90 lästin vetoisella
laivalla, joka oli V-ji vuodeksi evästetty ja miehitetty 24:11ä
miehellä, Jugor Sharista itäänpäin, mutta kohtasi Karameressä niin paljon jäitä, että hänen täytyi pyrkiä satamaan mainitussa salmessa. Täällä odotteli hän luonnonsuhteiden muutosta, vaan myrskyt ja jäät pahoittivat häntä
vihdoin tyhjin toimin kotiin palaamaan. {S. Muller, Geschiedenis der Noordische Compagnie, Utrecht 1874, s. 185).
1653. 1 Tänä vuonna lähetettiin tanskalainen retkikunta koillista kohti. Retkikunnan lääkäri de la Martiniere
on tehnyt siitä kertomuksen eräässä, ensimäiseu kerran
Parisissa vuonna 1671 painetussa teoksessa: „Yoyage des
Pais Septentrionaux. Dans lequel se void les mceurs, mantere de vivre, & superstitions des Nosweguiens, Lappons,
Kiloppes, Borandiens, Syheriens, Samojedes, Zemhliens &
Islandois, enrichi de plusieurs figures“. Tämä teos on sittemmin saavuttanut paljon suosiota, 2 varmaankin Martinierin
sujuvan, tavallisesta kuivasta päiväkirja-mallista eroavan
kirjoitustavan tähden, sekä niiden monilukuisten ihmeellisten juttujen vuoksi, joita hän sepittää, huolimatta ensikään
niiden todellisuudesta tahi edes todenmukaisuudestakaan.
Hän on koillis matkojen Munchhausen. Norjan talonpojat
sanotaan e. m. kaikki olevan aatelismiesten orjia. Vapasukuiset ovat itsevaltiaita kukin maatilallaan, he kohtelevat
alustalaisiaan julmuudella ja matkustelevat työkseen. Hirviä vaivaa virma-tauti, jonkatähden ne metsästäjän ahdistamina kompastuvat
siitä niiden nimi „Eleend“. Norjan luoteis-rannikolla kerrotaan merimiesten 1Orllä kruu,

1

Vuosiluvun määrää F. v. Adelung (Kritiscli-Litterärische Uebersicht

väärin 1647:ksi.
2
Seuraavat painokset siitä mainitaan: neljä ranskalaista Paris 1671,
1672, 1676 ja Amsterdam 1708; kuusi saksalaista Hamburg 1675, Leipzig 1703,
1706, 1710, 1711 ja 1718; yksi latinalainen Gluckstadt 1675; kaksi hollantilaista
Amsterdam 1681 ja 1685; yksi italialainen painettu Conte Aurelio degli Amin
teoksessa II Genio Vagante, Parma 1691, kaksi englantilaista, toinen painettu
erikseen 1706, toinen Harrin teokseen, Navigantium atque Itinerantium Bibl.,
3:s päin. London 1744, 48, voi. II s. 475.
etc.)
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millä ja tupakkanaulalla ostaneen kolme tuulisolxnua siellä
asuvilta lappalaisilta, jotka kaikki olivat noitia; kun ensimäinen solmu päästettiin syntyi heikko tuuli, toinen antoi
kovan tuulen, kolmas nosti myrskyn, mikä oli hukuttaa
laivan. 1 Novaja Semljassa sanotaan asuvan omituista, „Zemhliens“ nimistä kansaa. Heistä tuotiin muutamia vankina
Köpenhaminaan. Suurella vaivalla harppuunoitiin mursu,
jonka pää annettiin de la Martinierille; tätä eläintä kuva-

de la Martinierin kartta.

taan kalan kaltaiseksi, pitkä sarvi otsassa.

Näytteeksi Novaja .Semljan linnuista on tehty kuva ja kertomus pingviinistä. Teokseen on liitetty polarimaiclen kartta, joka tekijän mielestä on oikaistava siihen suuntaan kuin tässä oleva
kuva osoittaa.
1664. ja 1668. Eräs valaanpyytäjä, Willem de Vlamingh, kiersi sinä vuonna Novaja Semljan pohjoisnokan,
1

Tuulisolmu juttu ou saatu Olaus Magnus'en teoksesta De gentibus sep-

tentrionalibus, Roma 1555, s. 119. Siihen ovat solmutkin kuvatut.
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Snohherger 1675. Rovle.

kävi Barentsin talvi satamassa ja purjehti siitä itäänpäin,
jossa yksi laivamiehistä luuli näkevänsä maata („Jelmertlandt“, Witsen, s. 902). 1 Sama Ylamingh sanoo löytäneensä vuonna 1688, viisikolmatta peninkulmaa PPI Koigujewista, uuden, ympärimitallensa noin kolmen tahi neljän
peninkulman suuruisen saaren. Tätä saarta, josta löytäjä
tekee tarkan kertomuksen ja jota hän nimittää „Witsenin
saareksi
ei ole sittemmin toistamiseen löydetty (Witsen
s. 923).
1666 lähetettiin jälleen muutamia laivoja Alankomaista
koillista kohti. Laivan isännissä oli juutalaisia ja merillelähtijäin mukaan pantiin hepreankielisiä kirjeitä, siinä uskossa että he sattuisivat yhteen Israelin kymmenen kadonneen sukukunnan kanssa. Muuta ei näy olevan tiettyä
tästä matkasta, jolla ei varmaankaan saatu mitään aikaan.
(Witsen, s. 962).
11

,

1675. Hollantilainen valaanpyytäjä, Cornelis Piersz.
Snohherger kävi Novaja Semljassa ja tappoi sen rannikoilla
kolme valaskalaa ja kuusi sataa mursua. Hän olisi epäilemättä saanut vielä enemmän „kaloja“, ellei hän 72Y2 0
kohdalla olisi löytänyt malmia, joka näytti sisältävän hopeata, kultaa ja muita metalleja. Laivuri lastasi nyt laivansa silavan asemesta tällä, hänen luulostaan kallisarvoisella malmilla, joka sittemmin kotomaassa huomattiin vallan arvottomaksi ( Witsen s. 918).
,

,

1600 luvulla (vuosilukua ei ole mainittu). Laivuri
Cornelis Roule sanotaan Novaja Semljan kohdalla purjehtineen 8472° ä 85° pohj. lev. saakka ja siellä tavanneen
vuonoinaan, jota pitkin hän purjehti kymmenen peninkulmaa. Kauempana näkyi aava, sula meri. Korkealta vuorelta saattoi nähdä, että olisi käynyt purjehtiminen vielä pari
vahtia edemmäksi pohjoiseen. Siellä oli joukottain erinomaisen kesuja lintuja ( Witsen s. 920). Jos saamme tinkiä
joitakuita asteita mainitusta napakorkeudesta, mikä kenties
on luvallista kun kysymys on entisaikuisten valaanpyytäjien,
.suusta suuhun kulkeneista kertomuksista, niin olisi Roule
,

jo pari vuosisataa sitten tullut Frans Josefin maahan ja
1

Vertaa s. 170.
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purjehtien pitkin sen rannikkoa saavuttanut, näihin seutuihin katsoen, erinomaisen korkean pohjoisen leveysasteen.
1676. Kuningas Jakob II lähetti Woodlin ja Flawes 1 en
Englannista kulkemaan koillista tietä Tyynelle merelle. Tähän tarkoitukseen varusteli Englannin amiraalikunta „Speecl\velT‘ nimisen laivan, jota paitsi jotkut yksityiset herrasmiehet, 1 «koska kaikki löytöretket ovat tapaturman alaisia 11
ostivat toisen pienemmän ~Prosperous“ nimisen laivan, ja
antoivat sen retkikunnan käytettäväksi. Ensimainitun laivan päälliköksi pantiin kapteni Wood, joka enin oli harrastanut tämän retken aikaansaamista, toista laivaa komensi
kapteni Flawes. Tästä matkasta ei ollut mitään hyötyä,
sillä Wood ei päässyt niinkään pitkälle pohjoiseen eikä
itään kuin hänen edeltäjänsä tahi kuin valaanpyytäjät, jotka
tähän aikaan näkyvät usein käyneen Novaja Semljan pohjoisosassa. Wood oli ennen seurannut sir John Narhoroughlia merimatkalla, vaarallisen Magellan-salmen kautta,
ja silloin nähty taitavaksi ja rohkeaksi merimieheksi,
mutta häneltä puuttui sekä kokemusta jäiden seassa purjehtimisessa, että myöskin sitä kestävyyttä ja vakavuutta,
jota kysytään pohjanperäisilla vesillä. Hän oli sentähden
vallan kelvoton siihen toimeen, johon nyt oli ryhtynyt.
Ennen lähtöään luuli hän varmaan onnistuvansa tehtävässään,
jäitä ensimäisen kerran kohdatessaan lannistui hänen uskalluksensa kokonaan, ja kun hänen laivansa oli joutunut haaksirikkoon Novaja Semljan rannikolla koki hän rohkaista
laivamiesten mieltä ja estää heitä kapinoitsemasta juottamalla heille viinaa mielin määrin. 2 Kotiin tultua syytti
hän vihdoin Barentsia ja muita kuuluisia pohjanperäisten
seutujen tutkijoita kaikista, toisilta tahoin kootuista ilmivaleista, joita hän ennen lähtöään oli pitänyt totena. Tätä
matkaa ei olisi sentähden tässä mainittukaan, elTei sen johdosta olisi syntynyt vilkas keskustelu polarimeren purjehduskelpoisuudesta, jonka keskustelun kautta hollantilaisten
,

1
Nämä olivat Yorkin herttua Thomas, lordi Berkley , sir Joseph Williamson, sir John Bankes, mr Samuel Peeps, kapteni Herbert mr Dupey ja mr.
Hoopgood (Harris , Nav. Bibl., Voi. 11, s. 453).
2 „All I could do in
this exigency was to let the hrandy-hottle go round,
which kept them allways fox’d, tili the B:th July Captain Flawes came so sea-1
sonably to our relief (Barrow , A chronological history of voyages into the
arctic regions, London 1818, s. 268).
,
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ja englantilaisten valaanpyytäjien saavuttama kokemus Grönlannin ja Novaja Semljan välisen meren jääsuhteistä ainakin osaksi pelastui unohdukseen joutumasta, joskin melkeen
ainoastaan todistamattomina kertomuksina hyvin korkean
leveysasteen saavuttamisesta. Seuraavat kolme kirjoitusta
saivat lähinnä Woodin matkan aikaan, nimittäin:
l:o. Eräs Royal Societyn keskusteluihin otettu, Novaja Semljan ulkomuotoa koskeva kirje. 1 Siinä olevat tiedot
sanotaan perustuvan tsarin käskystä tehtyihin löytöretkiin.
Kirjeesen on liitetty erään Panelapoetski nimisen maalarin
tekemä kartta, jonka kartantekijä oli Moskowasta lähettänyt lahjaksi kirjeenkirjoittajalle. Tämä sanoo Kara-mertä
järveksi, jonka suolaton vesi talvisin kovaan jäätyy sekä
väittää, samojedien ja tartarien antamien tietojen nojalla,
että solkenaan käy purjehtiminen Novaja Semljan pohjoispuolitse Japaniin.
2:o. Toinen Royal Societyn keskusteluihin otettu kirje, 2
jossa Novaja Semlja, samoin kuin edellisessäkin kirjeessä,
sanotaan olevan yhteydessä mannermaan kanssa. Barentsia
kohtaavien hankaluuksien syyksi pannaan se seikka, että
hän kulki liian lähellä maata, missä meri usein jäätyy; joitakuita peninkulmia etäämmällä rannasta ei se sitä vastaan
koskaan, ei edes pohjoisnavan luona, jäädy muuta kuin satunnaisesti. Sitten kerrotaan vielä, että jotkut kauppiaat
Amsterdamista olivat purjehtineet enemmän kuin sata league’ta Novaja Semljasta itäänpäin ja sen johdosta anoneet
etuoikeuksia kenralivalloilta. 3 Hollannin itä-intialainen kaup1 A letter, not long since written to the Publisher by an Bxperienced
person residing at Amsterdam etc. (Philosophical Transactions, Voi. IX s. 3.
London 1674).
3 A sutnmary Relation of what hatb been hitberto discovered in the matter of the Nortb-East passage; communicated by a good Hand (Phil. Trans.
Voi. Xs. 417. London 1675).
3 Aikaa jolloin matka tehtiin ei
tässä kirjeessä mainita. Harris sanoo
suurella vaivalla saaneensa selville, että onnellinen matka itäänpäin tehtiin
vuonna 1670. Ne henkilöt, joilta hän sai nämä tiedot kertoivat vielä siihen
aikaan jolloin tämä anomus tehtiin yleisesti väitetyn, etfei olisi vaikeata purjehtia pohjoiseen Huippuvuorilta (»Grönlannista") ja että moni hollantilainen
laiva oli sen tehnytkin. Saadakseen tähän todistuksia pyysivät kauppamiehet,
että' grönlantilaisen kauppalaivaston päiväkirjat vuodelta 1655 tarkastettaisiin.
Tämä tapahtuikin. Seitsemään oli merkitty, että oli purjehdittu 79“ pohj. lev.
saakka. Kolme muuta päiväkirjaa pitivät yhtä siinä, että elokuun 1 p. 1655
oli havaittu 88" 56'. Meri oli täällä jäistä vapaa ja aaltoilu ankara (Harris
Nav. Bibl., 11, s. 453). J. R. Förster (Geschichte der Entdeckungen und Schiffsfahrten im Noorden, Frankfurt a. d. Oder 1784) näkyy luulevan että matka
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paseura sai kuitenkin aikaan, että tämä anomus hylättiin.
Nyt tekivät kauppamiehet saraan esityksen Tanskalle, jossa
siihen mielellään suostuttiin. Kaksi laivaa varusteltiin, mutta
nämä eivät purjehtineetkaan Japaniin vaan lähtivät valaita
pyytämään Huippuvuorille. Kirjeessä ehdoitellaan vielä, että
jotkut henkilöt ottaisivat jonkun aikaa elääkseen samojedien
kesken, tarkoin tutkisteliakseen mitä nämä asiassa tiesivät,
sekä sanotaan että koko matkan Englannista Japaniin‘varmaankin voisi tehdä viidessä tahi kuudessa viikossa, kun
vaan kulkureitti olisi tunnettu. Talvehtiminen voisi myöskin tapahtua ilman mitään vaaraa, kun vaan käytettäisiin
maakuoppia, ohuista lankuista tehtyjen huoneiden asemesta.
3:o
Erikseen painettu kirjanen, jonka sisällys nähdään sen pitkästä ja omituisesta nimestä:
A brief Discourse of a Passage by the North-Pole to Japan,
China, etc. Pleaded by Three Experiments: And Answers to ali
Objections that can be urged against a Passage that way. As: 1.
By a Navigation from Amsterdam into the North-Pole and two
Degrees beyond it. 2. By a Navigation from Japan towards the
North-Pole. 3. By an Experiment made by the Czar of Muscovy,
whereby it appears, that to the Northwards of Nova Zembla is a
free and open Sea as far as Japan, China, etc. With a Map of
ali the discovered Lands neerest to the Pole. By Joseph Moxon
Hydrographer to the King’s most Exellent Majesty. London 1674.
Huomattavin kohta tässä pienessä, hyvin harvinaisessa
kirjassa on seuraava:
Amsterdamissa ollessani noin 22 vuotta sitten, poikkesin erääsen ravintolaan kastamaan kurkkuani olutlasilla. Täällä istuessani
yhteisen uunivalkean edessä, tuli merimies ynnä paljon muuta kansaa huoneesen. Kun merimies huomasi ravintolassa erään valaanpyytäjänä Grönlannissa olleen ystävänsä, lausui hän kummastuksensa (grönlantilaisen laivaston ei pitänyt vielä näin aikaseen palata) ja kysyi syytä hänen odottamattomaan kotiintuloonsa. Ystävä
(joka oli perimiehenä eräässä pyydystyslaivassa) sanoi, etfei hänen laivaansa sinä kesänä käytettykään pyydystämiseen, vaan ainoastaan kulettamaan muun laivaston saalista mitä kiireimmiten myymäpaikkoihin. Mutta, sanoi hän, ennenkuin kaloja oli
saatu laivamme täyden, kävimme grönlantilaisen kauppaseuran
käskystä Pohjoisnavalla. Koska hänen kertomuksensa oli uutta
minulle, rupesin puheisin hänen kanssaan ja tahdon väittää hänen
sanansa valheeksi. Mutta hän vakuutti puhuneensa täyttä totta,
,

„

itäänpäin Novaja Semljasta tehtiin ennen vuotta 1614. Tässä on kuitenkin
luultavasti kysymys Ylaminghin merkillisestä matkasta 1664, tahi eräästä 1666
tehdystä matkasta, josta jo ennen olen puhunut.
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sanoi laivan olevan Amsterdamissa, sekä monen merimiehen voivan
todistaa hänen puheensa todeksi. Hän kuului olleen kaksi astetta
tuolla puolen pohjoisnapaa; siellä ei ollut jäitä, ja ilma oli niin
kaunista ja lämmintä kuin Amsterdamissa kesällä." 1
Kysymyksen ratkaisemiseen oli Wood itse koonnut moniaita tietoja. Niin oli 30 kertaa Huippuvuorilla käynyt
kapteni Goulden kertonut, että kaksi hollantilaista, tästä
saariryhmästä itäänpäin olivat tunkeneet 89° pohj. lev.
saakka; Koreassa sanottiin saadun valaita, joiden nahassa
oli europalaisia harppuunoja, 2 jääni erämaiden rannikoilta oli
ajopuissa tavattu meritoukkia y. m. 3
Wood’in matkan epäonnistuttua luopui hän ennen puolustamistaan mielipiteistä, väittäen niitä kertomuksia, joihin
nämä olivat perustuneet, sulaksi valheeksi ja petokseksi.
Mutta ei siitä uskosta kuitenkaan luovuttu, että polarimertä ainakin ajottani kävi purjehtiminen. Sitä on sittemmin puolustanut senlaiset miehet kuin I). Barring1 Myöhempinä
aikoina eivät valaanpyytäjät enään ole väittäneetkään saavuttaneensa niin korkeita leveysasteita. Eräs hollantilainen, joka 22 vuotta oli
kulkenut valaanpyynnillä, ilmoitti muun muassa vuonna 17G6 BelsouncVissa Tshitshagoffllle kerran saavuttaneensa 81°, ja sanot kuulleensa, että toisia valaanpyytäjiä oli käynyt 83°, missä jäiden takaa näkivät maata. Ainoastaan kerran
oli ( hän kaukaa nähnyt Grönlannin itärannikon 75° pohj. leveydellä (Herrn v.
Tschitschagoff Russisch-kajserlichen Admirals Reise naeh dem Eissmeer, S:t
Petersburg 1793, s. 83). Olipa hollantilaisiakin laivureja, jotka kuudennentoista sataluvun alkupuolella tunkivat Huippuvuorista 82u saakka, mistä sanoivat nähneensä maata pohjoisessa ( Muller Geschiedenis der Noordsche Compagnie, s. 180).
3
Witsen kertoo (s. 43) puhutelleensa hollantilaista, Benedictus Klerk
nimistä merimiestä, joka ennen oli palvellut pyydystyslaivoilla ja sittemmin joutunut vankeuteen Koreassk. Klerk oli vakuuttanut löytäneensä hollantilaisia
harppuuneja, tämän maan rannikoilla tapetuista valaista. Siihen aikaan eivät
hollantilaiset pyytäneet valaita muualla kuin Atlantin valtameren pohjois-osassa.
Tämä seikka todistaisi siis valaiden joskus uivan toisesta valtamerestä toiseen.
Koska tiedetään, ettei tuo suunnaton jäämeri-eläin ui toisesta jäämerestä toiseen
päiväntasaajan poikki, on mainittu havainto pidettävä erinomaisen tärkeänä,
vallankin siihen aikaan jolloin vielä arveltiin Asian ja Amerikan kenties olevan
yhtä mannerta. Witsen puhuu yielä {s. 900) monesta tilasta, jolloin oli tavattu
kiviharppuuneja pohjois-Atlantissa tapettujen valaiden nahassa. Nämä harppuunit voivat kuitenkin yhtä hyvin olla kotoisin Davis straitin luona oleskelevista, raudan tietämättömistä raakalaiskansoista, kuin Ison valtameren pohjoisosan rannikolla asuvista kansakunnista. Myöskin Kamshatkassa on, jo aikoja
ennen europalaisten valaanpyynnin alkua Beringin meressä, valaissa löydetty
latinalaisilla puustamilla merkittyjä harppuuneja (Steller, Beschreihung von dem
Lande Kamtschatka, Frankfurt und Leipzig 1774, s. 102).
3
Woodin matkakertomus painettiin 1694 Londonissa Royal Society’n kirjanpainajan Smith and Walfordin toimesta (Barringtonin ilmoituksen mukaan,
The Possibility of approaching the North-Pole asserted, 2:d ed. London 1818,
s. 34). Minä en ole nähnyt muuta kuin otteita tästä teoksesta liarris'en y. m.
kirjoissa.
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ton, 1 F. v. Wrangel, Aug. Peterman 2 y. m. Melkeen kaikkien nykyajan polarimatkailijain tavoin olen minäkin kerran
ollut toista mieltä, s. o. uskonut, että polarimertä alituisesti peittäisivät joko murroksissa olevat tahi eheät jäät,
jotka estäsivät kulkua täällä. Nyt olen kuitenkin muuttatoisella kertaa
nut mieltä, talvehdittuani kaksi kertaa,
79° 53' kohdalla, s. o. likempänä pohjoisnapaa kuin kukaan
muu vanhassa mailmassa, toisella kertaa Asian pakkaisnavan läheisyydessä
jolloin tulin näkemään, ettei meri
jäädy täydellisesti, ei edes lähellä rantojakaan. Tästä päätän, ettei meri koskaan pysyväisesti jäädy syvemmällä kohdilla eikä etäällä maasta. 3 Asioiden näin ollen, eivät vanhat kertomukset ole niinkään mahdottomia, ja mikä kerran
on tapahtunut se voi vieläkin tapahtua.
Miten tämän laita lieneekään, varma vaan on, että
Wood’in matkan epäonnistuminen niin kokonaan säikähytti
kaikista uusista yrityksistä samaan suuntaan, että lähes
kaksi vuosisataa kului ennenkuin retkikunta taas lähetettiin
nimenomaan koillisväylän löytämistä varten, joskin sittemmin kiellettiin tämän olleen retken päätarkoituksena. Se
oli tuo kuuluisa Puyer in ja Weyprechfin johtama itävaltalainen retkikunta 1872 —74, jolloin ei tosin päästy kauas
itäänpäin, mutta joka kuitenkin on pidettävä arvaamattoman tärkeänä, syystä että silloin löydettiin Frans Josefin
maa ja saatiin paljon arvokkaita tietoja polarimaiden luonnonsuhteista. Jos tätä retkikuntaa pidetään koillismatkana,
1 Tässä asiassa on Barrington julkaissut monta kirjoitusta, jotka ovat
yhteensovitetut yllämainitussa, kahdessa painoksessa ilmaantuneessa teoksessa.
2 Monessa kohden Mitthoihmgenissa vuosilta 1855—79.
3 Miten ohut jää usein kirkkaalla ja tyynellä ilmalla syntyi aavan meren
syvimmilläkin kohdilla, huomattiin usein 1868 vuoden matkalla. Mutta kun
muistamme etfei suolaisen veden suurin tiheys ole jäätöpistettä alempana, että
jää on huono lämmönjohdattaja ja että vastasyntynyt kirkas jää peittyy säteilemistä estävään lumikerrokseen, niin ei luulisi jään aukeilla jäätyvän niin kovaksi,
etfei heikompikin myrsky sitä murtaisi. Ei Mosselbayn matala satamakaan
jäätynyt kovaan jäähän, ennenkuin Helmikuun alussa, ja tammikuun viimeisinä
päivinä kävi satamassa niin ankara aaltoilu, että ruotsalaisen retkikunnan kolme
laivaa oli hukkua
ankarasta aaltoilusta 80:llä leveysasteella tammikuun lopussa! Meren täytyy silloin olleen sulana hyvin kauas koilliseen ilmaan. Huippuvuorien länsirannikolla sanotaan meren harvoin talvella kokonaan jäätyvän
silmäkannolle maasta. Myöskin Barentsin talvisatamassa Novaja Semljan koillisrannikolla lähtivät jäät usein osaksi merestä vuoden kylmimpänä aikana.
Hudson ei sano „kummeksivansa ajojäiden paljoutta pohjois-Atlantissa, kun
Huippuvuorilla on niin paljon salmia ja lahtia", josta näemme, etfei hänkään
uskonut aavan meren jäätymistä.
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oli se Yega-retken lähin edelläkävijä. Se on niin tarkoin
tunnettu monilukuisten, viime vuosina julkaistujen kirjoitusten ja etenkin PayerMn vilkkaan matkakertomuksen kautta,
etten tässä tarvitse siitä sen enempätä puhua.
Mutta joskin varsinaiset koillisretket siten Wood’in ja
Payer’in retkien välisellä ajalla tykkänään lakkasivat, niin
on sen sijaan tällä ajalla tehty monta muuta tutkistelu- ja
pyydystysmatkaa, joiden kautta olemme saaneet ensimäisen,
todellisille havainnoille perustetun tiedon Novaja Semljan
ja Kara-mercn luonnonsuhteista. Näistä, pääasiallisesti venäläisten ja skandinavialaisten tekemistä matkoista ai’on
ensi luvussa puhua. Ne valmistelivat sitä voittoa, minkä
me vihdoin saavutimme.
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sei-matkat.

Ennen sanotusta näkyy, että pohjois-Yenäjän rautaväestö kauan ennen hollantilaisia ja englantilaisia piti vilkasta laivaliikettä Jäämerellä, sekä että kauppamatkoja usein
tehtiin Wienan mereltä ja Petshorasta Ohi- ja Jenisei-virroille, joskus kaiken matkaa meritse Jalmalin ympäri, mutta
useimmiten vaan osaksi meritse ja muuten maata myöten
mainitun niemen poikki. Jälkimäisessä tapauksessa meneteltiin seuraavalla tavalla; etisin purjehdittiin Jugor salmesta
Kara-meren eteläistä osaa, Jalmalista siihen laskevan Mutnaja nimisen joen suuhun; sitten veneet soudettiin tahi
hinattiin köysillä pitkin jokea ja kahden järven poikki 350
meteriä leveälle harjanteelle, joka Jalmalissa on länteen ja
itään juoksevien jokien vesijakajana; tämän harjun poikki
kulotettiin tavarat ja veneet toiseen Selennoe nimiseen järveen, josta vihdoin Selennaja jokea myöten päästiin Ohilahteen. 1
1 Vertaa: The names of the places that the Russes sayle by, from Pechorskoie Zauorot to Mongozey (Purohan, 111 s. 539. The voyage of Master
Josias Logan to Pechora, and Iris wintering there, whit Master William Pursglove, and Marmaduke Wilson. Anno 1611 (mainittu kohta s. 541). Extracts
taken out of two Letters of Josias Logan from Pechora, to Master Hakluyt
Prebend of Westminster (main. k. s. 546). Other obseruations of the sayd William Pursglove (main. k. s. 550). Viimeinen kirjoitus sisältää valaisevia tietoja
Obista, lasista, Jeniseistä, Pjäsinasta, Chatangasta ja Lenasta.
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