
Prövens fdrd i Uurmanska hafvet somma.ren 1882.
Ar J. N. tsatss€D

Tisdrgcn den 2i atril 18i12 utgick jag n)cd |nin JaLt 'Prüven"
frän Tromsö pä en tilngsltur till Hvita l)afvet och Nolaja Senlja.
Samma dag nödgades jag pä grund at sliltje gä Lill ankar vid Skat.
ören i Tromsösundet. Den 27 lättadc jag ankar och st)rde för en
lrisk SVlJris Dord{art genom Langes[nd, derefter ut gcnom Fuglö'
sundet och vidarc lüngs Finnrarkskusten ostvart. DeD :18 lläsle strl
VNV-bris mcd sDijtjocka; kl. i e. r)). passcrades Nordkap pä lrr.
mils distans. DeD :11) frisk \Lvind mcd molnklädd hinrD)cli ll. 8
e. In.  passerndcs Vcrdi i  l 'ä 9 nI l :  dr j l0n::  ! rd .arrn'r  l iJ c ick \ in.
den pä S, och lulten kiarnade upp. Kl. 19 Dridnatt pcjlad€s Virdii
i VSV Iä i nils dislans; derefter krrsen OtS. Den :{l april frisk
bris fräD S med klar luft; kl. 12 Diddagen rtvisnde besticket 70'
ü' n. br. och lü'5a o-.tl längd li. Cre€nN. Pe efternridd. lriskade
vindeD i lill storDr tren SSO.

Säsor)) slnes ,*eglade jag ulal) llpl)ehäll längs l'innarkskusten,
och vid den tid a! irel, dä clt likt toNkfiskc skulle försigg:i der,
säg jag ickc minsla lillst,\'rnmclsc lill rägol liske. lika litel sorn der
syDtes nägür hlalar eller lbglltr. som i alhnärlhel följa fisk- och lodd-
stimmen. Det lecknade sig alltsä icke till nägot godt fiske. hlilket
ocksä efleräl risade sig hafra Inrit ganska deligt.

I)en I n)aj sloNr frän SSO och S med regnljock:r. Jag seglade
lbrtlärandc i ostlig riktning till kl. I e. m. dcn 2 maj, dir jag rid
f , ! ' lO n. br.  och l f  m ost l .  lüDgd D)üt le iskantcn. soDr ßick i  r ikt-
ning li;in NV till So och lrildade,. af slor oclr tjock pirckad d fis.
'l'cmDeraturcn rar + 1.3 C.

Dereiler segladc jag ungcf:ir I mil i N-V och 0 rllt eller soDr is-
kanterr biklade smrt inskürningar ooh ulspräDg. Pri isen -.ägos hlal-
rossrr, al l\.ilka jag lyriknd€s di;da nägra-
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Den 3 maj svag No-bris med regn, pä eftermiddagen Nv-storm
med snötjocka; länsade i lä om en isudde. Temperatulen t 0',0 C.

Den 4 maj frisk bris frän VSV med snö och hagelskurar. Jag
länsade ytterligare i lä om en annan isudde och fängado unde. dagens
lopp 6 bvalrossar. Dygnets medelt€mperatur - t",r C.

Den 5 maj s{ag SV med halfklar himmel. Jag seglade nägra
eng. mil sldvart och dödade nägra hvalrossar och 2 storsälar. Na-
gon Jan-llayen-säl hade jag ännu icke funnit. Kl. ,2 middagel
observerad n. br. 69" t0, gissad ostl. längd 42'0. (Den aDgifna läng
den är alltid i brist pä kronomeier gissad och säledes möjligen nägo!
felaktig, dä land icke peilats.) Temperatur + 1',0 C.

Den 6 och 7 maj stilje och svag O med svagt molnklädd himmel.
Jag seglade i ätskilliga riklningar, sökande fängsl, hufvudsakligen Jan-
llayen.säI. Temp. + 2'.. och + 1',! (-:.

Den 8 rnaj frisk O-yind med snöljocka. Kl. ,2 middag utvisade
besticket 68' 20 n. br. och 49' 0 ostl. längd. Pä ettermiddagen
storm frän NNV och N med snö. Temperal.[r -1'.r C. Under
d)inels lonp tan8ade jag 3l sälar.

Den 0, l0 och 1l maj ungeftir samme r;ider. Iledellemp. resp.
- 2'.r - 0',e och - {)',. C.

Den 12 rnaj st,\f bris frd S med klar lutt. Temp. + 0',1 R.
Vid observerad n. br. 68' ia sägs en stor nängd sälar pä jsen, men
del var nästan omöjligt alt komma till dem, emedan isen, som utgjordes
af stom och tjocka ll&k. ldrenade medelst snösörja, Iar tätt packed.
Pe eftermiddagen skingrad€ sig isen nägot, sä att jag dödade mellan
C0 och 7U sälar.

Den 13, 14, lit, lrt or:h l7 naj var vinden svag O och NO; un-
(ler de 9 sista dagarDa Iijll litet snö. Temperaturen resp. -1r",!, -
1".r, - ü'.r, - 5",0 och - 2',r C. Vid ungeGir 68"i15 n. br. och 4l'
t0 ostl. längd fdDgade jag under dessa fem.dagar 270 sälar. Onr
icke vädret varit se kallt (der bildade sig nämligen ny is mellan dc
gamla isflaken, som hindrade fengsten), hade jag kurnet finga
längt flere.

Den 18 och 19 maj svag vind frän SSO och S med tjock hft
och litet snö. Temp. resp. 10'.0 och +2',5 C. Vid ungefür 69'
30'n. br. och ,0'g) ostl. längd sträckte sig iskant€n i osolig rikt,
ning (antagligen en stor djDp isbugt, som gick i riktniDg mot Kolgujef-
ön). Här fängade jag omkring 100 sälar - de sista af detla slags
längst under resan.

Den tu,91 och 22 maj storm frän V ocb NV med tjock lutt och
snö. Temp. resp. + ll',s. - 1'.' och - 1".r C. Den 23 maj aftog
stormen negot; fortfarande NV med snöbvar. Temp. -2',r C. Vid
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Eiddagen samma dag utvisade besticket 68' 45 n. br. och 42'10 ostl.
längd. Jag stElde dä kursen NO och mötte den rnaj Ater isen vi(l
69' 25 n. br. och 44' t0 ostl. längd. Här gick iskanEn i hutvud-
sßkligen nordlig riktning, bildande smäüe ioskihningar och utspdng.
I en af dessa inskämingar loverade jag fmm och äter i tvä dagar,
den 25 och 26 moj, hvarunder jag afspäckade de djur jag tängat,
d. v. s. 500 s:ilar och 22 hvalrossar. Vinden var under de tre se-
naste da{arna fortfarande NV med snötjocka, och temperaturen .esp.
-2',o, - l',r och - ,',' C.

De'r n nd var vinden svag V och temperatur€n 10',0 C. Jag
s€glade nordvarl längs iskant€n, tills jag pä 70' ,5' n. brcdd och 45"
0 ostl. längd mötte store och smg, af jemna och tunna flak bildade
isband, sorn lägo spridde öfver hsfvet. Mellan dessa seglade jag i
ätskillip riltniDgar, under tiden görande fängst af storsel, hvalross
och isbjörn. Dä hyalmssen deDno tid pä Ärct eller senare uppehÄller
sig pä dessa ställen, är d€t ett säkert bevis pä, ott isen icke gätt
upp under land eller i Kariska hafvet, ty sä snart hyalrosseo har
öppen passage till Kariska hsfv€t eller nordvart IäDgs Noyaja Semija,
är han icke lirngre att finna pA dassa ställen.

Den 28, 29, 30 och 3l maj var vinden sveg V och NV, dA och
dä ätttljd af snöbyar. Temperaluren resp. - i',r, - ff,6, + 0",' och
0",r C Under alla dessa dagar seglade jag fram och äter mellan
lösa isband. Den lösa isen var 3 till 4 mil bred; öster om den
ridtog stor, obruten fastis.

Hela juni kryssede jag fram och Ater meltan 69' 25 n. br. och
73'20' n. br. samt 4{'0 och 49'30 ostl. läDgd, men kunde icke
tfänga 5eno@ isen in under land. Uppr€pade g{nger var jag llere
mil inne bland isen, men hindrades alltid af sA godr som obruten
fastis. De smÄ öppningama, som fürekommo i den, voro f[än r,/. till
1 mil frän hvarandra.

Isen i sig sjelf var icke ljock i den märre omkri;g I till2 fot och
var like jemn som . den spegelblanka hefsytan. PÄ enstak& ställen
syntes en och annan infuusen storis, hvadan jag ftir min del antager,
att deo jemna och tunna lsen längs vestkusten af Novaja Semlja bif
dats fürst i mars och april mänader under €tt ovanligt slort snöfall,
och a1t hafvet öre den liden yarit fullkomligt isfritt. Att ett stort
snöfall €gt rum b€visad€s ocksä deral att ländet var fullständigt snö,
klädt vid min ditkdrnst i tijrra hälften af juli. LikasÄ.tÄg fastisen
alldeles obruten i alla vikar.frän udde till udde, icke en gäng den
skarpa Amiralitets.udden var fri frän fastisen.

De ftircla sex dagarns af juni var vinden nordlig och yestljg. ät-
följd af srnärre snöbyar; medeltemperaiuren -0',r C. Under de ftjl.
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jande nio dagama voro sva{a nordliSa och nordostliga vindar de rä-
dande; dÄ och dA ütet snö; temp. -1',. C. .Under de fyra öljaüde
dagarna sydliga och ostliga stormar med omyexlande klar luft och
tjocka; t€mp. + 0',! C. Under mÄnadens elfva sista dagar herskade
nordliga och y€stliga vindar, ätfüljda af snö oc! tjocka; temp. - 0',r C.

De fijrsta Atb dagarna af juli minad voro nordliga och nordost'
liga vindar de herskande, vexelyis ätlijUda af hagel, snö, Aska, ljung-
€ldar, regl och tjocka, den sistnämnda nästan oalbrutet. Under
dessa dagar tärde vädret mycket pA isen, sä att den i det fdregäende
omtalade fastisen blel sä lunn, otl msn icke med säkerhet kunde 8ä
pä den; den skingrede sig äfven betydliSr. Temp. under nämnda
tid * 0',r C.

Den 9 Juli svag SV med klar luft. Jag seglade i ONil liB rikt-
ning genom spridd is. Kl. t2 middagen observemd n. br. 71'25'
och gissad ostl. Iängd fr. Greenw. 50' 0. PA €ftermiddagen .sÄ8s
öppet yatteD i öster, hvilkel jag ned hjelp af stakning genon de
tät ste isbanden nädde kl. tg midnalt. Temp. + 2',! C. Jag
var nn alfße kommen in i den B. k. landrcningel, der iskanten
(isens östra gräns) sträckte sig riot N och SO.

Den l0 och t1 juli var vinden svag SV med klar luft; temp.
+ 3',s C. och + 3',! C. Jag segiade nu längs iskanten nodyart och
fängade nägra storkobbar samt tvä stora garnla tandlösa hyalrcssar,
som fdrmodlißen ville nluta sin pension i lugn vid Novqia Semjlas
vestkust.

Den 12 juli svag N0 med hallllar luft och (iockp; temp. + y,r
C. Iskanlen böjde nu. smäningom af mot NV, hvareriot jeg kryssade
mot NO, i hopp att lrälla lösa isllak utanftjr Kap Britvin och Suchoi
nos, men vid framkomsten till desss ställen sä8s intet tecken till is.

Den t3 juli frisk ostlig bris med tät dimma. Kl. 8 t rn. lätlade
dirnman, och kl. t2 middagen obseryerades 73' I n. br. och 52"0
ostl. l:ingd. Härifrän var iche heller nägdn is synlig. Vid midnattd'
tid passerades Matotschkin-schar; ingen is. Temp. + 3",r C.

Den 14 juli frisk ostlig bris. KL t2 middag observerad n. br.
14" 8i och ostl. längd 54' 0. InSen is syntes i nägon riktoing.
l'rän nämnde pünkt styrde jag upp mot Amiralitets'hallijn, der iag
den 15 pä morgonen gick till ankar utanfür fastiskanten, af hvilken
balfön var omgifven. Här rylde jag vatten och gick samma dag pä
aftonen. till segels, styrande nordvart längs landet utsn att se nägon
js, om jag undantage. fastisen, som läg alldeles obruten i alla {iordar
och bugter fren udde till üdde, je t. o. m. utanför uddama.. Temp.
+ 3'.s oth 4".. C.

Den l0 juli svag SO med äskmoln. Temp. + 3",s C. Kl. 12
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middagen passerades Noldenskiölds bay pä 6 mils (: 24) distans.
KI. 12 midnatt mötte jag isbax€n ungelih 8 mil vester om Berch-ön;
den skäckle sig mot V och NO och uktordes af stor, grof, men nÄ-
Sorlunda jemn, sammanpackad is. Längre in uti deD sägos ocksä
stäne 0ak af ornkrinS r/. mils bredd - alltsÄ €n lÄnd qiockale is
än den jag förul va.it invid.

Den 17 juli stiltje och tjocka; temp. * 2',0 C- Den 18 svag V;
t€rnp. + E,!. Kl. 8 I m. Sv-storm. Ja8 styrde dA upp mot Berch-
ön ftir att der söka hamn. men kunde icke finna nÄgon sädan, eme-
dan alla holmü voro omgjfne af och alla bugler fylda med obruten
fsstk. Jag styrde iter ut mot iskanten, som näddes efter €n kort
seglats, längt innan jag hoppats. Af denna omständiglet fann jag.
atl isbaren ysr stadd i hastig dritt mot land eller mot SO, oaktadt
vinden var S och SV. Dä jag icke ville ursätta mig för risk€n af
en instängning, begynte jag gensst krv6sa mot SV längs efter landet.

Den 19 forlsattes kryssningen, under det att isbaten ya. i mskt
antä8ande och delvis stötte mot land. Den 20 passerade jag Tschor,
noi-mys, der ocksä isen läg alldeles in mot land; jag vänd€ dä äter
vestvart. Te(np. + 2',r och + 2.,' C. Den 21 b€fann jag mig yid
75'20' n. br. och 56'0 ostl. längd; isen sträckte sig f;rtfarande
vestvart, hvadan jag trodde, att här |llaste vara slut Dä nodisen.
men efterät fann Jag, att det endast var en stor isbug Temp. I B'.e C

Den 22 juli Ssv-storm och €tt väldigt snöfall. Att döms af snön,
som nedftill om bord, blef landet betäckr med ett minst 6 till 8 tum
tjockt snöläcke. Temperatur€n föll ocksi till t0'.

Jag kryssade fortfarande, tills jag den 27 paBserade Suchoi.nos
pü ungelär en mils afständ. M€deltempeMturen under sist nämnda
tid + t',! C.

D€t visade sig nu, att det endast verit en isbugt, som jag hade
passerat under tiden fran den 2, till den 27.

Utanfür llatotschkin,scler gick äter en stor isbugt mot V, men
is sägs fortfaiande i S, hvadan jag antager, att isen äfven sijder ut
shäckte sig in under.land, längs hels vestkusten af Novaja Semlja.

.Jag seglsde di vestvad i denna isbugt och rädde dess boiteD
Rtrst lid 52" ostl. längd, hvarefter jag fortfarande styrde lester ut
genom fördel.d is. Föist üd 73" t9 n- br. och 50'0 ostl. länqd
frä-n Greenwich befann jag mig i öppet hai Temp. +.0',0 C. Här
ifran süilde jag med god fängs( kursen mot hemmet_ Den 28 juli
sägs ännu is vid 73' 5 n. br. och 48' 0' ostl. Iängd; jag antager, a|
det var den sista.



Anmdrkni gar.

Luflleoperaturen är mätt med en Röaumur-tennometer, som var'
anbragt ofl?n däck sä, att inga solshAhr eller vind haft direkt in-
yeikan pä honom. I det 6regäende är den redrcerad till Celsii-
grader.

Observationelna iilo gjorda kl. I I n. och kl. li e. m., och der-
efler är medium fijr htü dag angify€t.

I min berättelse om 'Pröfvens liird i Murm&nska hofyet sommaltn
188t, (se Ymer 1882 sid.7S-78) ändras +5'och 9",r Cels. ä sid.
76 i 4:de raden uppifrän till -5'och -9',. Cels

fiUöSC.

I ett br€f till friherre Norüenskiöld har kapten Isaks€n lemnat
fdliande närmare upplysningar om sin fängst är 1889:

I min berältelse har jag nägorlunda hestämdl angifvit de sliillen.
hraresl Jan.Mayen-sälüna fäDgad€s äfvensom ant&let af dem. Stor'
sel fängades i de trakter der jag lürdades under tiden mellsn den 2
och 20 maj . FrAn sistnämnda tid till den I juli fAngade jag 95 stor-
selal, 3 björnar och 6 snsild&r af en half mete$ längd, men blott
6 hvalrossar. Oaktadt sist nämnda djur sÄgos i stor mängd, kunde
jag ick€ kbmma ät dem, emedan de alltid ßgo lÄngt in i den täta
isen. Afven om isbandel var af myc*et liten utslräckning, hade
hvalrossen alltid lagit plats midt i detsamma, em€dan han der trodde
sig säker lär jiigaren, och häd hade han icke missriLknat sig. I
min berättelse har jag äfven yttrat min tarke om orsaken, hvar'
för hyalrossen uppehäller sig i dessa trakt€r se sent pä vfuen. Dä
jag under tre pä hvamndra löljande är har träffat massor af hval
ross uogefdr pi samma ställe, men icke annorstädes, har jag lom-
mit pä den tron, att der mAtb finnas en bank, hvaresl" han kan
linna rikli8 ftjda. Jag har ty värr icke lodat och undersökt bottnetr
d€rstädes, men om jag kommer dit ett annat är, skall jag icke under-
lÄta detta. Slället er b€läget vid 71'30'n. br. och mellan 46'och
48' ostl. längd frän Greenw.

Ilvad storsälen angär, sA trällar man den pä mycket olika ställen,
allt efter - som den finner für sig passande is, d. v. s. smä lördelade
isband. Är 1884 lick jag storsäl€n pe vestra sidan isbältet IäDgs
Novaje Semlja, bvaremot den östra kanten af detta isbälte var sä
godt som fri frän dessa djur, om jag undentager nägra storsälungar.



I tol fick jag d€ llesta storsälama pä östra iskanten ssmt pä tvä
lösa isband. Sto6älen finnes alltsä antagligen öfveraltt längs hela
Novaja Semlja, der isen är ftirdelad och helst der den är nÄcra mil

' allügsen frän iand.
Jan-Maven.sälen äter kommer om vären frän lester, antagligeD .frän Gröniand och Jan,MayeD. Han liiljer deNid iskanten, pä hvilken

han dä och dä gAr upp för att hvila sig i solskenet €ller für att
skrubba sf sig den ohyra, hvarmed hela hans hud fu nästan betäckl.
Det :ir under det han sälunda hvilar sig, scm man fängar honon.
Ilan läljer, sAsom sagdt, iskanten till den Murmanska kusten. hvarest
isen upphör; der üppehäller han sig nÄgon tid, vänder derpi om ocll
g.ir äler mot nordvesl längs iskanten till Spetsb€rgen och vidare. pä
vären är Jan-l\layen-sälen mycket fet, men i juni äI han mager.

Hela min fängst bestod af 494 Jan-Mayen,säla-r. 28 hvalrossar.
tol storsälar. 13 storsälungar, 6 snaddar och 3 ishiörnar.


