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har icke under nigot är, dä jag drifvit säliängstvid Hvita hafvel
selt sädan oerhörd mängd säl som i är. D€n 2:l maj kom jag äste;
uJ genom jsen, sA att jag kunde se Sliatojnos, men här sägosendast
stora tunna llak ai n] is, sorn bildais i maj, alli eftef somden gamla
rsen satte lester ut
Den gamla driäsen. som vi fdrst träffat, var
nämligen nu helt och hället Llrsvunnen,de den j sma strimlor drifvit vester ut öfrer hafv€l. Den 29 maj anträddej3g hemfärd€noch
ankom lili Tron)söden 7 juni pä morgonen.
Den 27 juni afsegladejag äter iren Tromsö, denna gäng med
beslämDelselill Novaja Semlja och Kariska bafvet. Jag hyste näm.
ligen inlel lvjfvel om, alt isförhällandena.äimilstone resler om Waigatsch,slulle 1am grrsarnma,pä grund al de ihällandenordostliga
och o5tliga vindar, soln hcr,ckathela lnaj ninad, oeh jag st_yrkres
i
denna förmodan deraf, att det lans -iä litei grrnmal dritis lrin Kaninnos norr Lrl. Vinden rar nu resilig och Ljrlig lela tiden. sä a jag
den 4 juli om aflonen korn under land vid Kap Ts.rhornisöder om
Koslin-sundet. Jag segladederiirän ösler ut till Tschernajaba_y,der
jag päträlTadestor tät drilis. som här stack in iill landet Lüngs iskanten. sonl sträckle sig i SV rikinnrg,seglad€
lag, Lilldessjagbelann mig tvä mil 1rän KolgujoN, hvarest jsen gick ir iiil laDd om
kring eü mil liän öns nordspels. Ilela yägen frän Tschernajabay
till Kolguj$r' var isen sä t)ackad och t;it, all man icke pä nägot
:läile kunde komma in i den, och öfv€rallt var det stor srer drifis,
antagligen sädan. som lijregecndehöst driflit Lrt g€nom Porten lrän
Kariska hafvel Yinden rar i Ilere dagar bläst och storm frän N och
NNo mcd -.nö, hagel oc| tjc'cka.och svär sJägick pe iskant€D.
Dä jag arlsäg,ait här ej lar nägot alt gära, älminstoneej i juli
mänad. Leslötjag att seglatill nordsidanaf Novaja Semlja. Den ,2
juli passüadcs Kap Brit$'in, och den :13 trällade jag täi drifis i
NNV frän denna üdde. Den lti satte isen ,qäm_vcketfren land, att
jag kon förbi Törnes (Suchoj no,c), men den slöt sig tjll lard slrax
norr om udden. ljen 2E hade isen drili'it norr ul, si att den var
vid udden mellan Norra och Södra Sulmener ba\'; den stdckte sig
här i VSV riklning och beslod af atldeleslät, stor och slar driüs.
-sedanjag kommit till nordsidanaiNovaja Semljaoch lrälTatisen,yar
vinden ihällandeS, S\'o.h VS\i med ljocka,snö och slask;Lrnder
14 dagars tid hade \i omkring ett halft d_vgnsklart r';id€r _ Dä väderlek och islijrhällanden voro sä oglnsamma och ingen fängst var
att fä. höll jag dpn 28 onl allonen med o,ctliglind ä nlo söder ut
för alt söka komna lill llariska hafvet. DeD 1 augusiibadevi süorm
frän NV med tjocka och trafade isen omkring 6 rnil öster ut frAn
Kostin-sundet,alltsä unge{är pä samma ställe, der den läg för en rnä-
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nad serlan. Jag gick dä iill ankars un;er land ocli läg der till den
l, dä jag med NO iind segladeöster ul längs landei, men trällade
jsen vid Tschefnaja bat'. Jag seglade mellan förd€lt is, tjlls jag
befann mig S frin dc \ltersta öalna i Sachanichbay, och dä dei
r a r n m ö t l F rr t , k ^ r n r n rl ä n g r pI i r l ä r e r i r n i r . - J r-.' j l a d cu a gu r u r
isen och lüDg-ckanl€n af deosamma,som sträckte sig ungefäri St O
dktning. iien 5 trällade .jag pÄ 69'li{) n. br och 55'o. 1. €n -qtoröpp.
Jag ..egladeom.
ning, sonl sträckte sig ät 0N() mot Xariska prlen
kring 3 mil i denna riktning men di rar del äter stopt, och jar
mäste ut igen samma r'äg Söder om denna bugt slräekt€ sig isen i
SV riktning Den !l segladejag äler norr ui mot Novaja Semlja
Isen hade nü satt sä längt irt vesler. all den läg lid Kal Tschorni
Den l0 prejades en jakt. som koDr södcr ifrän o(h hadc följt iscn
irän Kolsujev. Han hade larii. sä IäDgl son till Sengeiskjön vid
Timanska küslen, hraresl jsen lrg 1ältlill land; här hade,bansell
ängaren Obi lill ankars. l)en ,1 börjadejag ä n,\'o seglaät S och
SV, följand. iskanleD. Vjnden var nordvestligmed tjocka. Jag scg
lade och backade till den 17, dä jag vid iig' 44' n br. och 54' 20
o. L träfiade en udd€ af jscn, som hürjfrän böJdesig i ostlig rikl
ning. Jag segladcdii i alldelesilfrilt laiten. sä vidt jag kunde se i
ljockaD, tills jag befann mig pä 69' l)0' n. br. och 50' 20' o. 1., men
här mölte jag äter täI, ogeDorrlrängligis. Den 19 augusti var luften
nägorlunda klar, och !i ,.ägo dä. att isen frän d€n bugl, i hvilken
vi kommit, strückte sjg i SV riktning. Det rar isLlink öivcrallt i
SV. S, S0 och O l)ä ingen länsst här rar alt göra, s€gladejag äl
NNV. ä1 bvilk€l häll en busl i isen öppnadesig, men jäg kom icke
längre än till en ob:ierleradbr€dd a{ 09' 53' ocb long. 5i' l0 efter
bestick. Dä icke heller här lans nägon länsst, segladcjag lüngs is
lranleD vester ut och Iörsökt€ hrarje Lugt o(:L iitpniog Virden var
ihällande NV och N med tjocka. och den 23 pä naüen löll rnlckct
snö- DeD 24 augusii kom jag rundt deD restm isuddent)ii oble$e
rad bredd 70'20, och seglade
derpälängskanlen,somsträcktesigmoi
NO L N ät liovaja Semlja. Dii jag d€n 2:r kom under land. läg isen
vid KosiiD.sundel Isens restra udde var nu allrsä 15 mil i SV r. S
trän sydspetsenaf Kostin-ön Der 20 augusti fingo vi blisi frän I\"0.
och jag höll dä af tili Norge. ehuru jag hade dälig fengsl Ilet rar
dock inlet ridare arl göra, tv man kundeeJ kommalili fängstplal
serDaiör is. och intet kunde man se lör ihällandb tjocka. Sä ogt'n
samma \'äderleks och isförhällarden har jag aldrig föü sett vid
Novaja -ccmlja.
Jag tror €j, att det i är rarit möjligi att komma tiu Jugor Schar,
om icke möjligtvis vid Pel.schora.bankarna
fnnnils en smal dnna
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längs landet, hvillet jag betYijlar. Att pä den vägen intränga i KRriska hafvet torde säledesi är hatua mölt bestämdahinder Horu,
vida det varit möjligt alt intränga dit genomirlatotschkinSchar känner jag ick€; jag Iei blotl. att i medlet al juli lörsök der gjorts af
lartlg, som blifvit hejdade midt i sundct af fasl is; fdrsök€t skulie
dock fdrntas i augusii, men iag känner €j resuLlatei Att Iäldiga is,
massor under denDa sommar fYlt äflen södra delen af Kariska haf'
vet lider intel tviivel, dä en sädao mängd is kunnat tryckas ut ge.
nom Kariska porien, och dä vinden derjemlemesladels\'aria N och
\"O och alitsä trängl ned isen till dessalrakier' llnder de tvä elter
tre närmast föregirendeären har det ocksä varjt €n müngd is r esler
om Waigatsch,men icke nägotär sä mrcket i augustimenadsom i är
De iari.rg, som kommo under land de första dagarnaaf juni och
dess förinnän, fiDgo nägot fÄngst,men i juli och augusli har det va.
rit däligt idr alla

