
Ka1ten Magntrs .d ,4raesen skrilver:

n"i't lg "p.ii alseglad€ iag rned jaklen Cecilie lValene frAn Tromsö

med drstinalion till Hvita baf{et pä sälfängsl Efter eD gynsam resa

ankradc jag ilen :2 april vi{t Vardit för att kompleltera nägra lrrister

i "i"r"t"i"i"r. I)en 
-:lä 

pt afionen afseglade las derjlrän ̂ för 
SV

'ina n"t' iutto kurs pä kap Kaüinnos Der 27 attil kl 6 e. m

träfades is€n lä tj9' :t9 n Lrr. och 41" 5iJ o 1 irän Gr' Isen be

stod af stor, svär drifis Jag seglade dä ät SV lüngs rslia len' som

'"1 'iraa* ia, l"n go obsJr"erades 68" 35' I br' och tl' 0 o l ;
Dä eftermiildasen samma dag kom jaß lill den sldvesträ udden af

i"en, t'"u.e"t 
-jag 

fick 157 stlcken sailar' De fö$ta 8 dagarDa Yar

vadret sanska" godt, med obetl'dlig köld och laber NO och O vind'

Den 4 mai pä 68' 30' n br' kom d€n trlurmanska kuiteo i sigte, ocir

ou o. *  .urn'nu daH l lngo tr  : lorrn l ldn 5\ 'nraJ ' l rötrc Den 5

i ,ade ' j  sonn rran NU o'  I '  N nrpo -!Lr 'Jö l r 'n 6 hadc iscn dr i l

\.il sä llnst lester ut, ati Jag rid middagen peilade fyrtornet pä Svia'

tuinos i  SU L S !a l i  dr ' rän- Dp'r  l '  lc Ü9' l i  n br ^ 'h 40

3 ,  o  I  h o m  l a g  r r l l  . i o n  1 u n \ '  h t r r .  _ d  r  i : a n  l r i r ' h r F  '  9  I  o s l l i g

riktning. FIän den 7 iill den 20 mai, undcr hrilken tid \'inden rar

o-ue*i-and" N0, ONo och 0 m€d snii ocb frosi, seglade jag fmm

och tillbaka längs iskanten; rn,lckel säl sägs, men den läg icke pä

iser. Den 18 naj rar jag vid isens norra udde, som lr'{Iades pd

09' lI) n. br., och -qeglade nägra mil ilster ut förbi denna udde, men

der lar endasl tunn nY ,iloris), sä lanBt jag kunde se i deDna rikt

ning. Den tg seglade jag under land iill Murmanslia kusten; iseD

l a s  d a  l p i l p r  u l  d n d t  l i l .  S t u o r r r , a  I r i n  o e n  2 1  r r l l  d ' n  2 7  m a . ;

va- ' tag | !ar jp dcr fd läns' l  u ' l  l r"k uno'r  ' lpnn'  l id lul l  a5t Dcn

sista iängsten $oitles pä ti9' i1J n br' och 38" 30'o l fr' Gr' Jag
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har icke under nigot är, dä jag drifvit säliängst vid 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 sägos endast
stora tunna llak ai n] is, sorn bildais i maj, alli eftef som den gamla
rsen satte lester ut Den gamla driäsen. som vi fdrst träffat, var
nämligen nu helt och hället Llrsvunnen, de den j sma strimlor drif-
vit vester ut öfrer hafv€l. Den 29 maj anträdde j3g hemfärd€n och
ankom l i l i  Tron)sö den 7 juni  pä morgonen.

Den 27 juni afseglade jag äter iren Tromsö, denna gäng med
beslämDelse lill Novaja Semlja och Kariska bafvet. Jag hyste näm.
ligen inlel lvjfvel om, alt isförhällandena. äimilstone resler om Wai-
gatsch, slul le 1am grrsarnma, pä grund al  de ihäl lande nordost l iga
och o5tliga vindar, soln hcr,ckat hela lnaj ninad, oeh jag st_yrkres i
denna förmodan deraf, att det lans -iä litei grrnmal dritis lrin Kanin-
nos norr Lrl. Vinden rar nu resilig och Ljrlig lela tiden. sä a jag
den 4 juli om aflonen korn under land vid Kap Ts.rhorni söder om
Koslin-sundet. Jag seglade deriirän ösler ut till Tschernaja ba_y, der
jag päträlTade stor tät drilis. som här stack in iill landet Lüngs is-
kanten. sonl sträckle sig i  SV r ik innrg, seglad€ lag, Li l ldessjagbe-
lann mig tvä mil 1rän KolgujoN, hvarest jsen gick ir iiil laDd om
kring eü mil liän öns nordspels. Ilela yägen frän Tschernaja bay
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 lijregecnde höst 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 sJä gick pe iskant€D.

Dä jag arlsäg, ait här ej lar nägot alt gära, älminstone ej i juli
mänad. Leslöt jag att segla till nordsidan af 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 ,qä m_vcket fren 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 atldeles lät, stor och slar driüs.
-sedan jag kommit till nordsidan aiNovaja Semlja och lrälTat isen, yar
vinden ihäl lande S, S\ 'o.h VS\i  med l jocka, snö och slask; Lrnder
14 dagars tid hade \i omkring ett halft d_vgns klart r';id€r _ Dä vä-
derlek och islijrhällanden voro sä oglnsamma och ingen fängst var
att fä. höll jag dpn 28 onl allonen med o,ctlig lind ä nlo söder ut
för alt söka komna lill llariska hafvet. DeD 1 augusii bade vi 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 seglade öster 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 Sachanich bay, och dä dei
r a r  n m ö t l F r  r t ,  k ^ r n r n r  l ä n g r p  I i r  l ä r e  r i r n i r . - J r .  - ' j l a d c  u a g  u r  u r
isen och lüDg-c kanl€n af deosamma, som sträckte sig ungefär i St O
dktning. iien 5 trällade .jag pÄ 69'li{) n. br och 55'o. 1. €n -qtor öpp.
ning, sonl sträckte sig ät 0N() mot Xariska prlen Jag ..eglade om.
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 seglade jag 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 Sengeiskj ön vid
Timanska küslen, hraresl  jsen lrg 1ält  l i l l  land; här hade,ban sel l
ängaren Obi lill ankars. l)en ,1 började jag ä n,\'o segla ät S och
SV, följand. iskanleD. Vjnden var nordvestlig med 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 böJde sig i ostlig rikl
ning. Jag segladc dii i alldeles ilfrilt 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, ogeDorrlränglig is. 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€glade jag äl
NNV. ä1 bvi lk€l  häl l  en busl i  isen öppnade sig, men jäg kom icke
längre än till en ob:ierlerad br€dd a{ 09' 53' ocb long. 5i' l0 efter
bestick. Dä icke heller här lans nägon länsst, segladc jag 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 isudden t)ii oble$e
rad bredd 70'20, och seglade derpä längs kanlen, som sträckte sig moi
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 sydspetsen af 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  r idare ar l  göra, tv man kunde eJ komma l i l i  fängstplal
serDa iör 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 KR-
riska hafvet torde säledes i är hatua mölt bestämda hinder Horu,
vida det varit möjligt alt intränga dit genom irlatotschkin Schar kän-
ner 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 derjemle mesladels \'aria N och
\"O och alitsä trängl ned isen till dessa lrakier' llnder de tvä elter
tre närmast föregirende ären har det ocksä varjt €n müngd is r esler
om Waigatsch, men icke nägot är sä mrcket i augusti menad som i är

De iari.rg, som kommo under land de första dagarna af juni och
dess förinnän, fiDgo nägot fÄngst, men i juli och augusli har det va.
rit däligt idr alla


