
Frä,ri eyda-vikotr till Obdotsk.
Al ltr, E, A!noEeü..)

Den augusti 1881 aheste kapletr Nilsson, siYmaD Wahlgr€n,
ralrosema Olsson och Fock samt slewsrten för alt med bäi söka
uppd JeDisej-floden. De haite ned sis sahojeden Grc8ori, hvilken
skule qjena sÄsom tol}, i fall de, i töId af Dägon olYclsltitntlelse, skulle
nöilgas forlsöta sin rcsa lill lantls. Kapten Nilsson före6log, alt Yi
alla skulle lesifya oss af neil lälarna, netr itetla alböjd€ vi andra,
dels ilerföre alt yi alsägo ilet alll Jor riskabelt alt 14 man högi nir-

t) I töreg6.e.de band al denna lidstrilt ,hnds ej nindle än lvra berällelser
.n änqren oscü Dickons och slone.len Norilldds ierd dI Jdnisejs nFningi
alsilnn al olilia deltagare i .esan. Tyi al dessa berÄttolss! srrtidÄats
(Yner 1s31" s. {O {6) och r,r4safs (Ymer 1331 s. 6s-6s) - behmilla de !Äd!
Jartygens öde.n rrä. resans iijrjan till den ,2 ohtonor 1330, trriltetr dlg evpeil
lionens .iel Ded lvä ileliaanre i densanna lennade ölve.vinhingspiahen och
ned-.e.s*ju1s hegttvo sig til Obdorsk. Den tledle lerältelsen, atgilven a{
IÄnsstnannen P rornsan (Yner 1331 s 70-35), ontsltar sjörcsan och örver
rihtingen lil den 33 lprjl r$1, dä lon nan, älYenledss ned re.skj 3, lem
nde den infrusna Ängsen. Slutligen halva vi al L.pren tn.l xtbsot (Yner

1333 s. 63 ?4) en tüllsüindig borättehe on sÄ räl rjö!e5!D och ölveninhingen
son oh Oscar Di.koß ilerefter inhe{ade lödisning och naßlapets Yislelse

!i GJila'ikens shanil lil iton ?{ algusli 1$1, at ylterligare feh nan begäjvo

sis pa henvägon i en bti üpirö! Jenise;floden lör att denna tidskrift skulle
in.ehilla en lüllstjindig redogdrelsh lör deh nÄnDda e4edilionen, ebrstoil ilock
en skililring .f ilen qv.rblifn! besütningeDs Yislelsa lid C$aYiken ocl hen
lÄrd ilodtuth. Meil anledninq bärd hü fih Nord.nstiölit uppnandl kalten
,l'aesez, teJÄh.Ivale !, Nordled ocll .Iel lör ilel tht henvnndando pa iet,

i löllatta en berätlelse Dn resü, lYille! uplnaning taplen Arnesen be.ed
rillizt .Iierkonnil, Di. enelelrid denna berä$else i ile del.r, son .öra sjt

res;n, öfveNinhingen odn löllisningen) vÄsen igen ölverahs.unne. neil nr.d

lijrur blfvit neddeladt, !ü näl intagen endasr den del ileral, son omlaltai lid€n

I t1 dfl das, dä kap pn Nisson l"mnod" dr ölllga 5\PpP6lrutne D"rF- l?

I ö  o  en  re ; r o  ! '  de , l  r . o l en  r ' na+  a -q ta l d ,  n i c  " o rÖ los i s l e  ob "e r t l i o
ne ; , }Y i l ! en r sub6b1 i f v j t u l ä i he tüa t&E 'E 'Ean1bd ' '
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das i en flatboltnad bÄt. dels derföre att vi hade hvarken kläder eller
proliant fijr en sÄ läng bätresa. Köttet, som bergad€s frän ,Oscar
Dirkson', omkriog ül skäb., togo bätfftrarne med sig Vi hade vid
dems afresa cndasi €n half ren och nälrot halfrutlen fisk. Bröd hade
!i deremot nog för en tid. och ryssen Nikjtin hade b,vggt en bakugn
af lera, hvari han griiddade bröd; !i hade nämlig€n ünnu qvar af
mjölei frän lvaDolls transport. Kapren Nilssons afsig................r yar alt försr
segla öfver lill ijstra krsten och alt der uppsätta ett märle sarnt
n€dlägga en berällelse om lärtlgens turljsning. Sedan detla r'ar gjodt,
skulle han sijka uppDe Jenisej. men om isen hindrade honom deri-
frät), skulle han ätervända till tältel.

Den 28 aug. funno vi nägra spillror af ,oscar Dicksons, styr-
hltt ilanddrifna; de roro naturligtvis bortskrufrade frän farryg€r af
isen- Under hela a gDsti var lädrei ostadigt m€d vexlande vjndar
och slundon dimma. I fursla hälften af mänaden Ladc ri en ocll
annan varnl dag, och i deD senare hällien rcgnade del negra gän-
ger. De augusti gick till ända, Dtan att kaptcn Nilsson kon ritlbaka,
anlog jag, ait han lyckligt kommit fram, hvilket äfven sedermem !i-
sade sig hafva varit händelsen.

Dm 2 sept. roro vi nog olyckliga att misra bären och fisknätet,
som läg i densamna, b'radan vi ej hade nAgor att fiska med, uraD
mäste derefter lefva pä cndast ratt€n och bröd.

Den 1 september uppreste jag och manskspet pä stranden norl.
om lället ett hög1 miüke, hrarpä ä al, datum och nägra af räIa narnn
jnrislades; likaledes satte jag ett mindre märke pä en höjd ofvan-
för tältet.

Redan de första dagarna af september voro alla spär af somma
ren fiirsrunna. och den 3 onr morgonen var narken hlil at snil. Nu
balfjad€ det dä .rch dä att frtsa om nätlerna, och vi räntade med
langhn. att samojederna skulle aniända, sä at| ri mäte fä rc|kött.
I)ä emellertid ingen kom, sände Ivanof den 12 september samojeden
Andrei bo till ett tält, som skulle ligga pä ett afsränd af 10tl verst
frän r'ärl läger. Huru dessa menniskor kunDa hitta pä d€n öde tun-
dran är mer än jag kan lijrstÄ.

Dagarna blefr'o oss nu bedrölligt länga med den üsla kost, som
stod oss lill luds Ibland kokade vi välling af mjöl med liiet ren-
tatg i D€n 21 september \:oro redan sju af manskapet angripna at
,(LörbjuCg; vi hade dä i 22 dygn ]€flal ti]1 slörsla delen pä vatten
och bröd. I denna rär beläsenhet började mänga ait tappa modet.

Den 21 kl. 3 e. m. Iick jag frän höjden offanom tältet se ätta sa-
mojedslädar, som kommo kömnde mot oss. Jag hunde ej rä för att
negra slädjelärar franträngde i mina ijgon, dä jaß fick se dessa halfvildar
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komma, ty de voro de eDda Ii kurrde sätta vär lit 1ill, bäde i fräga

om hemfärden och för ver provianteriDg för tillfällel Jag sprang

senast ned till tältet och forkunnade denna nyhet. som satte nYlt

inod i alla. Del Iisade sjg snart, ait del var Andrci, som kom liil'

baka, och alt de öfriga 1'oro Jon Bora och tvä af lrans bröder, tre

anilra samojeder samt ryssen Vassili. Nu slagl.ades trc renar, och

vi bijrjade derefter att äta räit kött och dricka blod Nägra af de

. iuka mSstp vr l \ inUa dcr l i l l  cnär dpl v0r o' l  pnda läkpmPdpl vr hadp

moL skörbjugg lrannf i  rnsi .L derpt €n üfvprpn-k^mme.sp med Jon

Bora och hans bföd€r saml sanojedcn Boiko, alt de skulle skjutsa

oss till Obdorsk för il)O rubel. Andfei berättade, atl han pä aftönen

rredje dagen, sedan han lemnat oss, kommit till sam(ieden Jugorkis

ratt, d€r Vassili bodde. Han hade der köpt trä rcDar af Jugorki och

bail alenne stmx köra till oss med dem, emedan Yi icke hade nägot

kött och ledo slor brisl. Ilürilrän hade dock Vassili Yelat hindra

honom. Säsom elt annat beljs pä denne mans däliga karakter bör

anmärkas, att han hade intalai alla samojeder, med h\'ilka han sam'

manlrä{Iade, alt d€ pl inga rilkor skulle kö|a oss lill obdoßk för

billigare pris än 30 ru|el fitr hvarje släde, men vid detla hans räd

hade "dmojed.rns i '  kp fü5'  nägol af i . .ndP

Kl 7 pä aftonen samma dag afreste samoiederna Ater, sedan de

lofvat, att de, sä snart vattendrag och kärr roro tillräckligl lrusna,

skulle komma och hemta oss. Jon Bora hade silt tält onkring X)0

verst in I  lu I  d ran.

Den Zr september böriade viken att äter lillftYsa, och f]ra dagar

förut hade nr is bildal si8 pä det grunda vattnet inne vid land. Den

25 kom en flock rildrenar alldeles ned till tälteq men dA Yi icke hadg

nägra skjutvapen, kunde vi ej Iälla ndgon.

Den 28 septenber mot aftonen kolnmo samojederna och hemtade

oss. Jag och lranofl skrefvo dä hYar sin berättelse, som iag lade i

en Uaska, htilk€n !i ftistade rid märket uppe pä höjd€n Kl 8 om

aftonen afreste vi eft€r att halla l€gat pä land i 57 dagar, och till'

bragt 1 är och 4 dagar rid Gldarilen

Kl. 12 pä natten kommo vi till tvä tält, som samojederna för

vä.r skull uppslagit sä längt mot norr' Älven ri uppslogo der värt

samoj€iltalt, och fürdelade oss nägra pä hvart täll. T!ä af de sjuka
yoro sä svaga. att de icke kunde stiga af och pä slädarna utan hjelp

Den 3 okiober blelvo ri alla födelade i tvenne parti€r: fem af de

vära och ryssen Nikiiin följde med Jon Boras bröder; jag, IvanoiT

och de ölriga tilldelades Jon Boras karayan Orsak€n hvarlör de

delade sig i trä partier var den, ait sä mänga tält och ett sä slort
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antal renar ej kunde resa i ett litlje; de hade nämligen tillsammans
öfver 2.000 renar

Vi mäste nu vänta pä nägra af Jon Boras folk. som lägo pä
fängst ute vid Kap Matle Sale, hvilkcl, enligt samojedernas utsagoi :ir
beläget pä en ij, liggande uiaDför Gvda-halfön pä samma sätl som
Hrilön utanför Jalmal. Mellan den nämnda ön och fastlandet sades
vara ett bredi sund, hlilket samojederna ej kunna komma öfver fön
än isen htller att köra, enär de icke hafva nägon bät Likaledes
beräitade Jon Bom, atl den Gydavik, som finnes pä vära sjökorl och
synes vara en 

'rik 
af obs nlnning, icke skall existera. Han sade,

att der är helt land, och att bugten, i hvilk€n vi öfvellinlrade, lallas
Gidanski Solii eller GldavikeD, samt atl Gydafloden ütmlnnar i den-

Den 5 oktober kommo de samojeder, som varit pa fälrgst; det
var tre män och sex qvinnor. En af männen berättade, att han om_
kring 250 rerst norr om det ställe, der vi befunno oss, hade sett
,NordlaDd, kantrad och pä grund. De hade ocksä funnit eD iland'
ddfven köitunna, hvilken jaq ig€nkände säsom tillhömnde ,Nordlands,
provjant. llcssa fängstmin hade äfven lunnit en mammutstand, som
var omkring 5 lot läDg.

Den 10 okiober roro samojedüna för sista gängen till stranden
€fter yed; det förräd, de deraf insamlade, skulle nu räcka till dess !i
kommo tiu TasYiken.

Den 13 oktober anlände vi till Jon tsoras tält Först här loro
vi alla sarnlade, och nu skulle resan pä allvar begYnDa Vär karavan
bestod af 5 tält och omkring 100 slädar. ^lla män köra hrar siD
släd€; nägra köm förut, andra drifra pe renarna. D€ ölriga slidarna
äro sarnmankoppläde, och hYarl koppel. som hestär af 7 till 12 slä'
dar, köres af en qlinna. som fdr siD s]äde har 3 renar" llvar och
en af de öiriga sammanbundna slädarna drages af tr'ä renar, och dä
alla köra eftcr hvarandra, uPptaga de en ganska ]äng sträcka

Vi {ortsatte nu resan öfver tundran, som pä llnga slräckor risade

sig vara alldeles slät, endast afbruten af€n och annan liten dai; pä

a;dra slällen var del dcrcmoi backigt, och öfYerallt Yar det fullt af
vatten, som nu r'ar irusel,

Enär !är ka&r'an rar sä stor. gick resan grufligi längsarnl. helst

som samojed€rna cj bafva nägot begrepp om ati skrnda sig Somliga
dagar misi€ ri ligga stilla för snöstorm. och äter sndra derlör att

renarna skulle fä beta 0m nätterna hade ti ofta besök al vargarna,

som ständigt förlöljde oss och togo renar, ehuru man sällat fick se

dem om dagen. När renama om natten jagäs af vargen. sijka de sig

till lälten; samojedema hojh da och skrika för att skrämma bort
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larqar a. Det rar för oss en ljuflig nattmusikl Renar till slagt

ilaä "u''qi"a""'" lofvat Irano{I att vi skulle fä sä mänga !i behöfde'

l"ttn ."nt,;tt äto vi lika ofta rätt som kokt, enär det i förra tiilstän-

ä"i. "u" ."n".", än nar samojederna behandlat del tl de stä pä

i n ' n n  - r o n a r . r n \ '  i  h o k k o n ' l p n  t r r n  d a s a r n a  n a r  \ i ä k l P  \ a r  \ ü r

1"" '  Ä Ui,  . i ' - r  rJr l  korr o"h J.rrr l l  'nö i . l  f  vatrFn När ! i  had"

,nO.to.In, tu. tältlifYet fitga behagligt; Ii kunde dä icke hafva eld

uoo,una ". f .  dp var FJ 'äl l rn som !r  \oro nl ldplpj  ned_nürde da

, l i ' tano i  u^t sömn, o"h na'  \ iorn m^rgn3r 'nl  taknadF hade !

.t an*it tuttt af is. Det i'ärsla af tältlifvet rar dock röken, som för

.ia.ä" ua," oeon, och en massa a.f ohYra, ffjr hvilken vi aldrig fingo

nägon ro
Den 8 november, som rar vär 18,de resdag, körde vi öfver Tas_

viken. Vid stranilen af denna rik sanlades en del bränslc Vi be'

höfde füa timmar för atl fara öfler viken Pä menga slällen fans

sä mr, i ,n dnrr*,  al l  dat vct näslan omöJl igl  al l  komma lram. och

denna n,p tar d. l  .ä kal l l  a l '  mänga lrngo frost ian"i f lFl  l l ' : juka

voro ernell€rlid nu alldeles älersiälda, hYilket jag tillskrifver r€nköti

tets läkekraft. Vi hade nämligen under resan €j annat äu renkött

atl äta; höd kunde vi €j fä, och siutligen irade ri ej heller hrarken

miöl eller salt.
Resan fo saites nu äter öfver tundraD. Den ,2 körde vi förbi

en sjö, hrars södra slmnd var bevuxen med busksnär' Den 1{ körde

vi lings en flod, som kallas Pajalava och ülm'-nnar i Tasriken Flodens

bräddar voro bevuxna med buskskog Yi fingo hädaneftef i värt tält'

der äfv€n l\'anoll rar, mat endast en gäng om dagen. nämljß€n om

molgonen. dä vi bespisades med te och smutsig torrfisk Deita rar

sann€rljgen ickc mlckel för den, som skulle silla och äIa hela dagen

JaB frägade di lvanoll hvarfijr han skulle svälta os!, di i karavanen

fuinos 
-öl!er 

tusetr renar och alltsä tillräckligl kijtt ati fä. Harpä

svarade han. all del gick föf myciiet äi, dä ri, som Yoro 13 man'

ito üpp en liten ren om dagen. Han log dock icke i betraktande,

att samojederna. som slagtade ät oss, förtärde en god del a{ kroppen

Den 15 november ftjrökades väri täg med ännu eli tält; det var

en af Jon Boras bröder med fanilj, som under sommaren legat ute
pä fiskc. Med samojed$na beslod vär karavaD nu afinemot 50 men_
niskor. I)en sist ankomne samojedet berättade. att i den del aflun_
clran, der han ufi)ehällit sig, hade under sommaren herskat en pest

a ad sjukdom bland renarna, hvilka hade dött massvis, och mänga
samojeder, som ätit af de döda djurens kött, hade äfven satt lif-
vei till.

Den 19 novenber lrälTade vi negm samoieder, som under som'
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maren uppebällit sig pä tundran öster om Gydaviken. De bedttade,
att de pi hösten seit ett vrak, anlagligen af en skoneri, sa]nt ati ile
iuDnit ätia lik lä slrandeD; andra berättade, atl de sett fein. pä
nrin fräga genom ryssen Polhow, som lalade sanroj€djska, om de
kunde säga, hlilken nalion dessa ollckliga tillhörde, svarade de, alt
de qi krinde det; d€t enda de risste var, alt d€ icke roro samojeder
Föf denna ünderrätielses tilllörlitlighet rill jag €nlcilertid icke garan
tem. Vidare berältade de, att en bät med s€x man skulle.hafya
kommit lill Dudinskoj. Dessa antog jag hafva varil kapren Nilsson
och hans följeslagare.

Vi anläDde samma dag tili en nod, som heter trtongo Jurjbej och
som ulmvnnar i Tasvilen. Här sägo vi de tilrsta barrirnden. näm
ligen lärkiräd och granar, som växte pä bäda sidor af flodbädden
Den 21 }öfde Ivano{I och Jon Bora bort tjtl en köpman, rid Damn
Alexei, som lodde vid Tasviken; !i resre nürnlig€n icke tängt frän
stranden af denDa vik. tie iräilade visrjerljgen icke köpmaDnen, men
af €n samojed, som -$g efrer huser för denne, frngo de lyä säckar
mjöl och nägra skälpund smör; det var de pä nionde dagen son yi
jcke smakat bröd SamoJedqvinnan Änna bakade .u nägra kakor,
som hor stack pli träsiiclor och latte rLrndt krnrg elden. En af
d€m höll hon pä att grädda i tvä dagar, men der blef i alla lall en-
dast torkad deg.

Den 22 akte yi i stdvestlig riktning längs floden, som pä begge
siilor var omgifven af präktig skog. De 1re lijljande r€sdagarna var
landet lildi och öde. Den 25 om aftonen tältade vi i err tireD dat,
der det fans nägot skog. Den derpä fdljande dagens aftoD rälrade
vi äi.er i en dalgeng, hvar€si de! var rik titigäng pä skog. Den 27
novembü lägo yi stilla; denna dag säg jag nio vargar i en flock.
Pä qvällen fick !ärdinnan i mjrt tält, Anna, en son. Hon flllrade
naiurligllis i elt annat tAlt, m€dan deita srod pä. Med d€nna hän-
delse voro mänga hedniska bruk och ceremonier förbundna, oakladt
bäde hon och hennes man bekände den grekiska religionen. TvA
dagar der€fler var hon uppe och liürde jgen.

De traktcr. som vi eflff denna dag reste jgeDom, hade ej e1t sä
ödsligl ulseende som tundran, enär skogen nu bief tätare. Den 6
decenber kommo vi till en större eli, som kallades Hos. Den 7
lläilade ri en osljak, som lom frän obdorsk IIan bclAthde, att
Sibiriakolf genom sin kornrnissionär Karpofi sü41 Iör rär ridarc be.
fordran till Tobolsk Lilialedes tick .jag af honom reta. att de fem
man, som resle i april, \'ckligt framkomnit Den 8 pi altonen täl-
tade vi i närheten af \-ejda 0odens skogleru\na srrand. N€jda;ü
ett betydligare raitendrag och utnynnar i ob.i'iken. pä hYilka bredd-



FBIN OIDA.VTf,EN TII!' OBDo3AT. 141

srailer de ofuan orntalade floderna ligga kan jag icke uppgifra Den

9 körde vi öh'cr Npjda. Den 10 reste hanoll och Andrei med ertra

skiuts lill 0bdorsk för att le'nta bröd och salt ät oss, sorn Yi nu

harle saknal en hel mänad. Den 11 äkte yi öfver en liten flod, som

kalla! Sandibej
Den ,,, december voro vi resfardiga redan kl. 6 Iä moryoDen.

Vi äkte denna dag till slörre deleD pä Nadvm lloden. som, derIi l:ir

dades, bildade en mäDgd öar och holmar, tält betu)ina med buskar'

Vi foro förbi nägra öd€ trähus, ltrilka om somnaren begagnas al

fiskare. Irram pa förmiddaget konmo ri till köpmanncn Cholins
hus. Vi hade dä varit 77 dagar pä räg frän Gtdaliken ocl deraf
regt under 12 dagar. Af frun i husei trakterades jag med te och
hl'etebröd, som nu smakte njg uLmärkt väI. Yi lillb-Ytte oss der
,ägra kläder Iör renskinn I jemförclse nled samqiedqrinnorna s,Yn-
|es mig Cholins hLrslru vara en riktig skönhel, men jag kom sedan
rill det resulial, att hon ej säg b:ittre ut än folk i allmänhet.

UäriträD resle vi hela dagen öf\'er ett flaclt land; mot aftonen
komno ri till en plals rester om Nadrm, der vi täitade De iöl
jande dagama reste ri ä1ef i skogeD och följde nägra dalgängar.
hvilka slrnckte sig i \'esllig riklning och roru r'iil l{ända al samoje-
derDa Nu trälTade Ii äfyen cn mängd samojedkaralaner, hrilka lik-
som vi drogo n]ol obdorsk. Tvä tält samt slörsta delen af rcnarna
blefvo nu lemnade efter.

Den 13 Jl_rtlades de, som had€ rest med den andra karavanen,
lillsamman! nred oss: vi hade flere gänger sammanirällat under vä
gen och talt lid hlarandra. Den 1! ,.annnanträfiade ri med samo_
jeden Gregori. som reste med kaplen Niisson. Jag fick nu visshel
om, att denne med silt fdlie llcktigt lrarnkommit tlll Dudinskoi.

Den 23 om morgonen lemnade ri 1älten och reste sedermera
utan tält, för atl kunna färdas hastigare, enär \.i längtade att snart
konma till Obdorsk. 0m aftoncn gjordes halt; \'i lände dä upf stock-
eld och kokade köti, hrarpä \i giDgo lill kojs i snön. Elden under-
hölls sä länge till dess alla sonnat. Pä detta s:ill lillbmgte ri jul-
aflonen. JuldageDs morgon körde jag och Gregori Ined tle goda re
nar för hvardera släden - jag hadc nänligen under resan lärt alt
köra ren - i Ing till obdorsk. l\'led tre goda renar löf en släde
kan man köra mlckei fort. Vi loro efter en gammal sod kör\'äg
och komno lill o)rdorsk kl. 4 e. m., sedan ri pä sä kort tid tillr"vgga-
lagt ninst 100 rerst. Jag säg dä ul som eD samojed och icke som eD
civiliserad m€nniska. Jag iog mig derför strax ett bad och lrytte
kläder. Dagen derpä anlände rnitt öüiga ressällskap. alla friska och
raska. Vi Lade allße rarit 89 dagar pä rägen. deraf 19 \'oro res'
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dagar. . Samojederna lingo nu sir belalning af lvanolT, som för Sibi-
riakolls räkning uppbar penningar hos Karpoil. Derpä logo ri et1
bjeriligL afsked af dessa godmodiga mcnniskor, med hrilka vi nu
blifvit helt och hället lödrcliga; somliga al miria kamrater förslodo
afven en hel del af d€ras !präk.

Den 27 pä e. m. afresle vi ffän Obdorsk, fortfamnde med ren-
skjuts, liu Beresow, dit ri anlcmmo n\'ärsdagen 1882 kl. 5 pä nor'
gonen Der träfiade ri Sibiriakolls agcnt i Jenjseisk, som var pä
väg lill Obdorsk för atl derjfrän utrusta en expedition, som skulle
fara ut pä tundmn och söka efler oss. Man hade nämligen börJat
frukta för värt öde, dä det dröjde sä länge, innan nägon under-
rättelse kom frän oss. Han blef nu glad öfver att träffa oss alla
helbregda.

Frän Beresox' afreste vi den Sjanuari med hAstskjuts iill Tobolsk,
dit vi ankommo den I l-fter 5 dagars uptrehäll derstädcs forlsaltc
vi resan den 14, passerade Tjumen den 15 och kolnmo till Jekateri-
nenburg mot middagen den 17. Derifrän resle ri den 18 med jern-
väg till Perm, dit ri anlände den 19 pä t m. Här shldes ri frän
Sibiriako{Ts ag€nt, som visat siA vänlig och före}ommande rnot oss
pä alit siitt, hrarför jag nr honom s\'nnerlig lack sklldig lian {ör
sfAckte oss älvcn m€d respenningar för vär vidare bcfordran. Samma
dag, den 19, lemnade ri Perm. trlellan denna slad och Kasan voro
vägarna däljga, pä grund af m"vcken snö och de stora varütranspor-
ter som skull€ till marknaden i Irbil. men sedan ri passerat Kasan,
bade vi bättrc \'äg pä isen af Volga Till Nischni Nowgorod an
kommo vi den 27 och aireste dagen derpä till Moskna och ridare
öfver S:t Pelersburg till Hangö, hvarest vi af stationsinspekl.orcn herr
Appelgren m. fl. inbjödos till hotellel och i öfrigi rönte mycken vän
lighet af stadens in!änar€. Frän Hangö reste ri den 4 februari
med ängaren Express iill Stockholm. hvarifrän resan fortsaites till
Tromsö, hvilken färd dock gick lbgsamt pä grund af storm och dä-
ligt !äder. Slutligen kom jag dock hem efter ,8 mänaders och ,O
dagars fränvaro.


