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Haiforskning på Svalbard
Av Christian Lydersen og Kit M. Kovacs
Forskerparet Christian Lydersen og
Kit Kovacs jobber begge ved Norsk
Polarinstitutt og har studert marine
pattedyr i arktiske og antarktiske
områder i over 30 år.

duktene mer eller mindre borte og i dag
er det ikke noen store fiskerier etter denne
haiarten. Inuitter i ulike land fisker en del
til hundemat; islendingene fisker noe til
sin lokale gravet hai delikatesse; og det
er sportsfiske etter håkjerring i Norge, på
Grønland og en del andre steder. Til tross
for mange hundre år med fiskerier finnes
det lite tilgjengelig biologisk informasjon
om denne haiarten. En god del kunnskap
sitter nok inne i hodene til eldre fiskere
som deltok i disse fiskeriene, mens det
for eksempel er overraskende lite å finne
i den vitenskapelige litteraturen.
Vår interesse for håkjerringa på Svalbard er et resultat av mange års undersøkelser av steinkobbebestanden i området.
Dette er en egen genetisk isolert bestand
som er verdens klart nordligste. En ting
som har slått oss ved disse undersøkelsene er den lave levealderen disse selene
oppnår. Sørligere bestander av steinkobber har gjerne individer eldre enn 30 år
og mange i 20 årene. Vi har fanget og
aldersbestemt godt over 600 steinkobber
på Svalbard og det eldste individet var
kun 21 år og de aller fleste under 15. Dette
synes vi var merkelig siden isbjørn ikke
tar mange av disse selene, de er fredet fra
jakt, det er ingen drukning i fiskeredskaper og påvirkningene fra miljøgifter er
svært lave sammenliknet med sørligere
steinkobbebestander. En mulig forklaring på den observerte aldersfordelingen
kunne være at steinkobbene var byttedyr

Håkjerring er en haiart med utbredelse
langs hele norskekysten og langt inn i de
arktiske områder. Den foretrekker lave
temperaturer og finnes derfor på dypt
vann i sørlige deler av sitt utbredelsesområde, mens den er påvist helt oppe i
overflaten i Arktis. Håkjerringene vokser
sent og man antar de blir veldig gamle
selv om det ikke finnes noen gode metoder til å aldersbestemme haier på. Dette
er store dyr, og det er rapportert individer
på hele 8 meters lengde. Håkjerringa er
en glupsk altetende rovfisk som er rapportert å spise en rekke ting som fisk,
ulike marine pattedyr, reinsdyr, isbjørn,
og malingsspann blant annet i tillegg til
at de spiser artsfrender hvis disse sitter
fast i fiskeredskaper. Fiske etter håkjerring har pågått i norske farvann i hvert
fall siden 1600 tallet. Det var leveren
man var ute etter og oljen fra denne ble
brukt til bl. a. belysning, som tran og
til utvinning av vitamin A. Legger man
sammen fiskeristatistikk fra Norge og
Grønland viser disse at minst 100.000
håkjerringer ble fisket opp årlig i mange
tiår på 1900 tallet frem til rundt 1950
uten noen merkbar nedadgående trend i
fangsttallet. Så ble markedet for leverpro-
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forskningsskip Lance som base på den
andre turen. Vi hadde med oss den erfarne
fiskeren og fangstmannen Hans Lund fra
Longyearbyen som uvurderlig hjelper.
Han hadde snakket med flere eldre håkjerringfiskere om hva slags liner og agn
som var best å bruke og hvordan linene
burde settes. Vi endte opp med å bruke
store haikroker (figur 1) med to meter lang
stålfortom og omtrent 50 m mellom hver
krok på ei vanlig kveiteline. Krokene ble
agnet med biter av storkobbeskinn med
spekk, og lina ble satt i skråninger helt
ned til 300 meters dyp. Allerede på krok
nummer to på den første dragningen fikk
vi fast fisk, og da den første lina på 28
kroker var oppe hadde vi 9 store haier på
dekk (figur 2). Det viste seg med andre
ord å være lett å fange disse dyrene, samt
at det måtte være mange av dem siden
det var ei håkjerring på hver tredje krok.
Så problemet var ikke å få fisk, men at vi
fikk så mye materiale at vi måtte stoppe
å fiske etter kortere tid enn vi hadde tenkt
da fryseboksene ble fulle av prøver. Totalt
fanget vi 45 håkjerringer som vi avlivet.
Fra disse tok vi en mengde prøver til ulike
undersøkelser som diett, forurensing,
genetikk og annet. I tillegg til de som
ble avlivet fanget vi 21 individer som
ble utstyrt med ulike instrumenter som
vi kommer tilbake til nedenfor, samt at
ytterligere 10 håkjerringer var mer eller
mindre spist opp av artsfrender mens de
hang på lina (figur 3).
En moderne måte å studere dietten på
er ved å studere stabile isotoper av karbon
og nitrogen i ulike vev av forsøksdyret.
Nitrogenisotopene oppkonsentreres i
næringskjeden og vil da kunne fortelle på
hvilket nivå i næringskjeden haien spiser

Fig. 1. Det skal være stålfortom og skikkelig
størrelse på kroken når man fisker etter
håkjerring. Her agnes med skinn og spekk
fra storkobbe.

for et rovdyr vi ikke hadde tatt høyde for.
Dette måtte i tilfelle være et dyr som tok
sel av ulike aldergrupper, ikke bare unger.
Tankene våre gikk til håkjerringa som vi
hadde masse fragmentarisk informasjon
om og som ofte kunne ha sel i magen.
Vi startet derfor opp et lite prosjekt for å
studere mer i detalj håkjerringas potensielle rolle som predator på sel på Svalbard.
Dette ville vi gjøre ved å studere dietten til
en del håkjerringer, samt at vi ville sette
ulike instrumenter på noen haier for å få
mer kunnskap om deres svømmeferdigheter og vandringer.
Feltarbeidet ble utført i Kongsfjordenog Krossfjorden-området på vestkysten
av Spitsbergen med en fiskebåt som base
første turen, og Norsk Polarinstitutts
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Fig. 2. Etter at første lina på 28 kroker var halt inn var dekket fullt med fisk

Fig. 3. Her er det bare hodet av håkjerringen tilbake etter at artsfrender hadde spist opp kroppen
mens den uheldige haien hang fast i linen. Vi ser de relativt små, men svært skarpe tennene
denne haien er utstyrt med, samt hvor fint storkobbe-åtet holder seg.
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på. Høye verdier her vil for håkjerringenes vedkommende indikere at de spiser
marine pattedyr. Denne metoden hadde
vi i bakhånd i tilfelle magene til håkjerringene vi undersøkte skulle være tomme
eller eventuelt kun inneholde fisk. Mageinnhold gir oss jo et slags øyeblikksbilde
av hva som er fortært, mens de stabile
isotopene reflekter hva som er spist over
et lengre tidsrom. Vår hovedhensikt med
disse mageinnholdsundersøkelsene var
som nevnt å studere potensielt inntak av
sel, og sel fant vi. Det var totalt 33 mager
med innhold, og i 36% av disse fant vi
sel og i 18% fant vi hvalrester. Ringsel
var det vanligste byttedyret, men også
storkobbe og klappmyss ble funnet. Her
var alt fra hele kvitunger av ringsel (figur
4) til rester av andre ringsel som, basert på
vekstsoner i selklør vi fant i haimagene,
var eldre enn 9 år. Hvalrestene vi fant var

spekk fra vågehval, og ved hjelp av Havforskningsinstituttets vågehval-register
hvor man har genetisk informasjon om
hver lovlig innfanget vågehval, kunne vi
spore disse spekkbitene tilbake til denne
fangsten. Under parteringen av hvalene
kaster fangerne spekket på havet fordi
det ikke er noe marked for dette i Norge.
Flere av de håkjerringene vi fanget må
derfor ha vært i overflaten og forsynt seg
av denne matkilden. I tillegg til marine
pattedyr var det også mye fisk å finne i
magene til de undersøkte håkjerringene,
særlig torsk, steinbit og hyse. Disse var
ofte svelget hele som torsk på over 4 kg
og steinbit på over 8 kg.
Håkjerringene vi fisket opp var store
fisker med vekter på fra 136 til 700 kg.
Hunnfiskene var gjennomgående større
enn hannene, og interessant nok var selv
ikke den største håkjerringa på 700 kg

Fig. 4. Mageinnhold fra håkjerring som hadde spist en ringsel kvitunge og noen fisk.
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fortærte sel var et åtsel ville man kunne
forvente å finne en del krepsdyr i magen
til håkjerringene sammen med selbitene.
Kun i et tilfelle fant vi dette. Videre finnes
mange registreringer på kanadisk side av
Atlanterhavet av nylig døde steinkobber
som skylles opp på strendene med bittskader som tyder på angrep fra håkjerring.
Tilsvarende bittmerker fra en haiart i
samme familie som håkjerringa er funnet på levende sel i antarktiske områder.
Et annet moment er at dersom alle de
funnene av sel og fisk som vi har gjort
i håkjerringene ved Spitsbergen skulle
forklares ut fra åtsler så måtte havbunnen
rundt Svalbard værer dekket med døde sel
og fisker. Dette ville vært sensasjonelt, så
vi tror det er mer sannsynlig at håkjerringa
kan ta levende sel.
For å studere svømmeegenskapene til
håkjerringa i mer detalj instrumenterte vi
sju hai, som ble vurdert å være i fin form
etter at de ble fanget, med akselerometere
som var utviklet av japanske samarbeidspartnere (figur 6). Disse instrumentene
måler fart og akselerasjon både fremover
og i sideretningen (for å se på hvordan den
bruker halefinnen) samt svømmedyp og
temperatur. Vi lot akselerometerne sitte
på i 24 timer før de utløste seg selv og
fløt til overflaten. Ved hjelp av en VHF
radiosender på instrumentboksen kunne
vi finne tilbake akselerometerne og lese ut
den innsamlede informasjonen. Det viste
seg ikke uventet at disse haiene svømmer
svært sent og fremviser svært lave akselerasjonsverdier. I forhold til størrelsen
er det faktisk ingen fiskeart man har målt
som svømmer så sakte. Gjennomsnittlig
svømmehastighet var på 0.34 m/s som er
en tidel av hva man kunne forvente fra en

Fig. 5. Her veies en håkjerring på 620 kg

kjønnsmoden (figur 5). Fra gamle beskrivelser ser det ut til at de blir kjønnsmodne
ved omtrent 5 meters lengde, og basert på
vekt-lengde forhold fra våre individer vil
dette være fisk på rundt ett tonn.
Vi fant altså at både unge og gamle
sel av ulike arter var vanlige i magene
til håkjerringene. Det er kjent at håkjerringa spiser åtsler, men vi mener også at
den tar levende sel, altså at den i tillegg
til å være en åtseleter også aktivt fanger
levende byttedyr. Det er mange grunner
til at vi tror dette. En er at når en sel dør
i områdene rundt Svalbard og synker til
bunns blir den umiddelbart angrepet av
små kjøttetende krepsdyr som kryper inn
i alle mulig åpninger i selkadaveret og
begynner å fortære den døde selen. En
slik sel vil da i løpet av kort tid være full
av disse krepsdyrene. Hvis den av haien
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Fig. 6. Håkjerring med påsatt akselerometer til å måle svømmeferdigheter med. Alle haiene vi
fanget hadde en parasittisk hoppekreps i hvert øye som tydelig sees her.

fisk på denne størrelsen. Den registrerte
toppfarten var på 0,73 m/s og maksimal
målt akselerasjon på latterlige 0,008 m/s2.
Sideveis akselerometeret viste at haiene
gjennomsnittlig brukte 6 sekunder på å
slå halen fra en side, over til den andre
siden, og så tilbake igjen. Altså helt ekstreme verdier for alt som har med fart å
gjøre. Tilsvarende målinger gjort på ulike
selarter viser at disse svømmer betydelig
raskere enn håkjerringene, så spørsmålet
som reiser seg er jo da hvordan haiene
skulle kunne klare å ta levende sel.
Vi tror haien fanger selene mens
disse sover. Nyere forskning viser at sel
ofte sover i vannet, både på overflaten,
i vannsøylen og på bunnen. Når selen
sover neddykket kommer den rolig til
overflaten og puster innimellom før den
sakte synker ned i dypet igjen. De såkalte
ekte selartene, som omfatter sel omtalt
her (ringsel, steinkobbe, storkobbe og
klappmyss) sover på samme måte som
landpattedyr; rolig, med øynene lukket

og såkalt bilateral symmetrisk søvn,
hvilket betyr at begge hjernehalvdelene
”sover”. En håkjerring vil da rolig kunne
svømme innpå en slik sel og ta den. Vi har
ved flere anledninger under feltarbeid på
Svalbard sett storkobber, både unge og
voksne, sove i vannoverflata. Vi har da
kunnet kjøre innpå disse med båt med
påhengsmotor og ta på selen før denne
våkner og stikker av gårde i full fart.
En annen interessant sak i denne sammenheng var en undersøkelse utført på
håkjerring i nordøstlige Stillehavet. Her
fanget de haiene rett utenfor en koloni
av sjøløver. Dette var i en periode hvor
de unge sjøløvene var ute på sine første
svømmeturer og man kunne kanskje forvente at de var lette byttedyr for haiene.
Man fant ingen sjøløver i magene til disse
håkjerringene, men derimot steinkobber.
Russiske søvnforskere har funnet ut at
sjøløver, i motsetning til de ekte selene,
sover kun med en hjernehalvdel av gangen. Dette gjør at haiene ikke klarer å
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Fig. 7. Håkjerring med påsatt satelittsender og akselerometer på vei ned i dypet for å samle
inn informasjon.

fange sovende sjøløver i vannet, mens
steinkobber som er en ekte selart og sover med ”hele hjernen” blir tatt. Sel, som
andre pattedyr, trenger regelmessig søvn,
og på Svalbard kunne et alternativ være å
legge seg opp på isen og sove for å unngå
håkjerringa. Problemet er at da utsetter
selene seg for angrep fra isbjørnen. Det
er nok relativt sett mindre sjanse for å
bli tatt av ei håkjerring når man sover i
en nesten uendelig stor tredimensjonal
vannmasse enn i de små todimensjonale
is-områdene som er tilgjengelige og hvor
isbjørnene jakter.
I samarbeid med en kanadisk kollega
instrumenterte vi også 20 håkjerringer
med satelittsendere (figur 7) Dette er
instrumenter som måler dybde og temperatur der haiene svømmer, og sender
posisjoner hvis haiene kommer i overflata. Vi bestemmer på forhånd hvor
lenge instrumentene skal være på og en
automatisk utløsermekanisme løsner så
senderen fra haien. Senderen flyter opp

til overflaten og sender de innsamlede
data via satellitt til oss. Fordi håkjerringene sjelden er i overflata får vi stort
sett bare posisjonen der hvor senderen
løsner fra haien. Alle senderne ble satt på
i Kongsfjorden-området (figur 8) og de
med lengste varighet satt på i underkant
av 200 dager. De fleste av håkjerringene
gikk nordover fra merkeområdet og en
del sendere utløstes i iskanten mellom
Svalbard og Grønland. Noen sendere
hørte vi aldri noe fra, noe som antakelig
skyldes at de løstes ut på steder som var
dekket av is. Den som hadde vandret
lengst var en som hadde gått inn i russiske
farvann sør i Barentshavet og da vandret
rundt 1000 km på 59 dager. Vi hadde
ellers en som var nord for Frans Josef
Land på godt over 82 grader nord. Disse
senderne viste oss også at haiene stort
sett oppholder seg på mellom 50 til 200
m dyp, med den dypeste registreringen på
1560 m som tilsvarer det dypeste instrumentet kunne registrere. Håkjerringene

11

Fig. 8. Her ser vi hvor alle håkjerringene som fikk påsatt satelittsendere ble merket og hvor
senderne løste ut. Perioden hvor senderne var aktive er angitt i antall dager.

holdt seg ellers i relativt kaldt vann med
mange registreringer under null grader.
Gjennomsnittstemperaturen de oppholder
seg i var 3,8° C med ekstremverdier på
-1,5 og 7,4°C. Disse resultatene viser at
denne kaldtvannshaien vandrer langt nord
inn i Nordishavet, og det er derfor mulig
at det er utveksling av individer mellom
Atlanterhavet og Stillehavet.
Hovedformålet med disse undersøkelsene var å kartlegge om håkjerringene spiser steinkobber. Vi fant ingen steinkobber
i magene til disse haiene, men det skyldes
nok at mesteparten av haifisket ble foretatt inn i Kongsfjorden og Krossfjorden
hvor ringsel og storkobbe er de vanligste
selartene. Steinkobbene holder seg mer
utenfor vestkysten av Spitsbergen, og
værforholdene gjorde at vi holdt oss inne i
fjordene. Det er ingen grunn til å tro at håkjerringene skulle ha mer problemer med

å ta steinkobber enn ringsel. Håkjerring
og steinkobber har ellers tilsynelatende
likt utbredelsesområde på sørligere breddegrader som f. eks langs norskekysten.
På grunn av temperaturen holder haiene
seg her trolig på mye dypere vann enn det
steinkobbene dykker til, slik at det ikke
er noen særlig risiko for at steinkobbene
her blir tatt av håkjerring.
Konklusjon fra undersøkelsene så
langt er at vi har funnet en høy forekomst
av sel i magene til håkjerringene på Svalbard, og mye tyder på at mange av disse
tas levende. Størrelsen på tidligere tiders
fangster kombinert med et minimalt fiske
de siste 60 årene gjør at det er rimelig å
anta at det er svært mange håkjerringer i
våre arktiske områder. Det understøttes
av hvor lett det var for oss å fange et stort
antall håkjerringer til dette studiet. Det er
derfor grunn til å anta at håkjerringene tar
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betydelige mengder med arktiske seler,
noe som generelt overses i arktiske marinbiologiske studier. Denne haiarten kan
godt være årsaken til den lave levealderen
vi ser hos steinkobbene på Svalbard.
For mer detaljert informasjon fra dette
prosjektet, se:
Fisk, A. T., Lydersen, C. and Kovacs, K.
M. 2012. Satellite tracking of Greenland sharks (Somniosus microcephalus)
in the high Arctic waters of Svalbard,
Norway. Mar. Ecol. Prog. Ser. 468:
255-265.
Leclerc, L.-M., Lydersen, C., Haug, T.,
Bachmann, L., Fisk. A. T. and Kovacs,
K. M. 2012. A missing piece in the
Arctic food web puzzle? Stomach
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in Svalbard, Norway. Polar Biology
35:1197–1208.
Leclerc, L.-M., Lydersen, C., Haug, T.,
Glover, K. A., Fisk, A. T. and Kovacs,
K. M. 2011. Greenland sharks (Somniosus microcephalus) scavenge offal
from minke (Balaenoptera acutorostrata) whaling operations in Svalbard (Norway). Polar Res. 30, 7342,
doi: 10.3402/polar.v30i0.7342.

MacNeil, M. A., McMeans, B. C., Hussey,
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A. T. 2012. Biology of the Greenland
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& Schneider 1801. J. Fish. Biol. 80:
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microcephalus) in an arctic ecosystem
assessed via stable isotopes and fatty
acids. Mar. Biol. In press.
Molde, K., Ciesielski, T., Fisk, A. T.,
Lydersen, C., Kovacs, K. M., Sørmo,
E.G. and Jenssen, B. M. 2013. Associations between vitamins A and E and
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microcephalus). Sci. Total Environ.
442:445–454.
Watanabe, Y. Y., Lydersen, C., Fisk, A.
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Isbjørnmerking i Nordvestgrønland
Av Øystein Wiig, Erik W. Born og Kristin L. Laidre
Hvert år siden 2009 har vi merket isbjørn
i Nordvestgrønland. Hensiktene med
undersøkelsene er å få informasjon om
vandringene til isbjørnene i Baffinbukta
for å studere effekter av de store forandringer i isforholdene som nå skjer i dette
området, som i andre områder av Arktis.
Vi innhenter også data om bjørnenes
utbredelse som skal brukes i sammenheng med de tellinger av isbjørn som nå
planlegges her i et samarbeide mellom
Canada og Grønland. Informasjonen
vil i tillegg bli brukt i forbindelse med
konsekvensanalyser knyttet til framtidig
oljeaktivitet i området. Prosjektet ledes
av Dr. Erik W. Born og Dr. Kristin L.
Laidre fra Grønlands Naturinstitutt i
Nuuk. Artikkelens førsteforfatter har
deltatt i grønlandske isbjørnstudier fra
begynnelsen, da vi merket isbjørn i Østgrønland i 1993, 1994 og 2007 og 2008.
Disse studiene er enda et eksempel på et
fruktbart, internasjonalt samarbeid innen
forskning på isbjørn – en type samarbeide
som det nå er mange tiårs tradisjon for i
IUCNs Internasjonale Isbjørnspesialistgruppe (PBSG).
Isbjørnene i Vest-Nordvestgrønland
mellem ca. 67° og ca. 77° N hører til den
såkalte Baffinbukt-bestanden som har sin
utbredelse både i canadisk og grønlandsk
territorium. I Canada er bestanden utbredt
i Nunavut, som omfatter størstedelen av
arktisk Canada. Ved hjelp av et omfattende
merke-gjenfangst prosjekt i 1990-årene,

ble Baffinbukt-bestanden beregnet til å
være ca. 2100 isbjørn. Med basis i modell
beregninger har PBSG anslått bestandsstørrelsen i dag til å være under 1500 individer. Det foregår en utstrakt fangst blant
både kanadiske og grønlandske jegere. Til
tross for kvotebestemmelser i Nunavut
og Grønland tas det ca. dobbelt så mange
bjørn hvert år som de vitenskapelig tall
antyder som bærekraftig og PBSG mener
derfor at bestanden går nedover. I 2009
nedsatte Grønland og Nunavut/Canada en
kommisjon som spesielt skal belyse forholdene i de felles bestander i Baffinbukta
og lenger nord i Kane Basin. Kommisjonens vitenskapelige arbeidsgruppe, hvor
vi sitter, kom vinteren 2010/2011 til den
konklusjon at på grunn av den markante
reduksjon i havisen i Baffinbukta siden
1990-årene, og fordi bestandstallene var
gamle, er det nødvendig med nye opplysninger om status for de felles bestander.

Fangstbygd i Nordvestgrønland
I 2009 utførte vi vårt arbeide med base
i den lille bygda Niaqornat ytterst i
Ummanaakfjorden (70° 30’ N), hvor
det bor ca. 60 grønlendere. Dette er en
velfungerende bygd hvor innbyggerne
lever hovedsakelig av fiske og fangst. I
2009 var det åtte skolebarn og en lærer.
Det var stor aktivitet i bygda hver dag.
En dag ble vi bedt på middag på skolen
sammen med elevene og deres foreldre.
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Kart over studieområdet. Vandringer til fire isbjørnbinner i Baffinbukta fra mars 2009 til april
2010 er vist. Merkelokalitetene er angitt med stjerne.

Som ledd i undervisningen hadde guttene vært ute og fisket blåkveite med
line og jentene hadde laget til fiskekaker
og fiskesuppe (!). Vi ”nybegynnere” tok
først suppe, mens alle de andre begynte
med fiskekakene. Vi la merke til at enkelte
hadde forsynt seg med 10–12 kaker, og da
vi skulle prøve kakene var det ingen igjen.

Det var tydelig, at fiskekaker var en større
delikatesse enn den mere dagligdagse
fiskesuppen. Men mette ble vi, og etter
sammenkomsten ble vi denne fantastiske
arktiske kvelden invitert ut på isen for å
besøke en blåkveite-linefiskers lille leir.
En annen dag ble vi bedt på middag til
Juulut som er den store fanger i bygda. Vi
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fikk servert matakk (næringsrik, rå hud og
spekk av narhval og hvithval – en delikatesse i Arktis!) samt tørket narhvalkjøtt.
Det smakte ypperlig dyppet i litt soyasaus
– arktisk sushi.
Juulut og andre fra bygda var med oss
ut på noen av turene for å merke isbjørn.
På den måten ble folk i praksis orientert
om hva vi gjør ”der ute i drivisen” i Baffinbukta, 50–150 km fra land. Og vi hadde
glede av fangernes intime kjennskap til
is, vær og vind.
På slutten av vårt opphold i Niaqornat
holdt vi ”kaffe-mik” med bygdas innbyggere på skolen. Som skikken er, serverte
vi kaffe, brus, kjeks og hjemmelagd kake.
Vi informerte om det arbeidet vi hadde
gjort. Det var stor interesse for hva vi
hadde å berette. Spesielt var de unge
opptatt av utstyret vi bruker til å fange
og merke isbjørnene.

Når isforholdene tillater det pågår det
om våren i Nordvestgrønland et rikt fiske
med line under isen. ”Når isforholdene
tillater” betyr, når det er fast og stabil vinteris på fjordene – noe det dessverre har
vært mindre av i de siste årtier på grunn av
oppvarmingen i Arktis. Linene har flere
hundre kroker og slippes ned gjennom
et hull i isen. I øverste ende av krokene
bruker de en ca. 50x50 cm treplate som
det er festet noen store steiner til. Den
trekker så lina ut til siden når den slippes
ned gjennom et hull i isen. Deretter står
lina natten over før den trekkes opp igjen
på en rulle. De får for det meste blåkveite,
flekksteinbitt og uer, men også skater,
ulker og en og annen håkjerring. Fisken
brukes som menneskeføde og hundemat
og især blåkveite kan selges for relativt
gode priser.

Erik forklarer og Ilannguaq oversetter.
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Menneskets beste venn
Hundene er meget viktige for fangerne
i Nordvestgrønland. Med dem suser de
ut over isen til sine fiskeplasser, eller på
fangst etter sel og bjørn, eller til nærmeste
bygd eller by. Å være hund er nok et godt
liv det første året inntil de blir tjoret i en
kjetting for evig tid. Deretter er det bare to
ting som gjelder: mat og trekke slede – og
”elskov” engang i mellom. I tillegg hyler
de alle i kor ca kl 0500! Mat får de en gang
om dagen. Når det kommer en slede inn i
bygda blir alle hundene gale. De hyler og
skriker og vil være med. Det er morsomt
å se på når det settes opp 10–12 hunder
foran en slede. Alle er bundet til samme
felles knute foran sleden med 5–10 m
lange tau. Her kjøres i vifteform – en
måte å binde hundene på, når man skal
kjøre over råker i havisen. På den måten
kan alle hundene springe over råka på

samme tid. Hundene er bundet fast til
et feste i snøen/jorda og koples også til
sleden. Alle skriker, hopper og danser.
Sledeføreren løsner så festet i snøen og
kaster seg opp på sleden mens hundene
er i vill galopp. Den som ikke kommer
seg på sleden da – har tapt!

Fangst fra oven
Det er kjekt å ha et eget helikopter når
vi skal fange isbjørn. Vi har en AS 350
fra Air Greenland med den svenske pilot
Sebastian til disposisjon. Med helikopteret kan vi fly ca 3 timer med marsjfart
på 200 km/t før vi må refuele. Det bringer
oss vidt omkring ute i isen i Baffinbukta
mellom Grønland og Canada. Mens Erik
styrer hele operasjonen fra forsetet ved
siden av piloten, sitter Kristin og Øystein
i baksetet og speider ut til sidene med
bedøvelsesgeværet klart til skudd. Som

Linen agnes.
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Den som ikke kommer seg på sleden – har tapt!

regel finner vi et spor etter isbjørnpoter
på isen som vi så følger. Lang erfaring
har lært oss at i enden av spor går det en
bjørn! Dog vet vi også av erfaring at det
ofte er vanskelig å nå fram dit bjørnen er i
tide. Enkelte av oss blir temmelig grønne i
toppen etter hvert. En dag fulgte vi et slikt
spor i en time før to bjørner dukket opp.
Det var en binne med en toårs unge. De
la seg pent til å sove etter å ha mottatt to
bedøvelsespiler i rumpa.
Når bjørnen sover blir den merket med
plastmerker med et nummer i øret og tatovert med samme nummer i leppa. Den
blir målt og diverse prøver både av blod,
fett og hår blir tatt for senere analyser bl.a.
av forurensningsstoffer. Voksne binner
får et halsbånd med radiosender, mens
hannene får en sender i øret. Hanner er
for store i nakken til å kunne ha halsbånd.
Mens halsbåndene kan virke i mange
år, har øresenderne hittil bare fungert i

maks. 6 mnd. Signalene fra radiosenderne mottas av satellitter. Posisjonene til
bjørnene beregnes og vi henter dem ned
fra ARGOS senteret i USA via internett.

Langt borte i Melvillebukta
I 2010, 2011 og 2012 flyttet vi vår base
lengre nordpå opp i de egentlige nordvestgrønlandske bjørneområder omkring
Melvillebukta. I de årene hadde vi vår
base i bygda Kullorsuaq på 74° 30’ N i
sydenden av Melvillebukta, sentralt i et
godt fangstområde med stor viltrikdom og
gode fiskeplasser med blåkveite.
Å reise fra Oslo til Kullorsuaq kan ta
mange dager. Først Oslo – København
og overnatting, deretter København –
Kangerlussuaq – Ilulissat og overnatting,
så Ilulissat – Upernavik og overnatting,
og siste strekk med helikopter type Bell
212 fra Upernavik til Kullorsuaq. Som
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Vi følger isbjørnspor på isen.

regel tar det likevel lenger tid pga. dårlige
værforhold og innstilte fly!
Langs den ca 400 km lange kysten av
Melvillebukta mellom Kullorsuaq i sør og
bygda Savissivik i nord finnes det ingen
bygder. Det meste av området er fredet
som naturreservat. Kullorsuaq betyr ”Den
store tommel” – eller ”Devil´s Thumb”
som tidligere tiders hvalfangere kalte det
karakteristiske fjellet rett nord for bygden.
Savissivik betyr ”Der man finner kniver/
jern” og kommer fra de meteorittsteiner
som er funnet i området og som inuittene
har lagd kniver av i uminnelige tider.
Nordmannen Eivind Astrup var med
på å kartlegge Melvillebukta for 120
år siden da han deltok i kaptein Pearys
ekspedisjoner i Nordgrønland.
Kullorsuaq er et samfunn med ca. 450
mennesker hvor hovedbeskjeftigelsen er
fangst og fiske. Klimaendringene er også
merkbare for menneskene her. Vinteren

2010–2011 var ekstremt mild. Isen som
vanligvis har lagt seg i oktober i dette
området, kom ikke før i februar. Det har
aldri skjedd før at den har lagt seg så sent.
Utøvelsen av den tradisjonelle fangsten
og fisket ble derfor meget begrenset. I
mars og april ble det imidlertid kaldt: minus 20 og lavere. Isen la seg og mennene
kom seg ut på isen. De fanger sel, isbjørn
og fisker blåkveite med line.

Byttet i hus
En dag var det liv i bygda. En jeger kom
stolt inn med sitt bytte. To døgn hadde
han brukt på å kjøre sine hunder hjem
med en partert isbjørn på sleden. Vi fikk
lov til å være med på feiringen. Den
parterte bjørnen ble båret inn på stuegulvet og hele familien var til stede. Det
er en tradisjon å kaste mynter på gulvet
når fangsten er i hus. Barna frydet seg

19

Isbjørnbinne med toårs unge fanget ved Astrups Kystland.

Devil’s Thumb over Kullorsuaq.
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høylydt. Vi fikk servert kaffe og historien
om hvordan hundene hadde fått teften av
bjørnen og forfølgelsen som varte en time.
Etter hvert ble et par av hundene sluppet
fri for å stagge bjørnen og den ble skutt.
Det hele ble fortalt på grønlandsk.
Vi kom over disse jegere i deres leir
på en liten øy langt ute i drivisen noen
dager før. Tre menn med tre hundespann
i et lite telt med farlig drivis så langt øyet
kan se og så den store innlandsisen langt i
øst. Vi landet og utvekslet litt informasjon
og overbrakte mineralvann og sjokolade.
Det er et farlig liv å være isbjørnjeger.
Betalingen for et isbjørnskinn kan vel
være 5000 kr. Og prisene har ikke øket,
etter at Grønland innførte forbud mot
kommersiell eksport av produkter fra
isbjørn i 2008. Forbudet var begrunnet
i usikkerheten om hvordan de fire grøn-

landske isbjørnbestander har det. Prisen
for et bjørneskinn er omtrent det samme
som blåkveitefiskeren får for en god dagsfangst med line på isen. Men æren med
å fange en bjørn måles på en helt annen
skala enn det å fange noen skarve fisk!
Også i Grønland er det stor diskusjon
om nedleggelse og fraflytting fra de små
bygder. Inntektsgrunnlaget og inntjening
er ikke stort og de fleste steder opprettholdes ved subsidier. En stabil skole er
viktig. I Kullorsuaq er det 108 skolebarn
mellom 7 og 14 år, så det yrer av barn i
bygda. Om kvelden møtes de unge på isen
og spiller fotball i solnedgangen. Men de
må dra på videregående skole i Upernavik
og så Nuuk og deretter København, eller
til andre europeiske byer. Den veien er
meget, meget lang for de aller fleste!

Isbjørnjegere på en liten øy langt ut i isen.
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Konsert under vann
Vi leter etter bjørn oppe på isen og ser
vi ikke bjørn virker alt dødt i Baffinbukta. Kristin har med seg lytteutstyr
og med det leter vi etter det usynlige
som foregår under isen. Der er det et
yrende liv av lyder fra sel og hval. En
dag satt vi ved en råk i isen med 30 – 40
narhval pustende like ved. Narhvalen er
et myteomspunnet dyr. Den har ingen
tenner, bortsett fra én tann hos hannen
som vokser som et spyd ut av venstre
overkjeve. Tannen kan bli opp til 3 m
lang i tillegg til kroppen på 4–5 m. Dette
er nok opphavet til fabeldyret enhjørningen. Havets kanarifugl, hvithvalen, kunne
også høres. Fra helikopteret har vi sett at

flere har unger med seg. Ungene kjennes
igjen ut fra størrelse og farge som er mer
grå/brun enn de hvite voksendyrene. Det
pågår en utstrakt fangst på disse hvalene
i Grønland. I alle fall når det gjelder hvithvalen er fangsten langt fra bærekraftig.
Huden til hvalene er en delikatesse.
I dypet kan vi også høre tonene fra
storkobba. På et flak så vi en mor med
en helt nyfødt unge. Storkobba lever
hovedsakelig av bunndyr og kan veie opp
mot 400 kg. En og annen hvalross har vi
også sett. Dette er dyr som lever i området
rundt Baffinbukta. På land har vi vært
så heldige å møte på moskus. I området
mellom Uummannaq og Upernavik ble
disse dyrene satt ut tidlig på 1990-tallet.
Imponerende skapninger!

Isbjørngryta gjøres klar.
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Isbjørn på vandring
Den mest imponerende er likevel isbjørnen. En dag ryktes det at det var sett
et isbjørnspor over isen inne i fjorden
ganske nær Niaqornat. Flere hundesleder
med jegere rykket ut for å ta opp jakten.
Også vi fikk vite om det, men vi besluttet
at den bjørnen kunne ikke vi snappe foran
øynene på jegerne. Senere på dagen dro
vi likevel for å lete etter sporet. Bjørnen
hadde gått opp i fjellene og hundesledene
hadde gitt opp. Vi fulgte sporet opp
isdekte fjellsider som tilsynelatende
var nærmest loddrette. På den høyeste
kammen i nesten 2000 m høyde måtte vi
gi opp – bjørnen var forsvunnet på den
speilblanke, vindpolerte blåisen!
Men det er ute på havisen isbjørnene
hører til. Via våre satellittdata kan vi
danne oss et bilde av deres vandringer.
Om våren når vi fanger bjørnene er de i
gang med å fange snadd og storkobbe på
isen. Det er også parringstid og de voksne
hannene jakter på binner. En og annen
binne med små nyfødte unger finner vi
også. Mot sommeren når isen smelter i
Baffinbukta trekker de fleste bjørnene de
ca. 600 km vestover og inn mot Baffinøya
hvor de oversomrer på land. Gravide
binner går så i hi her mens de andre isbjørnene trekker ut på isen når den igjen
legger seg ut på høsten. Så følger de isen
østover mot Grønland etter som det fryser
til utover vinteren. Vinteren 2010–2011
la isen seg som tidligere nevnt sent langs
kysten av Grønland og vi kunne se at
bjørnene måtte vandre langt nordover
før de kunne komme inn til Grønlands
kyst. Det er også noen isbjørner som
oversomrer i Nordvestgrønland og også

binner som går i hi her. Området langs
Melvillebuktas kyster er nok et sikkert
sted for isbjørn.

Forskningsresultater
I samarbeide med amerikanske og
kanadiske forskere har vi analysert data
om kondisjonen til isbjørnene i Baffinbukta i relasjon til isens utbredelse
siden 1977. Isbjørnene lever av sel som
de fanger på isen. Hvis det ikke er is i et
område er det heller ikke mat å finne og
isbjørnene må faste. Dette er situasjonen
i Baffinbukta om sommeren. Om våren
finner isbjørnene store mengder av sel på
isen og dette er den viktigste spiseperioden for bjørnene. Også om høsten når
isen kommer tilbake finner bjørnene sel
når de kommer seg ut på isen. Vi har sett
på hvordan gjennomsnittlig ukentlig isutbredelse i Baffinbukta fra 15. mai til 15.
oktober har variert siden 1977 og relatert
dette til de nesten årlige målinger vi har
gjort av isbjørnenes kondisjon i området
i samme periode.
Resultatene er interessante. Iskonsentrasjonen i sommerhalvåret varierer mye
fra år til år. Sett på sikt var det ingen trend
i konsentrasjonen i perioden 1977–1995.
I perioden 1990–2010 gikk imidlertid
iskonsentrasjonen i Baffinbukta nedover.
Vi fant en sammenheng mellom årlig
variasjon i isforhold og årlig variasjon i
kondisjon. Mindre is i sommerhalvåret
førte til bjørner med dårligere kondisjon
påfølgende år. Vi fant også at bjørnenes
kondisjon over tid har gått nedover de
siste 20 år. Dette har skjedd samtidig som
bestandstørrelsen antas å ha minket pga
for høy fangst. Vi tror en av grunnene til
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nedgangen i kondisjonen til isbjørnene i
Baffinbukta er den generelle minkingen
av isdekket i sommerhalvåret. Med nedsatt kondisjon vil isbjørnenes reproduksjonsevne gå ned. I tillegg vil dødeligheten
øke i første omgang hos unge og gamle
individer. Vi har ikke data på dette, men
vi antar dog, at hvis nedgangen i isens
utbredelse fortsetter som klimamodellene
tilsier, vil isbjørnbestanden i området
minke.
Vi føler oss privilegerte som får an-

ledning til å oppleve denne villmark hvor
menneskene lever i pakt med naturen. Vi
håper at våre undersøkelser kan bidra til
at isbjørnen som ressurs blir utnyttet på
en bærekraftig måte til det beste for menneskene som er avhengig av den og for isbjørnen selv. Det ligger store utfordringer
i fremtiden knyttet til klimaendringer og
industriell virksomhet i Nordvestgrønland. Det er viktig å skaffe frem kunnskap
som kan danne grunnlag for fornuftige
kunnskapsbaserte beslutninger.

De tre forfattere på tur. Fra venstre Kristin Laidre, Erik Born og Øystein Wiig.
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Polaråret i Norge – hva ble resultatene?
Av Olav Orheim, Camilla Schreiner og Kristen Ulstein
Olav Orheim er utdannet glasiolog
og tidligere direktør for Norsk Polarinstitutt. Han ledet det norske sekretariatet for Det internasjonale polaråret
2007–2008. Camilla Schreiner er
avdelingsdirektør i Norges forskningsråd, som organsierte den norske
delen av Polaråret. Kristen Ulstein
er spesialrådgiver og teamleder for
kommunikasjon i Norges forskningsråd. Han var ansvarlig for kommunikasjon i det norske sekretariatet for
Polaråret.

enn noen gang tidligere i polarforskningens historie.
Når vi i 2012 spør hva Norge oppnådde
med IPY-innsatsen kunne det svares at
det vil enda ta tid før resultatene kan
oppsummeres og at det ikke er lett å
skille ut “norske” resultater. Gitt slike
begrensinger er det allikevel rimelig nå,
tre år etter Polarets avslutning, å prøve på
denne oppsummeringen:

Den norske innsatsen under International
Polar Year (IPY, Polaråret) var stor og
sammensatt, også sammenlignet med
andre prioriterte forskningssatsinger. Det
har gitt resultater.
IPY fulgte tre tidligere Polarår – fra det
første i 1882 til Det internasjonale geofysiske år (IGY) i 1957–58. Disse resulterte i mange forskningsgjennombrudd,
eksempelvis oppdagelse av jet-strømmen
og utvikling av radioteknologi i 1932–33
og oppdagelse av kontinentaldrift, van
Allen-beltet og starten på romkappløpet i
1957–58. Hvert polarår leverte datamengder som ga grunnlag for banebrytende
forskning i mange tiår.
IPY konkurrerte med IGY om å være
det største koordinerte forskningsprogrammet i verden, målt i antall deltakere.
Moderne teknologi gjorde det mulig å
jobbe mer effektivt i felt og ikke minst å
samle inn enormt mye større datamengder

Et overordnet mål med IPY var å få til
ekstraordinær internasjonal polarforskningsinnsats. Den skulle være samord-net
og stor nok til å flytte forskningsfronten
der det var samfunnsmessige utfordringer, f.eks. knyttet til de raske klimaendringene i Arktis’ store innvirkning på
havet, kryosfæren og biosfæren.
Regjeringen bevilget 330 mill. kroner
til norsk innsats i IPY over budsjettårene
2006–2010. I alt 289 mill. gikk til å finansiere 27 forskningsprosjekter gjennom
konkurranseutsatt utlysning. I tillegg bidro Forskningsrådet til å finansiere erstatningsfartøy slik at det ble et tokt med G.O.
Sars i Sørishavet. Ytterligere 22 millioner
ble brukt til å finansiere prosjekter innen
formidling og utdanning. Prosjektene er
beskrevet i boken «Polaråret 2007–2008
– Det norske bidraget», som er den populære sluttrapporten fra programmet.
Forskningsrådet, gjennom NORKLI-

Økonomiske midler og
egeninnsats
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Rekruttering var høyt prioritert under Polaråret. En del elever og studenter fikk mulighet til
oppleve livet som forskere i felt. Studentene Malin Rue (tv) og Vibeke Sundfjord fikk være med
RV Lance på tokt i Framstredet i 2008. (Foto: Privat)

MA-programmet, finansierte videre ti
polarprosjekter med stor relevans for
program som pågikk under IPY, og mange
andre mindre prosjekter hadde også en
IPY-tilknytning.
Forskningsrådet finansierte bare en
del av den totale norske IPY-forskningen.
Egeninnsatsen fra de deltakende universiteter og institusjoner var omtrent like
stor som IPY-bevilgningen gjennom
Forskningsrådet. Bidraget omfattet arbeidskraften til fastansatte, utlånt instrumentering, og logistikkstøtte, slik som
forskningsfartøyer, -stasjoner og -laboratorier. Fartøytid kom også fra Kystvakten. I alt ble det utført rundt 500 årsverk
under det norske IPY-programmet, og det
ble gjennomført om lag 100 større eller

mindre feltekspedisjoner og tokt til Arktis
og Antarktis. I kraft av sin kompetanse
deltok norske enkeltforskere i tillegg i
omtrent like mange andre utenlandske
IPY-prosjekter.

Ny kunnskap
Den nye kunnskapen er det viktigste
som kom ut av Polaråret. Forskningsprosjektene finansiert over den norske IPYbevilgningen hadde pr. 1. januar 2011 produsert 405 vitenskapelige publikasjoner
og over 1200 foredrag og rapporter, og
dette er bare en liten del av den totale internasjonale innsatsen. Styringskomiteen
for hele IPY-programmet kom våren 2011
med en rapport på 630 sider om innsatsen,
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Knapt noe forskningsprogram har hatt så store ambisjoner om å engasjere folket. Åpningen
på Rådhusplassen 1.mars 2007, med 3500 skolebarn, markerte starten på «Folkets Polarår».
(Foto: Kristen Ulstein).

men de forsøkte ikke å oppsummere de
viktigste vitenskapelige resultatene. Det
er heller ikke lett etter så kort tid, også
fordi forskningens skrittvise påbygging
gjør det vanskelig å si at akkurat dette
kunnskapsspranget skjedde på grunn av
Polarårets forskningsdugnad.
Men det betyr ikke at ikke noe kan sies.
Et internasjonalt eksempel er at Polaråret
har endret vår forståelse av ismassenes
bidrag til havnivå, gjennom satellittmålinger av endringer i iskappenes høyde
og gravitasjonsfelt, og beregninger av
forskjellen mellom snøtilførsel (ut fra
meteorologiske modeller) og isavgang
(fra satellittmålinger av hastigheten i
iskappens bevegelse). Det virker nå
sikkert at innlandsisene minker både på
Grønland og i Antarktis, og dermed øker

havnivået. Før Polaråret var beregningene at havnivåstigning i løpet av dette
århundre ville være under en meter. Nye
beregninger, som norske forskere har
vært med på, konkluderer at stigningen
vil være 50 prosent større, altså 1.4 m.
Denne økningen må det tas hensyn til i
samfunnsplanleggingen.
Bakerst i artikkelen gis en oppsummering av de norske prosjektene. Alle
resultater har ikke kommet til fra norsk
forskning alene, men norske forskere har
i ethvert tilfelle hatt fremtredende roller.

Rekruttering
Både internasjonalt og nasjonalt har
IPY bidratt sterkt til en ny generasjon
polarforskere. APECS (Association of
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Polar Early Career Scientists) ble etablert
under Polaråret, og organisasjonen fikk
raskt over 2000 medlemmer. De vil sette
sitt preg på polarforskningen i lang tid
framover. Norge hadde den første lederen
i organisasjonen og la også etter hvert til
rette for å få sekretariatet til Tromsø.
Det norske programmet finansierte 24
doktorgradsstipendiater og 29 nyutdannete post-doktorer. Disse unge forskerne
vil gi ny entusiasme i arbeidet med den
kunnskapsinnhentingen som er nødvendig for best mulig forvaltning av nordområdene. Et spennende trekk ved gruppen
på 53 var at hele 23 var kvinner.

Infrastruktur, utstyr og data
Omtrent 1/3 av den norske IPY-bevilgningen ble brukt til innkjøp av instrumenter
og annet utstyr, og en stor del gikk også
til å støtte feltaktivitet. Polaråret tok i bruk

et mangfold av plattformer, blant annet
for å sikre observasjoner til validering
av satellittdata, men det var relativt lite
investeringer i varig infrastruktur.
Polaråret var planlagt til å skape et
sprang framover for datalagring og -utveksling. Forskningsrådet krevde således
at alle norskfinansierte prosjekter måtte
følge IPYs datapolitikk. Det norske
prosjektet DOCIPY la et godt grunnlag
i form av standardiserte løsninger. Men
internasjonalt er det fortsatt langt frem,
selv om polaråret førte til fremgang i
datautveksling ved at prosjekter etablerte
metadatabaser over de data som finnes og
hvordan det er mulig å få tilgang til dem.
DOCIPY ble et pilotprosjekt for en mer
strukturert og langsiktig dataforvaltning,
som både kan gi merverdi, sikre god
utnyttelse av felleskapets investeringer
og legge til rette for at forskning kan
kvalitetssikres og bli reelt etterprøvbar.

Et av de nasjonale målene var en betydelig økning i utenlandske forskeres bruk av
forskningsinfrastruktur på Svalbard - for eksempel i Ny-Ålesund. (Foto: Kristen Ulstein).
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Betydningen av avansert forskningsinfrastruktur, tilgjengeliggjøring av data
og tilgang til eInfrastruktur for forskning
vektlegges i Forskningsrådets nye store
satsing på forskningsinfrastruktur (Nasjonal strategi for Forskningsinfrastruktur
2008–2017). Flere polar- og klimarelaterte prosjekter som er finansiert under
denne ordningen, blant annet etablering
av en satellitt-database for marin og polar
forskning, oppgradering av laboratorier
for observasjon av den øvre og midlere
polar atmosfære, etablering av databaser
for marine data, videreutvikling av Svalbard som forskningsinfrastruktur i et
internasjonalt felleskap under etableringen av SIOS (Svalbard Integrated Arctic
Earth Observing System), viderefører
en del av grunnlaget som ble lagt under
IPY 2007–2008. Etablering av en arktisk
komponent under flere store distribuerte
forskningsinfrastruktur-prosjekter på
ESFRI-roadmap (European Strategy
Forum for Research Infrastructure), vil
også bidra til dette, og oppgradering av
bl.a. et havbunnsobservatorium utenfor
vest-Spitsbergen, Eiscat-radaren og ICOS
(Intergrated Carbon Observing System) er
under planlegging.
Et annet konkret resultat var etableringen av PIC (Polar Information Commons), som ble lansert under verdenskonferansen IPY-Oslo Science Conference.

Mye mer enn forskning
Den norske IPY-innsatsen inkluderte
stor utadrettet aktivitet innen utdanning
og formidling. Det ble tatt et uvanlig
grep ved å avsette øremerkete midler til
formidling og undervisning. I alt ble 14

mill. kroner tildelt til 22 slike prosjekter
gjennom konkurranse, og ytterligere vel
10 mill. ble brukt på mindre prosjekter,
på nettsted, og andre formidlingstiltak
organisert fra Forskningsrådet.
Vi vet at Polaråret på denne måten
bidro til økt interesse for polarområdene.
Det var over 850 oppslag i massemedia
knyttet til Polaråret. Flere filmer og TVserier ble produsert og vist med høye seertall. I tillegg møtte publikum Polaråret
på utstillinger, på internett, gjennom
bøker, magasiner og festivaler. Det ble
gjennomført mer enn 300 allmennrettete
formidlingstiltak fra prosjektenes side,
og dessuten over 500 formidlingstiltak
rettet mot utvalgte målgrupper. Ingen
andre forskningsprogram har hatt en så
stor målrettet innsats i skolen, gjennom
lærerkurs, spredning av materiell og støtte
til lokale skoleprosjekt.

Norges status som
polarforskningsnasjon
Et annet uttrykt mål i det norske programmet var å heve nasjonens status
innen polarforskning. Det skjedde ikke
minst gjennom at Norges innsats under
Polaråret var den tredje eller fjerde største
blant de vel 60 deltakernasjonene. Dette
er ikke vanlig kost for norsk forskning,
som ellers utgjør bare noen promiller av
den globale forskningen.
Det sier også sitt at den store internasjonale forskningskonferansen som
oppsummerte Polaråret ble lagt til Norge.
IPY-Oslo Science Conference ble gjennomført i juni 2010, og ble en stor suksess
med over 2000 presentasjoner og 2300
deltakere fra 49 nasjoner. Konferansen
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Samarbeid med Russland

Under Polaråret ble det samlet inn store
mengder data, som har stor verdi for framtidig
forskning. Hanne Christiansen ved UNIS målte
temperaturutviklingen i permafrosten. Her er
registreringene i et borehull i Adventdalen på
Svalbard. (Foto: Kristen Ulstein).

var den største samlingen av polarforskere noen gang og bidro utvilsomt til å
befeste Norges ry som polarforskningsnasjon. Forskningsrådet, som sto for
arrangementet, fikk også økt status som
polarforskningsadministrator.
De internasjonale polarforskningsmiljøene har lagt merke til den store
norske innsatsen, og våre forskere er blitt
mer attraktive som samarbeidspartnere.
Det er økt interesse for å samarbeide med
Norge både på Svalbard og på den norske
forskningsstasjonen Troll i Antarktis, og
norske forskere har vært involvert i flere
artikler som er kommet i tidsskrifter med
stor innflytelse.

For Norge har det også vært et mål å
forbedre samarbeide med Russland i
nordområdene. Det har vært en god samarbeidsånd mellom norske og russiske
forskere gjennom hele IPY-perioden.
Norge støttet den russiske etableringen
av et regionalt IPY-sekretariat, lagt til
Arktis og Antarktis-instituttet (AARI) i
St. Petersburg.
I Russland hadde IPY politisk støtte på
høyt nivå. I IPY-perioden etablerte myndighetene egne, mer smidige, systemer for
å tillate utenlandske forskningsfartøyer i
russisk Arktis og for å krysse grensen med
innsamlet data og utstyr. Det er et håp og
ønske at disse forbedringer i praktiske
samarbeidsløsninger vil fortsette også
etter IPY.

Varige resultater av Polaråret –
og veien videre
Planer for forskningsinfrastrukturen
på Svalbard videreutvikles nå under
infrastrukturprosjektet SIOS (Svalbard
Integrated Arctic Earth Observing System), som ble satt på det Europeiske
Veikartet for Forskningsinfrastruktur
(ESFRI-Roadmap) i 2008. Dette viser
at IPY-innsatsen også har bidratt til å
øke den internasjonale interessen for og
betydningen av Svalbard som forskningsplattform. På Troll i Antarktis vil nå også
Sverige og Finland etablere seg, og Italia
ønsker å bruke stasjonen som utgangspunkt for avanserte astrofysiske målinger.
Polarårsinnsatsen har ført til ny kunnskap, nye polarforskere og til forbedrede
samarbeidsformer. Det er for tidlig å
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Det ble gjort masseberegninger av mange store iskapper og breer i regi av det internasjonale
GLACIODYN-prosjektet. Bildet viser snøradar og GPS-høydeprofilering på toppen av
Austfonna. (Foto: Jon Ove Hagen).

konkludere om arven etter Polaråret og
veien videre, men mye skjer allerede.
Basert på IPY-resultatene legges det nå
fram ideer og modeller i WMOs (World
Meteorological Organisation) regi under
navnet: International Polar Initiative
(IPI). IPY-forskningen har vist at det er
sammenheng mellom flere klimarelaterte naturfenomener i Arktis, og mellom
Arktis og lavere breddegrader. Det gir
grobunn for å håpe på global oppslutning
om behovet for å studere Arktis nærmere
– noe som bør være i våre nasjonale
interesser. IPI-initiativet indikerer at det
på sikt kan være realistisk å lage robuste
klimavarsler for sesonger og tiår framover
for vår del av verden.
Norske interesser i Arktis og Antarktis,

samt nasjonale og internasjonale forpliktelser, gjør at vi har et særlig ansvar for
å få fram kunnskap som er nødvendig
for å utøve en forsvarlig forvaltning og
næringsvirksomhet i disse områdene og
for at Norge skal ha gjennomslagskraft i
forhandlinger internasjonalt. For å svare
på de forskningsmessige utfordringene
identifisert gjennom bl.a. IPY og Policydokument for norsk polarforskning
2010–2013 etablerte Forskningsrådet i
2011 et eget Polarforskningsprogram.
Flere av de øvrige av Norges forskningsråds programmer dekker også polarrelaterte problemstillinger. De største
polarsatsingene er innenfor programmet
NORKLIMA, men også Program for
romforskning, Havet og kysten, PETRO-
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MAKS og Miljø 2015 har polarforskning
i porteføljen.
Forskningsrådet har flere bilaterale samarbeidsavtaler som inkluderer
polarforskning. Noen eksempler er
Russland, USA, Polen og Storbritannia.
Det kan nevnes at det akkurat har vært
en fellesutlysning av polare prosjekter
mellom Forskningsrådet og det Russian
Foundation for Basic Research (RFBR). I
tillegg går Norge og Storbritannia i gang
med et felles forskningsprosjekt på krill
og økosystemer i Antarktis.
Polaråret bidro til å løfte polarforskning, ikke minst forskning som er direkte
eller indirekte klimarelevant, enda høyere
opp for forskningsagendaen. Et stort
antall unge forskere og flere nye miljøer
ble rekruttert inn i dette forskningsfeltet.
Bevilgningene til polarforskning er
opprettholdt på et høyere nivå enn før
IPY. Budskapet fra Polaråret er sterkt og
tydelig: Det som skjer i polarregionene,
påvirker resten av verden og angår oss
alle.
Noen forskningsresultater fra norsk
IPY-forskning, med navn på prosjektene i parentes:
• Data fra nye målestasjoner har
sammen med målekampanjen i “Jakta
på polarstormen” bidratt til en målbart
forbedret varsling av ekstrem-vær i Arktis
(IPY-THORPEX).
• Måleserier av vannstrømmene inn
og ut av Polhavet er forlenget, prosessforståelse for is, hav og biologi er økt, og
hav- og isvarsler forbedret ved bruk av
nær-sanntids data (iAOOS-Norge)
• Austfonna (største breen på Svalbard), legger på seg øverst, minker i

randsonen, og er dynamisk påvirket av
smeltevann. (GLACIODYN).
• Innsjøer under den antarktiske innlandsisen har variert i tykkelse. Dette kan
påvirke bevegelsen av de store ismassene,
med påfølgende endringer i havnivå
(TASTE-IDEA).
• Havsirkulasjon har bidratt til veldig
raske naturlige klimaendringer – fjordene
i Nord-Norge gikk fra istidsklima til dagens i løpet av bare 200 år (SciencePub).
• Isfrysing forsterker CO2-opptaket og
forsuringen av verdenshavene (BIAC).
• Den største kilden til sot på isen og
snøen i Arktis, og som øker is-smelting
pga. solstråling, er jordbruks- og skogbranner, og ikke kull- og oljeforbrenning
(POLARCAT).
• Laboratorieforsøk med store vannmasser i Ny-Ålesund har avdekket uventete forskjeller mellom de mikrobielle
næringsnettene i tempererte og polare
farvann (PAME-Nor).
• Utplassering av instrumenter på 40
seler i Arktis og Antarktis har skaffet
enestående oseanografiske data fra 110
000 målepunkter ned til over 1000 m
vanndyp (MEOP).
• Studier av de marine økosystemene
i områdene der arktisk og atlantisk vann
møtes har ikke avdekket endringer i
primærproduksjon som følge av klimaendringer (NESSAR).
• Arktiske organismer er sårbare både
for parasitter og miljøgifter (BIRDHEALTH)
• Klimaforandringer vil påvirke tilstedeværelsen og oppførselen til miljøgifter i Arktis, men det er store usikkerheter knyttet til omfang og retning
(økning eller reduksjon). (COPOL).
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• Nivå av miljøgifter i isbjørn er falt
i de seneste årene pga. internasjonale
utslippsavtaler, men fortsatt har samvirkende miljøgifter stort skadepotensiale
(BearHealth).
• Den arktiske tundraen endrer seg
raskt. Nye arter kommer inn, og lemensyklusen vakler eller forsvinner – noe
som fjellrev kan overvåke for oss (Arctic
Predators).
• Et komplisert samspill mellom klima,
vegetasjon og beitende dyr gjør at varmere klima ikke nødvendigvis fører til
at tregrensen flytter seg nordover (PPS
Arctic Norway).
• Sedimentkjerner fra innsjøer i Uralfjellene viser isfritt miljø med mennesker
og mammut for 50 000 år siden, da Skandinavia var dekket av en stor innlandsis.
(ICEHUS II).
• For å få bærekraftig reindrift under
kommende klimaendringer, bør tradisjonelle metoder med større mangfold i
reinsdyrflokken tas i bruk igjen (EALAT).
• Demografi, ressursutvikling, infrastruktur og forvaltningssystemer, er like
viktige som klimaendringene for utviklingen videre av arktiske lokalsamfunn
(CAVIAR).
• Levevilkårene til Nenetsfolkene i
NV-Russland er sterkt påvirket av stor
olje- og gass-virksomhet, og de har liten
innflytelse på utviklingen (MODILNAO).
• Nordboeres opplevelse av sikkerhet

i forbindelse med petroleumsaktivitet er
kartlagt (GAPS).
• Gjennom forskning på de akustiske
signalene fra krill og fisk har estimatene
for krillbestanden i Sørishavet, og dermed
høstenivåene, blitt kraftig endret (AKES).
• Nye sedimentkjerner fra Sørishavet og Sør-Georgia viser hvordan det
naturlige klimaet har endret seg gjennom
de siste 20 000 år (PALEODRAKE).
• Permafrost er kartlagt i Nord-Norge
og på Svalbard, og temperaturutviklingen
overvåkes nå i 25 borehull, bl.a. for å
bedre forstå mulig frigivelse av metangass
(TSP Norway).
• Havbunnsseismometre og seismiske
installasjoner på Bjørnøya har forbedret
vår kartlegging av jordskjelvaktiviteten
i regionen fra Jan Mayen til Svalbard
(Continental margin).
• Sammenstilling av historiske vannstandsdata, inkludert tilgangen til en ny
100-år lang serie fra Russland har gitt
detaljert informasjon om havnivåendringene i Barentshavet (LEVANS).
• Sammenfallende studier av nordlys
og sørlys har uventet vist at disse ikke er
speilbilder av hverandre (IPY-ICESTAR).
• Det er utviklet en lovende prototype
autonom bøye som utplasseres på drivisen
i Polhavet for innsamling av seismiske
refleksjonsdata (Seismic Buoy).
• Nesten en halv million ord på kvensk
er dokumentert som del av sirkumarktisk
språkforskning (LICHEN).
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”I Polarnattens Favn”
– 100-årsjubileum for Øvre Richter Frichs
actionthriller fra Svalbard
Av Per Kyrre Reymert
Per Kyrre Reymert er magister i nordisk arkeologi. Han har bl.a. arbeidet
ved Tromsø museum og har vært
kulturminnerådgiver hos Sysselmannen på Svalbard. Han har formidlet
Svalbards historie i bøker, artikler,
foredrag og på ekskursjoner i mer
enn 30 år.
”Den høie yngling foran ham hadde et
uttrykk i øinene, som Lars Kvæn ikke
likte…Dér stod herskeren, den forbannede blonde germaner, hans races fiende… Og han var trællen den foragtede
og bespyttede…”…….”Kvænen snappet
sin kniv og kastet seg over sin fiende. Han
hugg etter nordmannens bryst i rasende
vildskap, men Bratt undgik tiltrods for
sin tunge og ubekvemme drakt alle støt.
Han parerte med en urokkelig koldblodighet, han koncentrete al sin øvede teknikk
likeoverfor dette dyr som slog efter han
med sin forfærdelige staalklo…”

”I Polarnattens Favn”
Cruiseskipet Victoria går på grunn i
Agardhbukta. Kun fire redder seg: historiens helt den unge zoolog Jørgen Bratt,
som har reist verden rundt og kjente
Svalbard fra da han gikk på ski fra Kapp
Boheman til Zeppelinstasjonen i Krossfjorden, professor René Marmont en

fransk breforsker, den tyske baronesse
Frida von Heffner og islos Nils Johnsen
fra Tromsø.
De redder seg inn i en hytte fra russisk
overvintringsfangst på 1700-tallet og det
blir en robinsonade om hvordan de klarer
seg gjennom en mørk vinter med hvalrossjakt og isbjørnangrep.
” Isbjørnens klør streifet hendes arm,
men det rasende dyr forfeilet sitt maal.
Dens smaa øine gnistret da den vendte
sitt røde svælg mot islodsen, som nu laa
paa det ene knæ, og ventet paa angrepet.
Han hadde trukket sin kniv og de skarpe
rolige graa øine stirret uten frygt paa
den overlegne motstander, som med
ubændig vildskap styrtet løs paa ham.
Johnsen holdt vaapnet rett frem for sig i
strak arm. Men bjørnen ænset intet. Den
rendte like mot den lange kniv og fanget
det blanke blad like til skjæftet i sit brede
haarede bryst.”
Islosen og professoren dør under dramatiske omstendigheter, den amerikanske
luftskipsfareren Wellmans hund ”Boy”
dukker opp og Bratt får varme følelser for
baronessen. Når våren kommer tar de fatt
på en dramatisk vandring fra Agardhbukta
og gjennom Sassendalen til Isfjorden hvor
de finner to overvintrere i en fangsthytte
og så drar videre mot redningen.
”Hvem er det?” ropte telegrafisten. Men
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tese om hvorfor man ikke blir forkjølt
på Spitsbergen, om svalbardreinen,
Conways kryssing av Spitsbergen fra
Isfjorden til Agardhbukta i 1896, Paul
Bjørvik og Bernt Bentsens overvintring
på Frans Josef Land, Marmont foreleser
om geologien, Johnsen forteller om Storfjorden.Under den dramatiske seilturen ut
Isfjorden der Bratt og baronessen etter et
år er nær redningen, kommer Bratt med
et foredrag om kulldriften, Advent City
og Longyearbyen og om den nasjonale
rettsstilling til ”Spitsbergen, den arktiske
naturs store friluftsmuseum, det herreløse land.”

Øvre Richter Frich
Omslag fra tredje opplag av boken som kom
i 1920.

manden svarte ikke. Han ravet ind i lyskredsen, snublet over dørterskelen, reiste
seg stønnende uten at slippe sin byrde,
puffet den forbausede telegrafist til side,
gikk fra rum til rum og fandt i det innerste
en seng hvor han forsiktig la den bylt av
sælskindshud, han bar på armen. Da saa
telegrafisten, at bylten var en sovende
kvinde.”
Slik berget de seg ut av polarnattens favn
og alt endte godt på Spitsbergen Radio på
Finneset i Grønfjorden.
”I Polarnattens Favn” har nærmest en
reiseskildrings form. Den løpende dramatikk avbrytes jevnlig med fortellinger om
historiske hendelser og detaljerte beskrivelser av naturforholdene. Det fortelles
om den tragiske hollandske overvintring
i 1633–34, Ottamkof-ekspedisjonens
overvintring 1743–49, dr Levins hypo-

var født i Trondheim 24. mars 1872 og
døde 13. mai 1945, 73 år gammel. Han
studerte jus og medisin og i studietiden
drev han med boksing, bryting og roing,
idretter han praktiserte på høyt nivå.
Frich ble journalist og var i Aftenposten fra 1900 til 1910. Her var han ofte den
”utsendte medarbeider”. Han ble berømt
for reportasjene fra brannen i Ålesund
1904, Unionsoppløsningen i 1905 og
fra kroningen i Trondheim i 1906. Fra
1910 var han både journalist og forfatter og i 1911 kom den første boken ”De
knyttede never”. Den var en stor suksess
og ble begynnelsen på et meget suksessrikt forfatterskap og fra 1913 var Frich
kun forfatter. De 21 bøker om Dr Jonas
Fjelds eventyr ble solgt i over 2 millioner
eksemplar og oversatt til 10 språk. Forfatterskapet var mellomkrigstidens største
opplagssuksess. Han tilhørte den såkalte
”pjolterinteligensiaen” på Grand Café og
levde vilt med store champagneutskei-
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elser og fete sigarer, med ville opphold
på luksushoteller i Paris, ekteskapelig
krangel, skilsmisse og voldsomme bokseog brytekamper. Fra 1928 bodde han i
Sverige, hans første faste bolig. Han er
beskrevet som romantisk og brutal og på
samme tid en dekadent bohem og moralistisk borger.
Frich var kjent for sin besettende fantasi og sine fremtidsvisjoner som mange
gikk i oppfyllelse. I bøkene finnes helikopter, 1.verdenskrig, infrarøde stråler,
radar, laser, romflyvning, gasskrig og
Sydpolens erobring.
Frich var utelatt av det gode litterære
selskap.1970-tallets kritikere, forfattere
og forskere kritiserte Frichs historier
for å være rasistisk, antikommunistisk,

antisemittisk og for å ha rasistisk preget
vold. I samtiden fikk Frich flere kallenavn
som sier noe om hvordan han ble oppfattet: Røverdikter Frich, Øverst Ikke Riktig
Frisk, Forøvrig Riktig Frekk.
Frich bør leses ut fra sin samtid der
forfattere som ville ha et stereotypt skurkebilde skrev rasistisk om negrer og jøder,
uten at det nødvendigvis var forfatterens
private syn.
”..det er av og til en sinnsyk prakt over
dette usoignerte forfatterskap, midt i hans
drønnende periodiske vrøvl koker livet,
plutselig skyter bilder opp som en husker,
usannsynlige, ja vel, idiotiske og ukresne,
ja vel, men voldsomme og fargerike--- han
skriver med selve biceps.” er forfatter og
journalist Axel Kiellands beskrivelse.
”I Polarnattens Favn” ble først trykket
som utklippsføljetong i Morgenbladet i
1911 under pseudonym Reidar Noman.
Utklippene kom som særtrykk i januar
1912 og bok samme år. ”I Polarnattens
Favn” kom i fem opplag og ble oversatt
til svensk, dansk, finsk og islandsk. Boken
ble skrevet for å finansiere en mexicotur
for han selv og hans andre frue, skuespillerinnen Ida Ajagela Basilier-Magelssen.

”Det herreløse Land”

Øvre Richter Frich.

August 1908 var Øvre Richter Frich på
Spitsbergen-cruise som journalist for
Aftenposten. Frich var ombord i Nordenfjeldske Dampskipsselskabs Kong Harald
som var på et fellescruise med Neptun fra
Bergenske Dampskipsselskab. Skipene
seilte sammen for å ha større sikkerhet i
ishavets farlige farvann. Cruiset gikk fra
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“Kong Harald” stevner inn Recherchefjorden.

Hamburg og varte i 16 dager, og turistene var europeere og amerikanere fra de
øvre sosiale lag. Blant Kong Haralds 78
passasjerer var det åtte fra Aftenposten,
blant andre avisens redaktør og direktør
Amandus Schibsted, fotograf A. Beer
Wilse og Frichs kone. Ombord var også
Nordenfjeldskes direktør Bull-Simonsen
og styremedlem konsul Hans Larsen.
Frich skulle beskrive Spitsbergen-cruiset
for Aftenpostens lesere, og denne markedsføring kan ha påvirket billettprisen
for Aftenspostens gruppe.
Cruiset gikk nordover fra Nordkapp,
passerte Bjørnøya og var i land ved
Giæverhuset i Recherchefjorden. Landstigning var det også i Advent City og på
Hotellneset. Frich var en skarp observatør. Han så at turistene på landturene tok
med seg ”suvenirer af de besynderligste
slag. Af den sort som bliver liggende

på et ensomt loft for at drømme om sitt
hjemland”. Frich var med på reinsdyrjakt i Sassendalen sammen med ”..en
Toldbetjent fra Trondhjem hvis blå øyne
lynede av mordlyst”, med en jaktkniv i
en lomme og ”nogle halve bayer i den
andre”. Men rein fikk de ikke. Så gikk
cruiset via Krossfjorden til landstigninger
på Smeerenburg og i Virgohamna før den
når sitt nordligste punkt ved pakkisen på
N 80º 41’ – Ø 10º 32’.
Frich arbeidet raskt og det første av
åtte reiseskildringer kom 28. august,
en ukes tid etter at cruiset var tilbake
i Norge. Artiklene hadde fellestittelen
”Det herreløse Land” og kom to hver
uke i løpet av en måned. De stod alle på
første side, de dekket det meste av siden
og var illustrert med 5–6 av Wilses fotografier. Artiklene var sterkt rosende både
av skipet, rederiet og av Spitsbergen. De
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prominente passasjerer ble omtalt med
titler, noe som viste cruisets høye status i
den internasjonale overklasse. Artiklene
må ha vært en formidabel markedsføring
av Nordenfjeldske Damskipsselskab og
Spitsbergen som cruisemål.
Frich valgte tittelen på artikkelserien
i Aftenposten ”Det herreløse Land” med
politisk hensikt.
Frich argumenterer for at Spitsbergen
skal bli norsk for å komme under ”sivilisatoriske former”. Hans argument er at
Spitsbergen står på samme ”undersjøiske
kam” som Norge. ”Geografien vil fortelle
oss at disse Øer er en direkte utløper av
de norske Fjelde.” og ”Norge må tale det
viktigste Ord når Spitsbergen skal bringes
under siviliserte former”.
Frichs reisebeskrivelse har, som
slike beretninger skal ha, en grundig
beskrivelse av reisemålet. Halvparten av
artiklene forteller om historie og naturforhold. Frich må ha studert litteraturen
om Spitsbergen grundig før reisen. En
avsnittsoverskrift er ”No mans Land” og
de detaljer han skriver om historien tyder
på at han kjente Martin Conways bok av
samme navn som kom ut to år tidligere.
Han viser til en rekke vitenskapelige
ekspedisjoner og dramatiske hendelser.
Dyreliv, geologi, botanikk og landskap
blir detaljert og fargerikt beskrevet. Og
han samlet seg kunnskap under cruiset.
Den meget ishavserfarne kaptein Johan
Kjeldsen (1844–1909) fra Tromsø var
islos på Kong Harald. Vi kan regne med
at den drevne journalisten fikk mange
ishavshistorier fra islosen. Frich skriver
”Han er ikke bestandig saa faamældt
Kaptein Kjeldsen. Faa ham ned i Kahytten og lade ham fortælle om de Manneske-

aldre han har slidt heroppe under kjølige
Breddegrader. Da faar han munden paa
glid….”.
Kanskje var det blandt Kjeldsens historier at Frich fikk ideen til ”I Polarnattens favn”. I 1906 var Kjeldsen islos på
det franske cruiseskipet Ile-de-France.
Under cruiset seilte de mot Raudfjorden
nordvest på Spitsbergen, og gikk på
grunn i fjordmunningen. Passasjerer og
nødproviant ble satt på land før Ile-de
-France ble bragt flott av et nederlandske
marinefartøy og cruiset kunne fortsette.
I Virgohamna snakker Frich med overvintrerne Paul Bjørvik og Knut Johnsen
og kanskje var det her han fikk høre om
Hjalmar Johansen og Theodor Lerners
skitur samme vinter fra Bohemanneset
nordover til Virgohamna.
Vi vet ikke om Frich hadde en bok i
tankene da han dro på cruiset, men vi må
tro at det han leste før cruiset og det han
så og hørte har gitt han både inspirasjon,
kunnskap og historier til boken. Det som
er sikkert er at ”I Polarnattens Favn” har
mye som kan knyttes til de opplevelser og
den kunnskap Frichs fikk på cruiset. Det
er blant annet hvordan et ishavscruise er,
fotturen i Sassendalen, besøket på Storstads fangsthytte, russehytte, julebjørn,
dramatiske overvintringer, Wellmans
hund ”Boy”, Martin Conway og Charles
Rabots ekspedisjoner, historier fra islos
Kjeldsen og Kong Haralds kaptein Næss
og ikke minst Spitsbergens natur.
”I Polarnattens Favn” gir et interessant glimt av Spitsbergens natur og
historie, men den er først og fremst en
underholdende, dramatisk og medrivende
action-thriller.
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Nansen-Amundsen-året 2011
Av Janne Schreuder og Gunn Sissel Jaklin,
sekretariatet, Norsk Polarinstitutt
I 2011 var det 150 år siden Fridtjof
Nansen ble født, og 100 år siden Roald
Amundsen og hans menn nådd Sydpolen. Regjeringen valgte å slå sammen
disse jubileene til en felles markering, i
et ”Nansen-Amundsen-år”. Den nedsatte
en egen styringsgruppe for markeringen
ledet av departementsråd Morten Ruud
i Justisdepartementet. Målet for jubileet
var å utbre kunnskap om og engasjement
rundt Nansens og Amundsens liv og virke.
Rollene som nasjonsbyggere og polarhelter og innsatsen på de vitenskapelige
og litterære områdene skulle belyses, i
tillegg til Nansens innsats på det humanitære området og hans rolle som diplomat
og politiker. Sekretariatet for gjennom
føring, markedsføring og koordinering av
arrangementene ble lagt til Norsk Polar
institutt i Tromsø. Jubileet ble planlagt og
gjennomført i samarbeid med relevante
fagmiljøer og andre aktører.
I 2011 ble over 400 arrangementer
gjennomført – de fleste i Norge, men
også mange i utlandet. Gjennom året ble
Nansen og Amundsen formidlet på flere
mer uvante arenaer, blant annet på teaterscener, kunstutstillinger og konserter. Et
vell av nye bøker og publikasjoner kom
ut i løpet av jubileumsåret, og disse har
gitt ny og aktualisert kunnskap om Nansen og Amundsen. Nye biografier om
begge, og en samling av brev fra Nansen
med meget privat innhold og fotografier
ble utgitt. Flere bøker rettet mot barn

og ungdom kom også ut i løpet av året.
Frammuseet publiserte dagbøker fra Roald Amundsens sydpolsekspedisjon på
norsk og fortsetter med engelske titler,
samt Fridtjof Nansens dagbøker og dagbøker fra ekspedisjonene med Fram, Gjøa
og Maud. Norsk filminstitutt restaurerte
og ga ut en samling med Roald Amundsens filmklipp fra 1910 til 1912, som bl.a.
viser forberedelsene til ekspedisjonen.
Det ble besluttet å arrangere to hovedmarkeringer i Nansen-Amundsen-året –
10. oktober for Fridtjof Nansen og 14.
desember for Roald Amundsen og Sydpolen. Åpningen av jubileumsåret skjedde
i Tromsø 23. januar av utenriksminister
Jonas Gahr Støre i området ved Fram
senteret i Tromsø.
I tillegg ble en internasjonal konferanse
om klimaendringer og flukt, arrangert
6.–7. juni av Miljøverndepartementet og
Utenriksdepartementet, registrert som et
av hovedarrangementene. Blant de mest
fremtredende deltakerne var FNs høykommissær for flyktninger, António Guterres,
leder for FNs klimapanel (IPPC), Rajendra Pachauri, klimaforsker James Hansen
fra NASA og Europakommisjons-medlem
med ansvar for internasjonalt samarbeid,
humanitær bistand og katastrofeberedskap, Kristalina Georgieva.

Jubileumsfest for Fridtjof Nansen
Hovedmarkeringen for feiringen av Nan-
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sens 150-årsdag den 10. oktober var lagt
til Oslo, og dagen var sammensatt av flere
aktiviteter. Formålet var å sette fokus på
Fridtjof Nansens mange sider: forskeren,
vitenskapsmannen, humanisten, forfatteren, kunstneren, diplomaten, fredsprisvinneren, friluftsmannen, polarhelten
og idrettsmannen. Arrangementet søkte
også å synliggjøre hvordan de verdier som
Nansen sto for, fortsatt har aktualitet og
relevans og kan videreutvikles, spesielt
Nansens humanitære innsats.
På formiddagen ble det holdt et Nansen-seminar i Universitetets aula med ti
foredragsholdere. Oslos ordfører Fabian
Stang holdt mottakelse i rådhuset for
seminardeltakerne.
Det norske Videnskapsakademi arrangerte sin tradisjonsrike “Nansen minne
forelesning” i Aulaen denne dagen. Den
amerikanske forskeren James Hurrell
ga en forelesning med tittelen “Environmental Change Over the Arctic: A
Perspective Relative to Nansen’s Polar
Exploration”. Framkomiteens belønning
for polarforskning ble tildelt klimaforsker Cecilie Mauritzen ved Meteorologisk
Institutt. Kongeparet og Kronprinsparet
deltok på minneforelesningen.
Om ettermiddagen ble det holdt stor
jubileumsmarkering på Universitets
plassen til Fridtjof Nansens minne med
musikalske og andre innslag. Bl.a. fortalte Vegard Ulvang og Stein P. Aasheim
om den nært forestående ekspedisjonen
i Amundsens fotspor, “Sørpolen 1911–
2011”, sammen med Jan-Gunnar Winther
og Harald Dag Jølle. Elisabeth Rasmusson
i Flyktninghjelpen fortalte om organisa
sjonens arbeid for flyktninger. Skuespiller
Henrik Mestad leste opp noen av Nansens

tekster, og H.M. Kong Harald, FNs gene
ralsekretær Ban Ki-moon og statsminister
Jens Stoltenberg talte.
Universitetsplassen var fylt med mennesker, og det anslås at ca. 7000 var til
stede. Utstillingen “Arven etter Nansen”
ble vist på Universitetsplassen. Den
beskrev Fridtjof Nansens betydning for
moderne norsk nordområdeforskning i
anledning Universitetet i Oslos 200-års
jubileum og Nansens 150-årsdag.
Om kvelden var Justisministeren vert
for en offisiell middag på Akershus festning for inviterte gjester, hvor Kongeparet
og Kronprinsparet deltok.

Amundsen og Sydpol-jubileet
Den offisielle markeringen for Sydpoljubileet var lagt til Tromsø 14. desember,
hvor H.K.H. Kronprins Haakon deltok,
mens statsminister Jens Stoltenberg deltok
via satellitt fra Sydpolen. Programmet for
dagen inneholdt mange ulike aktiviteter
for voksne og barn. Hovedmålet var å
belyse Amundsen og hans menns bragder,
og å trekke fram motet, kompetansen og
betydningen ekspedisjonen hadde – og
fortsatt har – for Norge som polarnasjon.
En polarparade med 500 deltakere gikk
gjennom Tromsøs gater for å markere
byens polare historie. Paraden kunne
skilte med både “isbjørn”, “pingviner”,
ekspedisjonsutstyr og tidsriktige bekledninger.
Norsk Polarinstitutt produserte en
utendørs utstilling i sentrum, “Porten
til Ishavet”. Utstillingen viste bilder fra
instituttets og andre fotoarkiv. H.K.H.
Kronprins Haakon besøkte utstillingen og
fikk lære om Tromsø bys polare historie
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med skippere, fiskere og fangstmenn som
fikk hyre på eventyrlige ekspedisjoner til
Arktis og Antarktis.
Arktisk Forening og Tromsø Skipperforening hedret sydpolfarer og ishavskipper Helmer Hanssen, en av fire menn på
Amundsens sydpolparti, med et minnesmerke som barnebarnet Helmer HanssenHøgstad avduket utenfor MS Polstjerna.
Skulpturen ble laget av Per Ung og Elena
Engelsen etter foto og viser Hanssen med
et hundespann.
Selv om den nasjonale markeringen
av 14. desember skjedde i Tromsø, ble
Amundsen og sydpolbragden behørig
markert ved Frammuseet på Bygdøy.
Dette belyses nærmere i en egen artikkel i denne utgaven av Polarboken. Blant
aktivitetene kan det nevnes at H.M. Kong
Harald avduket et monument over Roald
Amundsen og hans team, laget av kunstneren Håkon Anton Fagerås. Kongen
åpnet også museets nye sydpolsutstilling og la ned grunnsteinen for det nye
Gjøa-bygget. På uteområdet rundt Fram
og Norsk Maritimt Museum arrangerte
Frammuseet en polarfestival med rundt 20
boder med forskjellige polare produkter
og aktiviteter. Museet holdt et lukket arrangement innendørs med etterkommere
av mannskapene på Fram og Terra Nova
i 1910–14, og det var opptak til spesialsending på TV 2 fra Frams hoveddekk
med blant annet intervjuer av etterkommere og direktesending fra Sydpolen.

Statsministeren på Sydpolen
I perioden 12.–15. desember besøkte
statsminister Jens Stoltenberg Sydpolen for å markere at det var 100 år siden

Roald Amundsen og hans følge nådde
polpunktet, og for å framheve betydningen av Antarktis i forbindelse med globale
klimaendringer. “Det er viktig at polarnasjonen Norge markerer 100-års jubileet for
Amundsens ankomst til Sydpolen. Det er
viktig å vise at de menn som kom først til
Sydpolen var norske, og det er viktig at
vi tar vare på den arven, de tradisjonene
og den identiteten dette betyr for landet
vårt” sa Stoltenberg til TV 2.
Som en del av markeringene gikk
statsminister Jens Stoltenberg de siste
kilometerne inn til Sydpolen på ski sammen med Jan-Gunnar Winther, Stein P.
Aasheim og Børge Ousland. Ved det
seremonielle polpunktet holdt Stoltenberg tale og avduket en isskulptur av
Roald Amundsen, laget av Håkon Anton
Fagerås. Senere på dagen var det mottagelse for alle nordmenn som befant seg på
Sydpolen og en middag med amerikansk
deltagelse.
Statsministeren og direktør Jan-Gunnar
Winther fra Norsk Polarinstitutt snakket
også via satellittlink med H.K.H. Kronprins Haakon som deltok på den nasjonale markeringen i Tromsø. Overføringen ble vist på storskjerm på Stortorget
i Tromsø.
Denne artikkelen er et utdrag av sluttrapporten til styringsgruppen for NansenAmundsen-året 2011. Rapporten er på 46
sider og gir en oversikt over mangfoldet
av aktiviteter som ble gjennomført under
jubileumsåret.
Referanse til sluttrapporten: Janne
Schreuder og Gunn Sissel Jaklin 2012.
Nansen-Amundsen-året 2011. Norsk Polarinstitutt Rapportserie nr. 140.
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Frammuseet under
Nansen-Amundsen-året 2012
Av Geir O. Kløver
Geir O. Kløver er direktør på Frammuseet i Oslo. Han er redaktør for 13
bøker og kataloger om norsk polarhistorie utgitt av Frammuseet. Dette
inkluderer bl.a. dagbøkene fra Roald
Amundsens Sydpolsekspedisjon i åtte
bind fra 2011.
Fridtjof Nansens 150-årsdag og 100årsjubileet for erobringen av Sydpolen i
2011 har vært i planene til Frammuseet
de siste fem år, samtidig som en total
oppgradering av museet og planlegging,
finansiering og ferdigstilling av et nytt
vernebygg til Gjøa har vært og er Frammuseets viktigste prioritet. Etter hvert som
forberedelsene til byggesaken skred fram
ble vi raskt klar over at 2011 jubileene,
ferdigstilling av de nye utstillingene i
Framhuset og byggestart på Gjøabygget
kom til å skje i samme tidsrom. Dette ble
ansett som gunstig av hensyn til oppmerksomhet og finansiering av modernisering
og nybygg.

Modernisering av Frammuseet
Selv om Frammuseet i alle år har vært
et av de meste populære og best besøkte
museene i Oslo, har fasilitetene og
utstillingene i museet vært modne for
modernisering i mange år. Vi har mang
let publikumstoaletter, muligheter for å
sette seg med en kopp kaffe og noe godt
å spise, samt heis og rampe slik at også

bevegelseshemmede kunne få oppleve
alle utstillingene og komme om bord i
Fram. Den uisolerte bygningen gjorde
at vi hadde temperaturer ned mot 10
kuldegrader om vinteren og opptil 40
varmegrader om sommeren. Begge deler
har vært plagsomt både for de besøkende
og ansatte.
Oppgraderingen av museet startet i
2010 med å isolere tak og vegger, samt
å bytte ut alle vinduer i bygget fra enkelt
glass til isolerglass. Gulvet ble isolert mot
grunnen og rør for vannbåren gulvvarme
installert. Det gamle trappeløpet ble revet
og to nye, bredere, trapper montert, en
på hver sin side av bygget. I tillegg ble
det installert en romslig heis og montert
rullestolramper opp til dekket av Fram.
Gulvet i første etasje er utvidet og følger
nå formen til Fram. De besøkende kan nå
komme nærmere skuta, samtidig som det
er bedre plass til å manøvrere seg rundt i
museet. Over inngangspartiet er det støpt
to nye etasjer, samt at gulvet i andre og
tredje etasje bak i bygget er utvidet. Til
sammen har dette gitt 350 kvm ny utstil
lingsplass.
I de gamle utstillingene i museet kunne
man lese om ekspedisjonene i første
etasje, se midlertidige utstillinger i andre
etasje, og se gjenstander fra polferdene i
tredje etasje. I de nye permanente utstil
lingene er tekst, foto, film og gjenstander
integrert i en sammenhengende fortelling.
Alle utstillingene finnes på 10 språk, der
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Roald Amundsens ekspedisjoner. Ny utstilling i Frammuseet.

norsk og engelsk er integrert i panelene,
mens de øvrige åtte språk (tysk, fransk,
spansk, italiensk, russisk, kinesisk, japansk og koreansk) velges på en skjerm.
Hvert utstillingspanel inkluderer sentrale
fotografier fra ekspedisjonene, mens
besøkende som har god tid kan se ytterligere fotografier og film på en integrert
skjerm. Montre med relaterte gjenstander
følger utstillingsteksten.
De nye permanente utstillingene i
Frammuseet inkluderer:
Tredje etasje
* Tidlig utforskning av Arktis.
* Introduksjon til Fridtjof Nansen og
kryssingen av Grønland.
* Første Fram-ferd.
• Byggingen av Fram (med animasjon som viser konstruksjonen).

*
*
*
*
*

• Teori og forberedelser.
• Ferden.
• Vitenskap.
• Livet om bord.
• En 20 kvm modell av Fram i isen.
• Nansens og Johansens ferd		
mot 86014’ N og Johansens 		
originale kajakk.
Fridtjof Nansens liv.
Vitenskap i polområdene.
Presentasjon av vitenskapsmennene
på de norske ekspedisjonene.
Navigasjon i polområdene.
Presentasjon av navigatørene på
Fram, Gjøa og Maud.

Andre etasje:
* Tidlig utforskning av Antarktis.
* Introduksjon av Roald Amundsen
og Gjøa-ekspedisjonen.
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* Sydpolsekspedisjonen.
• Introduksjon og teori.
• Ferden sydover med Fram.
• Livet i Framheim (med 7 ulike
filmer).
• Kokken Adolf H. Lindstrøm.
• Sledeekspedisjonen.
• Kappløpet med Robert F. Scott.
• 8 kvm modell med Scotts 		
motorslede.
• Polpunktet med sydpolsteltet.
* Roald Amundsens andre ekspe-		
disjoner.
* Presentasjoner av alle de andre 		
”polarheltene”:
• Første Fram-ferd.
• Andre Fram-ferd.
• Tredje Fram-ferd.
• Pionerene (CA Larsen, HJ Bull,
Eivind Astrup og Carsten 		
Borchgrevink).
• Mennene bak (brødrene Ringnes,
Axel Heiberg, Svend Foyn, Don
Pedro Christophersen og Lars 		
Christensen).

• Hundene.
I tillegg inneholder det ”nye” Frammuseet:
* Et spektakulært nordlys lyd og 		
lysshow fra dekket av Fram hvert
20 min.
* En 70 kvm polarsimulator der 		
temperaturen er minus 10 grader
og de besøkende får oppleve tre
ulike scener fra en mislykket ekspedisjon til polare strøk.
* Explorers’ Club, et galleri med 		
fotografier fra polferdene og 		
muligheter for presentasjoner 		
og mottagelser for 50-70 personer.
* En helt ny butikk med 250-300 		
ulike polarrelaterte bok- og 		
filmtitler.
* Framheim kafé med 80 sitteplasser.
* Nytt toalettanlegg for publikum.
Nyåpningen av Frammuseet har vært
en stor suksess blant publikum. De besøkende har på www.tripadvisor.com

H.M. Kong Harald og Frammuseets direktør Geir O. Kløver under nyåpningen av Frammuseet
på Fridtjof Nansens 150-årsdag.
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med fantastiske tilbakemeldinger rangert
Frammuseet som den største museumsopplevelsen i Oslo, samtidig som VG
skriver at når man inkluderer inngangsbilletter, kaffe og enkel bespisning, er
Frammuseet billigst av de store museene
i Norge, 25% billigere enn nærmeste
konkurrent.

Vernebygget for Gjøa
I mai 2009 inngikk Norsk Sjøfartsmuseum og Frammuseet en avtale hvor
Frammuseet overtok Gjøa. Nå skulle hun
endelig få sitt eget hus etter 100 år ute
i USA og Norge. Dette gir også Fram-

museet mulighet til å utvikle et mer
helhetlig norsk polarmuseum og sikre
Gjøas fremtid som kulturminne. Det er
også med på å videreutvikle Bygdøy som
norsk maritimt kultursentrum. I denne
forbindelse uttalte Riksantikvaren: ”På
bakgrunn av fartøyets historie, som det
første gjennom Nordvestpassasjen, er det
av nasjonal betydning at fartøyet sikres
som et maritimt kulturminne for kommende generasjoner. Dette gjøres best ved
at det oppføres et vernebygg som hindrer
den nedbrytning som naturlig vil skje
når et fartøy utsettes for vekslende værforhold, ferskvann, frost og sol gjennom
hele året”. Byggingen av et vernebygg

Tegning av det nye vernebygget for Gjøa (t.v.) og Framhuset (t.h.).
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ble også støttet av Byantikvaren i Oslo.
Bystyret i Oslo ga i et enstemmig vedtak
i juni 2011 tillatelse til å oppføre vernebygget på kommunal tomt i tilknytning
til Frammuseet. Vedtaket ble innklaget til
Fylkesmannen i Oslo av Kon-Tiki museet,
men klagen ble ikke tatt til følge. H.M.
Kong Harald la ned grunnsteinen til vernebygget under sydpolsmarkeringen på
Frammuseet den 14. desember 2011.
Som tegningen på foregående side
viser, er vernebygget bygget ca 30 meter
nordvest for Framhuset. Under bakken
er en 30 meter lang og fem meter bred
kulvert (Nordvestpassasjen) som binder
byggene sammen. Frammuseet vil altså

også i fremtiden kun ha én inngang.
Det nye bygget vil i tillegg til Gjøa ha
følgende innhold:
* Kinosal.
* Klasserom/grupperom.
* Sal for midlertidige utstillinger.
* Kontorer for museets ansatte.
* Lager.
* Nye permanente utstillinger.
• Utforskningen av Nordvest-		
passasjen før Amundsen (14971903).
• Gjøa-ekspedisjonen.
• Franklin-ekspedisjonen og de 		
påfølgende lete-ekspedisjonene.
• Nansen og Grønland.

Roald Amundsens luftekspedisjoner skal også formidles i Gjøabygget.
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Frammuseet 10. oktober 2011.

• Eivind Astrup.
• Otto Sverdrup og Den andre 		
Fram-ferd.
• Maud-ekspedisjonen.
• Amundsens luft-ekspedisjoner.
• Gjøahavn og Nordvestpassasjen i
dag.
• Nordområdene i dag; moderne
polarforskning, utfordringer i nord,
urbefolkning, klima og miljø, 		
tilgang til råvarer og isfrie sjøveier,
osv.

Finansiering av vernebygg for
Gjøa og modernisering av
Frammuseet
Budsjettet for moderniseringen av Frammuseet og vernebygget for Gjøa er på
95 millioner kroner. Gjennom flere års
overskudd har Frammuseet bygget opp en
egenkapital på nesten 20 millioner som i
sin helhet er investert i moderniseringen.
Vi har i tillegg de tre siste årene søkt stat
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og kommune om en engangstøtte på til
sammen 30 millioner til nybygg og bevaring av Gjøa. Med tanke på hvor viktig
norsk polarhistorie har vært for utviklingen av det moderne Norge, hvor sentralt
nordområde-temaene er for det norske
samfunn i dag, og hvor viktig Frammuseet er som turistdestinasjon har vi fått
bare godvilje fra politikere og byråkrater
i stat og kommune. Men vi har så langt
fått avslag på alle våre søknader om økonomisk støtte. Selv i budsjettene for 2013
var ikke bevaring av Gjøa og oppføring
av vernebygget prioritert. Kulturdepartementet har hevdet at de må få mer penger
til sitt budsjett hvis Gjøa skal prioriteres.
Statens siste bidrag til utviklingen av
Frammuseet og bevaring av Fram kom i
1935. Da fikk vi 19.000 kroner til delvis
finansiering av kobberplatene på Framhusets tak. Siden 1935 har Frammuseet
klart seg fint på egne inntekter fra billetter og butikksalg, i tillegg til dugnad

Det blir mye spennende for både barn og
voksne i Frammuseets nye bygg.

fra styret og andre entusiaster. Det har
derfor aldri vært behov for å søke om
driftsstøtte til museet. Redaktør Arne
Strand sa på lederplass i Dagsavisen på
sydpolsdagen i fjor at det er betenkelig
at statsminister Stoltenberg soler seg
i glansen av polfarerne samtidig som
Kulturdepartementet på nytt har avslått
Frammuseets søknad om bevaring av
Gjøa. Strand mener det er positivt at
Frammuseets ledelse er mer standhaftige
enn de fleste, men hvor langt må vi gå
for å bli hørt? Staten er ellers en flittig
benytter av Frammuseet ved statsbesøk
og andre anledninger hvor vår stolte
polarhistorie skal fremmes for viktige
besøkende. Senest i september i år var
statsrådene Gahr Støre, Berg-Hansen og
Solhjell om bord på Fram, Norges første
spesialbygde forskningsskip, for å informere om at regjeringen nå skal investere
1,4 milliarder i nytt skip for forskning i
polare strøk. Det er derfor gledelig at det
nå på tampen av året 2012 har vært hyppig dialog med Kulturdepartementet og

Utenriksdepartementet om Gjøabygget.
Kanskje får vi en løsning før årets slutt.
Dette vil i såfall også gjøre arbeidet mot
det private næringslivet lettere, da en slik
satsing bør være et samarbeid mellom det
offentlige og det private. Uten støtte fra
private ville det vært umulig å sikre Gjøa
for fremtiden. Bergesens allmennyttige
stiftelse har gitt 25 millioner til prosjektet,
Det norske Veritas 10 millioner, Solfjell
AS 2,5 mill. og Øie AS 2 mill. Det ser
nå endelig ut til at prosjektet kommer i
havn og vi kan få en eventuell storslagen
åpning av vernebygget i juni 2013.

Jubileumsaktiviteter ved Frammuseet
Parallelt med arbeidet med modernisering og nybygg organiserte Frammuseet
en rekke aktiviteter direkte relatert til
jubileene. Dette inkluderer:
Midlertidige utstillinger
Frammuseet har (hatt) seks midlertidige
utstillinger i eget hus i forbindelse med
jubileet.
Antarctic Pioneers
Som en innledning til Sydpolsjubileet
presenterte Frammuseet en stor utstilling
om Roald Amundsen og Belgica-ekspedisjonen. Den inkluderte også informasjon
og fotografier om alle ekspedisjoner til
Antarktis mellom 1895 og 1910, i tillegg
til fotografier fra dykkingen på Belgica
utenfor Harstad. Utstillingen ble åpnet av
barnebarnet til ekspedisjons-leder Adrien
de Gerlache. Utstillingen består av 77
plansjer på lerret i format 100 x 150 cm.
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Cold Recall
På forespørsel fra publikum ble Frammuseets utstilling fra 2009, Cold Recall
– Reflections of a Polar Explorer, hengt
opp igjen i museet i perioden november
2010 til oktober 2011. Denne utstillingen inneholder Roald Amundsens eget
foredrag og håndkolorerte glasslides fra
Sydpolsekspedisjonen på 60 lerret i format 100 x 150 cm.
Nansen
I forbindelse med Nansens 150-årsdag
produserte Frammuseet en helt ny utstilling om Fridtjof Nansens liv og virke,
med fokus på alle hans ”ikke-polare”
fagområder og aktiviteter. Utstillingen ble
produsert på 60 plexiglassplater i format
100 x 200 cm med baklys. Utstillingen
stod fra 10. oktober 2011 til februar 2012
og vil senere bli vist igjen i Gjøabygget.
Gerry Hofstetters fotoprojeksjoner på
isfjell fra Grønland
Etter flere års forberedelser dro den sveitsiske lyskunstneren Gerry Hofstetter til
Grønland sommeren 2011 for å prosjektere på isfjell en rekke av Frammuseets
fotografier fra Nansens og Amundsens
ekspedisjoner. Resultatet ble spektakulært
og kunne sees i en egen utstilling på Frammuseet fra 10. oktober til 1. desember
2011. Fotografiene har siden da blitt vist
på rotasjon i Fram-museets ”Explorers´
Club” og er hengt opp i Frammuseets
nye kafé.
Norske samtidskunstnere tolker Roald
Amundsens sydpolsdagbøker
Frammuseet har utfordret de norske samtidskunstnerne Tore Hansen, Ulf Nilsen,
og Håvard Vikhagen til å la seg inspirere

av Roald Amundsens sydpolsdagbøker
og produsere en serie malerier basert på
disse. Utstillingen av 17 malerier åpnet i
februar 2012 og ble tatt ned i april 2012.
Åtte malerier ble solgt, fem er i kunstnernes eie. Utstillingen skal videre til
USA høsten 2012 og vinteren 2013.
Robert F. Scott and the Terra Nova 		
Expedition 1910 – 13
Frammuseet har i samarbeid med Scott
Polar Research Institute laget utstillingen ”Robert F. Scott and the Terra Nova
Expedition 1910 – 13”. Den ble åpnet på
Frammuseet i juni 2012 og vil stå til
sommeren 2013. Utstillingen består av
30 plansjer i plexiglass med baklys i format 100 x 200 cm. I tillegg var en rekke
gjenstander, akvareller og dokumenter fra
ekspedisjonen lånt fra SPRI i perioden
juni – august 2012.
Vandreutstillinger
Frammuseet har i forbindelse med jubileet
hatt fire vandreutstillinger på ”veien”.
De aller fleste av disse har vært i regi
av norske utenriksstasjoner. De ulike
ambassadene har laget sine egne åpningsarrangementer til utstillingene, eller lagt
utstillingene til andre begivenheter. Vi har
ikke full oversikt over alle land og byer
hvor utstillingene har vært. Frammuseet
har deltatt med foredragsholdere ved
åpningen av flere av disse utstillingene.
Norge
* Cold Recall – Reflections of a Polar
Explorer - Norsk maritimt museum.
* Fridtjof Nansen – Scientist and 		
Humanitarian - Røros.
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Frammuseet feiret sitt 75-årsjubileum 20. mai 2011.

Danmark
* Cold Recall – Reflections from the
South Pole i København (Schaeffer
gården) og i Knud Rasmussens Hus.
Utstillingen dro videre til Jylland
høsten 2012.
Finland
* Fridtjof Nansen – Scientist and 		
Humanitarian i Helsinki, Jacobstad
og andre byer.
Island
* Cold Recall – Reflections from 		
the South Pole i Reykjavik.
* Fridtjof Nansen – Scientist and 		
Humanitarian i forbindelse med
utenriksminister Støres besøk.
Belgia
* Antarctic Pioneers i Boon ved 		
Brussel. Vises i hele 2012.

Frankrike
* Cold Recall – Reflections from 		
the South Pole (fransk versjon) i
Paris.
* Fridtjof Nansen – Scientist and 		
Humanitarian (fransk versjon) i 		
Paris.
Irland
* Cold Recall – Reflections from 		
the South Pole i Dublin og ved 		
Shackleton School i Athy.
Italia
* Fridtjof Nansen – Scientist and 		
Humanitarian (italiensk versjon) i
Milano, Genova, Trieste, Torino og
Roma.
Portugal
* Egen utstilling laget av Ambassaden
om Amundsens opphold på Madeira
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med fotografier og dokumenter fra
Frammuseet. Har vært i Lisboa og
Funchal.

Manitoba, Gjoa Haven, Iqaluit, 		
Whitehorse, London (Ontario) og
skal til flere byer. Mindre utgaver
av utstillingen har vært i Ottawa og
Montreal.

Russland
* Fridtjof Nansen – Scientist and 		
Humanitarian (russisk versjon) i
Moskva og St. Petersburg.

Chile
* Cold Recall – Reflections from the
South Pole (spansk versjon) i 		
Santiago.

Spania
* Cold Recall – Reflections of a Polar
Explorer (spansk versjon) i Madrid
og Bilbao og skal videre til Valladolid og Burgos, kanskje også Gijón.

Cuba
* Cold Recall – Reflections from the
South Pole (spansk versjon) i 		
Havana.

Storbritannia
* Cold Recall – Reflections from the
South Pole i Cardiff og Swansea.
* Roald Amundsen. Egen utstilling
ved Scott Polar Research Institute i
Cambridge med gjenstander og 		
fotografier fra Frammuseet. Dette er
den første egne utstilling om Roald
Amundsen i England.

Mexico
* Cold Recall – Reflections from the
South Pole (spansk versjon).
Uruguay
* Cold Recall – Reflections from the
South Pole (spansk versjon) i 		
Montevideo.

Sveits
* Fridtjof Nansen – Scientist and 		
Humanitarian i Geneve i forbindelse
med overrekkelsen av Nansen 		
Humanitarian Award.
Ukraina
* Fridtjof Nansen – Scientist and 		
Humanitarian (ukrainsk versjon) i
Kiev og andre byer.
Argentina
* Cold Recall – Reflections from the
South Pole (spansk versjon) i 		
Buenos Aires og andre byer.
Canada
* Cold Recall – Reflections from the
Northwest Passage i Vancouver,

USA
* Cold Recall – Reflections from the
South Pole i Minneapolis, Seattle,
og en rekke andre byer.
* Fridtjof Nansen – Scientist and 		
Humanitarian i Washington DC.
Utgivelser
Frammuseet har i jubileumsperioden
utgitt følgende bøker:
* Roald Amundsens sydpolsdagbøker
(norsk og engelsk).
* Thorvald Nilsens sydpolsdagbøker.
* Olav Bjaalands sydpolsdagbøker.
* Sverre Hassels sydpolsdagbøker.
* Hjalmar Johansens sydpolsdag-		
bøker.
* Kristian Prestruds sydpolsdagbøker.
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* Hjalmar Fredrik Gjertsens sydpolsdagbøker.
* Mannskapets sydpolsdagbøker.
Inkluderer dagbøkene til Oscar
Wisting, Helmer Hanssen, Jørgen
Stubberud, Martin Rønne, Ludvig
Hansen, Alexander Kutschin, Adolf
Schroer og Christian Doxrud.

desember med påfølgende middag på
dekket av Fram. Foreleser i 2012 er
Roland Huntford.
Andre prosjekter

Til sammen inkluderer disse mer enn
2000 sider med ny informasjon og flere
hundre upubliserte fotografier fra Sydpolsekspedisjonen. Samtlige titler blir
gitt ut på engelsk i løpet av 2013. I 2013
kommer også en utvidet utgave av Roald
Amundsens dagbok, som både korrigerer
transkripsjonsfeil i den opprinnelige utgaven og inkluderer mer informasjon og
enda flere fotografier, originale kart og
dokumenter.
Frammuseet har videre utgitt tre spesialutgaver av boken ”Cold Recall” for
henholdsvis Utenriksdepartementet og
ambassadene i København og Ottawa,
samt en italiensk utgave av ”Fridtjof
Nansen – Scientist and Humanitarian”
for ambassaden i Roma.
Forelesninger
I tillegg til å ha holdt presentasjoner
og forelesninger i en rekke land, har vi
avholdt fire Nansen-forelesninger ved
museet. Dette arbeidet vil fortsette når
vårt nybygg, med egen forelesningssal,
står ferdig. Foredragsholdere i 2011 har
vært Roland Huntford, Carl Emil Vogt,
Karen Helle og Ortwin Bock.
14. desember 2012 starter Frammuseet den første Amundsen-forelesning.
Forelesningene skal holdes hvert år på
Frammuseet på sydpolsdagen den 14.

Etterkommere av polfarerne
Frammuseet har hatt en rekke arrangementer primært rettet mot etterkommerne
av sydpolsfarerne med andre inviterte
gjester i tillegg. Dette inkluderer:
* 100-årsfeiring for Frams avreise
fra Svartskog, 6. juni 2010. Ca 100
gjester inkludert to døtre av polfarerne på 96 og 104 år.
* 100-årsfeiring for møtet mellom
Fram og Terra Nova i Hvalbukta,
3.-4. februar 2011. Deltagere var
etterkommere fra både Fram og
Terra Nova.
* Sydpolsjubileet på Frammuseet 14.
desember 2011, med 120 etterkommere av de fleste ekspedisjonsmedlemmer på Fram og 50 etterkommere fra Terra Nova. Fra britisk side
deltok bl.a. familiene til Scott, Evans,
Oates og Wilson.
Sydpolsfeiringen
Sydpolsjubileet ble feiret med at H.M.
Kongen foretok avdukning av det nye
nasjonalmonumentet for Roald Amundsen og hans menn på Bygdøynes, nedla
grunnstein for Gjøabygget og åpnet den
nye sydpolsutstillingen. I samarbeid med
TV2 og Nordic Stories ble det gjennomført en live TV-sending på TV2 fra Frammuseet. Denne siste ble sendt i reprise
to ganger. TV-sendingen ble det eneste
prosjektet i hele jubileumsperioden som
nådde hele nasjonen.
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Dagbøkene
Nordic Stories og TV2 i samarbeid med
Frammuseet produserte en times dokumentar om Sydpolsekspedisjonen basert
på Frammuseets dagboksutgivelser. Programmet ble vist på TV2 21. desember
2011. Frammuseet har dvd-rettighetene
til programmet og vil gi ut denne i 2013.
Jubileumsfrimerker
Jubileumsfrimerkene med tema Nansen
og Amundsen ble lansert under et eget
frokostarrangement på Frammuseet 23.
april 2011.

Race to the End
Frammuseet har bidratt med fotografier,
gjenstander og konsulenthjelp til American Museum of Natural Historys store utstilling om kappløpet mellom Amundsen
og Scott. Utstillingen var i New York i
2010, i Genova 2011, skal videre til Lyon
og Vancouver, og vil sannsynligvis turnere
verden de neste 10-20 år.
Universitetet i Oslo
Frammuseet har i tillegg hatt det administrative ansvaret for Universitetet i
Oslos Nansen-utstilling.

Frammuseet 75 år
Frammuseets 75-årsdag ble feiret med
pomp og prakt den 20. mai 2012.
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Det nye Nasjonalmonumentet over Roald
Amundsen på Bygdøynes
Av Olav Orheim
Olav Orheim er utdannet glasiolog
og tidligere direktør for Norsk Polarinstitutt. Han er nå leder for Komiteen
til Bevarelse av Polarskibet Fram,
Roald Amundsens Minnefond og for
juryen for Nasjonalmonumentet.
Som kjent forsvant det franske flyet
Latham med Roald Amundsen og fem til
om bord i juni 1928 under en leteaksjon
etter luftskipet Italia, som hadde havarert
i Nordishavet. Med sterk støtte fra aviser
ble det høsten 1928 satt i gang en nasjonal
aksjon for å opprette et fond som skulle
hedre Amundsens store polarinnsats.
Innsamlingen skjedde i en nasjonal glød
av beundring for Amundsen, og innbrakte
nesten en halv million kr, som var mye
penger den gang.
Stiftelsen Roald Amundsens Minnefond ble formelt opprettet på Sydpoldagen
14. desember 1928. Det fikk et styre med
representanter fra pressen, forskningen
(Universitetet i Oslo) og Norsk Aeroklubb.
Styret kunne disponere de innsamlete
midlene til to formål
1) etablering av et nasjonalmonument
over Roald Amundsen, og
2) finansiere polarforskning basert på
avkastningen fra fondet.
I årene som fulgte brukte Stiftelsen
fondets avkastning til å støtte polarforskning og andre aktiviteter som ikke
naturlig ble finansiert av det offentlige.
Fondets kapital ble således etterhvert

relativt mindre betydningsfull, siden
avkastningene i svært liten grad var
tillagt kapitalen. Etterhvert kom det også
til andre store finansieringskilder av
polarforskning.
Siden formål 1) ikke var gjennomført,
og fondet nå betydde lite for formål
2) besluttet Stiftelsens styret på møte
5 april 2002 å omdanne fondet med
formål å bruke opp alle midlene til
å få reist et nasjonalmonument over
Roald Amundsen i Oslo by, som skulle
stå ferdig til 100-års-dagen for Sydpol-erobringen, og deretter legge ned
Stiftelsen. Bak vedtaket sto Fredrik
Th. Bolin, styreleder, Olav Orheim,
nestleder, og styremedlemmene Alv
Egeland, Lauritz Sømme, Olav F. Aamoth
og Susan Barr.
Et nytt styre bestående av Fredrik
Bohlin, Susan Barr, Erling Eriksen
som forretningsfører og meg som leder
fikk ansvar for først å plassere midlene
fornuftig og så la fondet «sove» i fem
år. Midlene syntes i minste laget for å få
laget et standsmessig minnesmerke, men
heldigvis besluttet Framkomiteen i møte
12.6.2002 å bevilge et beløp til formålet
likt det som allerede forelå. Dermed
hadde Stiftelsen i 2002 vel en million
i kapital, som gjennom de neste årene
vokste til mer enn det dobbelte.
Allerede i 2002 var det kontakt med
Oslo kommune om saken, som ga positive
signaler til tiltaket. En ide den gangen var
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Det klassiske bildet fra Sydpolen tatt av Olav Bjaaland. Bildet ble opprinnelig tatt i svart/hvitt.
Amundsen fikk det senere fargelagt for bruk i hans foredrag. (Kilde: Frammuseet).

å realisere monumentet i sentrum, kanskje
som en pendant til et monument over
Nansen, som også da var under diskusjon.
Men ingen beslutninger ble tatt.
I 2008 tok så de tre gjenværende
styremedlemmer (Bohlin var gått bort)
fatt på oppgaven med å få reist et nasjonalt
minnesmerke over polarhelten. Kontakt
ble tatt med Norsk Billedhoggerforening
som var umiddelbart positiv til å avholde
en konkurranse. Oslo kommune var
også positiv selv om det tok tid å få
avklart om de ville motta gaven og
hvor den burde stå – det er åpenbart at
nye slike tiltak i det offentlige rom ikke
alltid er like lett å passe inn. Men til
slutt konkluderte byråden for kultur og
utdanning i januar 2010 med forslag om
at Oslo kommune ønsket å motta Roald

Amundsens minnesmerke med takk, og
at minnesmerket, plassert på Bygdøynes
på NMMs eiendom, skulle registreres i
Kulturetatens kunstverkdatabase. Deretter
gikk det meste i fint tempo.
Nøyaktig plassering ble vedtatt på
befaring 10. februar 2010 med grunneier,
Norsk Maritimt Museum. Tilstede var
foruten vi tre styremedlemmer: Arve
Bringaker fra Billedhoggerforeningen,
Geir Kløver fra Frammuseet, og fire fra
NMM inkl. direktør Knut Nygaard og
styreleder Petter Omtvedt. Vi ble enig
om å plassere monumentet på NMMs
eindom på sjøsiden av båthallen. (Endelig
plasssering ble noen meter lengre sør.)
Program for konkurranse om et minnesmerke over Roald Amundsen ble i
sin helhet lagt ut på Billedhogger-
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foreningens nettsider 22. mars 2010, og
dagen etter sto utlysningsannonsen for
konkurransen på trykk i ”Billedkunst” nr.
2, 2010. Alle norske kunstnere og norske
kunstnere bosatt i utlandet ble invitert til
å delta i konkurransen.
Programmet anga at Stiftelsen hadde
godkjent en ramme på kr 1.7500.000
for utførelsen av monumentet. Summen
inkluderte kunstnerens honorar, teknisk
fremstilling av skulpturen, frakt og
montering. I tillegg kom grunnarbeidet
på stedet. Premiene var satt til
1. premie		
kr. 50 000
2. premie 		
kr. 30 000
3. premie		
kr. 20 000
Anonyme utkast skulle leveres innen
24. september til Frammuseet, og bestå
av bl.a. modell i målestokk 1:5, detalj i
full målestokk, beskrivelse av intensjoner
og budsjett.

Juryen besto av Susan Barr og Olav
Orheim fra Stiftelsen, Peder Figenbaum
fra NMM, og John Audun Hauge,
Istvan Lisztes og Nils Aasland fra Norsk
Billedhoggerforening.
Sekretær var Arve Bringaker, Intendant i Norsk Billedhoggerforening, med
bistand av forretningsfører Erling Eriksen
fra Stiftelsen. Orheim ledet juryen. Ved
fristens utløp var det innkommet i alt
30 ukast. Juryen godkjente alle utkast
i henhold til de krav som ble stilt i
konkurranseprogrammet.
Juryen hadde sitt avsluttende møte 5.
oktober 2010. Juryen besluttet å tildele
to 3. premier for å vise mangfoldet i
forslag, men det var samtidig enighet om
at det var en klar vinner. Tildeling av alle
premiene var enstemmig, og etter åpning
av navnekonvoluttene var resultatet som
følger:

H.M. Kong Harald avduker monumentet (Foto: Robert Kakagiri).
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Nasjonalmonumentet, med alle figurene vendt mot sør. (Kilde: Frammuseet).

1. premie tildeles Håkon Anton Fagerås.
Kunstneren har tatt utgangspunkt i
det berømte autentiske fotografiet fra
markeringen av at målet er nådd. Ikke
med fire personer uten fotograf, men med
alle fem som kom helt frem til Sydpolen.
De fem deltakerne er jevnbyrdig fremstilt,
men med Amundsen i sentrum. Alle er
fremstilt i naturlig størrelse stående på
hver sin steinplate. Granittplatene har
form etter lengdegradene som snevrer seg
inn mot polpunktet, og kan også minne
om isen og dens sprekker. Det er også
positivt med kontrasten mellom bronse
og stein som får frem noe av autensiteten
i fotografiet, mørkt mot lyst. I sin helhet
er utkastet monumentalt uten å være
pompøst. Figurene har nådd sitt mål, men
står allikevel alene og gir inntrykk av en
enkel ærbødighet: målet er nådd. Juryen
bifaller også at målet er nådd i fellesskap
og at motivet ikke er en tradisjonell
løsning med Roald Amundsen stående
alene som helt på en høy sokkel.

2. premie: Asbjørn Høglund. Utkastet
viser den noe yngre Roald Amundsen. Figuren er friskt modellert og har
en tydelig dynamikk. Posituren har
en original, selvstendig utforming.
Sokkelløsningen er noe uklar. Som ide
og i sin helhet har utkastet ikke samme
innholdsdimensjon som 1. premie.
3. premie: Tomasz Boncza-Ozdowski.
Utkastet imponerer med gode tekniske
og estetiske kvaliteter, men koblingen til
Amundsen er svak og det vil bli praktisk
vanskelig gjennomførbart med hensyn
til bl.a. valget av materiale ved utemontering.
3. premie: Gunnar Torvund. Utkastet
har, med sin kontrast mellom den store
flaten og det lille åpne bildet, en vakker,
spennende og original ide. Utkastets
manglende tre-dimensjonalitet vil fungere
dårlig ute på påtenkt område og skaper
et motsetningsforhold mellom for-og
bakside.
Alle modellene ble utstilt på Fram-
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Nasjonalmonumentet med Frammuseet bak. Som man ser fra bildet har monumentet blitt så
populært som fotoobjekt at det er stor slitasje på gresset foran. Dette gresspartiet blir derfor
nå erstattet med grus. (Kilde: Frammuseet).

museet, der resultatet av konkurransen
ble presentert. Selv om Fagerås var en
relativt ung kunstner var han forlengst
godt kjent innenfor det kunsfaglige
miljøet, og han hadde tidligere modellert
Nansen. Jeg gjorde meg den refleksjonen
at hadde dette nasjonalmonumentet
blitt laget i 1928 hadde det kanskje hatt
Roald Amundsen på en høy sokkel.
Nå ble det istedet en understreking av
fellesskapet, og han var kommet ned på
det menneskelige plan. Det syntes med en
gang trolig at dette monumentet vil bli en
attraksjon for besøkende på Bygdøynes,

som kunne la seg fotografere sammen
med sydpolfarerne, og barn kunne
kanskje t.o.m. klatre opp på personene,
som skulle støpes i bronse.
Gjennom det påfølgende året arbeidet Fagerås frem skulpturene, og jurymedlemmer beså arbeidet etterhvert
som det skred frem. Fundamentene kom
på plass, og 14. desember 2011 kunne
H.M. Kong Harald avduke monumentet,
helt etter planen. Det eneste som vi ikke
hadde kontroll over var været – det blåste
skikkelig den dagen, så uteseansen ble
noe kortere enn opprinnelig planlagt.
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Den japanske antarktisekspedisjonen i 1912
Av Susan Barr
Susan Barr er seniorrådgiver
i polars aker hos Riksantikvaren.
Hun har arbeidet med polarhistorie
og kulturminnevern siden 1979 og
har publisert bøker og artikler om
emnene. Hun er styremedlem i Norsk
Polarklubb.
Det har vært mange markeringer i anledning 100-års jubileene for de berømte
antarktisekspedisjonene til Roald Amundsen og Robert F. Scott, som nådde Sydpolen i henholdsvis desember 1911 og
januar 1912. Langt mindre kjent utenfor
Japan er Nobu Shirases ekspedisjon, som
møtte Fram i Hvalbukten i januar 1912
og som skal ha gjennomført den raskeste
sledereisen på Barrieren noensinne under

Nobu Shirase.(Foto fra Wikipedia).

sin såkalte “Dash Patrol” sørover fra
Hvalbukten til 80° S.
Det er to grunner til at denne ekspedisjonen har vært så lite kjent. For det
første ble den fullstendig overskygget av
dramaet omkring Amundsen og Scott –
Sydpolen ble nådd og Scott og hans menn
døde og etterlot en heroisk fortelling.
Shirase og hans ekspedisjon oppnådde
svært lite annet enn å bevise at japanere
også kunne operere i Antarktis, noe som
selvsagt betydde mye i hjemlandet, men
ikke internasjonalt. Men hovedgrunnen er
at ekspedisjonsberetningen frem til nå har
vært lite tilgjengelig for et ikke-japansklesende publikum. Riktignok publiserte
Ivar Hamre, en norsk hvalfangstkaptein
som kunne japansk, i 1933 en artikkel
om ekspedisjonen i Geographical Journal
(Hamre 1933), men det er ikke sannsynlig
at mange i dag har kjennskap til den.
I anledning 100-års markeringen i
Japan fikk den Shirase Antarctic Expedition Supporters’ Association utgitt Hilary
Shibata og Lara Dagnells oversettelse
av ekspedisjonsrapporten Nankyokuki
Tanken (Antarktisk ekspedisjon) fra 1913
(Shibata og Dagnell 2011).
Det har vært en formidabel oppgave å
trenge igjennom den originale teksten fra
tidlig på 1900-tallet. Oversetterne forteller at teksten inneholdt mange kinesiske
skrifttegn som gikk ut av bruk i 1946,
da det japanske utdanningsministerium
reduserte antall tegn i skriftlig japansk fra
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4000 til 1850. I tillegg ble stedsnavn og
navn på personer som ekspedisjonsmedlemmene hørte underveis ofte misforstått
og gjengitt på den måten japanerne mente
å ha oppfattet dem.
Beretningen her er i hovedsak utarbeidet fra denne oversettelsen. I tillegg
ble artikkelforfatteren invitert til en stor
Shirase-konferanse i Tokyo i februar
2012, for å presentere Amundsens sydpolekspedisjon, og fikk i den forbindelse
anledning til å besøke Shirases fødested
og museum i Nordvest-Japan.

Ltn Nobu Shirase (1861–1946)
– en japansk polarhelt
Selv om resultatene ikke helt kan sammenlignes, er det flere paralleller mellom
Shirases polare ambisjoner og Amundsens. I 15-årsalderen ble Amundsen dypt
inspirert av John Franklins heroiske
lidelser i det nordlige Canada. Shirase
var ti år gammel da han ble inspirert av
det samme. Begge mennene bestemte seg
da for at de ville bli polare oppdagere og
begge satset mye på å nå målet.
Nobu Shirase ble født 13. juni 1861 i
familiens Jorenji-tempel i Akita, på nordvestkysten av Japans hovedøy Honshu.
Han var tiltenkt et liv som buddhistmunk,
men valgte i stedet å gå inn i hæren. Med
en ekspedisjon til Nordpolen for øyet deltok han på kaptein Shigetada Gunjis ekspedisjon i 1893 for å utforske Kurilene,
den langstrakte øygruppen mellom Japan
og Kamtsjatka-halvøya. Ekspedisjonen
overvintret i en hule under dårlige forhold
og ti av deltagerne døde. Imidlertid valgte
Shirase å bli et år til, sammen med fem
nye deltakere, og tre av disse døde av

skjørbuk før de ble hentet i august 1895.
Det var ikke denne nokså negative
opplevelsen som fikk Shirase til å oppgi
nordpolsplanene. I likhet med Amundsen
var det nyheten som kom i 1909 om at
Cook og Peary hevdet å ha nådd Nordpolen som endret Shirases ambisjon fra
nord til sør. (Informasjonen over er hentet
fra Shirasemuseet).

Planlegging av
sydpolekspedisjonen
Tidlig i 1910 var Shirase i gang med
å forsøke å finne sponsorer til sin
sydpolekspedisjon. I Japan var det en
følelse av at nasjonen ble betraktet i
Vesten som underlegen. Shirase spilte på
denne følelsen i sin søknad til regjeringen
om økonomisk støtte. Hans ekspedisjon
skulle bidra til at Japan kunne “… utvide
nasjonens territorier og bli en rik og
mektig nasjon”. Parlamentet bevilget
midler, men regjeringen nektet å utbetale
dem. Shirase måtte henvende seg til
private og dette førte til etableringen av
støtteorganisasjonen Shirase Antarctic
Expedition Supporters’ Association.
Problemer med støtte og finansiering
forsinket ekspedisjonen, og det var ikke
før midt i september at et passende skip
ble ervervet, Daini Hoko-maru som
var blitt sjøsatt tidligere samme år som
serviceskip for de nordlige fiskeriene.
Skipet på 204 tonn (Fram var opprinnelig
på 402 tonn og ble øket til 510 tonn
etter ombygging til 2. og 3. ferd) ble
omdøpt Kainan maru (kai = åpen, nan
= syd, maru i en slik forbindelse = skip.
Oversatt tidligere til engelsk som Boat to
open the south, eller Southern Pioneer).
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Nobu Shirases grav. (Foto Susan Barr).

Shirase hadde håpet å få flere vitenskapsmenn med på ekspedisjonen. Men
til tross for hundrevis av søkere var det
bare to med vitenskapelig bakgrunn og
en av disse trakk seg i siste liten. Tilbake var Terutaro Takeda med tittelen
sjefsforsker. Shirase hadde også planlagt
å få med hester etter mønster av Ernest
Shackletons ekspedisjon et par år før,
og ti mandsjuriske ponnier ble innkjøpt.
Det var imidlertid ikke plass til disse på
Kainan maru og det ble tatt med hunder
i stedet. Shirase tok ikke bare med hunder, men også menn som kunne kunsten
å kjøre hundesleder. Ainufolket er en
urfolksgruppe i Nord-Japan og Sakhalinhalvøya som hadde jakt med hunder som
tradisjonell levevei. De to ainu, Yasunosuke Yamabe og Skinkinchi Hanamori,

fikk ansvaret for å transportere hundene
til Tokyo, hvor de ankom bare dager før
ekspedisjonens avgang, og de ble selv
med videre som hundeeksperter.
Til sammen på skipet var det 27 menn.
Fire av disse kom til å forlate ekspedi
sjonen i Sydney etter første del av ekspedisjonen grunnet dårlig helse, men ble
erstattet der av fire nye. Av de 27 var det
bare en sekretær, de to ainu hundekjørerne og vitenskapsmannen som ikke var
skipsoffiserer eller mannskap.
Da Kainan maru endelig seilte fra Tokyo havn den 29. november 1910 forlot
de ikke bare entusiastiske banzai-rop fra
hva som ble sagt å være flere enn 50 000
tilskuere, men også en gjeld på 10 000
yen av en anslått ekspedisjonskostnad
på 20–40 000 yen. Støttegruppen fikk
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ansvaret for å fortsette å samle inn sponsorpenger under ekspedisjonens fravær.
Både utgiftene og gjelden vokste under
ekspedisjonen og det tok Shirase helt
frem til 1935 å få nedbetalt de siste 40
000 yen. Inntektene fra utallige foredrag
gikk til dette, mens familien selv levde i
relativ fattigdom.

Til Antarktis første gang:
Ekspedisjonen 1910–11
Grunnet sen avreise fra Japan kom
ekspedisjonen til å bli delt i to separate
faser, hvorav den første var et feilslått
forsøk på å seile gjennom drivisen til
kontinentet altfor sent på sommeren.
Den 8. februar seilte Kainan maru inn
til Wellington havn på New Zealand etter
å ha måttet vente utenfor siden den 3. på
grunn av stormvær. Der fikk de påfyll av
vann, kull og andre forsyninger, samt at
det ble en del besøk og festligheter. Ut
på dagen den 11. var de i gang igjen og
ekspedisjonsrapporten forteller om mye
dårlig vær og en hard seilas for mennene
på det lille skipet. Den 12. mars nådde de
74° 16´ S i Rosshavet, ved Colemanøya
og den sydligste posisjonen det var mulig
for dem å nå så sent i sesongen. De måtte
snu og starte på den lange veien tilbake.
Ekspedisjonen hadde ført 30 karafutohunder med fra Japan. Disse kom fra det
nordlige Japan og Sakhalin og var vant til
kulden. Imidlertid ble de holdt i små bur
under seilasen og bare et dusin var fremdeles i live da skipet nådde Wellington.
Da de ankom Rosshavet var det bare én
igjen. I tillegg til de dårlige forholdene
som hundene ble holdt under er det også
sannsynlig at de var angrepet av tarmpara-

sitter (bendelorm) før avgang.
Kainan maru ble seilt til Sydney,
Australia hvor ekspedisjonen skulle
overvintre og være klar til et nytt forsøk
på å nå Antarktis året etter. De ankom 1.
mai 1911 og fikk etter hvert tillatelse til
å etablere en leir på en privateiendom i
et skogbekledd område. Deres prefabrikkerte 10 x 4,5 m letthytte ble satt opp
sammen med to lagertelt og et vaskehus.
Lokalbefolkningen var unektelig skeptisk
i første omgang, men ble etter hvert vant
til det eksotiske innslaget og både barn og
voksne oppsøkte leiren stadig vekk. Når
det kom passasjerskip til Sydney kunne
det bli så mange som 300 besøkende på en
dag. I tillegg var japanerne selv på besøk
rundt omkring.
Da leiren var trygt etablert dro kaptein
Naokichi Nomura og ekspedisjonssekretær Keiichi Tada tilbake til Japan
for å rapportere til støttekomiteen. Det ble
bestemt at Sydpolen måtte oppgis. Det var
kjent at både Scott og Amundsen hadde
etablert seg i Antarktis og, realistisk nok,
regnet japanerne det som umulig å kunne
komme før dem til polpunktet. Det ble
i stedet bestemt at de skulle drive med
utforskning i to grupper, en på vestsiden
av Rossbarrieren og den andre i King Edward VII Land. Dette var for så vidt også
planene til den engelske og den norske
ekspedisjonen.
Mens de var i Sydney fikk de god
hjelp av geologiprofessor Tannatt W.
Edgeworth David, som hadde vært med
Shackletons ekspedisjon 1908–09 og
ledet den første ekspedisjonen til den
magnetiske sydpolen i 1909. Han hjalp
også med planene for Kainan marus
neste forsøk. Den 19. november 1911
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seilte ekspedisjonen ut fra Sydney havn
på vei sørover.

Til Antarktis andre gang:
Ekspedisjonen 1911–12
En vise-sjefsforsker, Masakichi Ikeda,
var blant de nye deltakerne og i tillegg fikk ekspedisjonen med en filmkameramann, Yasunao Taizumi. Av
filmen som ble tatt opp ble det laget
en 15 min. dokumentar “Den japanske
utforskningen av Antarktika” som finnes i Waseda University Library Rare
Material Collections. (Kommentarene er
på japansk).
Også denne gangen var det med 30
karafuto-hunder. Klok av skade var de
før avgang blitt undersøkt for bendelorminfeksjoner, som de hadde, og de ble
regelmessig dosert med medisiner slik at
alle ankom Antarktis i live. De ble igjen
holdt i små bur under seilasen, men ble
sluppet ut tre ganger om dagen til mat og
vann, og “toalettbesøk” over hele dekket.
Ekspedisjonsrapporten oser ikke
av den samme kjekke entusiasmen og
glade-gutter-på-tur holdningen som
Amundsens. Den legger ikke skjul på de
vanskelige forholdene underveis. Men
den forteller også om stoltheten og oppofringsviljen blant deltakerne og hvordan
“våre hjerter danset og vi ropte gledesrop
og tre høye banzai for vår keiser” (fra Shibata 2011, s. 116–117) når de oppnådde
et mål, i dette tilfelle første glimt av det
antarktiske kontinentet.
Den 16. januar entret de en bukt i barrierefronten og firte en lettbåt for å starte
utforskningen. Noe av det første som
ble gjort var å ta livet av en sel på isen.

Beskrivelsen er ikke pen. De fire mennene slo selen igjen og igjen med sine
lange stokker og brukte 30 minutter på å
avlive den. Til slutt var “alle de stridende
oversprøytet av blod og gjennomvåte av
svette”. De lot selen ligge mens de klatret
opp på Barrieren og 40 minutter senere
kunne de heise det japanske flagget på
toppen. Gleden over denne prestasjonen
ble noe dempet, da mennene på skipet
så den blodige selen plutselig reise seg,
krabbe mot iskanten og forsvinne i havet
(Shibata 2011, s. 133–134). Bukten ble
døpt Kainan Bay (eller opp-rinnelig Yonin Hyoga), men dette ble ikke anerkjent
utenfor Japan før i 1933. Utforskningslaget som hadde vært oppe på Barrieren rapporterte at det ikke var mulig å
foreta den planlagte Dash Patrol over den
oppsprukne isflaten de fant der.
Det var nå bestemt at gruppen skulle
deles i to. The Dash Patrol (Sprintpatruljen) skulle landsettes på et mer egnet sted
og dra med hundesleder så langt sør som
mulig. Mens de var borte skulle Kainan
maru ta den andre gruppen vestover for å
utforske King Edward VII Land. Seilasen
fortsatte derfor videre vestover inntil de
plutselig så et annet skip ca. 40 km foran
seg. Full panikk brøt ut da det først ble
meldt at dette var pirater, men etter som
de kom nærmere så de at det var Fram.
Kainan maru ble fortøyd ca. 3 km øst for
Fram i Hvalbukten. Mens Shirase og hans
menn var opptatt med å finne en farbar vei
oppover til barrieretoppen og å begynne å
få hunder og sleder oppover, ble kaptein
Nomura sendt over isen for å hilse på
Fram med 2. styrmann Yukihiko Miyake
som tolk. De kom tilbake med svært positive beskrivelser av den flotte skuta og
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de tapre og dedikerte mennene om bord.
Språkkunnskapene var ikke helt på topp
hverken hos japanerne eller nordmennene
og det ble ingen ledig ordveksling mellom
dem. Antakelig ble Nomura og Miyake
de første utenom nordmennene til å få
beskjeden om at Amundsen og hans menn
hadde nådd Sydpolen, men de synes ikke
å ha oppfattet dette.
Nordmennene hadde ikke fullt så
hyggelige beskrivelser av japanerne i
sine dagbøker. Det var spesielt den barbariske behandlingen av selene som ble
bemerket. Kristian Prestrud og kaptein
Nilsen refererte i sine dagbøker hvordan
de hadde tatt en gjenvisitt til Kainan maru
etter kaptein Nomuras besøk på Fram.
Dette var på kvelden den 17. januar og
både Shirase og Nomura hadde visstnok
lagt seg. Kanskje var det derfor besøket

ikke ble notert i den japanske rapporten.
Prestrud syntes mannskapet de møtte var
hyggelige, men samtalene var begrenset.
Nilsen derimot var atskillig mer negativ;
Skipet var skittent, mennene så ikke ut
til å ha greie på noe, de pinte og slo seler
bare halvt i hjel og lot dem ligge, de spiste
visstnok bare grønnsaker og de var ”vist
ganske vilde”. Hverken han eller Hjalmar
Johansen skjønte hva de hadde å gjøre i
Antarktis – et kanskje litt nasjonalsjåvinistisk synspunkt!
Den 20. januar dro Shirase og fire andre sørover med to sleder og 28 hunder.
Ni dager senere, ved midnatt 28. januar,
hadde de reist ca. 280 km og var på 80°
05´ S. De hadde begynt å gå tom for mat
og de syntes at temperaturene ned til -20
°C var i kaldeste laget. Det var langt igjen
til Sydpolen og de mente at de hadde

Fra Shirase museum. (Foto: Susan Barr).
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nådd langt nok til å kunne ta en ærefull
avslutning der. Det japanske flagget ble
heist på en bambusstang og en kobbereske
som inneholdt navnene til alle sponsorene
ble lagt i et hull i snøen. Området ble døpt
Yamato Snow Plain (Yamato Yukihara)
og erklært som japansk territorium og det
ble ropt banzai noen ganger. De snudde
deretter nordover igjen og nådde tilbake
til hovedleiren på den 31. januar, minus
to av hundene.
Kainan maru hadde seilt videre vestover den 19. januar for å utforske King
Edward VII Land. De hadde ikke fått med
seg at Prestrud, Johansen og Stubberud fra
Amundsens ekspedisjon allerede hadde
vært der og hentet de første steinprøvene
fra området. Tre av mennene greide å ta
seg opp fra sjøisen til toppen av Barrieren
og Genzo Nishikawa og Chikasaburo
Watanabe gikk videre innover med veldig
lite mat og utstyr for å prøve å nå fjellene
i det fjerne (Alexandrafjellene). Fjorten
timer og 18,5 km fra skipet nærmet de
seg den første nunataken, men en stor
bresprekk hindret dem i å komme helt
frem og de måtte nøye seg med å ta
fotografier og sette opp en minnestake
i snøen. De hadde gått altfor langt med
altfor lite mat og var i svært dårlig tilstand
da de endelig nærmet seg skipet igjen og
ble brakt inn dit av de andre. De hadde
gått ca. 60 km på 30 timer. I mellomtiden
hadde mennene fra skipet funnet seks
keiserpingviner og slått dem halvdøde
med stokker og dratt dem med tau under
vingene over isen til skipet.
Fornøyd med utforskningen de hadde
gjort, dro ekspedisjonen østover igjen og
hentet Dash Patrol-gruppen før de satte
kursen nordover fra Hvalbukten 4. feb-

ruar. Fram hadde forlatt stedet 30. januar.
Den 20. juni ankom Kainan maru Tokyo
etter å ha vært borte i 19 måneder. De fikk
naturlig nok en heltemottakelse. De to
rekordene de trodde de hadde oppnådd, å
ha nådd lengst sør med skipet og å ha vært
de første på Edward VII Land var allerede
tatt av Amundsens ekspedisjon. Men de
var de første japanerne til å gjennomføre
en ekspedisjon til Antarktis og alle mennene kom hjem i god behold.

Etterord
Navnet Shirase er kanskje best kjent
innen polare kretser i dag som navnet
på den Japanese Antarctic Research
Expeditions isbryter fra 1981 og dens
arvtaker fra 2008. Stedsnavn i Antarktis
inkluderer Shirase-kyst, Shirase-bre,
Kainan-bukt og Okuma-bukt.
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FRAM-2012: en norsk ekspedisjon 116 år
etter Nansens drift med FRAM
Av Yngve Kristoffersen
Yngve Kristoffersen er emeritus professor ved Institutt for geovitenskap,
Universitetet i Bergen og professor II
ved Nansen Miljø- og Fjernmålingssenter i Bergen. Kristoffersen har
i mange år forsket på geologien i
Polhavet.
Fasiten for norsk forskningsaktivitet i
Polhavet nord for den marginale issonen
116 år etter Nansens ferd med Fram er
nedslående. Det eneste som har skjedd er
Oljedirektoratet’s ekspedisjon med isbryteren Oden i 2001 for å samle informasjon
til støtte for et norske havretts-krav nord
for Svalbard. Som en liten markering ble
en av de seismiske linjene forlenget med
fem nautiske mil for å nå samme bredde
86° 14’ N som Nansen og Johansen. Etter
at de isbrytende forskningsskipene Oden
og Polarstern tok seg fram til Nordpolen i
1991 med 94 unge forskere har det vært en
eksplosjon i internasjonal forskningsaktivitet i Polhavet. Spesielt etter 2001 hvor
dokumentasjon av havrettskrav krever
solid geologisk dokumentasjon og bruk
av moderne datainnsamlingsteknologi.
Etter 1991 har nærmere 2000 forskere
deltatt på isbryterekspedisjoner i Polhavet
og av dem ca. 30 nordmenn. De sistnevnte
har representert universitetsmiljøet, kun
i et par tilfeller fra vår sentralinstitusjon
for polarforskning.
Polhavet er fire ganger større enn
Middelhavet. Vår nåværende og frem-

tidige isgående forskningsplattform har
kun kapasitet til å operere i den marginale issonen, d.v.s. 10–30 nautiske mil
fra iskanten. Alternativene kan være å
initiere et nordisk samarbeid om bruk
av isbryteren Oden, eller et samarbeid
med Tyskland om tilgang til Polarstern
eller man finner egne alternative strategier. Institutt for faste jords fysikk, UiB
brakte en liten luftputebåt til Nordpolen
med Polarstern i 1991. Båten ble brukt
til å taue en 250 m lang geofonkabel
over isen. I dag, tyve år seinere har vi
tilgang til verdens første luftputefartøy
spesialutstyrt for polarforskning (Fig. 1)
og kunne planlegge vår egen ekspedisjon
FRAM-2012 i samarbeide med en dansk/
svensk ekspedisjon med isbryteren Oden.
Norge har betydelige kunnskapsbehov
i nord og Oljedirektoratet har ansvaret
for den delen som angår potensialet for
ikke fornybare ressurser. I tiden før kullene ble dannet på Svalbard (før 60 mill.
år siden) eksisterte ikke Framstredet og
Polhavet var et lukket havområde omtrent
som Middelhavet i dag. Det som da var
kontinentalsokkelen nord for Svalbard
og Franz Josef Land er nå representert
av Lomonosovryggen; en undersjøisk
fjellkjede som har dimensjoner som
Alpene og deler Polhavet i to dyphavsbassenger. I skråningen på denne ryggen
finner man de ønskede bergartene blottet
på havbunnen uten yngre overdekning,
mens de tilsvarende nord for Svalbard er
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Fig 1. FRAM-2012 ekspedisjonen med luftputebåten SABVABAA og mannskapet som besto
av Yngve Kristoffersen (høyre) og Gaute Hope. Instrumentet på bommen foran på fartøyet
måler istykkelsen.

begravet av 1–2 km glasiale sedimenter
fra istidene i de siste 3 millioner år.
Av respekt for idéen, gjennomføringen
og resultatet av Fram-driften 1893–1896
tør vi foreslå at fremtidige norske ekspedisjoner nord for den marginale issonen
får navnet FRAM- etterfulgt av årstall.
Ambisjonsnivået for FRAM-2012 var
meget høyt; å kjøre mer enn 1000 km
hver vei fra iskanten nord for Svalbard
til et arbeidsområde på Lomonosovryggen for å hente mesosoisk prøvemateriale
fra havbunnen på 1000–3000 meters dyp
med prøvetaker og bunnskrape. Underveis skulle det gjøres elektomagnetiske
målinger av istykkelsen. På nordtur ved
85° N skulle vi tilbringe 1–2 uker hvor
studenten Gaute Hope skulle registrere
jordskjelv med egenutviklet instrumentering som en del av sin mastergrads

oppgave. Hele ekspedisjonen var et steg
for å finne frem til en strategi som kan
bringe norske forskere inn i Polhavet.
Luftputebåten SABVABAA (Inuit;
...flyter hurtig over..) er utstyrt som
forskningsfartøy; gjør seismikk, har
penetrasjonsekkolodd, spesialutviklet
geologisk prøvetakingsutstyr og utstyr
for oseanografiske målinger (se internettsiden: www.polarhovercraft.no). Med
prof. Yngve Kristoffersen og student
Gaute Hope som mannskap ble båten
fraktet fra Longyearbyen til iskanten
nord for Svalbard 18 juli (81° N), og
kjørte over drivisen opp til 85° N (Fig.
2). Kurslinja var ganske bein og den effektive progresjonen i isen nordover var
4.6 nautiske mil i timen mellom iskanten
og 84° N, men kun halvparten mellom
84° og 85° N. Dette inkluderer tid til
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Fig. 2. Ekpsedisjonsruta og arbeidsområdet for FRAM-2012. På tilbaketuren ble luftputebåten
tatt på dekket til isbryteren POLARSTERN i posisjonen merket med X.

å finne passasjer gjennom skrugarder.
Luftputebåten brakte med ca. 500 kilo
vitenskapelig utstyr. På 85° N fikk SABVABAA ny forsyning med diesel fra isbryteren Oden, og intensjonen var å følge
isbryteren videre nordover. Is- og spesielt
lysforholdene gjorde det imidlertid fort
klart at dette var ikke var praktisk mulig.
Beslutningen ble at luftputebåten fortsatte
oppholdet på 85° N (Gakkelryggen) og
registrerte jordskjelv inntil Oden kom
sørover igjen 8. september. Hovedmålet
på Lomonosovryggen måtte ofres, men
til gjengjeld ble det fem ukers operasjon
på den vulkanske Gakkelryggen. Lavt
kompakt skydekke gir diffust lys og
ingen kontrast i den hvite isflaten, såkalt
”white-out”. I september måned medførte
disse forholdene at det var i gjennom-

snitt kun 2.5 timer pr. dag med brukbart
kjørelys. For å unngå større forsinkelser
returnerte luftputebåten til Svalbard på
dekket til den tyske forskningsisbryteren
Polarstern (Fig. 2).
Det vitenskapelige utbyttet av FRAM2012 ekspedisjonen er først og fremst at
vi gjennomførte en kontinuerlig måling
av istykkelsen fra iskanten til 85° N, den
første noensinne over en slik distanse. Utbredelsen av is i Polhavet kan overvåkes
av satellitter, og med data fra CryoSat
kan man estimere istykkelse, men trenger
kalibrering ved direkte målinger. Vi
monitorerte den seismiske aktiviteten
på en del av Gakkelryggen hvor ingen
jordskjelv til nå er registrert av det globale
nettverket av seismografer. Gaute Hopes
instrumenter registrerte i gjennomsnitt

68

10 mindre skjelv pr. dag i de 25 døgnene
nettverket var operasjonelt. Med tanke på
fremtiden er de operasjonelle erfaringene
uhyre viktige. Luftputebåten kan operere
autonomt inne i Polhavet i perioder med
varighet uker til over en måned. Videre er
de to forskningsisbryterne som hvert år
har tokt i Polhavet; Oden og Polarstern
blitt familiære med de praktiske sider ved
en luftputebåtoperasjon. En felles ekspedisjon hvor luftputebåten betraktes som
et vitenskapelig hjelpefartøy og bringes
inn til arbeidsområdet og returnerer med
isbryteren, vil effektivisere isbryterekspedisjonen og samtidig gi oss en identitet
med egen forskningsplattform. Vi har
tidligere dokumentert at luftputebåten kan
operere alene betydelig lengere inne i den
marginale issonen enn det som er mulig
med k/v Svalbard eller vårt fremtidig
isgående forskningsfartøy. I løpet de siste
fire sommersesongene har vi forut for
FRAM-2012, kjørt i alt 14 forskningsturer
ut fra Longyearbyen inntil 90 nautiske mil
inn i drivisen nord for Spitsbergen – vi har
fått erfare hva båten kan og ikke kan. Det
er blitt i alt over 1700 nautiske mil i drivis,
d.v.s. en avstand tilsvarende tre ganger
distansen fra iskanten til Nordpolen.
Alternativet med luftputebåt som
forskningsplattform i drivisen er først
og fremst for den mange prosjekter som

ikke er avhengig av tungt feltutstyr.
Båten tar 2.2 tonn nyttelast og på en tur
inn i drivisen kan f.eks. 0.5 tonn være
vitenskapelig utstyr og resten reservert
drivstoff. Med en svevehøyde på 0.5–0.7
m beveger luftputebåten seg med samme
letthet over tykk is som tynn is eller åpent
vann. Enhver sammenligning med en isbryter er selvfølgelig direkte urettferdig,
men når det gjelder forbruk av drivstoff
er det ikke uinteressant at en luftputebåt
av denne typen kan operere 12 måneder i
Polhavet på samme mengde drivstoff (60
tonn) som en isbryter forbruker pr. dag.
Aktiviteten med luftputebåten utgår fra en visjon om å finne alternativ
og mer kostnadseffektiv logistikk for
mindre forskningsprosjekter i Polhavet.
SABVABAA eies privat av John K. Hall,
pensjonert geofysiker Geological Survey
of Israel, og båten drives av artikkelforfatteren.
I 2013 er planen at luftputebåten skal
gjøre seismikk og geologisk prøvetaking
på de islagte fjordene og sokkelområdet
i Nordøstgrønland for å undersøke deglasiasjonshistorien. I 2014 vil SABVABAA
bringes med Polarstern til Alpha- og
Mendeleyevryggen i Polhavet for å
prøveta mesosoiske sedimenter blottet
på havbunnen i det som vi antar er et
nedslagsområde for asteroidefragmenter.

69

Dokumentasjon av fangsthytter på Svalbard
Av Siri Hoem
Siri Hoem er sivilarkitekt og antikvar.
Hun var kulturminnerådgiver hos
Sysselmannen på Svalbard i 2005
og 2007–09. I artikkelen presenteres smakebiter av fire års dokumentasjonsarbeid av fangsthytter,
ispedd minner fra fangstmannslivet
og tanker om kulturminnevern.
På Svalbard er alle kulturminner fra før
1946 automatisk fredet. Dette omfatter
nesten alle fangsthyttene på øyriket. De
fredete hyttene har nasjonal verdi og skal
forvaltes som unike kilder til kunnskap og
opplevelse av vår arktiske historie. Tross
den høye verdien, eller faktisk på grunn
av den, får mange hytter stå urørte og
forfalle. Dette er en radikal strategi, som
står i kontrast til forvaltningen av fredete
bygninger på fastlandet.
De bevarte fangsthyttene er vitenskapelige primærkilder. Ei hytte som
ikke er endret etter at fangstmannen
forlot stedet, er en sikker kilde til
kunnskap om byggeteknikk og levekår.
Møblering og detaljer, som inskripsjoner,
avispapir brukt til isolering, kroker i
vegger og tak, malingsrester eller en
utendørs søppelplass, kan illustrere
hvordan fangstfolkene levde. Alle andre
kilder, som fotografier, tegninger og
beskrivelser, innebærer tolkning. Vi har
derfor en særlig forpliktelse til å ta vare på
kulturminnene slik de er overlevert. Hvis
bevaring ikke er mulig, må vi forsøke

å fravriste fangsthyttene deres iboende
kunnskap før det er for sent.

Overvintringsfangst
I 1790-åra overvintret de første norske
fangstmennene på Svalbard. Pionerene
var få. Først på begynnelsen av 1900tallet ble det høy aktivitet, og et belte
av fangsthytter grodde fram langs de
isbrefrie kystene. Hvert fangstfelt hadde
en hovedstasjon og flere bistasjoner.
Mellom hyttene var det en dagsmarsj over
land eller havis. Grensene mellom feltene
var flytende og kunne variere fra sesong
til sesong. I tillegg til pelsdyrfangst på
isbjørn og rev høstet de annen fauna,
inklusive ærfugldun. Svalbardreinen
var populær fangst inntil den ble fredet
i 1925.
De første nordmennene hadde russiske
fangstmenn som læremestre. Russerne
hadde drevet overvintringsfangst på
Svalbard siden 1700-tallet – eller 1600tallet ifølge enkelte russiske forskere.
Russehyttene var solide tømmerkonstruksjoner, ofte med badstue i tillegg
til oppholdsrom. Men nordmennene
skulle ikke videreføre denne byggeskikken. Den eldste bevarte norske
hytta, Hammerfesthytta på Bjørnøya fra
1822, er riktignok både laftet og stor,
men senere bygde nordmennene noen
påfallende enkle treskur.
Ifølge Per Kyrre Reymert er det bevart
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182 fangsthytter på Svalbard, det vil
si stående hytter og ruiner. Dette inkluderer hytter oppført i forbindelse med
gruvedrift og forskning, men som er
brukt av fangstmenn, og hytter oppført
etter krigen. I tillegg kommer drøyt
hundre tufter, der bare torvvollen eller
bunnsvillene ligger som spor i terrenget.

Forfall eller istandsetting?
På Svalbard praktiseres tre strategier for
skjøtsel av kulturminnene:
1. naturlig forfall, ”død i skjønnhet”
2. forfallsforsinkende vedlikehold
3. restaurering og istandsetting
Uansett hvilken strategi som velges,
vil kulturminnet gradvis endres og

kildeverdien reduseres. Hvis hytta skal
bevare sitt opprinnelige utseende, må
vi gradvis skifte ut bygningsdeler som
råtner eller skades. Men selv en nøyaktig
kopiert del vil ha mindre kunnskapsverdi
og troverdighet enn originalen, og
ikke noe alderspreg. Dette er et av
kulturminnevernets dilemma. Hvis et
kulturminne skal bevares helt uten
endringer, må vi sette “osteklokke” over
det.
Ved naturlig forfall vil hytta bevare
sine opprinnelige materialer, men overflatebehandling, verktøyspor, inskripsjoner og detaljer slites gradvis bort, og
treverket råtner. Stormkast og isbjørnbesøk kan føre til at vegger slås inn
og hytta kollapser. Men også en ruin
forteller viktig historie om lokalisering
og bruk av landskapet, om byggeteknikk,

Magdalenefjord nord, fredet bistasjon i naturlig forfall 2007. (Foto: Susan Barr, Riksantikvaren).
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dimensjoner og boforhold. Ei hytte som
overlates til naturlig forfall, gjenspeiler
et ønske om å bevare autentisiteten og
dokumentasjonsverdien.
Hyttene som får forfalle, er i mange
tilfeller i så dårlig stand at restaurering
vil innebære mye utskifting og rekonstruksjon, ofte basert på gjetting. Hvis vi
skal sette i stand disse forfalne hyttene,
eller stående ruinene, vil de langt på vei
bli kopier. Samtidig går originalen tapt,
og besøkende fratas den magiske opplevelsen av ei fangsthytte med spor fra fortida – å se og berøre de samme materialene som de avdøde fangstmennene, å
komme nær historien. Mange foretrekker
derfor å komme til ei hytte før Sysselmannens restaureringshåndverkere.
Kulturminneforvalterne skal bruke kløkt
og varsomhet når de velger hvilke hytter
som restaureres, og hvordan arbeidet
utføres.

Hvorfor dokumentere?
Ideelt sett bør alle fangsthyttene dokumenteres, slik at kunnskapen sikres i
arkivform. Dette bør skje før forfallet
blir kritisk eller før hytta istandsettes.
De fleste stående hyttene på Svalbard er
fra første del av 1900-tallet, i hovedsak
oppført av nordmenn. Disse hyttene ble
fredet ved forskrift om kulturminner
for Svalbard og Jan Mayen i 1992, som
senere er erstattet av svalbardmiljøloven.
Allerede før fredningen var mange hytter
registrert og fotografert, noen få var
nøyaktig oppmålt, og noen var istandsatt
og endret. Dokumentasjonen er generelt
lite detaljert. Informasjon om materialer,
dimensjoner, byggeteknikk, innredning

og gjenstander mangler vanligvis.
En grundig dokumentasjon kan
brukes til mye. For forvaltningen vil
den være avgjørende for å vurdere
endringer over tid, og den kan gi svar
på spørsmål som dukker opp hvis hytta
skal restaureres. Dokumentasjonen er
nyttig når verneverdier skal vurderes
og tiltak prioriteres. Videre kan en
samlet dokumentasjon gi grunnlag for
forskning, også etter at kulturminnene
er tapt. Vi vet ikke hvilke spørsmål man
i framtida vil stille om fangstlivet, derfor
er det viktig å sikre en bredest mulig
dokumentasjon. Kunnskapen kan også
brukes til formidling.
I Kulturminneplan for Svalbard 20002010 står det at de høyprioriterte kulturminnene “bør dokumenteres systematisk og detaljert med planskisser,
oppmålinger og systematisk fotografering.” Dokumentasjon av hytter som
ikke skal vedlikeholdes, ble senere
nedfelt som oppgave i tildelingsbrev
fra Miljøverndepartementet til Sysselmannen. Det tok imidlertid noen år før
arbeidet kom igang.

Prosjektet tar form
Hos Sysselmannen fikk jeg ansvaret for å
planlegge et dokumentasjonsprosjekt og
følge opp arbeidet i 2008–09, de to første
sesongene prosjektet pågikk. De neste to
årene ledet min etterfølger Hilde Tokle Yri
arbeidet. For noen hytter er det allerede
for sent, og sakte kollapser flere. Målet
er likevel ikke å gjøre hastverksarbeid
for å rekke over alle hyttene, men å
sikre grundig dokumentasjon av et
representativt utvalg.
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Først gjorde vi forberedelser. Da jeg
var sommervikar hos Sysselmannen
i 2006, målte vi opp to bistasjoner i
Isfjorden for å få et inntrykk av tidsbruk
og metoder. Oppmålingsmetoden var
enkel og velegnet i felt, med bruk av
snorvater, lasermåler, tommestokk,
blyant og millimeterpapir. Målet ble
definert: Hver hytte skal dokumenteres
med oppmålingstegninger i målestokk
1:20 av plan og fasader, ved behov
snitt og veggoppriss. Tegninger i denne
målestokken viser konstruksjoner, antall
veggbord, spikersømmer etter papping,
innredning etc. Ved behov skal detaljer
tegnes i større målestokk. I tillegg
skal anlegget beskrives og fotograferes
systematisk. Et langt dagsverk holder for
de minste hyttene, men flere dager må
beregnes for de større.
Det ble laget en prosjektbeskrivelse
for kommende års arbeid. Hver sommer
skal et geografisk område dokumenteres,
fortrinnsvis i samsvar med de historiske
fangstfeltene. Det skal ansettes et feltlag
på to–tre personer, som forflytter seg med
gummibåt mellom hyttene, eventuelt til
fots. Husly må finnes i nærliggende hytter
eller i medbragt telt.

Prøveoppmåling. Fasadetegning av Småhuset
i Dicksonfjorden, bistasjon til Kapp Wijk
oppført før 1923. (Siri Hoem © Sysselmannen
2006).

Feltarbeid på Svalbard er krevende
på alle måter. I tillegg til fagkompetanse
skal feltlaget beherske kummerlige
boforhold, beskytte seg mot isbjørn og
ferdes i småbåt i vanskelige farvann.
Oppmålingserfaring, tegneferdigheter og
kunnskap om trebygninger er et absolutt
krav. Det viktigste med oppdraget er
å lage detaljerte tegninger – det er
særlig dette som skiller prosjektet fra
dokumentasjonen som allerede finnes.
Min innstilling var at hvis vi ikke
fikk godt kvalifiserte søkere, skulle vi
droppe prosjektet. Det er kostbart og noe
risikabelt å ha folk i felt, og en slik innsats
må resultere i vesentlige faglige bidrag for
å kunne forsvares.

Universalgeni søkes!
Da Sysselmannen rykket inn en lang
annonse i Svalbardposten, var redaktør
Birger Amundsens kommentar at vi søkte
et universalgeni. Ja, det kunne kanskje se
litt håpløst ut...
Vi fikk omlag hundre søknader –
Norge er fullt av friskuser som drømmer
om Svalbard. Men faglærte, tegneferdige
villmarkinger med våpenerfaring og
båtførerbevis var det langt mellom.
Det var likevel en håndfull lag som
var aktuelle. Vi valgte Terje Planke og
Magnus Wammen, begge fra Norsk
Folkemuseum. Planke hadde doktor
grad i kulturhistorie med tegne- og
oppmålingserfaring fra fartøyvernet.
Wammen var tømrermester og restaureringshåndverker med kunnskap om
tradisjonelle byggeteknikker. De hadde
også solid felt- og båterfaring.
Sommeren 2008 startet prosjektet på

73

Prins Karls Forland. Dette var et ypperlig
område. Her var ti hytter i naturlig forfall.
Eventuell bistand eller supplering av
utstyr kunne skje med helikopter/båt
fra Longyearbyen eller ved kontakt
med nærliggende feltinspektørlag. Det
var også en fordel at øya sjelden har
sommerbjørn.
Feltlaget fikk sikkerhetskurs i Longyearbyen, med isbjørnsikring, bruk av
sambandsutstyr og båt. Vi hadde også en
gjennomgang av det faglige arbeidet og
diskusjon av prinsipper for oppmåling.
Hyttene skal dokumenteres nøyaktig
slik de står, med forfall, skjevheter og
endringer. Det er fristende å rekonstruere
nedfalne bygningsdeler eller rette opp
vindskjeve konstruksjoner og tegne rette
vinkler, men dette vil prinsipielt innebære
antakelser, som skal unngås. Tegningene
bør være mest mulig objektive, mens
andre opplysninger og tolkninger kan
nevnes i beskrivelsen.
Feltlaget ble satt ut for tre uker
med gummibåt, overlevingsdrakter,
telt, hermetikk, oppmålingsutstyr og
ingen utsikter til dusj. De hadde daglig
meldeplikt over radio. Arbeidet forløp
etter planen, med intense arbeidsdager i
sol og ruskete sommersludd. Vel tilbake
i Longyearbyen fulgte rentegning og
rapportskriving, som ble ferdigstilt i Oslo.
Både Sysselmannen og feltlaget var svært
fornøyde!
En forutsetning for suksessen var at
begge hadde faglige kvalifikasjoner og
kunne arbeide selvstendig. De samarbeidet om oppsetting av snorvater, men
arbeidet hver for seg med oppmåling av
plan, fasader etc. Uten en slik arbeidsdeling ville arbeidet tatt betydelig lengre

tid. Det ble også klart at laget hadde
jobbet svært lange dager i forhold til
den faste månedslønna. De brukte 1–3
dager per hytte, inklusive leirslagning
og transport. Årstiden, 22. juni–14.
juli, bød også på utfordringer. Hytta
Kenmore var fylt av snø ved ankomst.
Fordelen med det tidlige tidspunktet var
at opplæring og utsetting ble samkjørt
med Sysselmannens feltinspektørtjeneste.

Prins Karls Forland
Ti whytter ble dokumentert. Fuglehuken,
Horneflya (ruin), ei hytte og en ruin på
Langflya, Kaldneset, Incholmhytta og
Nesungen er oppført som fangsthytter.
Sistnevnte ble oppmålt i 1987 av Gisle
Løkken og Gustav Rossnes, men ble nå
supplert med noen tegninger, beskrivelse
og fotografier. Den enkle Kapp Sietoe
er trolig et nyere nødly. Kenmore på
Dawespynten er ei større hytte som
ble oppført av Scottish Spitsbergen
Syndicate (SSS) i 1909 i forbindelse
med kartlegging av kullforekomster på
Forlandet. McVitiepynten ble oppført i
1921 av fangstmenn fra Tromsø, blant
andre isbjørnkongen Henry Rudi, for den
russiske gruveeieren M. Lewin. Begge
hyttene ble brukt av fangstmenn som
hovedstasjoner.
De typiske fangsthyttene er oppført
av seks forskjellige menn i perioden
1907–47. Alle hyttene er ulike. Størrelse,
konstruksjoner og bygningsdetaljer
varierer, men de har visse fellestrekk.
Alle består av et oppholdsrom med
ovnsplass og brisk, og et kaldt forrom
med utgangsdør. Konstruksjonen er
vanligvis av enkelt stenderverk kledd
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med bord eller plank. De fleste hyttene
har kun ett lag bordkledning, som er
utvendig tekket med papp mot vind
og nedbør. Noen få hytter har tosidig
kledning på alle eller enkelte vegger i
oppholdsrommet, som McVitiepynten
og Horneflya. De største hyttene har et
samlet areal på over 15 m2. Hyttene har
alle en enkel sengebrisk, som varierer i
lengde fra 1,75 til 1,9 m. Noen få rester
av halm, papp og spon tyder på alt annet
enn myke madrasser.
Kaldneset fra 1907 er den eldste hytta,
oppført av Peder Pedersen Ullsfjord.
Den er bygget av drivtømmer, dels
tykk liggende plank, med never på
veggene. Denne solide hytta ble brukt
som hovedstasjon. Ullsfjord oppførte
også Horneflya og Langflya da han
fangstet i feltet i 1924–28.
Fuglehuken er den minste hytta med
et oppholdsrom på ca. 1,8 x 1,8 m og
et nedrast forrom på ca. 0,9 m bredde.
Hytta ble oppført som hovedstasjon
av medbragte materialer av Karl J.
Bengtssen og hans sønn i 1929, men den
ble senere brukt som bistasjon. At to mann
fikk plass her, i én brisk på 90 x 175 cm,
er imponerende. Om byggeteknikken

bemerker registratorene: “Det er liggende
kledning på tre vegger, og stående panel
rundt på vegg A. Kledningen er av typen
som har enkelt fals oppe og not nede. At
panelborda på to vegger er lagt opp ned
(med nota opp) understreker det er pappen
som teller i disse konstruksjonene.” Nota
er det pløyde sporet, som bør vende ned
slik at vann renner ut. De lot det altså stå
til og stolte på pappen!
Incholmhytta er oppført av plankelaft
like etter krigen av Wilhelm Håkstad
og samboeren Ada Solvang fra Tromsø.
Siden Ada var lei av sivilisasjonen, kjøpte
hun hyttene på Forlandet. Paret hadde
to overvintringer her i årene 1946–48
og fire somre. De hadde hovedstasjon i
hytta etter SSS på Dawespynten. Flere
av bistasjonene ble reparert, og ei hytte
var blåst bort. Ifølge Lønø bygde de ei
ny hytte av tilsaget rekved som de fant i
fjæra – det må være Incholmhytta. Hytta
er solid og et interessant eksempel på
fangsthytter oppført etter krigen. Den har
brukspotensial for båt- og fotturister fra
Longyearbyen, og tilstanden er ikke verre
enn at istandsetting kan forsvares. Etter
mitt syn bør det vurderes.

Fuglehuken, plan- og skillevegg mot forrom. (Planke og Wammen © Sysselmannen 2008).

75

Fuglehuken, også kalt Gudrunhytta, med bislaget intakt. (Foto: Norsk Polarinstitutt 1936).

Nordvest-Spitsbergen
Sommeren 2009 ble prosjektet gjennomført etter samme mal i fangstfeltene
Flathuken og Magdalenefjord. Sysselmannen ansatte to nye feltarbeidere,
som ble trofaste de kommende årene.
Jörn Bohlmann hadde også erfaring
fra fartøyvernet, med tegneferdigheter,
båterfaring og en påbegynt doktorgrad i
tradisjonshåndverk, mens Jakob Surlykke
Fink hadde felterfaring, svalbarderfaring
og kulturhistorisk kompetanse. En tysker
og en danske med lang fartstid i Norge.
Før oppstart fikk de et lynkurs i
oppmåling av Planke og Wammen på
Folkemuseet. Oppmåling av falleferdige
hytter er krevende, og erfaringsutveksling
er nyttig. Utsettingen ble igjen samkjørt
med feltinspektørtjenesten, selv om dette
bød på utfordringer med snø og havis.

Arbeidet lot seg likevel gjennomføre
som planlagt, med sporty innstilling
fra feltlaget. Rapportskrivingen ble
tidkrevende, ikke minst fordi laget
selv hadde høye ambisjoner og utvidet
beskrivelsen med bakgrunnsstoff.
I fangstfelt Flathuken ble fem
hytter dokumentert. Hovedstasjonen
Sallyhamn er i god stand og benyttes
som tjenestehytte for Sysselmannen,
mens bistasjonene er svært forfalne.
Fangstfelt Magdalenefjord har ni hytter.
Disse ble oppmålt av arkitektkontoret
Blå strek i 1984. Vi ønsket å supplere
tegningsmaterialet og dessuten lage
beskrivelser og fotodokumentasjon. Gutta
skulle ikke bli utsatt for lediggang! I likhet
med fangstmennene brukte de Sallyhamn
og Bjørnhamna som hovedstasjoner, med
dagsutflukter i gummibåt. Dette gjorde
boforholdene bedre enn året før. Igjen
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Svenskegattet, plantegning. (Bohlmann og
Fink © Sysselmannen 2009).

var feltlagets ambisjoner og villighet
til å strekke seg langt ut over normal
arbeidstid suksessfaktorer.
Svenskegattet var den første hovedstasjonen i Flathuken-feltet. Den ble
oppført i 1920 av Georg Bjørnnes, som
var del av Hagerup/Jensen-ekspedisjonen
fra Tromsø. Arthur Oxaas reiste opp med
skuta M/S Trio og syv fangstmenn, som
fordelte seg på fire felt. Hytta ble reparert
av Arthur Oxaas i 1924. Han kaller den
Fladthoek. Tromsømannen Oxaas er en
av Svalbards mest berømte fangstmenn,
med tretti overvintringer. De ti siste var
han på Kapp Wijk i Isfjorden, dels med
sin kone Anna.
Svenskegattet er relativt stor med
ett oppholdsrom og stort forrom.
Ytterveggene har enkel bordvegg, for-

trinnsvis med dimensjoner 38 x 140
mm. Hytta har smale køyesenger, 1,7 m
lange, og profilerte gerikter rundt vinduet.
Oxaas’ egen tegning fra 1924 viser at
køyene er litt annerledes plassert enn i

Fladthoek/Svenskegattet tegnet av Oxaas i
1924. Planskissen er opp ned i forhold til
dagens plantegning. (Kilde: Dagbok, Norsk
Polarinstitutt).
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Sallyhamn ca. 1940 med Sally og Waldemar Kræmer. (Foto: Norsk Polarinstitutt).

Sallyhamn. Vinduet i gavlen er fornyet og loftsvinduet kledd inn, og bjørnehodet er borte!
(Bohlmann og Fink © Sysselmannen 2009).
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Hamiltonbukta, plan og fasade nord. (Bohlmann og Fink © Sysselmannen 2009).

dag – kanskje er det upresist tegnet? I
fangstdagbøkene finner vi sjelden noe
om hvordan materialer ble skaffet og
tilvirket eller hvilke tanker som lå bak
utformingen av hyttene. Fangstmennene
skriver om vær og utbytte, og Oxaas er
nøye med å nevne hver gang han baker

brød. Julaften skildres gjerne med noen
ekstra ord, som Oxaas og Hans Caspersen
i Svenskegattet 1924: “Kl. 6 em satte vi os
til et festligt bord, og efter at have spist
pratet man et par timers tid og koset os
med sigaretter og en god dram conjak.
Ønsker alle vore som er hjemme en god
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og behagelig jul. Her fattes vi intet, men
har det godt i alle retninger.” Plassen var
altså fortreffelig!
Senere ble Sallyhamn hovedstasjon,
oppført i 1937 av Waldemar Kræmer. Hytta
er stor og solid med to oppholdsrom og
en utebod. I hovedrommet er en seng med
lengde 1,8 m, og i forrommet en køyeseng
på 2 m. Veggene består sannsynligvis av
stendere som er utvendig kledd med bord
og papp og innvendig med pløyd panel.
Et bilde fra Kræmers tid viser et utskåret
isbjørnhode som pryder mønet, en artig
variant av den eldre dragestilen. Men
hvor har denne snekkergleden tatt veien?
Hvis hodet finnes, eller man har god nok
dokumentasjon til å lage en kopi, hadde
det vært interessant å få det tilbakeført.
Slike arkitektoniske krumspring finnes
det ikke mange av i Arktis. Susan Barrs
bilder fra 1980 viser at isbjørnhodet var på
plass, og at hytta i denne perioden hadde
yttervegger med rødmalt panel.
En grunn til at hytta er så forseggjort
er at Kræmer 1937–41 overvintret der
med sin forlovede Sally Larsen, derav
navnet. Hytta er bevart med opprinnelig
innredning og har en typisk skytterluke
i veggen. Den kom til nytte da Sally i
sin første polarvinter fikk besøk mens
mennene var på tur: “Hun hadde blitt litt
nervøs, men trosset seg til å skyte. Hun
gikk ut i sjåen og lukket opp skytteluken.
Utenfor så hun bamsen stå og spise av
åtet. Sally ventet til månen tittet fram før
hun la an til å skyte. Med et brøl til svar
smelte hun skytteluken igjen og gikk inn.
Hun torde ikke å gå ut og se etter, fordi
hun trodde, bamsen var såret. Da vi kom
hjem, kom hun og fortalte nyheten. Vi gikk
til åtet, og der lå bjørnen som var truffet

midt i brystet. Da var våknet Sally opp
av sin lengsels dvale etter våres komme.
Vi tok en dram, og hun mumlet at således
skal bamsen tas. Jeg beundret henne for
hennes mot. Det er ikke så greit for en
kvinne å være alene, når sådanne dyr
kommer på besøk.” (Kræmer 1940, s. 35)
Fuglepynten ble oppført av Georg
Bjørnnes i 1920, mens Flathuken og
Hamiltonbukta ble oppført av Oxaas i
1924–25. Alle er typiske bistasjoner.
Fuglepynten framstår som et provisorisk
byggverk, med kun én hjørnestolpe
og vegger der én har liggende bord og
de andre stående, bordtykkelsen er 38
mm. Hytta har kun ett rom på 2 x 2 m.
Flathuken og Hamiltonbukta er svært like.
Begge er ca. 1,7 x 2,5 m i hovedmål og har
et kvadratisk oppholdsrom med ovnsplass
samt et lite forrom uten gulvbord. De har
enkelt stenderverk og ett lag bordkledning.
Hyttene var utvendig kledd med papp,
kun rester er bevart. Om byggingen av
Hamiltonbukta skriver Oxaas 30.08.1925:
“Har i de mellemliggende dage repareret
paa hus og baat, ligesaa ført material ind
til Røde Bay vor man skal sætte op en
bistasjon.” 9. september bekrefter han at
huset er ferdig.

Bjørnhamna – et prioritert miljø?
Fangstfelt Magdalenefjord har i alt ni
hytter. De eldste ble oppført i 1912
av August Olafsson for The Northern
Exploration Co. (NEC): Bjørnhamna
og bistasjonene Magdalenefjord nord
og Hamburgbukta. NEC drev mineral
utvinning eller søk på slikt innbringende
materiale, og hyrte norske fangstmenn
som vintervakt.
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Bjørnhamna, fasade vest. (Bohlmann og Fink © Sysselmannen 2009).

I 1925 inntok Georg Bjørnnes Bjørnhamna. Han rev den gamle hytta og
bygde en solid hovedstasjon. I 1928–41
overvintret Alfred Johansen i feltet.
Han hadde følge av én mann, og ett år
av sin kone og to slektninger. I løpet
av de første årene oppførte Johansen
bistasjonene Kvedfjordbukta, Danskøya,
Kobbefjorden og Sverdrupfjellet, samtidig som han utbedret Bjørnhamna.
Bistasjonene Æøya og Ræderfjellet har
ukjent opprinnelse.
Bistasjonen ved Sverdrupfjellet ble
oppført for Hagerup/Jensen-ekspedisjonen i 1920 av Georg Bjørnnes,
som lå på Flathuken. Rossnes skriver
at hytta ble revet i 1921 og flyttet til
Wijdefjorden, før Johansen oppførte den
nye hytta i 1928. Noe skurrer. Typisk nok
gir kildene ulike opplysninger. Arthur
Oxaas skriver i dagboka 29.09.1924: “(...)
roede imorges til Mont Sverdrup, vor vi

overnatter i huset jeg har staaende der.”
Hytta fra 1920 ble neppe flyttet. Den ble
reparert i 1928 og 1929, før Johansen
skriver i sin dagbok 08.09.1930: “idag
sydvind med tyk himmel vi har veret en
tur ut paa Danskøn og ført matrial til
mont sverdrup faar vi skal byge bistasjon
der...” Byggearbeidet tok et par dager.
Hytta fra 1930 står der i dag. At hytta ble
nyoppført etter ti år og flere reparasjoner,
viser hvor kort levetid hyttene kunne
ha. Det er også interessant at han henter
materialer på Danskøya – dette må
være bygningsrestene etter de vidløftige
nordpolferdene til Andrée og Wellman.
Bjørnhamna er ei stor hytte med solid
konstruksjon. Den har et hovedrom
med stenderverk og tosidig panel på
38 mm tykkelse (1 ½ tomme). Denne
dimensjonen er brukt flere steder i hytta
(og i andre hytter), dels som gulvbord og
parvis plassert som dørstokk. I tillegg har
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hytta forrom/kjøkken, gang og to boder,
som alle har enkle bordvegger. Hytta
er bevart med opprinnelig innredning
og køyesenger som er 170 cm lange.
Utenfor finner vi to hvelvete båter/uthus,
båtopptrekk og kjøtthus. Miljøet er unikt.
Hytta benyttes som tjenestehytte for
Sysselmannen, især av feltinspektørene.
Bistasjonene i feltet er ganske like.
Danskøya, Kobbefjorden, Sverdrupfjellet,
Æøya og Ræderfjellet har alle kun ett rom
på knapt 2 x 2 m, med enkle bordvegger
og pulttak. Minst tre av dem er oppført
av Johansen. Her var knapt plass til en
brisk og jernovn med rør gjennom taket.
På Danskøya er innvendig høyde kun 1,6
m. Dette og sengelengdene kan friste oss
til å tro at fangstmennene var lave. Mulig
det. Ifølge Roald Amundsens dagbok fra
Framheim 1911 hadde sydpolfølget på
åtte mann en gjennomsnittshøyde på 1,73
m, unntatt ham selv. Samtidig uttrykker
de små hyttene materialknapphet og
ønsket om et lite volum å varme opp.

Oppholdstida i bistasjonene var kort.
Her overnattet de eller søkte ly da de
var ute og røktet revefellene. De andre
bistasjonene har ett rom og forrom, og den
gamle hytta Magdalenefjord har saltak.
Alfred Johansens dagbok 09.09.1930
viser igjen at hyttene stadig ble endret:
“.. idag spaken Sydli med tyk himmel
vi liger nu her i magdalena bay og skal
reparere huset her da det er aldeles
ødelakt faar og være vinteren over i det.”
Bjørnhamna med bistasjoner er
høyt prioritert i Sysselmannens kulturminneplan. Dette og Kapp Wijk i Isfjorden framheves som to kulturmiljø
der bistasjonene er bevart i tillegg til
hovedstasjonen. Likevel er ikke bista
sjonene navngitt i kulturminneplanen,
og deres tilstand og eventuelle istandsettingstiltak er ikke definert. Tre av bistasjonene til Bjørnhamna ligger langflate
på bakken, mens Danskøya, Kobbefjorden og Magdalenefjord er så forfalne og sammenraste at restaurering er

Magdalenefjord nord, fasade øst. Forfallet har økt siden 2007. (Bohlmann og Fink ©
Sysselmannen 2009).
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Kobbefjorden, plan og fasade med dør. (Bohlmann og Fink © Sysselmannen 2009).

uaktuelt. Kun to stasjoner er i god stand:
Sverdrupfjellet er enkelt restaurert og
kledd med ny papp. Æøya er overivrig
“restaurert”, slik at kun deler av gulvet
og én vegg er bevart. De nye veggene
og taket er ikke nøyaktig kopiert; dens
verdi som kulturminne er dermed sterkt
redusert.
Dokumentasjonsarbeidet kommer med
andre ord sent igang. Men ei kollapset
hytte kan også by på kunnskap, selv
når den er for ødelagt til å måles opp.
Materialdungen i Kvedfjordbukta ga
Bohlmann og Fink følgende viten: Hytta
har vært ca. 1,8 x 2 m med vegger av
enkelt stenderverk. Konstruksjonen har
stående panel med tykkelse 2 cm og
bredder fra 12–18 cm. Enkelte stendere er
uvanlig kraftige og kan være av drivved.
I et hjørne er et steinfundament for
ovn. Videre fant de udaterbare rester
av Arbeidermagasinet, en brenner for
parafinlampe, emaljert kopp, tallerken

og andre gjenstander som vitner om livet
i hytta.

Vestkysten i Calypsofeltet
Sommeren 2010 var Bohlmann og
Fink igjen på pletten og gjennomførte
med glans. De dokumenterte seks hytter i Calypsofeltet sør for Bellsund.
Hyttene ligger i vanskelig farvann, og
ingen er prioritert i Sysselmannens
kulturminneplan. Fem hytter er i forfall
og én ligger flat – midt i blinken for
dokumentasjonsprosjektet. Hyttene er
svært intakte, men noen er flikket på av
polske forskere som har brukt dem etter
at de gikk ut av tradisjonell bruk. Trolig
er det polakkene som har kledd enkelte
hytter med vanntett plastfolie, noe som
har økt råte- og muggsopputviklingen.
De seks bygningene i Calypsobyen ble
ikke dokumentert. Disse er dels i bruk og
vedlikeholdes av Sysselmannen. Miljøet
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er knyttet til kulldrift (NEC) og fangst
tidlig på 1900-tallet, og er høyprioritert
i kulturminneplanen. Langs vestkysten
sør for Calypsobyen ligger seks hytter.
Fra nord til sør: Klokkefjellhytta, Camp

Scoresby/Dunderbukta, Fløystua/
Ravlbukta, Kapp Klaveness, Kapp Berg
og Kapp Borthen. Kapp Klaveness
ble oppført i 1919–20 for NEC. Petter
Trondsen hadde da hytta som hovedsta-

Fløystua, plan og fasade vest. (Bohlmann og Fink © Sysselmannen 2010).

84

sjon og bygde bistasjonene Kapp Berg og
Kapp Borthen.
Alle hyttene har ett rom og forrom,
men størrelse og konstruksjoner varierer. De minste hyttene er på ca. 4 m2,
mens Kapp Klaveness er over 12 m2.
Konstruksjonene er i hovedsak stenderverk med bordkledning og papp, men
her er også brukt drivtømmer og jordvoller. Enkelte hytter utpeker seg som
særlig interessante med noe uvanlige
konstruksjoner.
Dunderbukta ble opprinnelig oppført
i 1909 av Arthur Oxaas, men er senere
ombygget. Den er en liten bistasjon med
nær kvadratisk hovedrom. Veggene er
tilsynelatende oppført av enkel sinklaft,
og hytta er halvveis gravd ned i bakken.
Hovedrommet på ca. 2 x 2 m har to sett
køyesenger som dekker to vegger – de
øvre sengene er trolig nyere. Plastfolie
i taket og huntonittplater på veggene
inne tyder på nyere bruk. Innvendig
dør er uvanlig lav, 1,15 m. Også andre
bistasjoner er lave, som Klokkefjellhytta
med sin frie høyde på 1,35–1,7 m under
pulttaket. Her skulle man ikke stå i utide.
Klokkefjellhytta er trolig oppført før 1917
for NEC og senere ombygget.
Kapp Berg er en flat ruin som vitner
om ei hytte på ca. 2,6 x 3,5 m. Et stykke
fra hytta ligger to sperrebind: en solid
takkonstruksjon snekret sammen av plank
med dimensjon 5 x 10 cm. Vekten av disse
kombinert med råteskader ved bakken
antas å ha bidratt til veggenes kollaps.
Bohlmann og Fink er imponert over
den håndverksmessige kvaliteten i Fløystua, som skal være oppført i 1920 av
August Olofsson. Hytta er dels bygget
av drivvedstokker som er kyndig tilvirket

med øks. Rundt hytta er en torvvoll holdt
sammen av laftetømmer. En annen detalj
er dørkonstruksjonen, der følgende sitat
fra rapporten viser hvordan den skriftlige
dokumentasjonen supplerer den visuelle:
“Døren var ikke hengslet på konvensjonelt vis. Istedenfor metallhengsler var en
vertikal rundstokk, omlag 6 cm i diameter; en integrert del av dørens høyre
side, sett fra utsiden. Denne rundstokk
rakk ut over dørens øvre og nedre kant;
den øverste ende var fastet med en trekloss mot toppsvillen; stokkens nederste
ende var innfelt i gulvplankene – døren
åpnes og lukkes altså ved at den svinger
rundt en integrert akse.”

Negerpynten på Edgeøya
I 2011 var Bohlmann tilbake, med skipstømrer Morten Hesthammer som ny
makker, og Kjetil Sigvaldsen som isbjørnvakt. Laget dokumenterte sju hytter og
et uthus. Kompetansen på Svalbards
fangsthytter har økt med årene, likeså
gleden over å artikulere tegningene med
trestrukturer og kvister. Etter mitt syn
er tegningene blitt noe overlesset med
informasjon, slik at de klare strukturene i
planer og snitt, med materialdimensjoner
og konstruksjoner, iblant er mindre
lesbare. Man spør seg også om kvistene
er faktiske registreringer eller kun en
markering av materialtypen. Muligens
er det bedre å rendyrke styrken i hvert
medium – tegningene skal vise konstruksjoner og målriktige elementer, mens
fotografiene viser materialer og overflater.
Men like fullt er arbeidet glimrende utført
og dokumentasjonen en skattkiste!
Antall hytter i feltet er noe uklart.
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Rossnes beskriver flere hytter enn de som
er oppmålt. De tre hyttene fra 1901–05 på
Delitschøya og Zieglerøya er revet, kun
tuftene er igjen. Karl J. Bengtssen skriver
om Zieglerøya: “Ute på sydvestpynten
bygget vi et godt og solid hus. På
langodden bygget vi en stor varde for at
stedet skulle se mer folksomt og beboelig
ut.” Rossnes poengterer at kildene er
uoversiktlige, og at det for flere hytter er
vanskelig å vite når de ble oppført og av
hvem. Uansett kan vi finne interessant
informasjon i den nye dokumentasjonen.
På Halvmåneøya er hovedstasjonen
Bjørneborg. Den ble oppført i 1906
av Petter Trondsen, men utvidet og
muligens nyoppført av Henry Rudi i
1935. Hans makker Gunnar Knoph
skriver 19.08.1935 ved ankomst til det
han kaller Half Moon Island: “Huset
var i en ynkelig forfatning men vi har jo

gudske lov matrial nok.” Hytta er totalt
ca. 24 m2, med et oppholdsrom og et like
stort proviantrom. Her var også badstue
og tilbygg for do. Hytta er endret og
utvidet flere ganger, men har typiske
vegger av stendere, to lag panel, saltak og
en solid steinmur omkring. Det er uvisst
når steinmuren kom. Knoph skriver fra
overvintringen 1939–40: “For å holde
nogenlunde temperatur i huset måtte vi
mure det helt inn i sneblokker. Sneen var
så hardføket rundt huset at vi måtte bruke
tømmermanns sagen for å få blokkene løs,
men muren hjalp, vi berget på denne måte
melken og poteterne fra å fryse bort for
oss og det hadde stor betydning da vi jo
skulle overvintre enna et år.”
Sysselmannen satte hytta i stand
i 1996, og da ble et tilbygg fra 1963
revet. Rudi oppførte dessuten et uthus/
arbeidshus – en uvanlig bygningstype

Uthus Bjørneborg, fasade øst med reder Holmboes navn. (Bohlmann og Hesthammer ©
Sysselmannen 2011).
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på fangststasjonene. Dette ble brukt til
slakting av bjørn, og er et over 20 m2
stort hus av bindingsverk/panel med
saltak. Uthuset er senere etterisolert, og
en del av veggen er kledd med kassebord påstemplet Margarincentralen og
Middagspølser. Mindre heldig er rester
av Glava og plast.
Hytta på Andréetangen ble opprinnelig
oppført av Petter Trondsen i 1904, men
nyoppført som hovedstasjon for Rudi i
1946. Hovedrommet er på 2,7 x 3 m, har
vegger av to lag panel og saltak. På hver
gavl er det store tilbygg med pulttak. Alt
er kledd med papp, men etter alt å dømme
har oppholdsrommet den typiske doble
bordveggen med luft imellom. Lønø
opplyser at Rudi og Johansen høsten 1947
oppførte et arbeidsskur i flukt med hytta,
da de ikke hadde materialer til dette året
før. Sysselmannens registratorer antok at
dette tilbygget var opprinnelig, siden det
var på fotografier i 1947 – men da var det
altså helt nytt.
Det var også en større stasjon i Negerdalen, oppført av Bengtssen i 1905 og
senere ombygget. Hytta er en flat ruin,
som ble fotografert og kort beskrevet. Den
har hatt saltak, noe som bekreftes av eldre
fotografier. I tillegg har vi bistasjonene
Halvmåneøya nord og Knudåheio,
begge på samme øy, samt Mureflòta
og Russholmane. Alle bistasjonene er
ruiner, stående eller liggende hytter i
sterkt forfall. Knudåheio ble oppført i
1947 av brødrene Bjåen fra Setesdal som
utkikkshytte for bjørn på isen. Hytta er
ca. 2 x 2 m og har vegger av drivtømmer
lagt i en simpel lafteteknikk uten låsning
i hjørnene, dels av rundstokk og dels av
kantet plank. Mellom stokkene er det

tettet med mose. Det er fristende å tro at
gutta valgte laft som i sine hjemtrakter,
men her har trolig materialtilgangen styrt
byggeskikken.
Hytta på Russholmane er særegen.
Ifølge Norsk Polarinstitutts inndeling
tilhører den fangstfelt Kvalpynten. Den
ble oppført som nødly i 1894, da fem
fangstmenn måtte søke ly på øya et par
måneder. De bygde hytta av vrakrester
fra jekta Berntine, som forliste fem
år før. Hytta er forfallen, men har hatt
to rom, saltak og en høy omkransende
steinmur. De dyktige registratorene
med erfaring fra fartøyvernet har fått
mye informasjon ut av materialene:
“Ytterveggene i hytta er bygd opp av 2”
(50 mm) tykke skipsplanker (...) Mellom
plankene er det drevet/dyttet med grov
hampefiber på samme vis som man tetter
et kravellbygd trefartøy. Mange av de
gamle 1 1/8” (28 mm) trenaglene som
har holdt plankene til fartøyets spant
står fortsatt på sin plass, men er selvsagt
knekt eller hogd av på innsiden slik at
plankene fremstår som hele og jevne.
Trenaglene og plankene er av furu, og
midt i de åttekantete trenaglenes endeved
står det en firkantet kile, døytel, av eik.
(...) Avstanden mellom trenaglene viser at
fartøyet har hatt en spanteavstand på 11”
(275 mm).” Hjørnestolpene er gjenbrukte
dekksplanker.
Negerpynten har hytter fra en lang
bruksperiode. Feltet ble brukt etter
krigen, noen hytter ble nyoppført og
andre modernisert. Fra 1946–70 var det
aktivitet her i ni vintre. I 1968–69 bodde
dessuten isbjørnforsker Thor Larsen her.
Han gjorde endringer på Andréetangen
og etterisolerte Mureflòta med steinull
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og huntonitt. Slikt reiser interessante
spørsmål om hvilken historie vi skal
bevare, og om senere tilføyelser skal
fjernes for å rendyrke de tradisjonelle
fangsthyttene. En annen sak er at noen
av de nye materialene fører til ansamling
av fukt og derfor bør fjernes.

Den typiske fangsthytta
Dokumentasjonen begynner å bli så
rikholdig at vi kan se noen klare tendenser i byggeskikken på Svalbard. Alle
hyttene er unike – ingen er helt like.
De fleste er bygget av fangstmennene
selv av medbragte og/eller stedlige
materialer, som drivtømmer, stein og
torv. Noen hytter har flere paneltyper og
materialdimensjoner, noe som tyder på
gjenbruk og tyveri. Andre hytter er bygget
med materialer som fangstmannen fikk
fra et gruveselskap i området.
Hovedstasjonene er gjerne større hytter
med doble bordvegger, mens bistasjonene
er små og lave med enkle bordvegger.
De fleste hyttene har et oppholdsrom
og et lite forrom, men noen bistasjoner
har kun ett rom, ofte på knapt 4 m2. De
minste hyttene har vanligvis pulttak,
mens de større kan ha saltak. Hyttene
har vært utvendig kledd med papp på
tak og vegger. Interiørene er enkle med
sengebrisk, bord og ovn, og kanskje
noen hyller og knagger på veggene.
Hovedstasjonene kan ha mer avansert
møblering med skap og kjøkkenbenk.
Det er interessant at ferdighus eller
prefabrikerte lemkonstruksjoner er
fraværende. Jeg kjenner kun ett eksempel
på prefabrikerte norske fangsthytter på
Svalbard: den åttekantete hytta på Kapp

Lee, Edgeøya, oppført i 1904. Dette er
påfallende, siden industriell produksjon
og ferdighus var i vinden på fastlandet
i denne perioden, og forekom i Longyearbyen og Ny-Ålesund. Interessant
er det også at våre læremestre i overvintringsfangst, russerne, hadde med
seg laftehytter som ferdige byggesett
fra hjemlandet. De norske fangstmennenes enkle hytter må ses i lys av
ressursknapphet. Det illustrerer også
hvordan fangstvirksomheten var organisert. Utover på 1900-tallet opererte
nordmennene i små og ganske selvstendige lag, sammenlignet med de russiske
pomorenes organiserte virksomhet med
større stasjoner.

For et liv!
Hva fikk norske menn til å trekke mot
nord for å tilbringe vinteren i ei knøttlita
hytte med ett lag bordkledning mot
isødet? Her bodde fangstmenn alene
eller tosomme i den svarte polarnatta
og krøket seg sammen i korte senger for
å holde varmen, kanskje i våte klær og
med frosset kondens på veggene. Alt for å
skaffe noen skarve skinn der rederen stakk
av med halve utbyttet. Var det av nød eller
eventyrlyst? Og de få kvinnene – kom de
av kjærlighet til sine menn, eller fristet
denne utposten med sin ville skjønnhet
og frihet fra en snever kvinnerolle? Gå i
bukser og oppleve nordlysets dans?
Dagbøkene til fangstmennene røper
både nød og lyst. For noen var dette et
slit og en redselsfull pine, over halvparten
ble kun én vinter, og noen døde. Andre
vendte tilbake år etter år, dels med sine
koner, og fant sitt paradis i nord. De ble
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bitt av basillen og lengtet tilbake dit –
hjem, til friheten. Men for mange var
det nok slik Karl J. Bengtssen beskriver
slutten av 1920-åra: “Ja, man må ta fatt
på meget, når det hjemme i Norge ikke er
bruk for ens arbeidskraft, arbeidslyst og
foretaksomhet. Jeg sier som skipssjefen,
‘heller på havets bunn enn i fiendens
hånd.’ Heller til Svalbard på et nøtteskal
enn arbeidsledig i Norge, og vi har klart
oss.” (Bengtssen 1996, s. 36).

Videre arbeid
Til sammen er hyttene i fem av Svalbards 45 fangstfelt dokumentert. Det
vil si 37 av totalt 182 stående hytter og
ruiner, drøyt 20 %. I tillegg kommer
enkelte oppmålinger som er utført tidligere. Det begynner å monne, men er
ikke nok. Enn så lenge er prosjektet
en prioritert oppgave hos de statlige
myndighetene. Arbeidet fortsetter etter
planen i Wijdefjorden sommeren 2012.
I tillegg skal Villa Fredheim i Sassen
dokumenteres. Den trues av galopperende
stranderosjon, og Sysselmannen vurderer
aktuelle tiltak.
Det er foreløpig ikke utført forskning med utgangspunkt i denne dokumentasjonen. Spørsmålene og svarene
som nå kan finnes, er mange. For eksempel kan vi studere planløsninger,
plassering av dører og vinduer i forhold
til landskap og snødrift, byggeteknikk,
innredning, gjennom beskrivelsene finne
ut om materialene er standardiserte,
medbragte eller av drivtømmer, om
overflatene har vært malt eller pappet osv.
Har hytter bygget av samme fangstmann
likhetstrekk? Hvis ikke – hva har styrt

variasjonene? Utviklet og foredlet de
fangsthytta som type gjennom årene
de bodde og bygde her oppe? Et annet
spennende tema er å sammenligne fangsthyttene på Svalbard med hytter andre
steder i Arktis. I hvilken grad gjenspeiler
de nasjonalitet, fangstens organisering
osv.?
Oppmålingstegningene og beskrivelsene utgjør detaljert informasjon som
ikke er innhentet tidligere. Ulike kilder
kan supplere og bekrefte hverandre,
eller reise nye spørsmål, som vi allerede
har sett ved en kikk i dagbøkene. For
en forsker vil det være vanskelig å
besøke alle lokalitetene på egenhånd,
og gradvis endres og forfaller hyttene.
Sysselmannens dokumentasjonsarbeid er
derfor en viktig forutsetning for framtidig
forskning. Rapportene kan også være
morsom lektyre eller arkitekturguider for
turister og eventyrere som ferdes langs
kysten. Her er det bare å la seg friste!
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Myggbukta – gjennom 90 år
Av Steffen Holberg
Steffen Holberg er født 1948 i København. Han har vært lærer i mange år
og har siden 1998 vært selvstendig
næringsdrivende innenfor friluftsliv
og håndverk. Han er med i NANOK
Nordøstgrønlandsk Kompagni.
I 2012 er det 90 år siden den første
radiostasjonen i Myggbukta ble etablert
og det passer derfor nå å se både frem og
tilbake. La oss begynne fortellingen med
å skru klokken nesten 65 år tilbake.
Det er vinter og stasjonen i Myggbukta
er begravet i snø. Den er imidlertid
lett å oppdage på grunn av de to store
antennemastene. Fra nord kommer en
hundeslede kjørende. På sleden sitter den
norske fangstmannen Ivar Ytreland, som
har kjørt hele veien fra sin egen stasjon
på Kapp Herschell. Ivar ser frem til å
komme inn i det varme kjøkkenet, hvor
det er fyr i ovnen og det lukter kaffe. Det
lyser hyggelig gjennom de små vinduene.
En enorm kontrast til det barske landet
utenfor.
Ivar er en norsk kjempe som i dag
bor i Drøbak, men hvis han igjen kom til
Myggbukta så ville han kunne oppleve
det samme: En godt vedlikeholdt og god
stasjon med et stort hus i to etasjer. På
kjøkkenet ville det være fyr i ovnen og
kaffen klar på minutter. Myggbukta er en
”tidslomme” du går inn i. Alt er som før,
og som det skal være.
Men noen få ting er likevel annerledes.

Det er ingen strøm i ledningene. Det er
ingen radio i radiorommet. Utenfor er det
ingen rev i reveburene og bare en enkelt
antennemast reiser seg mot himmelen.
Likevel likner Myggbukta seg selv:
Først går man inn i vindfanget, som alltid
skjermer mot været utenfor. Vedkassene
er fylt med opptenningsved, men nå bare
for komfyren, siden kullovnen i stuen
er blitt erstattet med en parafinovn. Fra
vindfanget fører den tidligere hoveddøra
inn i gangen, og det føles nesten som å
komme inn i en gammel norsk fjellhytte.
Gulv, tak, vegger og dører – alt er som i
1930, da huset ble bygget. Og nå er det
igjen malt i riktige farger.
Fra gangen går man inn på kjøkkenet,
hvor det er fin varme fra den buldrende
komfyren, fortsatt fyrt med store kullklumper. Vannet på kjøkkenet er i bøtten
og kommer som alltid fra bekken om
sommeren og fra smeltet snø om vinteren.
Skapene, møblene, trappen opp til loftet
– alt er som tidligere, og veggene er
igjen eplegrønne og taket hvitt. Men alt
er penere enn det har vært på mange år.
Og alt dette er takket være NANOK –
Nordøstgrønlandsk Kompagni, og ikke
minst Ivar, som er med i NANOK.
For å forstå Myggbukta i dag, må vi se
på dens historie. Myggbukta har vært norsk
i 47 år og dansk i 43 år og er et legendarisk
sted for både dansker og nordmenn,
men bakgrunnen for Myggbukta er i
virkeligheten internasjonal.
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Steffen Holberg foran Myggbukta i 2011.

Etter første verdenskrig var det stort
behov for pålitelige værmeldinger for
Nord-Atlanteren til den økte sivile
skipsfarten. Man ble ikke enig om
etablering av en internasjonal værstasjon,
så i stedet løste Norge problemet på egen
hånd og etablerte Myggbukta i 1922.
Myggbukta Radio var også den første
radioforbindelsen til Europa fra Grønland
via en reléstasjon på Jan Mayen. Alt dette
må sees i lys av tiden og byggingen av
”Polar-Norge”.
I 1959 ble Myggbukta stengt som værog radiostasjon og Norge solgte stasjonen
sammen med alle andre norske hytter og
stasjoner på Nordøst-Grønland til den
danske regjeringen. Fangstmannsperioden var slutt og andre værstasjoner tok
over oppgavene.
Da stasjonen ble stengt mistet stedet
sin strategiske betydning og begynte
å forfalle. Sledepatruljen Sirius brukte

Myggbukta til overnatting når de kjørte
langs den ytre kysten, men det har aldri
vært noe skikkelig Sirius-depot. Siriuspatruljer kommer fortsatt innom, men
mest på grunn av stedets historie. Og så
er det det jo skikkelig koselig der med
en god kullkomfyr, hvor man kan bake
boller! Patruljen har derfor fortsatt kull
og brensel i bislaget bak hytta, samt mel
og kaffe i depotet.
I enkelte perioder etter 1959 har
Myggbukta vært bebodd i lengre tid av
forskere som har tatt vare på stasjonen,
som engelskmannen Dennis Carter.
Da Myggbukta ble bygget var plasseringen optimal. Det var god tilgang
fra havet og et godt fangstterreng. Det
var gode slederuter innover i landet
til Moskusoksefjord og Loch Fyne,
og langs kysten kunne man komme
nordover og sørover, når isen hadde lagt
seg. Myggbukta Radio var forbindelsen
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Radiorommet med døren ned til stuen.

til verden. Myggbukta har derfor i
fangstmannsperioden alltid vært et
samlingspunkt og 17. mai ble alltid feiret
her.
Den første stasjonen var en torvhytte
som var uegnet for moderne teknologi
slik som en radiosender og i 1930 ble
det nåværende to-etasjes huset bygget.
I mange år var det faktisk den høyeste
bygningen på Nordøst-Grønland! Den
nye stasjonen fikk samtidig en sterkere
radio, slik at man kunne sende direkte
til Norge.
Radiorommet fra denne tiden finnes
fortsatt og ligger til venstre når du
kommer inn i gangen. I dag er det et depot
i rommet.
Den første generatoren sto i bislaget
til hovedhuset. Man kan fortsatt se
hvor den sto. Senere ble det bygget
et frittliggende generatorhus litt bak
stasjonen. Generatorene er borte, men

kablene ligger fortsatt i bakken.
Huset har to rom og er i god stand med
ny takpapp fra 2011. I dag har NANOK
vedlikeholdsmaterialer liggende i huset.
Det første danske fangstkompani
ble dannet allerede i 1919. Senere ble
det til Østgrønlands Fangstkompagni
NANOK (ordet Nanoq er grønlandsk
og betyr isbjørn). Selv om fangsten
opphørte i løpet av 1950-tallet, ble
NANOK faktisk ikke nedlagt. I 1991 tok
en gruppe nordøstgrønlands-entusiaster
initiativ til å omdanne NANOK fra et
fangstkompani til en organisasjon, som
ville ta vare på kulturarven fra den danske
og norske fangstmannsperioden. Navnet
ble derfor endret til Nordøstgrønlandsk
Kompagni NANOK. NANOK er ikke
en forening, og man kan ikke melde
sig inn eller søke om å bli medlem.
Alle ekspedisjonslag settes sammen av
laglederen i samarbeid med NANOKs
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styre. NANOK er utelukkende finansiert
av private midler med Aage V. Jensens
fond som hovedsponsor. Som hovedregel
sender NANOK hvert år to lag: Ett i nord
med base på Sandodden/Daneborg og ett
i sør med base i Ørnereden på Ella Ø.
NANOK bruker en skøyte og flere båter
til å komme seg rundt i det store området.
NANOK har ytterligere et depot i Nyhavn
ved Mestersvig.
I tillegg til oppussing av hytter har
NANOK lagt ut kull og andre forsyninger
i mange av disse hyttene. NANOK utgir
hvert år en feltrapport fra sommerens
arbeider. Disse finnes på www.xsirius.
dk/nanok.
I tiårene som gikk etter at Myggbukta
ble stengt som værstasjon begynte huset
og stasjonen å forfalle. I 1999 tok Ivar
Ytreland initiativ i NANOK til å redde

En gammel norsk båt ligger fortsatt i fjæra.

stasjonen. Dette skjedde i regi av et norsk
NANOK-lag, da det meste av hovedhuset
fikk ny papp utvendig. Nå var Myggbukta
reddet i første omgang. Så kom Ivar Otto
Martens og Peter Schmidt Mikkelsen
tilbake i 2003 og startet med oppussing
av kjøkkenet og stuen der gulvene var
skadet av vanninntrenging. Av en eller
annen grunn er stasjonen bygd på en
veldig uheldig måte, ved at kjøkken og
stue ligger på et lavere nivå enn resten
av huset. Dette betyr at det kan samles
smeltevann her. Løsningen var å grave ny
drenering som leder vannet utenom huset,
så det nye gulvet kunne holdes tørt. Ivar
laget deretter tegninger for den siste delen
av renoveringen.
I 2007 var jeg på NANOKs sydlag, og
en av våre oppgaver var å dra med båt til
Myggbukta for å se på tilstanden til hytta.
Dessverre var det så mye is i Mackenzie
Bugt at vi måtte oppgi forsøket. Vi snakket med nordlaget over radio, og siden
de lå i enden av Loch Fyne gikk de til
Myggbukta over land.
Deres tilstandsrapport ble så grunnlaget for den endelige ferdigstillingen av
renoveringen av hytta, som var planlagt
for 2011.
Det var da jeg kom til Myggbukta
sammen med to tidligere Sirius-folk
Hansi01 og Jens06.
Dessverre var utleggingen av materialer ikke gått etter planen i 2010, slik at
alt lå på Daneborg og måtte flys ut med
Twin Otter, – totalt ca. 3 tonn.
Vel fremme gikk vi umiddelbart i gang.
Prioritering av oppgaver var som følger:
- Renovering og papping av bislaget
på hovedhuset
- Gjennomgang og evt. reparasjon av
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hovedhuset utvendig
- Renovering av vinduer (det er totalt
17 vinduer på stasjonen)
- Maling av vegger og tak på kjøkken
og i stue
- Ny papp på generatorhuset
- Renovering av lagerskuret
- Opprydding av gammelt utstyr rundt
stasjonen
- Maling av gang og vindfang
- Ny bro over bekken.
Vi bodde på Myggbukta i 3 uker og
rakk alt unntatt broen.
Vi kom etter hvert inn i en spesiell
døgnrytme som trolig var som i gamle
dager på stedet.
Vi var helt oppslukt av arbeidet, og
hva som skjedde i den store verden var
irrelevant for oss.
Myggbukta er fornuftig innredet med
nok soverom i annen etasje, slik at vi

kunne få hvert vårt rom. Trappa opp er
på kjøkkenet, så varmen kan utnyttes om
vinteren.
Bak stuen er et trinn opp til radiorommet, som er bygget på senere. Det
ligger fortsatt kabler med mer der, men alt
radioutstyr er fjernet. Det finnes fortsatt
bøker med frekvenser og kallesignal.
Myggbukta Radios kallesignal var LMG.
På papirkurvene står den norske løven
fortsatt klar med øksen.
I den andre enden av huset er det
senere bygget et verksted i tilknytning til
bislaget. Verkstedet er fylt med gammelt
verktøy som vi hadde stor glede av fordi
det er langt til jernvarehandelen når noe
mangler.
Utenfor står det fortsatt verktøy som
kommer til nytte i ødemarken, hvor man
må klare seg selv. Det gjaldt f.eks. en
gammel esse til en feltsmie som ikke
hadde vært brukt på mer enn 50 år. Det

Kjøkkenet med den gamle komfyren.
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Feltessen og slipesteinen.

er slik på Nordøst-Grønland at ting nesten
ikke ruster på grunn av det tørre og kalde
klimaet. Etter en ”hyggedag” med å ta fra
hverandre feltessen og smøre den med
gammel olje fra verkstedet fikk vi den til
å blåse igjen. Vi tente den opp og Jens
smidde seg en kniv. Kull og jern var det
jo nok av. Kniven ble deretter slipt på den
store slipesteinen av sandstein.
Vinduene på Myggbukta er et helt eget
kapittel, og vi klarte faktisk å renovere alle
vinduene ut fra originale deler på stedet.
Til alt hell var det noen gode vinduer i
generatorhuset og lagerskuret, som kunne
brukes om igjen. Med litt hokus pokus
gikk kabalen opp og det er nå dobbelte
vinduer overalt, og alt er kittet og malt.
Mange av vinduene er originale fra 1930
og kan ennå holde mange år. Vi gikk tom
for vinduskitt, men heldigvis fant vi noen
gamle spann med kitt i verkstedet, og fikk
rørt det opp med linolje.

Det var mye arbeid å vaske kjøkken og
stue, men det gikk bra. Veggene er igjen
eplegrønne og taket hvitt. Skap og møbler
fikk også en omgang og kan nå igjen fint
brukes som i et hjem.
Gangen var i svært dårlig forfatning
og malingen hadde flasset av. Hansi fikk
renset alt og malte vegger og tak grå. Også
gulvet så meget slitt ut, men det viste seg
at under den slitte linoleumen var det
fineste tregulv fra da huset ble bygget i
1930. Det ble deretter malt svenskrødt.
En av oppgavene vi var mest i tvil om
var lagerskuret. Den består av to deler
og for å få nok planker til gulvet i 2003,
hadde Ivar fjernet en del av veggen og
taket. Spørsmålet var om vi skulle rive
ned og bare renovere den opprinnelige
lagerskuret eller prøve å redde det hele.
Vi valgte det siste, og det var vi glade for.
Vi fant akkurat nok med planker rundt
omkring, slik at vi kunne bygge hele huset
opp igjen. Og takpapp hadde vi nok av.
Lagerskuret er nå som da den ble
forlatt i 1959, men er på nytt fylt opp med
at det som lå og fløt rundt omkring. Den
fungerer nesten som et museum!
Mellom hovedhuset og stranden ligger det fortsatt en enda større haug med
gammelt utslitt utstyr som forteller sin
egen historie. Det er rester av ovner,
komfyrer, generatorer, våpen, osv. Det
er en fantastisk samling med ting som
forteller den sanne historien om den tiden
det bodde folk her.
For de fleste har trolig Myggbukta
vært et bra sted å leve. Det er fortsatt mye
vilt rett utenfor stuedøren: Rype, hare,
moskus, rev, mm. Det eneste vi gjorde
var imidlertid å fiske, men fiskelykke
hadde vi ikke.
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Lagerskuret før og etter restaureringen.

Vi hadde håpet at forholdene var
akkurat som ved Strindberghytta, der man
kan ta stor røye i elva med hendene ved å
slå dem med en gammel tønnestav.
I dag er Myggbukta i så god stand at
stasjonen kan stå i mange år til - om ikke

noe uforutsett skjer.
Det er lett å komme til Myggbukta
både fra vannet, over land og fra luften.
Landingsbanen er i god stand og underlaget tørt og stabilt. Skulle noen ønske å
ta en historisk vandring i gamle norske

97

spor, så kan det anbefales en fin tur fra
Myggbukta gjennom Badlanddalen til
Moskusoksefjord. Her kan man langs
nordsiden bo i hytter hele veien til
Hoelsbu etter at NANOK sitt sydlag i
2011 renoverte hyttene Braastad, Halle og
Petra. Fra Hoelsbu kan man gå til Krumme
Langsø hvor det er en landingsstripe hvor
man han hentes med fly. Men husk at
en slik tur krever ekspedisjonstillatelse
fra Nuuk, fordi man er i nasjonalparken
– som for øvrig er verdens største.
Ekspedisjonstillatelsen krever at man er
kompetent og kan ta vare på seg selv og
har våpen av en slik kaliber at man kan
forsvare seg mot isbjørn. Et tilleggskrav
er nødvendig kommunikasjonsutstyr og
nødpeilesender. Men da kan man også
forvente seg en opplevelse for livet.
Kommer man til Myggbukta vil man
møte et hus som er helt lukket med
skodder på grunn av isbjørnene.Til
gjengjeld er det ingen lås på døren som
krever nøkkel. ALLE hytter og stasjoner
på Nordøst-Grønland har alltid stått
klare for dem som måtte komme forbi
og trenge husly. Det siste man gjør før
man drar videre er å gjøre ovnen klar til
opptenning, ta glassene av parafinlam-

pene og skru vekene opp og så til slutt
plassere fyrstikkene i esken, slik at man
kan tenne dem selv med frostskader i
hendene. Velkommen ....
Etter tre uker ble vi hentet og fløyet
tilbake til Daneborg. Her ble Sandodden
reparert etter vinterens skader, og da vi
hørte at det hadde vært bjørn på Ivars
gamle stasjon Kapp Herschell ute ved
kysten, tok vi en tur ut dit og reparerte
skadene. Den er nå i god stand, og vi har
hørt fra Siriuspatruljen og fra en gruppe
forskere at den har vært til gavn og glede.
Hvis man ønsker å lese mer om Myggbuktas historie eller om dagliglivet på
stasjonen, kan jeg anbefale Peter Schmidt
Mikkelsens bok Nordøstgrønland 1908–
1960, Fangstmandsperioden (Aschehoug
2001)/North-East Greenland1908–1960 The
Trapper Era (Scott Polar Research Institute
2008). Den engelske versjonen er oppdatert.
Bøkene er ikke bare om Myggbukta, men om
alle danske og norske hytter og stasjoner.
Peter Schmidt Mikkelsen gjennomgår også
de ekspedisjonene som har bidratt til å
utforske Nordøst-Grønland og de danske
og norske ekspedisjonene som var en del av
oppbyggingen av fangstmannsaktivitetene.
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Ernest Mansfield
og Schröder-Stranzekspedisjonen 1913
Av Susan Barr

Susan Barr er seniorrådgiver i polarsaker hos Riksantikvaren. Hun har
arbeidet med polarhistorie og kulturminnevern siden 1979 og har publisert tallrike bøker og artikler om
emnene. Hun er styremedlem i Norsk
Polarklubb.
Ernest Mansfield (1862–1924) var én
av de mange aktørene fra flere land som
dro til Svalbard tidlig på 1900-tallet for
å avdekke de store mineralrikdommene
som skulle skjule seg der. Men han forble
ikke bare én av mange. Selv om han på
mange måter er en gåtefull personlighet
– var han faktisk skurk eller bare optimist
? – eller kanskje nettopp fordi svaret på
spørsmålet ikke er opplagt, er han blitt
en del av den eksklusive klubben av
svalbardpersonligheter som vi elsker å
høre og fortelle om.
Herbert Schröder-Stranz var en
annen som ville utrette noe på Svalbard,
men som led en atskillig tristere og
mer dramatisk skjebne enn Mansfield.
Gjennom en strabasiøs ekspedisjon i
nordøst-Svalbard skulle han erverve
erfaring for en planlagt større ekspedisjon
gjennom Nordøstpassasjen. Men det
endte i død og lemlestelse.
I noen uker tidlig på året 1913 var
historiene til disse to mennene flettet
sammen i et klassisk arktisk drama.

Mansfield, NEC og marmorbyen
Ny-London
Ernest Mansfield var allerede en dreven
gullgruveentreprenør da han i 1904 slo
seg sammen med to velstående engelskmenn og ivrig diskuterte mulighetene
for å finne gull på Svalbard. Både Dr
Salter og Reverend Gardner var bereiste
og åpne for nye eventyr og muligheter,
og i 1905 leide Gardner jakten Familien
av Tromsø og tok med seg Mansfield til
Svalbard for første gang. Frem til 1914
var Mansfield på Svalbard hvert år og –
selv om han aldri fant det gullet han var
ute etter – ble hans prospekterings- og
gruvevirksomheter på øygruppen mer
omfattende enn noen andres. I 1910 ble
aktiviteten registrert som The Northern
Exploration Company Limited (NEC), og
da eiendomsrettigheter skulle oppklares
i forbindelse med Svalbardtraktaten
hadde NEC okkupasjonskrav som dekket
10–15 000 km2. Da NECs rettigheter
og eiendommer ble solgt til den norske
stat i 1932 hadde selskapet vært blant
Svalbards største land- og anleggseiere,
med ca. 58 bygninger spredt rundt på
Svalbard og 34 okkupasjoner fordelt over
minst 16 lokaliteter.
Det er antagelig Mansfields ”marmorby” på Blomstrandhalvøya ved
Kongsfjorden som mest assosieres med
hans navn i dag. I 1906 dro han og Gardner
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til Svalbard igjen, og denne gangen hadde
de med seg to andre engelskmenn og
20 norske arbeidere. Marmoren ble
oppdaget i dagen på Blomstrandhalvøya
og et okkupasjonsskilt ble satt opp. Det
var imidlertid først i 1911 at aktiviteten
tok av der. Den sommeren sendte NEC
en stor ekspedisjon til Svalbard i det
engelske dampskipet Repetor og med
Mansfield som leder. Han hadde hyrt inn
ca 20 gruvearbeidere fra Aberdeen som
skulle ta ut marmoren, og flere snekkere
fra Norge til å sette opp bygninger. Tungt
maskineri som inkluderte vinsjer, kraner,
jernbaneskinner og bygningsmaterialer
ble tatt med fra England og i løpet
av sommeren ble det etablert smie,
lagerbygninger, boligbrakker og en
skinnegang fra marmorbruddet til havnen.
Anlegget fikk navnet Camp Peirson og
havnen ble Port Peirson (Peirsonhamna).
En større hytte ble bygget på Storholmen,
en øy i Kongsfjorden, og døpt Camp
Davis. Denne hytta kom til å spille en
nyttig rolle i Schröder-Stranz-historien.

handelsforbindelser. Ekspedisjonen
skulle overvintre to ganger underveis.
Schröder-Stranz hadde imidlertid aldri
vært i Arktis og han planla derfor en
mindre ekspedisjon til Svalbard først for
å få erfaring.
Det tok noen år å organisere og
finansiere ekspedisjonen, og i siste liten
endret Schröder-Stranz planene for å
skape mer interesse – og forhåpentlig
flere sponsorer – med en større bragd.
Dette skulle være å krysse Nordaustlandet
som andre ekspedisjon etter Adolf
Erik Nordenskiöld i 1873. Enkelte av
deltakerne begynte allerede da å være litt
skeptiske til mulighetene for en vellykket
gjennomføring. De 15 deltakerne var (de
som døde er merket med †):
Tyske:
Herbert Schröder-Stranz, løytnant (†)
Max Mayr, geograf og geolog (†)
Hermann Rüdiger, oseanograf
Erwin Detmers, zoolog (†)
Walter Moeser, botaniker (†)
Christopher Rave, marinemaler

Schröder-Stranz-ekspedisjonen
1912–13
Herbert Schröder-Stranz (1884–1912)
ble født på familiens gods, Stranz i
Preussen. Nitten år gammel dro han
som frivillig for å slåss for Tysklands
sak i det som nå er Namibia. Her fikk
han både tyfus og dysenteri og han dro
fra Afrika og i stedet besøkte kjøligere
egner på Kolahalvøya og Karelen. Mens
han var i dette området i 1905 fikk han
ideen om å organisere en vitenskapelig
ekspedisjon til Nordøstpassasjen for blant
annet å utrede mulighetene for å utvikle

Alfred Ritscher, kapteinen på motorkutteren Herzog Ernst
August Sandleben, løytnant og nestkommanderende (†)
Richard Schmidt, sekretær og preparant
(†)
Wilhelm Eberhard, ingeniør og maskinist
(†)
Norske:
August Stenersen, islos
Einar Rotvold, matros og tolk
Knut Stave, kokk (†)
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Jørgen Jensen, matros
Julius Jensen, matros
I tillegg kom 24 tyske hunder.
Ekspedisjonen kom ikke av gårde fra
Tromsø før 5. august 1912, som var svært
sent på året og Schröder-Stranz varslet
deltakerne om at det var en mulighet for
at de ville måtte overvintre. Ikke alle
syntes dette var så gjevt. Planen var nå
at Schröder-Stranz og tre andre skulle
settes i land på Nordaustlandet og derfra
krysse øyas interiør med sleder og videre
over Hinlopenstretet med kajakker til
Sorgfjorden og så overland videre til
Krossfjorden, hvor det var etablert en tysk
geofysisk stasjon (se under). Her skulle de
plukkes opp igjen av ekspedisjonsskipet
Herzog Ernst, senest 15. desember.
På grunn av tung is ble SchröderStranz, August Sandleben, Max Mayr og
Richard Schmidt, sammen med utstyr,
proviant og åtte hunder, losset på isen ved
Scoresbyøya, like før Rijpfjorden – som
sammen med Wahlenbergfjorden i vest
nesten deler Nordaustlandet i to. Herfra
skulle de forsøke å komme seg lenger
østover før de gikk inn til land. Det var
nå 15. august, de var ca. 16 km fra land,
og hverken mennene eller hundene ble
noen gang sett mer.
Herzog Ernst dro så vestover igjen
til Sorgfjorden, hvor det skulle legges
ut et depot for sledegruppen før skuta
fortsatte mot Krossfjorden. Igjen tok
isen styringen og mannskapet ble tvunget
til en overvintring på vestsiden av
Sorgfjorden. Den ganske dårlig planlagte
sommerekspedisjonen hadde blitt til en
vinterkatastrofe hvor åtte menn skulle

dø og syv andre kjempe for livet under
skrekkelige forhold.
Det gikk nå mot slutten av september
1912 og mennene var 300 km fra gruvebyen Longyear City. Det ble gjort forsøk på å gå etter hjelp, med det resultatet at noen av mennene døde eller
ble alvorlig skadet, mens andre ble
spredt over et større område. Den
27. desember ramlet kaptein Richter,
alene og døden nær, inn i Longyear
City og nyheten om ekspedisjonen ble
umiddelbart telegrafert til utenverden.
Flere redningsekspedisjoner ble organisert, men dette var midtvinter i høyArktis og det var ikke før 24. januar at
den første gruppen kunne krysse isen på
Isfjorden på vei nordover. De ble tvunget
tilbake til Longyear City hvor de ankom
12. februar. Én av redningsmennene
hadde forfrosset begge ben og to sleder
og flere hunder var gått tapt.
Et telegram ble nå sendt til den tyske
stasjonen i Ebeltofthamna.

Den tyske stasjonen i
Ebeltofthamna
I 1911 ble en tysk meteorologisk stasjon
etablert på Arctic Coal Companys
eiendom ved Longyear City. Etter ett års
drift ble det bestemt å flytte stasjonen til et
mer uavhengig område, og Ebeltofthamna
ved Krossfjorden ble valgt. Deutsche
Seefischerei-Vereins forskningsskip
Poseidon fraktet de vitenskapelige lederne
Kurt Wegener og Max Robitzsch til stedet,
sammen med de to assistentene Michaelis
og Schwarz, utstyr og bygningsmaterialer.
Hensikten var hovedsakelig nordlys- og
meteorologiske observasjoner. I slutten
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av september 1912 ble en telegraflink
opprettet til den norske telegrafstasjonen
på Finneset, Grønfjorden.
Mansfields og NECs 1912 sommerekspedisjon dro fra Svalbard 19. september. Igjen ved marmoranlegget etterlot
de en vaktstyrke som besto av leder
Herbert Millar og ni arbeidere, inkludert
de vante fangstmennene Henry Rudi,
August Olofsson og Johan Oxaas (bror til
Arthur). Også blant de ni var Mansfields
svogere David og James Booth. James
skulle være kokken og David assistere
med boringen i marmorforekomstene.
I løpet av vinteren ble syv hull boret
til forskjellige dybder og prøvene ble
senere sendt til London til analyse. Selv
svalbardgeolog Adolf Hoel innrømmet at
kvaliteten syntes å være god.
Etter å ha arbeidet en stund ved
marmorbruddet var Rudi og Olofsson
klare for en forandring. De kjøpte proviant
billig fra anlegget og rodde til Kapp Mitra
hvor de skulle jakte og fangste. Der drev
de med selfangst inntil det ble bestemt
at Olofsson skulle flytte til Mansfields
hytte Camp Zoe for vinterfangstingen.
Rudi hadde bygget denne hytta ved
Tinayrebukta for Mansfield året før og
den var oppkalt etter Mansfields datter.
Da Olofsson og Rudi kom roende så de
at tyskerne hadde satt opp anneksjonsskilt
som forkynte blant annet: ”In Namen des
deutschen Kaisers”. Rudi fortalte siden at
de rev ned alle de skiltene de kom over.
Når det gjaldt Camp Zoe: ”Omsider var
vi framme ved vår eiga hytte, og jamen
stod der ikke et slikt skilt rett over den
og. Da var det sinnet to Olafsson. Han
rente på det som en olm stut og knuste
det til pinneved. Sia kokte vi kaffen vår

av splintene”. (sitert i Lønø 1998:109).
Noen dager senere besøkte de tyskerne
i Ebeltofthamna og fortalte da hva de
hadde gjort. Tyskerne var ikke spesielt
glade for å høre om ”skadeverket”, men
sa at det allikevel ikke var noe med dem
å gjøre. De tyske og norske overvintrerne
ble deretter gode naboer, og dette var
innledningen til denne historien om
Mansfield og Schröder-Stranz.

Mobilisering til unnsetning fra
Blomstrandhalvøya
Mansfields svoger David Booth skrev
en dagbok (i privateie) om sin vinter på
Svalbard. Den dekker perioden fra 19.
september 1912, da sommerkontingenten
dro fra marmorbruddet med Activ og til
23. juli 1913, da overvintringsgruppen
ble avløst. Han skrev naturligvis mye
om arbeidet i marmorbruddene og livet
på anlegget, men det er ingen klager på
mørketiden eller kulden. Han nevner en
”sterk storm” 29. januar som nesten tok
med seg husene og som holdt på i flere
dager, men det at de gikk tom for en del
forsyninger, ikke minst smør, gjorde
større inntrykk. Vi leser også at David
ble oppgitt over marmoren som stadig
smuldret opp i småbiter. For eksempel
den 20. februar: “Marmoren veldig dårlig,
umulig å få gode kjerneprøver utav slikt.
46 ft”.
Den 21. februar startet det som Ernest
Mansfield sørget for å få mye publisitet ut
av i etterkant: Tyskerne fra Ebeltofthamna
ankom marmoranlegget for å be om hjelp
til å unnsette deltakerne på SchröderStranz-ekspedisjonen.
Alle ved anlegget var straks ivrige
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Camp Davis på Storholmen i september 2009. Hytta ble restaurert av Sysselmannen i 2010–11.
Foto: Hilde Arna Tokle Yri/Sysselmannen på Svalbard.

etter å hjelpe. De fikk i tillegg instruks
fra Mansfield pr telegram, sendt til Millar
via Ebeltofthamna, om at de skulle gjøre
alt som sto i deres makt for å assistere.
Wegener, med Millar, James Booth og
flere andre inkludert Rudi og Olofsson
startet umiddelbart å flytte forsyninger
over til NECs hytte på Davis Island (nå
Storholmen). Denne lå lengre inne i
Kongsfjorden, på ruten mot det innefrosne
skipet Herzog Ernst i Sorgfjorden. David
Booth gikk til Ebeltofthamna for å
hente flere forsyninger og for i tillegg
å assistere legen der med å motta alle
telegrammene som nå strømmet inn. Så
strevde Mansfields menn videre med å
legge ut depoter oppover Kongsbreen
ved enden av Kongsfjorden, da dette var
den eneste mulige ruten de kunne ta mot
nordøst-Spitsbergen.
Nå hadde de ikke ventet å måtte rykke

ut på en slik ekspedisjon og det ble tydelig
etter hvert at de ikke hadde passende
utstyr for å takle de vanskelige forholdene
de møtte. Etter noen dagers strev bestemte
Wegener at de fleste av mennene skulle
returnere til marmoranlegget og bare han,
Millar, Olofsson og Abrahamsen skulle
fortsette. De strevde videre og kom så
langt som til Gråhuken. Her kunne de
se over den brede Wijdefjorden nesten
til Sorgfjorden, men det var umulig
å krysse fjorden på den dårlige isen.
Etter flere strabaser og en imponerende
tilbakelagt distanse, slepte de seg tilbake
til anlegget på Blomstrandhalvøya. David
Booth noterte nøkternt: “30. [mars] Søn.
Mr Millar Dr Wegener og to menn kom
tilbake fra Ekspedisjonen i dag de fant
ingen i Wilde Bay så måtte returnere hit
da de hadde gått tom for mat.”
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Mansfields menn som deltok i redningsekspedisjonen: Herbert Millar, Edvard Abrahamsen,
August Olofsson og Kurt Wegener.

Mansfields beskrivelse
På sitt sedvanlige vis kunne Ernest
Mansfield fylle disse nøkterne fakta med
atskillig mer dramatisk detaljering. På
slutten av 1800-tallet hadde han arbeidet
blant annet som journalist i New Zealand
og i løpet av sitt liv utviklet han sine
litterære talenter til å omfatte noveller,
poesi, sanger, redaksjonelt arbeid, avisog promoteringsartikler og, ikke minst,
to romaner. Hans første roman: Astria
- The Ice Maiden, ble publisert i 1911 og
var resultat av en overvintring han hadde
hatt alene i en hytte ved Bellsund. Han
var således ikke ukjent med de barske
forholdene en kunne oppleve på Svalbard
midtvinters.
Mansfields litterære stil er naturlig nok
mer karakteristisk for sin egen tid enn
for det 21. århundret og den kan virke

blomstrende og overdrevent dramatisk
på grensen til det komiske i dag. Men for
leserne den gangen som aldri ville komme
i nærheten av å oppleve strabaser i en
høyarktisk vinter, hadde hans beskrivelser
antagelig en herlig grøssende effekt.
Artikkelen om unnsetningsforsøket ble
trykt i det engelske tidsskriftet Vanity
Fair den 20. august 1913. Med tittelen:
A struggle with death in the Arctic – How
a small colony tried to save the Germans
[En kamp med døden i Arktis – Hvordan
en liten koloni forsøkte å redde tyskerne]
er den fra “Vår spesialkorrespondent,
Mr. Ernest Mansfield” og viser et bilde
av Mansfield som står foran Camp Zoe
og holder det som skal være en utgave
av Vanity Fair “(Tatt ved midnattsolens
lys)”.
Mansfield begynner med noen ned
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settende kommentarer om Theodor
Lerners tyske unnsetningsekspedisjon
som endte opp med å få sitt eget skip
skrudd ned i isen ved Nordaustlandet –
“utrolig” – og den norske ekspedisjonen
ledet av kaptein Arve Staxrud. Staxrud
hadde tre sommerekspedisjoner på
Svalbard bak seg, først som topograf og
i 1911 som leder av de nå årlige norske
svalbardekspedisjonene sammen med
Adolf Hoel. Ifølge Mansfield hadde denne
ekspedisjonen startet så sent (midten
av april) at våren var i full gang slik at
det var mer enn nok mat å skaffe seg
fra fuglene og dyrene som begynner å
bli tilgjengelige da. Dersom SchröderStranz-mennene hadde greid å overleve
vinteren, ville de derfor ikke om våren ha
behov for unnsetning – mente Mansfield.
Nei, hans “heroiske lille gruppe” fra Port
Peirson reiste tvert i mot om vinteren og:

I et dramatisk gripende og overdådig
språk fortalte så Mansfield hvordan
kaptein Richter hadde kjempet og lidd,
lidd og kjempet seg frem for å rekke over
bre, fjell og fjord til Longyear City for å
hente hjelp til sine nær fortapte kamerater.
Men til tross for Richters ubeskrivelige
”kamp for livet mot fryktelige odds” ble:

”Det er i forbindelse med denne
skjebnesvangre tyske ekspedisjonen
at en av de flotteste bestrebelsene
noen gang på å redde menneskeliv
ble forsøkt. Ingen detaljer fra denne
fryktelige kampen er foreløpig
offentliggjort. Men det er riktig og
rettferdig for de tapre karene som var
involvert i denne farefulle bragden, og
bare rett at den tyske nasjonen skal få
vite: At samtidig som offentlige møter
ble holdt i tyske byer for å samle inn
penger til en unnsetningsekspedisjon,
og måneder før Den norske unnsetningskspedisjonen, ledet av kaptein
Staxrud, dro fra Tromsø, en liten
gruppe modige menn faktisk allerede
kjempet med døden for å oppnå samme
mål.”
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”Dog en frykteligere, og enda dristig
ere reise enn selv den som den tapre
kaptein Richter hadde utført faktisk
gjennomført på en tid da denne
nordlige delen av verden var på sitt
aller verste. På en tid da kong Frost
klamret seg med et fastere grep, og
snøstormer raste på sitt voldsomste.
Da stjerner, himmel og land er utslettet
av blendende snøstormer, og østlige
orkaner slynger alt foran seg, utdeler
døden til de som tør forsøke å stå
imot deres raseri. Når selve verden
er en hvit ball, og atmosfæren en
frådende uklar masse av flekker
pisket opp i vilt oppstyr av voldsom
kuling. Hvor stupbratte isvegger må
klatres, og mektige fjell, plassert i en
verden av is og snø, må forseres og
deres vanskeligheter overvinnes. Og
menn våget, og menn gjorde det – det
som ingen mann hadde gjort før –
krysset det mektige isområdet kjent
som Kongens bre, fra dets endepunkt
til dets ytterste utstrekninger ved
Woodfjorden, Wüde Bay [dvs. Wijdefjorden], og Austfjorden. De som
er interessert i slike bragder må
bare konsultere et vanlig kart over
Spitsbergen, så vil de forstå omfanget
av dette foretaket, hvis detaljer først
nå offentliggjøres.”

Det var altså ikke småtterier som
Mansfields menn utsatte seg for i sitt
forsøk på å unnsette de hjelpeløse
tyskerne. Allerede to dager etter mottak
av Mansfields telegram til sine menn om
at de måtte yte den assistanse de kunne,
var mennene i gang med å trekke tunge
sleder for å få lagt ut depoter. Etter snaue 5
km slit kom de frem til NECs hytte Camp
Davis (Storholmen). Om sommeren var
dette:
”verdens vakreste sted, omringet
av majestetiske fjell og mektige
isbreer, midt inne i en storhet som
vanskelig kan overgås; Fjordens
dypblå vann som flyter dovent
langs kyster av slipt marmor, seler
med menneskeøyne leker i skjønne
ornamentale marmorbassenger, ved
nydelige mosekantede strender, og

eiderfruer på reder overalt. Men det
er vinter, Kongsfjorden er ispansret,
og innelåst i dens omfavnelse er Davis
Island [Storholmen], dekket av en vel
2-meter dyp mantel av snø.”
Så måtte de opp og over Kongsbreen og de
greide å forsere de forræderske isryggene
og dype bresprekkene på en lang og hard
dag. Ca 30 km fra marmoranlegget laget
de det første depotet. Der snudde Henri
Rudi og en annen nordmann, da de mente
det var for kaldt og slitsomt å fortsette.
Litt senere snudde Wegeners to tyske
kolleger, mens de andre fortsatte i 24 km
til før de etablerte neste depot. Med disse
forberedelsene gjort returnerte de til Port
Peirson 2. mars etter å ha vært borte en
ukes tid.
Etter én dags hvile var Wegener,
Millar, Olafsson og Abrahamsen klare for

Mansfield som står foran Camp Zoe og holder en utgave av Vanity Fair (Kilde: Vanity Fair,
20.8.1913).

106

neste etappe. De tok med seg bare en liten
slede med mat denne gangen, siden det
var lagt ut depoter på forrige tur. De dro
først til Camp Davis og videre til det siste
depotet. Mansfield forteller at:
”Herfra til hvor som helst var det
upløyd mark. De var ekte pionerer nå,
som marsjerte ut i det ukjente, med
kun litt lys for å vise dem veien, og
aurora klar når som helst til å sluke
dem med sin dødbringende ånde. Mars
er snøstormmåneden i Spitsbergen,
og også den kaldeste måned. De satte
kursen mot Woodfjorden, og så snart
de ankom her begynte vanskelighetene.
Bløt snø å bevege seg over og hagl,
regn og snøstormer å reise gjennom.
Deres ski virket som sugekopper og
ble sugd fast i snøen. Tok de dem av
sank de til knærne i det tunge føret.”

muligheten. Alle var bestemt på
dette; for de visst at sult ville ta
dem om de prøvde noen annen vei.
Hver mann visst nå at det sto om
deres egne liv. De snakker ikke,
men alle er bestemte. Sleden og dr
Wegeners verdifulle instrumenter
blir etterlatt. Livet er viktigst, blir det
stille enighet om. Så de opplever ingen
samvittighetskvaler over denne ofring
av verdifulle eiendeler. Om sleden
var av gull eller en diamant ville den
fremdeles etterlates, for de har hverken
viljen eller kreftene til å trekke den
videre.”
De klatrer nå oppover der ingen noen
gang har gått før og der – ifølge Mansfield
– alle oppdagelsesreisende har erklært det
umulig å forsere.
”I dette fryktelige, ville området
lider disse mennene av sult og tørst.
Utmattelse begynte å gjøre seg
gjeldende. Kroppene krevde hvile,
men kulden tvang dem til å fortsette.
Noen ønsket bare å sove, men alle
visste hva det betyr, så de holdt døden
på avstand ved å holde hverandre
våkne. De halter videre. De er motløse,
slitne og utsultede. Dagene er glemt,
fordi nå er alt bare likt. De er på vei
hjem, Port Peirson, Camp Davis, en
sprekk i isen, i døden – hvor hen det
måtte være.”

De lette rundt i Wijdefjorden-området,
trasket gjennom dyp nysnø som tappet
dem for krefter, videre gjennom områder
med vått snøslaps, undersøkte alle hyttene
og fant bare tegn på at noen av tyskerne
hadde vært der, men ingen var nå å se.
Deres egen tilstand:
”var illevarslende. Maten var nesten
oppbrukt. Å gå tilbake samme vei
som de var kommet var umulig. Deres
krefter ville ikke bestå den prøven; og
tanken på den forferdelige bløte snøen,
som de hadde sunket ned i så ofte, fikk
dem helt vekk fra den ideen.”

Døden begynner å følge dem hakk i hæl.

De måtte forsøke å gå rett mot et av
depotene.
”Uansett vanskelighetene, uansett
kostnaden, var det den eneste
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”De kom ut for å redde en stakkars
bror, men de ofrer egne liv i stedet.
[…] Skrittene er svake nå. Alt håp er
knust. Om snøstormen ikke greier å ta
livet av dem, ville frosten klare det.

hvilte litt der, før de fortsatte over isen til
Port Peirson, hvor de ankom 28. mars. De
hadde vært borte denne gangen i en snau
måned og de andre hadde planlagt å rykke
ut for å lete etter dem allerede neste dag.
Mansfield avsluttet sin beretning med et
håp om at keiser Wilhelm ville anerkjenne
bestrebelsene til Wegener, Olofsson,
Abrahamsen og Millar.
“Det ville heller ikke være malplassert
å gi en anerkjennelse til James Booth
og Johann Oxaas for deres assistanse
med utsetting av depotene, og til
David Booth for hjelpen han ytet den
tyske stasjonen ved Krossfjorden
mens lederen var på den edle søken
etter sine landsmenn for å assistere og
unnsette dem.”
Kart som viser ruten til redningsekspedisjonen. (Kilde: Etter Lønø 1998:104).

Kvikksølvet er stivnet og hardt. Det er
minst 40 kuldegrader. Hvor mye mer
vet de ikke og de bryr seg ikke. De
vil sove, de vil dø. Enden må komme.
Her. Nå.”
Så plutselig letter tåken og de ser at de
er bare et par kilometer fra fjelltoppene
Tre Kroner og det andre depotet ved
Kongsbreen. De har reddet seg selv !
De er nå bare 56 km fra Port Peirson og
velstand. Men selv i denne lykkestunden
tenkte mennene på de savnede tyskerne.
De spiste seg mette, men tok ingenting mer
fra depotet. Resten kunne bli redningen
for noen som kom etter – dette ifølge
Mansfield. Abrahamsen selv fortalte
(sitert i Lønø 1998:111) at de var så
utsultet at de spiste opp all maten i begge
depoter. De nådde frem til Camp Davis og

Olofsson og Abrahamsen fikk visstnok
kr 300 hver for innsatsen og Oxaas og
Rudi kr 30 hver; Henholdsvis kr 15 000
og kr 1500 i 2011-kroner. Mansfield
selv ble hedret av Kurt Wegener ved
oppkalling av Mansfieldfjellet, nordvest
av Dicksonfjorden.

Vinteren på Herzog Ernst
Stenersen og Rotvold hadde dristet seg
av gårde sørover fra det innefrosne skipet
med tyskerne i slutten av september, og
litt ut i oktober befant de to nordmennene
seg sammen med kaptein Richter og
maskinist Eberhard i Krosspynthytta
innerst i Wijdefjorden. Da Richter 19.
desember bestemte seg for å ta seg
videre til Longyear City, fant de andre ut
at de heller ville returnere til skipet. På
vei tilbake konstaterte de at oseanograf
Rüdiger og kunstneren Rave ikke lenger
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var i Elvetangenhytta lenger nord i
fjorden hvor de var blitt værende igjen
9. oktober. De hadde allerede returnert
til skipet 1. desember hvor Rave måtte
amputere Rüdigers ene fot som han
hadde forfrosset. Stenersen, Rotvold og
Eberhard fortsatte mot Sorgfjorden, men
Eberhard ble hengende etter og forsvant
før de nådde frem.
Resten av vinteren holdt de fem
nordmennene og to tyskerne seg stort
sett i ro på Herzog Ernst. Kokken Stave
ble tidlig syk og han døde 24. februar.
En måned senere bestemte de andre
nordmennene seg for å ta seg over til
Longyear City. Det var nå lyse dager
og bedre utsikter for å klare turen. I
hyttene underveis langs Wijdefjorden
så de tegn på at Wegeners og Millars
ekspedisjon hadde vært der, blant annet
en signert beskjed på tysk fra Wegener.
Den 5. april kom de fire seg trygt frem til
Longyear City hvor Richter fremdeles lå
på sykehuset.

Sluttresultatet
Av de fem nordmennene på SchröderStranz ekspedisjonen hadde fire klart seg
ganske bra. En hadde dødd av sykdom.
Av de ti tyskerne hadde Schröder-Stranz,
Sandelben, Mayr og Schmidt sist blitt sett
på isen utenfor Nordaustlandet. Eberhard,
Moeser og Detmers hadde forsvunnet i
eller ved Wijdefjorden. Rüdiger hadde fått
amputert en fot og Richter hadde krabbet
mer død enn levende inn til Longyear City.
Bare kunstneren Rave kom noenlunde fra
dramaet. Rave og Rüdiger ble hentet av
Staxruds ekspedisjon ute i april og de
overlevende var tilbake i Tromsø 10. juni.

Også her fikk Mansfield en del publisitet
og nyttig kreditt, da det var NECs skip
Activ som førte dem til Tromsø.

Mansfield som korrespondent
Så langt som det er kjent i dag begynte
Mansfield på sin litterære karriere i 1889,
27 år gammel. Han startet med å publisere
korte noveller i lokale tidsskrifter og
aviser i New Zealand, og fra 1893 hadde
han avansert til å være redaktør og utgiver
av tidsskrifter som inneholdt mye eget
stoff. Etter som hans gullprospektering og
gruvevirksomhet utviklet seg i flere land
var han helt tydelig pennen bak mange
avisnotiser og -reportasjer om sine egne
aktiviteter, om lovende gruver og om de
store mulighetene som ventet på heldige
investorer.
Det er ikke nødvendigvis slik at
Mansfield følte at han løy, men sitatene
over – selv om de er oversatt og derved
har mistet noe av Mansfields særegne
stil – viser hvordan historier som kunne
fortelles på en nøktern og faktisk måte
vokste og blomstret under hans penn. Om
det drysset litt heder og ære på ham og
hans forretninger samtidig, var vel ikke
det å forakte.
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En annerledes overvintring
Av Odd Lønø
Lektor Odd Lønø (1920–2007) tok sin
dr. grad på isbjørn i Svalbard-området.
Han overvintret flere år som fangstmann
på Svalbard. Lønø var mangeåring
styremedlem og sekretær i Norsk Polarklubb. Han etterlot seg dette manuskriptet om Martha Wiig, som redaksjonen har
bearbeidet.
Dette er en beretning om svenskfødte
Martha Wiig, som overvintret på Svalbard
1952–1953 med sin norske ektefelle
Bjarne Wiig. Som det vil fremgå av
teksten må Martha ha vært en sterk, og
ikke minst tålmodig, kvinne.
For ekteparet Bjarne og Martha Wiig,
som drev en god forretning i Sandnessjøen, begynte denne overvintringen å ta
form ombord i d/s Lyngen da den lå ved
kai i Kings Bay (Ny-Ålesund) sommeren
1952. Her kom Ada Solvang og Wilhelm
Hågstad ombord. De hadde denne våren
og forsommeren drevet småfangst etter
steinkobbe, egg og dun på Prins Karls
Forland. Det var en kjent plass for de to
hadde overvintret der noen år tidligere
(se Polarboken 2009–2010, s. 119–121).
Bjarne og Martha fikk høre mye om
fangstlivet av disse to. Da de kom til
Tromsø solgte Ada og Wilhelm de 800–
900 eggene de hadde samlet. Duna solgte
de ikke, men tok den med seg for å rense
selv. Så hadde de 16 stykk 50 kg baller
rågummi som de hadde funnet halvveis
nedgravd i sanden i fjæra. Det var
rågummi som hadde blitt ført til Svalbard

av strøm og vind fra torpederte båter
under krigen. Det var en lett omsettelig
vare i Tromsø. Bjarne og Martha ble
invitert til å bli med til ”Dollar Hill”
hvor Ada og Wilhelm hadde sitt hjem
sør for Tromsø. Bjarne hadde allerede
da noen luftige planer om en vinter på
fangst. Martha hadde det ikke. Det ble
til at Bjarne og Wilhelm ble enige om
en overvintring på Prins Karls Forland.
Bjarne gikk straks i gang med å skaffe
det som skulle til for en vinter. Han hadde
meget god økonomi, men meget dårlig
helse. Han regnet derfor med at han ikke
ville klare jobben som fangstmann selv,
og gjorde en avtale med fire fangstmenn
som skulle jobbe for ham i stedet.
En viktig ting for Bjarne var å få med
seg nok alkohol. Han var svært avhengig
av det. Han sendte derfor et telegram til
Sosialdepartementet i Oslo og søkte om
å få med tollfritt brennevin. Det var noe
alle måtte gjøre som ville ha med tollfritt
brennevin til Svalbard. Telegrammet lød:
”Jeg må ha 500 flasker whisky. Jeg
drikker selv en flaske om dagen. Det blir
365. Jeg må ha dem. Resten av de 500 er
til fangstmennene jeg har med.”
Svaret fra departementet lød: ”Du
har tillatelse for bare 240 flasker tollfrie
alkoholvarer”.
Så var det den lovbestemte legeattesten som alle som skulle overvintre
måtte vise frem for å få reise. Bjarne
hadde dårlig helse og ville ikke få en
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slik attest. Han trodde dette ordnet seg
da han fikk en lege i Sandnessjøen, som
han kjente godt, til å skrive en attest som
bekreftet at han hadde god nok helse til
en vinter på Svalbard.
I Tromsø møtte de fire fangstmennene
opp og sa de ikke ville være med.
De mente det var så dårlige priser på
reveskinn at de heller ville få seg arbeid
i Norge. Ada og Wilhelm, som begge var
i Tromsø sa det samme. Dessuten trodde
de at Sysselmannen ville forby all jakt på
den lille isolerte bestanden av steinkobbe
som holdt til ved Forlandet.
Dermed var det umulig for Bjarne
å overvintre. Han var klar over det på
grunn av sin dårlige helse. Men nå kom
Martha til unnsetning og sa at hun ville
bli med ham. Wilhelm lovte også å bli
med. Bjarne ble over seg av begeistring.
Det første Martha gjorde var å kjøpe inn
det nødvendige til seg selv.
De kjøpte inn en liten spissbåt som
fikk navnet Cocktail etter favorittdrinken
til Bjarne. En fangstbåt med motor ble
også kjøpt inn og døpt av Martha ved å
knuse en flaske champagne mot stevnen
på den. Båten fikk navnet Mata Hari til
stor fornøyelse for tromsøværingene, som
kommenterte at i Tromsø brukte man ikke
champagnen på den måten.
Tiden begynte å bli knapp. De hadde
avtalt å reise 20. september. Noe sent,
men da Wilhelm sa seg villig til å bli med
var det greit. Han var kjent med terrenget
og hyttene. De måtte få tak i en liten båt
til frakten opp. De fikk først kontakt
med m/s Calypso. Den ville sette dem
opp for 5000 kr. En meget høy pris for
overvintrere i de dager. Men da Martha
kom ombord ville hun ikke være med.

Båten var full av møkk, og luktet stramt
av fisk og dieselolje.
Bjarne fikk da kontakt med m/s
Løkholmen. Den var stor nok til å ta med
seg motorbåten, men den var dyrere og
ville koste 8000 kr. På veien nordover
brakk imidlertid propellakselen og
de måtte taues tilbake til Tromsø. Nå
hadde Martha fått nok og ville ta med
seg hunden Bonnie og reise tilbake til
Sandnessjøen. Men så fikk Bjarne kontakt
med en større båt, m/s Norsil. Denne store
båten aksepterte Martha, men den kostet
18000 kr.
Så var det legeattesten. De gikk til en
lege. Martha fikk raskt sin attest. Deretter
var det Bjarnes tur. Han viste frem sin
attest fra Sandnessjøen. Den ville legen
ikke godta fordi den var for gammel. Han
sa blankt nei til å gi en ny attest. Han
mente Bjarne ikke ville klare en vinter
der nord. Martha fant raskt frem til en ny
lege. Han ville heller ikke gi Bjarne noen
attest og sa da han kom ut av kontoret etter
å ha undersøkt Bjarne:
”Martha, du må være gal. Du fortalte
meg at du var sykepleier, så du må da
se at din mann er døende. Han burde
vært på sykehus. Han kan ikke reise til
Spitsbergen”.
Martha protesterte og mente at et
sykehusopphold ville han ikke klare.
Hun skulle ta seg av ham. Legen sa da:
”Martha, du må ikke reise på overvintring
med ham. Jeg målte et blodtrykk på over
300 på ham. Jeg har aldri tidligere hatt en
pasient med så høyt blodtrykk”.
Martha gikk til en ny lege. Han
undersøkte henne og fant alt i orden. Hun
spurte om legen kunne skrive ut en attest
for sin mann. Hun viste ham legeattesten
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fra Sandnessjøen og sa at de hadde dårlig
tid og at båten lå klar til å gå. Legen sa han
ikke kunne skrive ut en attest uten å ha
undersøkt ham. Martha mente attesten fra
Sandnessjøen viste at hennes mann hadde
god helse. Legen avslo å skrive ut noen
attest før han hadde undersøkt Bjarne.
Martha gjorde da sitt siste fremstøt: Hun
tok da den ugyldige attesten til Bjarne opp
av vesken og ga legen den og sa ”Han har
god helse”. Mens legen leste la hun 500
kr på bordet og sa: ”Kjære doktor, du kan
selv se at han er i god kondisjon.” Legen
så på Martha, så på attesten og til slutt
på pengene”. All right, på basis av denne
attesten kan jeg skrive ut en ny”.
Med en gang Martha fikk den nye
attesten skyndte hun seg å forlate kontoret
strålende glad over å ha fått en attest til
Bjarne.
På veien nordover med Norsil fikk
de dårlig vær. Dårlig sikt, storm og høy
sjø. Da det ble bedre etter tre dager tok
Martha seg en tur på dekk og da syntes
hun at hun hørte lyden av bølger som slo
mot land. Hun sa dette til Wilhelm. Han
løp raskt opp på broen og fikk lagt om
kursen, ellers hadde de gått på grunn ved
Sørkapp. Martha fikk mye ros for at hun
var så observant.
De kom samme dag til Selvågen på
østsiden av Prins Karls Forland, og der
var det godt vær. Det tok ikke mange
timene før Norsil var losset. Martha var
selvfølgelig nyfiken på å se på sitt nye
hus. Hun var blitt fortalt at det var 30x35
fot, men hun var ikke klar over hvor mye
av dette som var lagerrom. Hun gikk inn
til den delen som var stuen, kjøkken og
soverom. Ovnen var så skrøpelig at den
truet med å falle fra hverandre hvis det

bare blåste litt hardt på den. Hennes første
tanke var at dette var umulig, men da de
andre kom inn rakte hun armene i været
og ropte: ”Velkommen til mitt nye hjem.”
De første dagene var Wilhelm til meget
god hjelp. Han og Martha dro rekved
til hytta og fikk saget den opp. Bjarne
satt inne og drakk sin whisky. Etter tre
dager lastet Wilhelm opp sleden med
forsyninger og gikk over til hytta på
vestsiden av øya. Både Martha og Bjarne
fikk næring til sin tvil om at Wilhelm ikke
ønsket å vintre.
Dagen etter skjøt Martha sin første sel
med sitt første skudd. Bjarne kom ut og
det var klart at han ikke likte at det var
han som ikke fikk det første jakttrofeet.
Martha flådde selen og laget middag av
leveren. De fikk et herlig måltid.
Hytta var bygd av The Scottish Spitsbergen Syndicate i 1909 og den trengte
i høy grad til reparasjoner. En kunne se
mellom plankene ut i den frie naturen
både i tak og vegger. Martha satte derfor
i gang med reparasjoner.
Mens Bjarne gikk på jakt etter fugl
skjøt Martha sin sel nummer to. Wilhelm
kom tilbake og rigget seg til en ny tur over
til vestsiden. Han lærte Martha å flå og
kutte opp selen. Wilhelm lå over natten
før han gikk over til vestsiden igjen med
nye forsyninger på sleden.
Noen dager senere kom Sysla, den nye
båten til Sysselmannen, og nå fikk Bjarne
og Martha bekreftet sin mistanke om at
Wilhelm ikke ville overvintre. Han reiste
med Sysla. Bjarne og Martha ble med til
Ny-Ålesund for å gjøre noen innkjøp før
de mistet kontakten med omverdenen.
Dagen etter var de på vei tilbake og
Martha disket opp et godt måltid til dem
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Martha og Bjarne Wiig i døråpningen på hytta ved Selvågen på Prins Karls Forland, trolig
i forbindelse med avreisen med Nordsyssel sommeren 1953. (Foto: Leif Archie Grøndal).

alle i hytta. Bjarne benyttet anledningen
til å få Mata Hari på land. Sysla gikk en
snartur til vestsiden, antakelig for å sette
på land noe utstyr for Wilhelm. Den
kom tilbake dagen etter og gikk så til
Longyearbyen.
Nå var de helt alene. Martha begynte
å reparere hytta. Bjarne satt som oftest
inne og drakk whisky. Dagen etter var det
snøføyke og Martha reparerte veggene.
Mens Martha arbeidet med dette kom
Bjarne ut og sa ”Du har arbeidet nok
– kom inn nå.” Martha sa hun måtte

reparere ferdig veggen. Bjarne gikk inn
igjen og Martha fortsatte. Vinden var så
sterk at hun hadde store problemer med å
feste den stive pappen. Hun ropte derfor
på Bjarne for å få hjelp. Hun forteller om
hva som hendte:
Snart kom han ut godt kledd og ble
stående å se på meg. Nå så jeg at han var
full. Han sa: ”Jeg vil ikke hjelpe deg. Du
kan ikke fortelle meg hva jeg skal gjøre”
og puttet hendene dypere ned i lommene.
”Bjarne du må hjelpe meg, jeg kan ikke
klare dette alene” sa jeg og løp opp til
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ham. Han snudde seg mot meg og puffet
meg brutalt ned i snøen. Jeg ventet ikke
dette, og gikk raskt opp mot ham. Han
langet ut et rett venstre som traff meg
i kinnet. Jeg ble kastet rundt av slaget
og sank sammen i snøen. Da jeg kom til
meg selv, så jeg Bjarne stå over meg. Han
så meget sint ut og sa ”Fra nå av må du
gjøre nøyaktig det jeg sier. Du kan ikke
løpe vekk, og fra nå av er jeg sjefen”.
Han reiste meg opp og slo etter meg
igjen. Nesten blindet av tårer dukket jeg
unna hans slag og løp inn i hytta. Ingen
mann hadde slått meg tidligere, og Bjarne
skulle ikke få det til igjen. ”Jeg vil drepe
den djevelen, drepe ham!” skrek jeg i det
jeg tok av meg vottene. Jeg rev min rifle
fra veggen, puttet en patron i kammeret
og tok ladegrep. Følelsen av kaldt stål
stoppet meg. Jeg kunne drepe sel, men
ikke Bjarne.
Etter denne hendelsen løp hun med
riflen forbi Bjarne, som stod stille og så på
at Martha gikk på ski ut i terrenget. Snart
stoppet hun og sa til seg selv at hun hadde
vært en like stor idiot som Bjarne, for
skjedde det noe med henne så var det forbi
med begge. Hun skriver: ”Nå forstod jeg
Bjarne. Jeg hadde skutt den første selen,
utført alt arbeid på hytta, samlet rekved
og hentet breis til vann. Jeg hadde virkelig
hans liv i mine hender”.
Da hun kom tilbake til hytta satt Bjarne
i stolen sin og så ulykkelig ut og sa: ”Jeg
er ulykkelig for å ha slått deg. Jeg ble redd
at du arbeidet for mye. Hva ville jeg gjort
om du falt, brakk ryggen din eller beinet?”
Martha svarte ”Jeg kan forstå deg Bjarne,
men lov meg at du aldri slår meg igjen”.
Det lovet Bjarne.
Den 21. oktober gikk Bjarne en skitur

for første gang. Hans helse var bedre
og Martha var overbevist om at den
bakteriefrie luften var bedre enn medisinene han brukte.
I oktober fikk de en storm som varte i
fire dager. De fikk oppleve hva et virkelig
vintervær var. Martha skriver: ”Av og
til ristet hytta så jeg var sikker på at det
gamle tømmeret ville falle i hodet på oss.
Vår ovn kunne ikke hindre at tempen gikk
under null. Det dannet seg is på gulvet,
og vi lå i soveposene. Det var umulig å
få kokt vann”.
Da stormen endelig la seg , kunne hun
begynne arbeidet igjen. Snø hadde bygget
seg opp langs veggene så hun kunne
ikke få på mer tjærepapp. Men hun fant
på en måte som var brukbar. Hun fant
en stor stabel sex-blader etter tidligere
ekspedisjoner. Ved å lage lim av mel og
vann fikk hun limt de nakne damene på
innsiden av veggen nær sengen til Bjarne.
Han syntes bra om den nye dekorasjonen.
Hver gang limet tørket dekket hun dem
med nye. Bjarne inspiserte hver ny ladning og sammenlignet de fine figurene
og fremstående bryster med hennes. De
hadde moro med den tapeten. Da hun
var ferdig hos Bjarne startet hun med sin
avdeling – kjøkken og soverom. Nå med
blomstret papir. Bjarne likte sin vegg
bedre enn hennes.
Stormer fikk de oppleve hele vinteren,
men en dag fikk Martha oppleve et intenst
nordlys. Hun ropte på Bjarne og sammen
nøt de dette skuespillet. Samme natt fikk
de besøk av en isbjørn. Den gikk over
taket, men de hadde ingen planer om å
skyte den.
Til jul hadde Martha tatt med seg alt
som hørte til en norsk og svensk jul. Røkt
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Martha Wiig med besøkende fra Nordsyssel tidlig i juni 1953. På pulken står kasser blant
annet med aviser som de besøkende har med. (Foto: Leif Archie Grøndal).

lam, og hun bakte 16 forskjellige sorter
kaker. Juletre hadde de glemt, men de
laget et av rekvedpinner, ståltråd og mye
farget papir. Straks før jul fikk de et meget
kaldt vær. De var glade de alt hadde bakt
brødene for ellers ville de ikke fått deigen
til å heve seg.
En dag betrodde Bjarne seg til Martha:
”Hvis jeg hadde vært i Sandnessjøen er
jeg sikker på at jeg ville ha gjort noe galt
og forferdelig idiotisk. Når folk kom inn
i butikken, følte jeg det som jeg måtte
rømme. Jeg drakk for mye, og jeg mente
jeg bare måtte komme meg vekk”.
Ja, han hadde sikkert drukket for
voldsomt, men nå hadde han virkelig
tenkt å kutte ned. Han mente at etter jul
ville han forsøke å slutte å drikke for et år.

Det var noe å se frem til for Martha også,
en alkoholfri Bjarne. Nå var ikke Martha
selv avholds, hun tok seg gjerne en drink,
men hun hadde det under kontroll.
Bjarne fikk nye krefter og kom seg
merkbart. Hun sa det til ham etter at han
for første gang hadde dratt opp rekved
og kuttet den opp. Han svarte: ”Jeg var
ikke så dum da jeg spurte en sykepleier
om å leve sammen med meg”. Nå kunne
han hjelpe til lite grann med det daglige.
Juleaften ble feiret etter alle kunstens
regler. God mat og godt drikke og
over radioen fikk de hilsen fra presten
i Longyearbyen. Om kvelden fikk de
storm og gikk til sengs. Bjarne leste og
kjederøkte som vanlig. Så kjente Martha
røyklukt og så at det hadde tatt fyr i
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Ekteparet Wiig sammen med hunden Bonnie utenfor hytta tidlig juni 1953. På veggen henger
selkjøtt. (Foto: Leif Archie Grøndal).

skjegget til Bjarne. Hun tok tak i skjegget
og fikk slukket brannen. Bjarne våknet og
ropte ut: ”Hva i helvete er det du gjør ditt
gale kvinnfolk”. Da han så seg i speilet og
så at det var et stort brunt hull i skjegget
forstod han det hele.
Da stormen la seg etter syv dager
begynte Martha å arbeide igjen. Hun var
nå blitt lei alle disse stormene. Den 6.
januar hadde de vært fanget i hytta i 12
døgn. Martha satte den dagen i et skrik
for nå trodde hun at hun ble gal. Bjarne
hoppet ut av stolen sin og tok rundt henne.

Det hjalp, og hun kom til hektene igjen.
Bjarne hadde holdt sitt løfte om å ikke
smake alkohol etter jul. Martha fylte opp
et glass med konjakk for å ha noe å trøste
seg med. ”Skål” sa Bjarne og hun spurte
om han ville ha et glass han også. Han
sa: ”Nei, ingen drink, men la meg lukte
på den». Han rynket på nesen og fortsatte
«Jeg kan ikke forstå at jeg har likt så mye
av dette stoffet”.
Stormen varte i 18 døgn og så ble det
helt stille. Martha holdt på å grave frem
et oljefat da Bjarne syntes han så noe i
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mørket. Han tok geværet og gikk mot
det, men kom raskt tilbake og sa ”Bare
moskus”. Det var muligens første gang at
det ble sett moskus på Forlandet.
Den 26. januar gikk Bjarne en tur
på ski og kom til å bli sittende fast i
tidevannssprekken i Landkallen. Martha
hjalp ham, men det tok mange dager før
Bjarne kunne gå ut igjen.
Den 12. februar ville hunden Bonnie bli
to år. Martha serverte alle de godsakene
som hunden likte. Det var ananas-salat,
ryper, pisket sjokolade med krem og en
flott kake med to lys. Det var jo latterlig å
lage en slik fest for en hund, men hunden
var deres kompanjong og de hadde ikke
noe bedre å foreta seg.

Det ble kaldere. De var glade for at
hytta var dekket med sne, ellers ville de ha
frosset ihjel. Den 28. februar så de solen
over horisonten. Det ble feiret med varm
toddy med litt konjakk.
Nå var det gått to måneder siden Bjarne
bestemte seg for å slutte å drikke. Bjarne
gikk en tur for å jakte. Etter en time hørte
Martha ham rope og han virket så glad
at hun trodde han hadde tatt med seg
en flaske konjakk. Men han hadde skutt
sin første sel. Martha flådde selen, mens
Bjarne gikk inn for å varme seg. I dagene
som fulgte var det lyst og de gikk begge
turer på ski.
I påsken hørte de at noen banket
voldsomt på hyttedøren. Martha forteller

Etter en lang vinter uten post er en bunke gamle aviser spennende lesning. Martha og Bjarne har
nettopp åpnet kassen med aviser som de har fått, jfr bilde side 113. (Foto: Leif Archie Grøndal).
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om det: ”Da vi så etter var det to karer og
slede med åtte hunder som stod 20 meter
fra oss. De to hadde sine geværer rettet
mot oss. ”Hvor i helvete kommer dere fra”
ropte Bjarne. Jeg ropte ”Velkommen”.
Det var nå seks måneder siden vi hadde
sett folk og de var velkomne selv om de
stod med geværene klare. De to senket
geværene. En av dem kom frem og sa:
”Jeg er en politimann fra Longyearbyen”.
Den andre sa han var fangstmann fra
Kings Bay. Etter at de hadde fått kaffe
og kaker sa politimannen at han ble sendt
til Kings Bay for å få en skriftlig rapport
om den store gruveulykken der. Og så
skulle han kjøre til Forlandet og se etter
de to døde som hadde bodd der og deres
døde hund. Nå forstod vi hele historien.
Politimannen hadde sett Bjarne gå rundt
hytta noe luftig kledd i det kalde været.
De trodde jeg og Bonnie var døde og at
Bjarne var blitt gal. Da de banket på hørte
de en ta ladegrep på et gevær derfor trakk
de seg tilbake og hadde geværene klar.”
En dag da Martha skulle bake brød
manglet hun ved. Hun spurte Bjarne om
hjelp, men han svarte: ”Nei, du kan hugge
ved selv. Jeg er trett og ønsker å gå på
jakt etter fugl”.
Martha ble så sint over dette svaret at
hun pakket det nødvendige på en kjelke
og ville gå over til hytta på vestsiden
av øya. På veien ombestemte hun seg,
og da hun kom tilbake til hytta fikk hun
se mange sel ligge på isen. Hun jaktet
på dem og fikk to stykker. Bjarne hørte
hennes skudd og han hadde fått syv fugler.
Da de kom til hytta hadde det vært en stor
bjørn der og rumstrert.
Dagene ble lysere og de tok daglig
turer på ski. Litt jakt ble det og. Den 2.

juni brakk isen opp, og nå var veien fri
for båter å komme inn. Bjarne kom seg
merkbart og tok sine daglige skiturer, men
han tok også daglige drammer!
En dag kom Ada og Wilhelm på besøk.
De var satt iland på isen før sundet var gått
opp. De skulle som vanlig drive egg og
dunfangst. Omtrent samtidig kom Sysla,
nå døpt om til Nordsyssel på besøk.
Dagen etter besøket av Nordsyssel kom
hvitfiskfangeren Østeris på besøk. Bjarne
benyttet anledningen til å få satt Mata
Hari på vannet. Legen Haakon Sæther
som var ombord skrev i gjesteboken:
”I dag satte vi Mata Hari på vannet. Alle
arbeidet unntatt Bjarne Wiig. Han serverte
drinker og så til arbeidet”. De to ble med
m/s Østeris tilbake til Kings Bay, og etter
fem døgn ble de med tilbake til Forlandet.
Mens de hadde vært i Kings Bay var
det kommet besøk i hytta. Da de åpnet
ytterdøren var det fullt opp av kartonger
over det hele – et salig rot. Martha skrev:
”Jeg forsøkte å få opp en av dørene og
banket på og sparket i den. Jeg var sint.
Bjarne ropte ut: ”Hva i helvete er det som
foregår her?” En ung mann åpnet og sa
på engelsk ”Hello”. Vi gikk videre inn
og i sengen min lå der en mann til. Jeg
skrek til ham på svensk ”Hvem er du?”.
Han svarte på engelsk ”Vi snakker bare
engelsk, og vi er to studenter fra London
og vi bor her”.
Bjarne gikk ut sammen med de to
og jeg gjorde rent. Nå forsto jeg hvor
møkkalukta jeg hadde kjent kom fra. De
to hadde urinert og ”gjødslet” foran døren
og så tråkket i dette og spredd det utover.
De het McDonald og Atkinson. De var her
for å lage et nytt kart over Forlandet. De
hadde kommet med Nordsyssel den dagen
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Martha og Bjarne Wiig klar til hjemreise fra
Forlandet sommeren 1953. (Foto: Leif Archie
Grøndal).

vi reiste til Kings Bay. De påsto: ”Denne
øya er engelsk ... Denne hytta er bygd
av The Scottish Spitsbergen Syndicate”.
”Ja, for 40 år siden, og nå er Spitsbergen
en del av Norge og kontrollert av Norge”
sa Bjarne.
De svarte bestemt at de ville bo i hytta
så lenge de ønsket, og hvis vi ikke likte det
kunne vi bare reise tilbake til Norge. De
var satt ut av Nordsyssel. Martha ryddet
rom for de i lagerrommet. De forsto at
de ikke var velkomne, men at de var
akseptert.
Dagene gikk uten for mye irritasjon.
En varm fin dag reiste Bjarne og Martha
med Mata Hari over sundet til Hermansenøya og plukket egg til matbruk. Det
var en fin varm dag og Martha kledde av
seg og hoppet ut i vannet. Hun fant fort

ut at det ble for kaldt. Etter en tur rundt
øya satte de kursen hjem.
En dag tok engelskmennene Cocktail
uten lov og brukte den på en av sine dagsturer. Da de kom hjem ropte McDonald
at Atkinson hadde brukket beinet. Martha
undersøkte ham og fant ut at han hadde
brukket et ben i ankelen. Atkinson ønsket
å komme seg til lege og ba Bjarne kjøre
ham til Kings Bay i Mata Hari. Legen der
tok et røntgenbilde og fant ut at Martha
hadde stelt ham på beste måte.
Nordsyssel kom og hentet Bjarne og
Martha i Selvågen noen dager senere, Det
tok tid å få ombord alt for de hadde mye
proviant igjen. Martha skrev om helsen til
Bjarne etter et år på overvintring. ”Han
var bedre nå enn da jeg traff ham for fire
år siden. Han drakk og røkte mindre”.
Dette var en ekspedisjon bare for å
oppleve en vinter på Svalbard. Det var
ingen fangstekspedisjon selv om de
enkelte ganger jaktet på sel, bjørn og fugl.
De satte ikke opp feller eller selvskudd.
Kilde: Manuskript skrevet av Martha
Wiig, (senere da Bjarne var død giftet
hun seg i England og fikk navnet Martha
Wiig-Sidebotham).
Redaksjonens kommentarer: I følge
Odd Lønøs manus hadde Martha Wiigs
manuskript tittelen ”The nated bear”. Vi
har ikke hatt tilgang til dette manuskriptet
og har ikke kunnet bekrefte tittelen.
Alle fotografier er fra Leif Archie
Grøndal-samlingen som eies av døtrene
Nora og Eva Grøndal, © Grøndal Foto,
http://grondalfoto.no.
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Hermann Ritter sagaen
Av Knud Ernsted
Knud Ernsted er pensjonert dansk
offiser med en international karriere
bak seg. Nå er han forfatter på heltid.
Han arbeider for tiden med en bok om
”Den arktiske værkrigen”, som vil
dekke de tyske operasjonene under
andre verdenskrig i hele området
av det europeiske Arktis, altså både
Svalbard, Jan Mayen og Grønland.
Hermann Ritter ble født i det østerrikskungarske riket og forble i tankene østerriker gjennom hele livet. Han studerte
glasiologi og meteorologi og deltok i
Prince Albert I av Monacos ekspedisjon til
Svalbard så tidlig som i 1913. Han deltok i
den svensk-norske svalbardekspedisjonen
i 1931 og i det svenske bidraget til Det
internasjonale polaråret 1932-33. Senere
var han fangstmann på Svalbard.
Under Den andre verdenskrig, ble han
innkalt til den tyske krigsmarinen og i
hemmelighet sendt til Grønland som leder
av en tysk værstasjon.
Han klarte å holde sin stasjon skjult for
den danske sledepatrulje og amerikanske
fly i 10 måneder. Da han ble funnet, var
kamp uunngåelig og en danske ble drept.
Etter dette ønsket Ritter å komme seg
vekk, og han sørget selv for at han ble
tatt til fange. Han reiste 1.500 km med
hundeslede sammen med en danske og
endte som krigsfange i USA. Etter krigen
måtte han lete etter sin kone og datter
fordi de ble drevet ut av deres felles hjem

Hermann Ritter.

i det som var blitt Tsjekkoslovakia.
Hermann Ritter ble født i Karlsbad i
Bøhmen den 30. desember 1891 (Bøhmen
ligger på grensen mellom Østerrike og
Tsjekkia, det tidligere Tsjekkoslovakia).
Han tilhørte den tyske minoriteten i
Sudeterfjellene. Han var sønn av legen
Dr. Adolf Ritter i Karlsbad, og farfaren
var den berømte geografen Professor Carl
Ritter. Han vokste opp i Karlsbad, der han
gikk på skolen, og hvor han tok sin artium
i 1908. Etter det studerte han glasiologi
og meteorologi ved Universitetet i
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Innsbruck. I 1913 deltok han på Prince
Albert I av Monacos sommerekspedisjon
til Spitsbergen. Høsten 1913 gikk han
inn i den østerriksk-ungarske hæren
som frivillig. Han tjenestegjorde som
spesialist (sannsynligvis meteorolog) i
artilleriet og kjempet på den italienske
fronten. Da krigen tok slutt i 1918, var
han løytnant.
Han var født og oppvokst i fjellene,
og han hadde kjempet i fjellene, så
nå ville han til sjøs. Han seilte mest
på norske og tyske handelsskip og
fiskefartøy, og for det meste i arktiske
strøk. Det var i denne perioden at han
lærte norsk. I 1925 tok han eksamen
som kaptein i den tyske handelsflåten,
og fra 1928–1931 underviste han i
navigasjon på den maritime skolen i
Altona i nærheten av Hamburg. I 1926
giftet han seg med Christiane Knoll.
Christiane var også født i Karlsbad.
Hennes familie var svært velstående.
Den tilhørte Fischer/Knoll dynastiet som
grunnla den berømte porselensfabrikken
Pirkenhammer i Bøhmen. Hun studerte
kunst i Wien og München, der hun også
tegnet og malte. Christiane tok med seg
et stort gods inn i ekteskapet. Det lå ved
Ziegelhütten nær Karlsbad, og paret
flyttet inn der. Eiendommen var på 1000
hektar, hovedsakelig skog og ”Villaen”
var svært stor. Der ble datteren Karin
født i 19291.
Lederen for den svensk-norske ekspedisjonen til Svalbard i 1931, den
svenske geografen Hans W. Ahlmann fra
Geografisk institutt i Stockholm, var på
jakt etter en glasiolog som kunne kjøre
hundeslede og var god på ski. Han fant
Ritter i Altona, som på toppen av alle de

andre kvalifikasjoner også snakket norsk.
Ritter signerte en to-års kontrakt med
svenskene. Han deltok i utforskningen
av innlandsisen på Nordaustlandet i den
svensk-norske ekspedisjonen sommeren
1931, og i det svenske teamet under Det
internasjonale polaråret i 1932–33.
Ekspedisjonen i 1931 forlot Longyearbyen ombord på skipet Quest, som
hadde tilhørt Sir Ernest Shackleton.
Midtsommers ankret de opp vest for
Søre Russøya i Hinlopenstretet i den
nordvestlige delen av Nordaustlandet.
De bygget en stasjon på Gotiahalvøya
sør for Russøya og kalte den ”Sveanor”.
Her ble ekspedisjonen delt inn i tre
grupper. Ahlmanns gruppe skulle utforske
Nordaustlandet. Den andre gruppen ble
ledet av den norske botanikeren Per
Frederik Scholander og den svenske
geologen Oskar Kulling. De skulle
utforske de kystnære områdene rundt
”Sveanor” og den geologiske Heklahukformasjonen der. Den tredje gruppen
seilte med Quest rundt Nordaustlandet
og gjennomførte oseanografiske undersøkelser. I begynnelsen av august besøkte
denne gruppen Kvitøya, hvor de reiste et
minnesmerke til den svenske ingeniøren
og oppdagelsesreisende Salomon August
Andrée, som sammen med sine to partnere Knut Frænkel og Nils Strindberg
døde på Kvitøya i 1897. Disse tre ble
først funnet av en norsk ekspedisjon i
1930. Det var faktisk begynnelsen på
en ny svensk interesse i polare strøk, og
var den virkelige grunnen for et fornyet
svensk-norsk samarbeid.
Ahlmanns gruppe, som Ritter deltok i,
forberedte ekspedisjonen nøye slik at alle
var kjent med sin spesielle del av arbeidet
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under oppholdet på breene. Oppholdet på
isen skulle gjøres så kort som mulig, men
mange forskjellige forskningsdisipliner
skulle dekkes. De skulle utarbeide et nytt
kart over isbreene, temperaturen skulle
måles på isens overflate og på ulike dyp,
og alt dyreliv skulle registreres. I løpet av
to uker på isen kjørte glasiologigruppen
350 km med hundespann. Det viste seg
at iskappen ikke var sammenhengende,
men delt inn i to separate kapper. Vestfonna, den vestlige delen, var atskilt fra
Austfonna av en bred og isfri dal som ble
kalt Rijpdalen.2
Hele ekspedisjonen ble en stor suksess
og ble avsluttet i Longyearbyen den 24.
august 1931. De fleste av deltakerne forlot
deretter Spitsbergen, men Hermann Ritter
ble igjen.

“Tyskerne” i Kongsfjorden 19311932
Innerst i Kongsfjorden hadde ”tyskerne”
Hermann Ritter og Schwarzlose (fornavn
ukjent) installert seg i en liten hytte, som

de hadde dekket med et tykt lag med
sand for å hindre den fra å blåse bort.
Hytta var plassert i nærheten av de to
breene Kongsbreen og Kongsvegen, og
deres arbeid besto av bremålinger og
meteorologiske observasjoner. De levde
svært primitivt. De hadde mer enn nok
mat, men svært lite varme. Det var ingen
ovn, bare en primus som varmekilde og til
matlaging. I de kaldeste periodene bodde
de i en av brakkene i Ny-Ålesund. Vaktmannskapet ved kullgruven i Ny-Ålesund
hadde som bigeskjeft å gå på jakt og fange
rev. Dette fascinerte Ritter så mye at han
bestemte seg for selv å ville prøve dette
en dag. Vaktene den vinteren var Peder
Åm, Bertha Åm og Ragnar Schrøder. De
hadde fangstfelt fra Kvadehuken, hvor
de hadde en hytte, og helt inn til bunnen
av Kongsfjorden, hvor de ofte møtte Ritter og Schwarzlose. Etter vinteren reiste
Schwarzlose hjem, mens Ritter ble igjen
på Spitsbergen. 3
Schwarzlose besøkte Ritter i Ziegelhütten på slutten av 1930-tallet. Han
hadde med en gave til datteren, Karin.

Dette bildet fra den svensk-norske ekspedisjonen til Svalbard i 1931 kan vise Hermann Ritter
på Nordaustlandet. I det minste var han til stede da bildet ble tatt. (Kilde: Ahlmann, H.W. og
Malmberg, S. 1931: ”Sommar vid Polhavet”.
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Det var en vakker håndsmidd kniv med
et håndtak laget av reinhorn med hennes
navn skåret inn i. Karin Ritter husker
tydelig besøket. Hun har fortsatt kniven,
som hun ser på som en kjær skatt.4

Krosspynten
Hermann Ritters kontrakt med svenskene
dekket den svensk-norske ekspedisjonen i
1931 og den svenske polarekspedisjonen
1932-33, etablert som det svenske bidraget til Det internasjonale polaråret. Ritters
arbeid er ikke beskrevet i detalj, men det
inneholdt kartlegging og meteorologi.
Noe av arbeidet fant sted ved Sveagruva i
Van Mijenfjorden, og han gjorde lange turer alene med hundeslede. Hvis Ritter på
en av disse turene hadde besøkte Barentsøya, kunne han ha funnet sitt eget navn
blant stedsnavnene, nemlig Ritterflya, et
ganske stort kystplatå på østsiden av øya.
Det ble i 1898 oppkalt etter hans farfar,
den berømte grunnleggeren av moderne
geografi, Carl Ritter (1779–1859). Men
Hermann Ritters oppholdssteder sommeren 1932 og vinteren 1932-33 ikke er
beskrevet. Han fortalte ved et senere intervju i USA, at han deretter reiste tilbake
til Altona for å undervise5.
Under alle omstendigheter så dukket han opp i Tromsø i løpet av våren
1933. Han ønsket å leve ut drømmen
som fangstmann og jeger. Ritter hevdet
senere at han flyktet fra Hitler, som nettopp hadde kommet til makten i Tyskland.
I Tromsø møtte han den legendariske
fangstmannen Henry Rudi. Ritter var
ivrig etter å vite hvordan han skulle sette
opp feller og hva slags utstyr han trengte
å ha med seg. Han hadde lange samtaler

med Rudi, og de ble venner. Neste gang de
møttes, 10 år senere på Grønland, var det
som fiender. Ritter gjorde en avtale med
Anders Andersen, kalt dobbelt Anders og
Karl ”Kalle” Nikolaisen. De skulle jakte
sammen, men fra to forskjellige steder.
Ritter skulle være alene på Krosspynten,
sørvest i Wijdefjorden og Anders og Kalle
på Bangenhuk på nordøstsiden av fjorden.
De ble fraktet opp med skuta Aksla, men
de hadde en svært dårlig tur med regn og
mye sjøgang. Senere samme året forliste
Aksla. Ritter hadde sin hovedstasjon på
Krosspynten. Huset var i god stand og
Ritter var fornøyd. Her sa han til sin
kamerat Arvid Moberg, ”her kan ingen
finne meg.” Han hadde følelsen av at det
ville bryte ut krig i Europa, og han var
sterkt imot6.
En dag, da Ritter var ute i robåt, hadde
han skutt en ringsel og var i ferd med å
hale den inn i båten. Da ble selen angrepet
av en stor hai, en håkjerring. Men Ritter
ville ikke la haien ta selen og i kampen
som fulgte, holdt båten på å kantre fordi
haien slo til båten med halen. Men Ritter fikk sin sel. I lang tid den påfølgende
perioden kunne Ritter ikke bruke båten på
grunn av dårlig vær. En dag i en storm,
drev båten avgårde ut fjorden. Ritter var
på utkikk etter den i lang tid langs kysten,
men han kunne ikke finne den. Det var en
katastrofe. Han kunne ikke besøke sine
venner på Bangenhuk uten båt, og han
kunne ikke skyte sel eller fugl. Fjorden
var isfri og han kunne ikke gå til Bangenhuk over land, fordi det var umulig å
passere Dei Tri Isfjella på nordøstsiden av
Wijdefjorden. Mørketiden var nær, men
da skjøt han en isbjørn, og dermed ble
hans situasjon mer akseptabel. Det var
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mat og åte til fellene for lang tid. Ritter
kunne ikke reise nordover så langt som
til Bangenhuk, men han kunne dra på ski
sent på høsten sørover rundt fjorden og
opp til Georg Bjørnnes på Austfjordneset.
Bjørnnes nevner dette i sin dagbok.
Kort tid etter påske 1934 kom konstituert sysselmann Helge Ingstad, til Krosspynten med hundespannet sitt. Han var
ute for å besøke fangstfolk, for å se om
de hadde det bra, men også for å studere
dyrelivet. Han beskrev Ritter som ”en
høy, velvoksen kar omkring de førti”.
Han hadde bare tatt én bok med seg som
hadde tittelen Høyere matematikk, og den
var han meget begeistret for. Ritter grep
sjansen til å besøke sine partnere på Bangenhuk sammen med Ingstad. Samme dag
begynte reisen mot nord på Ny Friesland
– halvøya på østsiden av Wijdefjorden.
De kunne ikke følge kysten på grunn av
brefrontene, slik at de måtte klatre 1000
meter opp i høyden for å passere disse
breene. Men isen var usikker med store
sprekker, så de kunne bare kjøre i godt
vær. Været der oppe på Åsgårdfonna var
hardt, og de måtte gjentatte ganger slå leir
og telte i flere dager på grunn av snøstorm
og tåke. De følte seg likevel komfortable
i sine reinskinnsoveposer.
Til slutt fant de en vei ned fra Åsgårdsfonna og nådde østkysten av Wijdefjorden. Men kysten var veldig steinete og
vanskelig farbar. Ingstad tok inn i en liten
hytte, men Ritter fortsatte alene for å finne
en bedre vei. Sent neste dag kom Kalle
Nikolaisen til hytta fra Bangenhuk. Båten
deres var ubrukelig, så den eneste måten
å komme seg frem på var å gå langs den
steinete kysten. Ifølge Ingstad så hytta på
Bangenhuk helt forferdelig ut. Vinden fra

fjorden blåste rett gjennom veggene. Det
var kaldt og ovnen ga ikke mye varme.
Anders og Kalle hadde ikke prøvd å tette
hullene i veggen, men hadde lært å leve
med dem. Men Anders innrømmet at han
hadde fått leddgikt den vinteren. Han var
70 år gammel.
På Bangenhuk holdt de på å gå tom
for drivved til brensel for hytta. Fangsten
hadde vært dårlig, så de hadde overlevd
på revekjøtt og rype. Bangenhuk er et
nederlandsk navn, som betyr ”farlig
hjørne”.
Ritter og Kalle kjørte nordover med
sleden for å skyte sel og samle drivved
til brensel, mens Ingstad benyttet anledningen til å utforske den nordlige delen av
Mosselhalvøya på ski. Dette er et område
med mange innsjøer, noe som er uvanlig
på Spitsbergen. Der besluttet han å oppkalle en stor innsjø på den 80. breddegrad
etter Ritter. Han ga den navnet Rittervatnet. Det fortalte han til Ritter, som senere
nevnte det i et brev til sin kone.
Det er ingen tvil om at Ingstad likte
Ritter. Her midt ute i ødemarken hadde
han funnet en vitenskapsmann, en intellektuell som ham selv, en ekspert på
hundekjøring og en sann mester på et par
ski, en mann som hadde krysset innlandsisen på Nordaustlandet, og på toppen av
det hele snakket perfekt norsk. Denne
uvanlige mannen fortjente fullt ut at hans
navn skulle knyttes til Svalbard. Ingstad
og Ritter dro tilbake over Åsgårdsfonna
på turen sørover, og Ritter dro så tilbake
til Krosspynten7.
Bjørnnes skriver i sin dagbok: ”Den 26
april kom Ritter tilbake. Jeg avsluttet jakten og sammen gikk vi til Longyearbyen
og trakk vår fangst på sleder bak oss.”

125

De kom i Longyearbyen den 2. mai. Ritter og Bjørnnes seilte neste dag med en
kullbåt mot Tromsø.8

Gråhuken 1934-1935
Selv om fangsten hadde vært dårlig,
bestemte Ritter seg for å ta en vinter til.
Han leide Gråhuken med bistasjoner av
Hilmar Nøis. Fra Longyearbyen sendte
han et telegram til sin kone, Christiane,
og ba henne reise nordover og bli med på
overvintringen. På tross av mange advarsler fra familie og venner, bestemte hun seg
for å følge ham. Hennes datter, Karin, var
da fem år gammel. I Ny-Ålesund møtte
hun sin mann og Karl ”Kalle” Nikolaisen.
Derfra seilte de med Lyngen og ble satt
i land på kysten ved Gråhuken i august.
Da Christiane ble rodd i land, sa en
av mannskapet om bord: ”Jaggu va det
førr jækli å se den derre fine sydlanske
dama sitte der i båten og bli rodd i land
på di derre barskrapa bergknultran”. For
Christiane var det en enorm forandring å
komme fra en europeisk storby til en liten
fangsthytte, men hun hadde bestemt seg
for å bo og oppleve vinteren på Svalbard.
Kalle trodde egentlig ikke helt på dette,
og han lurte på om det ville gå bra. Ville
hun ikke bli syk av å være alene i denne
lille hytta på 3 x 3 meter i lange perioder
i mørketiden med hyppige stormer?
Christiane ble med dem på noen av
turene i løpet av høsten. En av båtturene
gikk sørover Wijdefjorden til Krosspynten. Her gjorde de terrenget på vestsiden
av fjorden klar til fangst. Mens de var
på Krosspynten, gikk Hermann og Kalle
langs østsiden av Vestfjorden, den lille
fjordarmen vest for Krosspynten, for å

se etter båten som Hermann hadde mistet
i en storm i september året før. De fant
båten, og den var i brukbar stand. Senere
gjorde de også klart fangstfeltet i Woodfjorden, vest for Gråhuken.
For Christianes skyld, laget de et lite
tilbygg til hytta, et ekstra rom på baksiden, som målte 1,8 x 1,2 m med en
svært liten, men veldig god ovn som hennes mann hadde kjøpt for nettopp dette
formålet. Hun ville trenge litt privatliv.
Rommet hadde doble vegger og var på
utsiden dekket med takpapp og inne med
papp fra proviantesker. Gulvet var også
dobbelt og mellomrommet ble isolert med
aske. Rommet hadde et langt, lavt vindu
som vendte ut mot fjellene, og var dermed
for det meste på lesiden. Den inneholdt
en seng, en stor hylle og et bord under
vinduet med et skap og en vask. Tilgang
til resten av hytta var gjennom en smal
dør. Christiane elsket tilbygget, og kalte
det sitt ”Versteck”, gjemmestedet sitt.
Christiane deltok ikke i fangstmennenes turer i løpet av vinteren, og ofte var
hun ukevis alene, men hun hadde det godt.
Til å begynne med hadde de mye mat,
men de hadde liten suksess med å skyte
sel og fugler, så sent på høsten gikk de tom
for ferskt kjøtt. Den 6. januar spiste de sitt
siste måltid med selkjøtt. De prøvde å
skyte ærfugl fra hytta, men det mislyktes.
De var redd for å få skjørbuk på grunn av
vitaminmangel. For å få ferskt kjøtt, gikk
Hermann på ski vestover til fangstmannen
Sven Olsson på Biskayerhuken. Der ville
han ha en god sjanse til å jakte på sel og
fugl. Men før han forlot Gråhuken ga han
Christiane det siste frosne kjøttstykket av
en rev, og ba henne spise det. Grunnen til
at han ga henne revekjøtt var fordi Kalle
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virkelig trodde på det. Han hadde lært å
spise revekjøtt da han var fangstmann på
Nordøstgrønland. Hans fangstkamerat
hadde fortalt ham: ”Dette er veldig sunt
kjøtt. Jeg har en gang reddet en gammel
fangstmanns liv med slikt kjøtt. Det var
på Svalbard. Han var for stolt til å spise
revekjøtt, han trodde at han ville bli et
laverestående dyr ved å spise det. Jeg
tvang ham til å spise revekjøtt i ti dager.
Skjørbuken forsvant, og han ble frisk”.
Mens Hermann var på Biskayerhuken,
passet Kalle terrenget i Wijdefjorden.
Der avla han besøk på Austfjordneset,
og han etterlot et brev til Bjørnnes, som
ikke overvintret der det året. Da Bjørnnes
ankom neste høst, kunne han lese:
”Jeg var utgått og sjakk, da jeg kom
hit, jeg har nemlig levd paa kavring og
margarin i lengre tid. Ja her var det hus
at komme til! Det var greier som sa seks!
Du må undskylde mig Bjørnnes at jeg er
nødt til at bruke av provianten din. Men
jeg er nu saa utsultet at jeg helt enkelt er
nødt til at ta mig selv til rette”.
Sven Olsson tok godt i mot Ritter, og
de forsøkte å jakte, men de fikk ingenting.
De tok også en tur med hundespann til
reinsdyrområder, men fant ingenting der
heller. Før Ritter dro lovet Sven ham at
hvis han fikk kjøtt, ville Ritter også få noe.
Men Sven gav ham en sekk med løk, slik
at han ikke komme hjem tomhendt. Det
var godt mot skjørbuk, sa han. Christiane
hadde denne gangen vært alene i 16 dager.
Forholdet mellom Christiane og Kalle
var veldig bra. Kalle var forlovet, men
hadde ikke sett sin kjæreste på mer enn
et år. For ikke å bli gal, måtte han unngå
å tenke på Christiane som en kvinne. Det
var vanskelig. I ett tilfelle, da Ritter var

ute på jakt, gikk Christiane ut av huset et
øyeblikk bare kledd i en morgenkåpe og
støvler. Da hun kom tilbake, spurte hun
Kalle om hjelp til å ta av seg støvlene. Da
han trakk av en støvel, åpnet morgenkåpen hennes seg litt. Noen år senere beskrev han hendelsen til en fangstkamerat
i Nordøstgrønland: ” Blodet gekk te’ haue
på mæ! Æ sværge at æ besvimte”.
Hermann hadde avtalt med Hilmar
Nøis at denne skulle ankomme tidlig på
våren, slik at de alle kunne følge med
ham til Longyearbyen. 12. april ankom
Nøis med sin hundeslede med nyheter
og post. De begynte umiddelbart å ta ned
fellene og avslutte fangsten. Men etter en
tur på Roosneset i Woodfjorden forandret
Christiane mening. Hun ville bli igjen på
Gråhuken. Hun ønsket å oppleve våren og
sommeren i Arktis, og hun fikk sin vilje.
Hermann og Christiane ble igjen. I tiden
som fulgte frydet hun seg over å se det
yrende dyrelivet dukke opp, og å se midnattssolen komme opp over drivisen. Hun
angret aldri på at de ble igjen. De skjøt
sin første sel, og fikk sitt første måltid av
blodrødt kjøtt på åtte måneder. De fikk
også en isbjørn i et selvskudd. I slutten
av juni kom en selfanger og besøkte dem.
Skipperen, Jens Olsen, spurte dem om det
var noe de manglet. Ja, de hadde ikke mer
kaffe igjen. Han ga dem et kilo kaffe og
noen bokser med melk. I august ankom
Lyngen for å hente dem. De så tynne ut, og
Christiane sa at maten hadde vært fattig
på vitaminer. Christiane ble ombord til
Tromsø, hvor hun fortsatte til Østerrike.
Hermann forlot skipet i Bjørnhamna fordi
han ønsket å tilbringe enda en vinter på
Spitsbergen.
Da Christiane hadde kommet hjem til
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Ziegelhütten skrev hun en bok om sitt år
på Svalbard. Hun hadde tatt med seg hjem
mange notater, og som kunstner hadde
hun tegnet og malt illustrasjonene mens
hun var på Gråhuken. Hun kalte boken
Eine Frau erlebt die Polarnacht. Den ble
verdensberømt og ble oversatt til mange
språk. Allerede i 1939 ble det oversatt til
svensk: Kvinna i Polarnatten.

Krosspynten 1935–1936
Den 10. august ankom Liv Bjørnhamna
med Ritters vinterforsyninger, og sammen
med Bjørnnes fortsatte han til Gråhuken
for å plukke opp sitt utstyr fra oppholdet
der. Ritter hadde besluttet å tilbringe
vinteren på Krosspynten. Han hadde med
seg to hunder og en motorbåt. Hytta var
i dårlig forfatning, og det var bare noen
få ryper på vestsiden av Wijdefjorden, så
i september seilte han over til Austfjordneset for å jakte sel og rype. Han klarte å
skyte 18 ryper.
Den 5. desember krysset Bjørnnes
fjorden for å besøke Ritter. Fjorden var
fortsatt isfri. Ritters fangst hadde vært
dårlig, og Bjørnnes trodde det kunne
være fordi han tok med seg hundene når
han sjekket fellene. Ritter hadde skutt en
håkjerring, som hadde passert ham med
ryggen over vannet, og som til hans overraskelse hadde to ærfugl i magen.
I midten av mars, etter en storm som
hadde rast i åtte dager, var hytta så kald
at han bestemte seg for å besøke Bjørnnes
for å få litt varme. Senere, da hytta hans
fremdeles var kald, bestemte han seg for
å besøke fangstmennene Arthur Oxaas og
Asbjørn Storstad på Kapp Wijk og Hilmar
Nøis og Egil Johansen i Sassen.

Fangstfolkene oppe i nord bestemte
seg for å slutte fangsten tidlig. Ritter gikk
med dem, men da alle ville besøke Sassen, fortsatte Ritter alene. Han passerte
Gipshuken og De Geerdalen på sin vei
til Longyearbyen. Han hadde overvintret
tre år på rad, og nå dro han tilbake til
Tyskland.
Gjennom alle tre vintrene hadde han
utført meteorologiske observasjoner for
Vervarslingen for Nord-Norge i Tromsø.9

2. Verdenskrig
Da Ritter forlot Spitsbergen i 1936, hadde
han blitt tilbudt en jobb som styrmann på
hvalkokeriet Südmeer som skulle lede en
tysk hvalfangstflåte i Antarktis. I 1938
overtok han det nyinnkjøpte hvalkokeriet
Wikinger som skipsfører (40% av mannskapet var norske), og han var i Antarktis
da krigen brøt ut i 1939. Det var i denne
perioden at Norge annekterte Dronning
Maud Land rett foran nesen på Adolf
Hitler, som hadde planer om å annektere
deler av samme område. Ritter hadde
ingenting med dette å gjøre. Ved starten
av krigen, ble den tyske hvalfangstflåten
kalt hjem. Den var et altfor lett bytte for
britiske, og senere amerikansk, krigsskip.
Skulle Hitler forsvare hvalfangstflåten i
Antarktis, måtte han binde opp en flåtestyrke der nede, og det hadde han ingen
mulighet til.
Etter hjemkomsten ble Wikinger brukt
som tankskip i Nordsjøen og Østersjøen,
fortsatt med Ritter som skipsfører. Høsten
1941 ble han skipsfører på det 60.000 t
store tankskip Brake, som opererte utenfor den franske kysten, men i februar 1942
innkalte den tyske overkommandoen for
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marinen ham til aktiv tjeneste og ga ham
graden Leutnant zur See, dvs. løytnant.

Den tyske værstasjonen på
Grønland
Etter utnevnelsen ble Ritter satt til å lede
en værstasjon som skulle settes opp på
Grønland. Han tilbrakte seks måneder
fra februar til august 1942 med å utstyre
skipet og gjøre forberedelser til ekspedisjonen, som man antok skulle bli værende
på Grønland i to år. Skipet, opprinnelig
kalt Sachsen, ble kjøpt i Danmark. Det
skiftet navn og status til kystvaktskipet
Hermann, oppkalt etter skipssjefen selv.
Det ble utstyrt med en 2 cm luftvernkanon
på fordekket. For å avlede de svært aktive
norske spioner skulle skipet se ut som et
kystvaktskip, som ikke drar på langfart,
men holder seg i kystfarvann. I Tromsø
ble kanonen fjernet og erstattet med en
treimitasjon, en såkalt attrapp. Så langt
gikk de for å skjule et hemmelig oppdrag.
Kystvaktskipet Hermann forlot Kiel
den 11. august 1942 og nådde Tromsø den
21. august. Dagen etter seilte skipet mot
Grønland, ledsaget av minerydderen M
251. Ute i åpen sjø ble to grønlandshunder
overført til Hermann, og m/s Ulm kom
opp med lederen av radiostasjonen, som
brakte de siste koder og etterretninger.
Været var preget av tåke, som var perfekt
vær for Ritter. De nådde drivisgrensen
utenfor Grønland den 25. august. Hermann var da utenfor Shannon Ø, og Ritter
prøvde å komme enda lenger nordover og
fikk hjelp av et tysk fly, en FW 200 Condor fra Værnes ved Trondheim. Den 27.
august passerte et annet fly over skipet,
men uten å se det. Maskinen var ikke tysk,

så det må ha vært flyet fra det amerikanske kystvaktskipet Northland, som lå
ved Eskimonæs. Neste dag klarte Ritter
å komme gjennom isen og var nå utenfor
Sabine Ø og han bestemte seg for å gå inn
Hansa Bugt på østsiden av øya, der man
var beskyttet mot drivisen. Neste morgen
gikk Ritter i land og klatret opp i fjellet
for å få et overblikk. Han fikk ikke øye på
isfrie råker, så han bestemte seg for landsetting og at stasjonen skulle etableres på
Sabine Ø. Bukta lå godt beskyttet, men
var grunn, så Ritter kunne ikke seile helt
inn til stranden. Han ankret opp så nær
land som mulig, og nå begynte den svært
vanskelige lossingen av byggematerialer
ved hjelp av små båter, samt bygging av
en radiohytte og antennemaster. Hytta
ble innredet slik at den kunne romme
halvparten av mannskapet.
Senere bygde de en annen hytte, men
den ble godt skjult inne ved fjellsiden.
Halvparten av mannskapet bodde ombord
i båten hele vinteren, og Ritter innredet
et stort rom for dem. Det var trangt, men
han visste hva kulden kan bety. Meteorologene og radiooperatørene arbeidet fra
skipet hele vinteren, men da solen igjen
kom opp over horisonten, var det for
farlig på skipet, så da flyttet nesten alle
på land.10
Skipets mannskap besto av 18 mann.
To meteorologer, to radiofolk og resten
sjøfolk. Deres oppgave var å sende værobservasjoner og prognoser hver tredje
time hele døgnet og observasjoner fra
pilotballonger og radiosondeballonger
en gang i døgnet. Det var en stor oppgave
som fire menn ikke kunne klare alene, så
sjøfolkene ble lært opp på stedet.
Meteorologene ble ledet av ekspedi-
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sjonens vitenskapelige leder, dr. Gottfried
Weiss, som egentlig var geolog, men som
hadde fått en kort meteorologisk utdanning i den tyske marinen. Det var også en
lege på laget. Det var Ritters ønske, og det
var en god idé. Det han ikke visste var at
det var Gestapo som hadde valgt ham ut.
Han skulle skape problemer for Ritter.
Ritter visste at folk levde svært trangbodd og at det kunne føre til gnisninger.
Han aksepterte derfor at tre mann på hvert
skift kunne jakte isbjørn fra en gammel
dansk jakthytte, Germania Havn, på sørspissen av øya. Dette var en styrke, men
også en svakhet. Mennene som oppholdt
seg der fikk derfor også en observasjonsoppgave, men utgjorde egentlig ikke en
egen vaktpost. Da solen igjen kom opp
over fjellene, sendte Ritter alle i land, og
begge hyttene var nå bebodd.

Værstasjonen blir oppdaget
Den 11. mars 1943 var en dansk patrulje
på årets første inspeksjonstur langs kysten. Patruljen besto av en danske og to
grønlendere med hver sin hundeslede. De
hadde forlatt Eskimonæs og nærmet seg
Germania Havn over den frosne havisen,
da de så to menn og en hund forsvinne
opp i fjellet. De sjekket hytta og fant en
tysk jakke og innså da at de hadde funnet det de var ute etter. Det var tyskere
like nord for dem. De snudde sledene og
kjørte sørover for å rapportere sine funn.
Men dagen hadde vært lang, både menn
og hunder var slitne, og det begynte å bli
mørkt, så de valgte den nærmeste hytta
Kap Wynn, for en sårt tiltrengt hvile. De
spente hundene fra sledene og begynte
å lage mat. Den danske lederen, Marius

Jensen, trodde ikke at tyskerne kunne
finne dem der. Men han tok feil!
Da Ritter hørte hva hans folk fra Germania Havn kunne fortelle, var han klar
over at hvis mennene med hundesleder
kom seg ut og fikk fortalt om tyskernes
nærvær, så ville hele hans ekspedisjon
være i fare. Han samlet sine menn og
sendte tre patruljer ut til fots, for å se om
de kunne fange de fremmede. En patrulje
under ledelse av dr. Weiss fant sledespor
på isen og fulgte disse, selv om det nå
var helt mørkt. Da de nærmet seg Kap
Wynn, så de et svakt lys i hytta der, og
hundene ved hytta begynte å bjeffe. Dette
advarte mennene i hytta. Lysene ble slukket og danskene flyktet opp i fjellene til
fots. De hadde ikke tid å spenne hundene
for sledene, så de måtte etterlate seg alt,
inkludert klær, ski og utrustning. Jensen
fikk ikke med seg jakka, og hva som var
verre, han etterlot også sin dagbok som
fortalte alt om patruljene og hvor de danske radiostasjonene var plassert.
Jensen sendte de to grønlendere foran
til Eskimonæs. Han ville selv følge etter.
Turen til Eskimonæs var på ca. 100 km,
og det tok dem 48 timer å gå den turen.
Dr. Weiss besluttet å bli på Kap Wynn
over natten. Han satte ut vakter på skift.
Neste morgen hadde tyskerne all verdens
problemer med å få spent hundene til
sledene, og å kjøre dem kunne de ikke.
På en eller annen måte, kom de likevel
tilbake til sin base på Sabine Ø, selv om
de brukte en hel dag til å gå de få kilometerne med hundene. Sledene var tunge. De
hadde vært lastet med forsyninger til de
danske hyttene nordover kysten. Tyskerne
verdsatte forsyninger de hadde beslaglagt,
spesielt det danske smøret.
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Ritter hadde ingen problemer med å
lese Marius Jensens dagbok og den fortalte ikke bare om hovedbasen Eskimonæs, men også om den danske radio- og
værstasjonen på Ella Ø. Den inneholdt i
tillegg navn på alle medlemmer av sledepatruljen. Da Ritter gjennomgikk navnene, fikk han et sjokk. Hans gamle venn,
den norske fangstmannen Henry Rudi,
var blant sledepatruljens medlemmer.
Men han visste også nå at det ble sendt
rapporter om den tyske tilstedeværelse
til amerikanerne. Han sendte en detaljert
rapport om dette til Berlin og ba om nye
ordre. I de følgende dagene trente han
hele enheten i hundekjøring.
Den 13. mars kom ordren fra Berlin.
”Eskimonæs skal ødelegges”. Men Ritters
folk måtte øve mer på hundekjøring, så
han var ikke klar til å forlate stasjonen før
den 19. mars.
Ritter valgte å bruke alle tre sleder og
ledet selv angrepet. Han var nøye med å
velge ut de fem mennene som ble med.
En meteorolog, en radiomann som var ekspert på koder, de to beste hundekjørerne
og legen dr. Sensse. De hadde med seg et
maskingevær utstyrt med sporlysammunisjon, maskinpistoler til alle og jaktrifler,
i tilfelle de skulle møte isbjørn. Det tok
dem fire dager å tilbakelegge de snaue 100
km til Eskimonæs. Ritter ønsket å angripe
om natten, og han ønsket å angripe fra
fjordsiden fordi huset da svakt kunne
skimtes mot nattehimmelen. Alle hadde
på seg hvite drakter.
Det var tre personer til stede på Eskimonæs. Leder av sledepatruljen, Ib
Poulsen, radiooperatøren Kurt Olsen og
Henry Rudi. To menn var sendt nordover,
nemlig Eli Knudsen og Marius Jensen.

Deres oppgave var å finne og advare Peter
Nielsen mot tyskerne. Han visste godt at
forsyninger var på vei, og da de uteble
kunne han lett få den ideen at de hadde
problemer og kjøre dem i møte. Hvis han
gjorde det ville han løpe rett i hendene
på tyskerne. På Eskimonæs forventet de
at tyskerne ville angripe, så alle viktige
papirer og koder bortsett fra de som var
i bruk, ble lagret trygt oppe fjellet, og
depoter var lagt ut. De to grønlendere,
som var på stasjonen, skulle ikke kjempe,
men skulle stikke av med et hundespann.
Tyskerne nærmet Eskimonæs i hvite
drakter, men Henry Rudi, som var på
vakt, hørte dem, og advarte de to andre.
Ritter hadde ikke noe ønske om å drepe
folkene på stasjonen. Hans oppgave var
å ødelegge den, ikke å drepe. Etter en
ordveksling skjøt tyskerne med maskingevær over huset med sporlysprosjektiler.
Ifølge Ib Poulsens senere rapport, så det
ganske imponerende ut. Etter en kort
skuddveksling, trakk danskene og Rudi
seg tilbake, men grønlenderne hadde ikke
rukket å gjøre klart hundespannet, så de
flyktet i panikk. Uten hundespann måtte
de belage seg for å gå til Ella Ø, en tur
på ca. 250 km.
Ritter og hans folk var på Eskimonæs
i tre dager og undersøkte alt før de ødela
stasjonen. På Eskimonæs fant de ca. 100
reveskinn og Ritter visste hvor mye disse
betydde for de enkelte fangstfolkene.
Verdien var svært høy, men Ritter visste
også hvor mye arbeid det hadde kostet
fangstfolkene før skinnene var blitt så
vakre som de var. Han bestemte derfor
at skinnene skulle samles i en liten hytte
et stykke unna stasjonen, og at den ikke
skulle ødelegges. Der samlet han også
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deres personlige eiendeler. Blant disse
fant han Kurt Olsens oppdaterte dagbok,
og han visste nå at det var tre menn oppe
nord for Sabine Ø, og han bestemte seg
for å ta dem til fange, om det var mulig.
I hytta etterlot han også et notat til amerikanerne, som han trodde ville komme.
Nå kan man kanskje tro at det var
umulig å vite hvor de danske sledene ville
kjøre, men det var ikke tilfelle. Nord-sør
trafikken følger en ”motorvei” langs kysten, og gjennom mer detaljerte studier av
dagbøker og kart kunne Ritter regne seg
frem til hvor danskene ville passere, nemlig ved Sandodden, så dit kjørte Ritter og
hans soldater. På Sandodden holdt de seg
skjult og ventet på danskene.
Om kvelden den 26. mars kom Eli
Knudsen til Sandodden, men da han så
at det kom røyk ut av pipa, snudde han
hundene vekk fra stasjonen, og fortsatte.
Han hørte ikke at tyskerne ropte. Ritter
beordret så ”skyt hundene”. Noen hunder
ble truffet, men Eli Knudsen ble truffet i
ryggen. Dr. Sensse behandlet ham så godt
han kunne, men Eli døde etter en halv
time uten å komme til bevissthet.
Men den døde mannen gjorde Ritter
syk inni seg. Dette var en fangstmann
som kunne ha vært hans venn, det var ikke
en soldat. Det var da Ritter besluttet at
han måtte komme seg vekk hvis han fikk
sjansen. Mange år senere innrømmet dr.
Sensse i et brev at det var han som hadde
skutt Eli Knudsen.
Da Marius Jensen og Peter Nielsen
kom neste morgen, kjørte de rett i en felle
som tyskerne hadde lagt for dem og ble
tatt til fange. Eli Knudsens lik ble etterlatt
i uthuset.
Det var temmelig lang avstand mellom

Marius Jensen og Peter Nielsen, så Peter
Nielsen merket ikke at Marius ble tatt til
fange, selv om det ble skutt vilt i luften.
Etter å ha hvilt noen dager ble fangstfolkene ført til Sabine Ø ad to forskjellige ruter. En gruppe, med Dr. Sensse
med Peter Nielsen som fange, kjørte
rett nordover gjennom Kuppelpasset til
Albrecktsbugten, der de tilbrakte natten
i det lille norske hytta ”Sletta”. Peter Nielsen var nok fange, men det var han som
kjørte sleden. Til gjengjeld hadde Sensse
hele tiden pistolen klar. Derfra kjørte de
direkte østover til Germania Havn.
Den andre gruppen med Ritter og
Marius Jensen fulgte kysten av Wollaston
Forland nord til Sabine Ø, men underveis
ble de forsinket av en snøstorm som holdt
dem bundet til teltet i flere dager. Marius
Jensen kjørte sitt eget hundespann, som
han hadde mistet på Kap Wynn, og Ritter fulgte etter med sitt hundespann. De
snakket mye sammen, og allerede før de
nådde Germania Havn, hadde Ritter lovet
Marius Jensen, at Peter Nielsen ville bli
satt fri. Betingelsen var at Marius Jensen,
med sitt eget hundespann, skulle ta Ritter
ut på en lengre rekognoseringstur nord
til Hochstetter Forland. Men før de dro,
tilbragte Ritter et par dager i leiren ved
Hansa Bugt. Hyttene ble kamuflert, og
det ble utlagt depoter med radioer, klær
og mat, og det ble satt opp reserveleir
med telt.11
Den 2. april kom Ritter tilbake til
Germania Havn der han friga Peter Nielsen offisielt for å begrave Eli Knudsen,
og derfra sendte han kort tid etter de to
tyske sledelag mot Ella Ø for å ødelegge
radiostasjonen, depoter og båter som
måtte være der. De skulle ikke ødelegge
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huset, men gjøre Ella Ø ubrukelig som
en base for hundesledepatruljen. Denne
ordren var Ritters egen. Han var ikke
blitt beordret til å sette Ella Ø ut av spill,
men han ønsket å kvitte seg med sine
tøffeste motstandere, nemlig dr. Sensse,
hans trofaste væpner maskinisten Friedrich Littmann og dr. Weiss. Men Ritter
ville sikre at de ikke gikk helt amok i
sin ødeleggelsestrang så han sendte med
den eneste mannen som han følte han
kunne stole på, nemlig den overtallige
maskinisten Wenzel Novotny, som han
hadde tatt med fra hvalkokeriet Wikinger.
Avstanden til Ella Ø var over 300 km.
Både dr. Sensse, Littmann og Novotny
hadde vært med på tur til Eskimonæs,
mens dr. Weiss ikke tidligere hadde vært
på en lang sledetur.
Ritter kom på ski fra Hansa Bugt med
en hundeslede med forsyninger, og tyskeren som kjørte sleden var forberedt på
at han skulle bli med på en lang sledetur
sammen med Ritter.
I Germania Havn ba Ritter Marius
Jensen å oppfylle sin del av avtalen og
kjøre nordover til Hochstetter Forland
for å rekognosere etter en ny plassering
til værstasjonen. Men etter to dager ble
Marius Jensen klar over at det var for
lite hundemat på de to sledene, så han
foreslo at sleden med tyskeren kjørte
tilbake; Hvis ikke måtte de ut og jakte. Vi
vet ikke hvem tyskeren var, men han var
sannsynligvis en av de yngre sjøfolkene.
Han kjørte tilbake til Sabine Ø, mens
Ritter og Marius undersøkte Hochstetter etter mulige nye steder for den tyske
værstasjonen. Turen på Hochstetter var
kort, bare to-tre dager. Deretter returnerte
de via Kuhn Ø til Germania Havn. Derfra

forsvant Ritter opp til sin base i Hansa
Bugt. Der må han ha informert Berlin
om sin rekognosering, og de begrensede
muligheter de hadde i nord, og at han
derfor ville se etter muligheter i sør. Etter få dager kom han tilbake til Germania
Havn med nye forsyninger, og deretter
begynte den lange reisen mot friheten for
Hermann Ritter og Marius Jensen.
De kjørte vestover til Albrecktsbugten
og gjennom Kuppelpasset til Sandodden.
Derfra fortsatte de langs Loch Fyne til den
evakuerte norske radiostasjonen Myggbukta, og til Ritters overraskelse, fant han
der de to sledepartiene som han hadde
sendt til Ella Ø. Det var en ubehagelig
overraskelse for Ritter, og det oppsto
en opphetet diskusjon mellom Sensse,
Weiss og Ritter. Den varte mesteparten
av natten, men Marius fant en soveplass
på loftet hvor han kunne få litt søvn, for
diskusjoner man ikke forstår kan være
litt slitsomme.
Neste morgen, roet gemyttene seg ned
litt, og Ritter ba Marius å beskrive veien
til Ella Ø. Marius svarte at den raskeste
ruten vil være langs kysten, men at den
ville være svært usikker, fordi isen var i
ferd med å bryte opp. Den sikreste måten
ville være over land langs Moskusoksefjord og ned til Ella Ø fra nord. Marius var
fullt klar over at denne veien var nesten
blokkert av snø, men det var hans råd.
Sensse og Weiss fulgte rådet og begynte
dermed på en lang og svært vanskelig tur.
Nå var Ritter og Marius igjen alene,
og det var her at Ritter iverksatte sin plan
om å flykte fra Hitler og sine plageånder.
Han la igjen riflen sin på sleden, og inne
i huset la han pistolen oppe på et skap
og begynte å bake brød. Da han sto med
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Hermann Ritter i Scoresbysund i Østgrønland, hvor han var fange i to måneder inntil
amerikanerne hentet ham med et sjøfly i juli
1943.

hendene i deigen, kom Marius inn med
riflen i hendene og arresterte ham. Det
er i hvert fall den offisielle versjonen.
Hvor mye de hadde avtalt med hverandre
på forhånd, vil verden aldri få vite, men
Marius opprettholdt denne versjonen til
sin død.12
Ritter fortalte en annen historie da
han var krigsfange og ble avhørt i USA,
og i sine samtaler med Bernt Balchen på
Island. De var blitt enige om at Ritter
hadde blitt anholdt og tatt med til Scoresbysund som fange, men virkeligheten var
annerledes.
Marius Jensen spente umiddelbart
hundene foran sleden og kjørte alene til
Ella Ø for å advare sine kamerater. De
hadde imidlertid forlatt Ella Ø, men Ib
Poulsen hadde etterlatt en kartskisse til
Marius, som viste ruten Marius skulle
følge til Scoresbysund, og i hvilke hytter
det ville bli lagt igjen hundemat. Marius
stakk kartet i lommen og kjørte 150 km
tilbake til Myggbukta for å plukke opp
Ritter, som på sin side aldri hadde tvilt
på at Marius skulle komme tilbake for å
hente ham, slik de hadde avtalt.
Turen til Scoresbysund gikk egentlig

uten problemer, men det var en lang tur
på 650 km. Turen ble bare spennende på
et tidspunkt. De måtte passere Ella Ø på
kort avstand, og det var farlig, for det
var nå lyst døgnet rundt og de to tyske
sledepatruljene kunne være på Ella Ø.
De kom imidlertid forbi uten problemer.
Kort tid før de kom til Scoresbysund rev
Ritter distinksjonene sine av jakken og
kastet dem fra seg. Dermed var et kapittel
av hans liv avsluttet. Om natten den 13. til
14. mai ankom de Scoresbysund, og der
ble Ritter holdt i en slags fangenskap i to
måneder før amerikanerne sendte et sjøfly
og hentet ham. I Scoresbysund, fikk Peter
Nielsen ansvar for Ritter, men man kan
ikke kalle ham en fangevokter, snarere en
beskytter. Ritter kunne bevege seg fritt,
og det gjorde han. Han deltok gjerne i
praktiske oppgaver som å male en båt.
Han kommuniserte uten problemer med
grønlenderne, og de likte ham. Kvinnene
sydde nye bukser til ham, den gamle var
utslitt. Passformen var kanskje ikke den
beste, men det var bukser. Han snakket
mye med den grønlandske storfangeren
Hans Brønlund, som utvilsomt satte pris
på ham.13
På Island ble han overlevert til den
amerikanske hæren, som sørget for videre
transport til USA. Mens han var på Island,
ble han oppsøkt av den norskamerikanske
flyobersten Bernt Balchen, og Balchen
startet samtalen på tysk, men Ritter svarte
på klingende feilfritt norsk. Deretter hadde de timelange samtaler som bare de to
forsto. Balchen beskrev disse samtalene i
to av sine bøker, War below zero fra 1944
og Kom nord med meg fra 1958.
Ritter ble løslatt fra fangenskap i 1946
og dro hjem til Østerrike, hvor han måtte
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lete etter sin familie, som var blitt fordrevet fra Ziegelhütten. Han fant sin kone
Christiane og datteren Karin i en liten
østerriksk fjellandsby som heter Leoben
i Steiermark, og det ble deres nye hjem.
Ritter ble hjemme i ca. et år og jobbet
blant annet som oversetter for de britiske
styrkene, men familien trengte penger, så
han måtte dra til sjøs igjen. Denne gangen
seilte han som kaptein på argentinske
skip.
Da han gikk av med pensjon, flyttet
han tilbake til Leoben, hvor han døde
30. april 1968, 77 år gammel. Ritter leste
mye, men han skrev dessverre aldri sine
memoarer. Han gjemte seg ikke, men
han ønsket å leve utenfor offentlighetens
søkelys.14
Under Polaråret 2007-08 plasserte
tyskerne en viktig vitenskapelig base nær
Gråhuken på Spitsbergen. De tyske forskerne besøkte ofte hytta der Christiane
Ritter hadde tilbrakt et helt år, og hvor hun
gjennom tegninger og notater hadde lagt
grunnlaget for boken som gjorde henne
verdensberømt.
De tyske forskerne kalte bare hytta
for ”die Christiane Ritter Hütte”. Norsk
Polarinstitutt har i The Place Names of
Svalbard navngitt hytta etter sin plassering på Gråhuken, men kanskje bør de
vurdere å kalle den ”Christiane Ritters
hytte”?
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Kulturminner fra russisk overvintringsfangst
på 80º nord, pomorenes nordligste fangstområde på Svalbard
Av Anastasia Gorter, Waling T. Gorter og Tatjana Minajeva
Anastasia Gorter er ansatt som rådgiver – tolk i russisk hos Sysselmannen på Svalbard. Waling T. Gorter er
cand. polit. med fagområde nordområdehistorie. Dr. Tatjana Minaeva
er universitetslektor i historie ved
Det føderale arktiske universitetet i
Arkhangelsk.
I denne artikkelen blir dere tatt med til
nordsiden av Spitsbergen og Nordaustlandet på Svalbard hvor den til nå siste
kjente pomorovervintringen fant sted
fra 1851 til 1852. Det var mulig for oss
å rekonstruere den ved hjelp av dokumenter fra arkiv i Russland og i Sverige.
Vi besøker verdens nordligste pomorkors
og pomorfangtshytter som sannsynligvis
ble brukt av fangstfolk under denne
overvintringen, og forteller om resultater
av vårt forskningsarbeid i 2009–2010 som
avdekket sammenheng mellom materielle
kulturminner, arkivdata og trykte kilder.

Stedsnavn
Russiske fangstfolk hadde sine egne
stedsnavn på Svalbard. Spitsbergen, som
er Svalbards største øy, ble kalt for Bolsjoj
Berun eller Novyj Berun (Store Berun,
Nye Berun) i motsetning til Edgeøya som
het Malyj Berun eller Staryj Berun (Lille

Berun, Gamle Berun). Nordaustlandet ble
kalt for ostrov Polunotsjnyj (Midnattsøya), mens Hopen hadde navnet Pjatigor
(Fem fjell). Russerne omtalte hele
Svalbard som ”Grumant”. En pomor som
hadde dratt dit, het fra da av grumanlan
(grumantgjenger). Innenfor rammene
av denne artikkelen analyserer vi ikke
nærmere etymologien til betegnelsen
Grumant. Vi konstaterer kun at de fleste
forskere mener at ”Grumant” er en endret
versjon av ”Grønland”. Begrepsbruken
skrev seg fra den tiden da man trodde
at Grønland var et stort kontinent som
dekket det nordlige området helt til og
med Novaja Zemlja. Dette gjorde at
Danmark betraktet Barentshavet som sitt
innehav, med avkrevning av både pass og
ankerpenger ved Vardø.1

Pomorenes tradisjonelle
næringsveier
I tillegg til jordbruk, fangst og fiske i
innlandet var sjøfiske og -fangst samt
internasjonal maritim handel (det som
i Nord-Norge er vanlig å omtale som
pomorhandelen) typiske næringsveier for
pomorene fra Kvitsjøkystene og – etter
hvert – Murmankysten. I uminnelige tider
har pomorene drevet med hva de selv
kalte for fiskerier. Dette begrepet omfattet
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fangst på både fisk og sjøpattedyr.
Pomorene drev dessuten med pelsjakt,
først og fremst polarrev. Av fiskerienes
produkter stod hvalrosstenner høyest
i kurs. Hvalrosstenner ble omtalt som
”fisketann” og var etterspurt i hele Europa
og i arabiske land. Den nordnorske
høvdingen Ottar beretter på 900-tallet
om at han var ute etter fisketann og
hvalrosshud til tauverk på skip da han dro
i austerled. Med unntak av noen pomorer
som var ansatt i det engelske Muskovy
Company og som drev med både hvalrossjakt og hvalfangst under baskisk/
engelsk ledelse tidlig på 1600-tallet helt
til Svalbard, drev pomorene flest ikke med
hvalfangst før tsar Peter den Stores tid ved
slutten av 1700-tallet. Pelsjakt foregikk
om vinteren, mens fiskeriene (inkludert
fangst på sjøpattedyr) hovedsakelig
foregikk om sommeren. Den store etterspørselen etter hvalrosstenner fikk
pomorene etter hvert til å utvide sine
fangstområder. Dette fordi hvalross i de
nære strøk ble overbeskattet.

Willem Barentsz sine vitnesbyrd
Allerede i 1595 møtte Barentsz’ andre
nordøstpassasje-ekspedisjon mange
lodjer fra Kholmogori i Vaigatsj-stredet
ved Novaja Zemlja. Disse fortalte om
sin handel østover forbi elva Ob og
til Jenisei 2. De seilte dit om høsten,
overvintret og kom tilbake høsten etterpå
når det var minst is. Pomorenes fiskerier
varte vanligvis fra mai til oktober,
som inkluderte perioden juli-september
da hvalrossen opptrer i store flokker.
Allerede året før, i 1594, konstaterte
Barentsz at pomorene hadde reist ”greske

kristenkors” på Novaja Zemlja (øya
Severnyj Krestovyj, ”Den nordlige
korsøya”). I 1594 og 1596 konstaterte
Barentsz3 og Rijp4 at det befant seg mange
russiske lodjer i Vardø og på Kildin like
øst for Varangerfjorden i forbindelse med
fiskerier. Vi kan trygt gå ut fra at de byttet
varer med lokalbefolkningen og andre
fartøyer, slik de gjorde med Barentsz sine.
De beretter i tillegg om at mange russiske
fiskere bodde i Vardø om sommeren og at
danskekongen hadde stasjonert krigsskip
der.5

Pomorene på Grumant
Det som senere ble kalt for ”pomorhandelen” er altså mye eldre enn forskere
har hevdet hittil. Ut fra dette utviklet det
seg trolig etter hvert en rute derfra til
Grumant. Pomorene anløp da vanligvis
Vardø og Berlevåg før de la kursen
nordover fra Nordkyn og Nordkapp,
med retur samme veg. Etter noen forsøk
på slutten av 1700-tallet utviklet det seg
tidlig på 1800-tallet et norsk ishavsmiljø
langs denne ruta da man så at pomorene
kom fra Ishavet med store fangster til
norskekysten ved Nordkapp og Nordkyn,
på veg hjemover.
Det er dessuten fullt mulig at noen
pomorskuter først kom til Grumant ved
å følge iskanten vestover fra Novaja
Zemlja. Det hevdes at de var aktive på
Novaja Zemlja så tidlig som på slutten av
1300-tallet og på 1400-tallet.6 Men dette
var ikke overvintringsfangst.
Til å begynne med var dette kun i
forbindelse med fiskeriene om sommeren. Slike aktiviteter etterlater seg
få spor. Ufrivillige overvintringer fant
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kun sted når fangstfolk ikke rakk å
dra hjem før isen kom. Etterhvert begynte fangstfolkene med pelsfangst på
Svalbard, og det var den som dannet
grunnlaget for russisk overvintringsfangst
der. Overgangen fra armbrøst til gevær
framskyndet utviklingen fordi den bidro
til at nye jaktmarker trengtes. Dessuten
hadde Grumant mye mer blårev enn
Novaja Zemlja. Og blåreven var mest
verdt i Europa og i Russland. Men
overvintringer var også senere ikke
nødvendigvis et mål i seg selv. Ble
fangsten god på høsten kunne pomorene
dra hjem samme året, vel å merke dersom
isforholdene tillot dette.

Dateringsproblemer
Spørsmålet om når russiske pomorer
begynte å ta i bruk Svalbard, har fortsatt
ikke noe entydig svar. Det er på det rene
at Willem Barentsz sine to skip ikke traff
russiske pomorer ved Svalbard. Dersom
de hadde gjort det, vil dette ha vært
registrert i loggen som alle deres andre
møter med pomorene ved Vaigatsj og
Novaja Zemlja, eller det ville ha kommet
fram i et av de mange mannskapsforhørene som er blitt bevart. Barentsz sine
mannskaper var mange steder på øygruppen, hele veien fra Amsterdamøya i
nord og langs Forlandet ned til Hornsund
og ved Edgeøya. Barentsz selv var ikke
mange dager der, men det andre skipet
i følget oppholdt seg i 12 uker til på
Svalbard etter at de først hadde skilt
lag ved Bjørnøya. De drepte sine første
isbjørn, skjøt reinsdyr, samlet dun og egg
og forsøkte seg uten hell på hvalross.
En av mannskapet berettet riktignok om

funn av avhuggede hvalrosshoder, men
tekstanalyse sannsynliggjør at denne
observasjonen er en betraktning som
ikke gjelder fangst ved Svalbard.7 Det
er mye som sannsynliggjør at i Willem
Barentsz sin tid var hovedtyngden av
pomorenes fangst- og handelsaktiviteter
situert østpå, noe som da var mulig
takket være et varmere klima og en
relativt åpen Nordøstpassasje deler
av sesongen, akkurat som nå i det 21.
århundre. Presset fra Vest Europa økte
på den østlige sjøruten til Sibir på slutten
av 1500-tallet da det var regulær handel
mellom Vest Europa og Kvitsjøen. Dette
resulterte i kunnskap om ferdselsveier
og fangstmuligheter i nord og i øst.
Befolkningen i Vest Europa økte, det
var et stort behov for fett til mat og
for rifler. Rekvisitter til skipsbygging
slik som hvalrosshud til reimer og rigg
ble verdifull handelsvare. Kontroll var
vanskelig og konkurranse uønsket av
makthaverne. Resultatet ble at tsaren
stengte den nord-østlige sjøruten fra
1619. Dette bidro til at pomorenes fiskeri
forflyttet seg (nord)vestover.
Den russiske arkeologen Vadim F.
Starkov hevder på bakgrunn av flere
dateringsmetoder (dendrokronologi,
paleografi og kartografi) at pomorene
allerede drev med fangst på Grumant før
øygruppen ble oppdaget av hollendere i
1596.8 Museet “Pomor” i den russiske
gruvebyen Barentsburg har et trestykke
funnet sør på Spitsbergen med teksten
“Her i Mirhein bukta og var der i 1593
og 1594” 9 som ble funnet av Vadim
Starkov. De fleste vestlige arkeologer
og historikere finner imidlertid ikke
Starkovs bevis entydige og tilstrekkelige.
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Blant annet fordi byggematerialer og
gjenstander kan ha blitt laget lenge før
pomorene tok disse med seg til Svalbard.
Det er gjort mange funn som bekrefter
at pomorene var på Svalbard, men vi vet
ikke når de første kom dit. Samtidig er det
meget godt dokumentert at ekspedisjonen
til Willem Barentsz var på Svalbard og vi
vet nøyaktig når dette skjedde.
Pomorene kan ha blitt kjent med
Grumant gjennom deltagelse i den
europeiske hvalfangsten. Hvalfangerne
nevnte ikke russiske skip i deres journaler
før på 1670-tallet. Flere forskere tror da
også at russerne kom dit først da.10 Dette
knyttes til tsar Peter den Stores virke som
etter sine besøk i Nederland og England
i 1696–1697 satset på russisk hvalfangst
og annen ishavsfangst. 11 Monopoler
ble delt ut i ekte merkantilistisk ånd.
Ekspedisjoner ble utrustet og forsvart med
kanoner. En russisk ekspedisjon, utrustet
fra Kvitsjøen, forsøkte til og med å ta seg
fram gjennom Polhavet til Stillehavet.
Det var Tsjitsjagov-ekspedisjonen og den
hadde sin base på Svalbard.12 Barentsz’
instruks for den 3. reisen (1596–1597)
hadde vært den samme, det var av
den grunn at de la kursen rett nord til
å begynne med. Russisk hvalfangst
hadde imidlertid kun en viss suksess på
Murmankysten. Andre russiske interesser
satset med utgangspunkt i kjøpstaden
Arkhangelsk etter dette med hell på
pomorenes ’fiskeri’ og fangstaktiviteter
ved og på Grumant.

Utviklingen av sjøfangst på
Grumant
I 1768 ble handelen med utgangspunkt

i Arkhangelsk frigitt og kjøpmennene
overtok adelens monopoler. Samtidig
hadde også flere klostre i Kvitsjøområdet
kommet med for fullt. Etter at tsarina
Katarina den Store noen få år tidligere
hadde tatt de fleste jordeiendommer
rundt Kvitsjøen fra klostrene og gjort
dem om til statsgrunn, satset disse
nå mer aktivt på handel, fiskeri og
fangst for å styrke deres økonomiske
maktgrunnlag. I trykte kilder nevnes det
at på slutten av 1790-tallet dro inntil 270
pomorbåter og 2256 russiske fangstfolk
til Svalbard hvert år, men dette synes lite
troverdige tall.13 L.L.Breitfus publiserte
disse tall tidlig på 1900-tallet, men han
gir ingen kildehenvisninger. Dokumenter
i Statsarkivet i Arkhangelsk underbygger
heller ikke dette. Ifølge lister som ble
laget av V.A.Rusanov og dokumenter fra
Det statlige arkivet i Arkhangelsk fylke
dro årlig 17 pomorbåter med et mannskap
på 273 personer til Svalbard i samme
tidsperiode.14 I tillegg bør det nevnes at
forvaltningen av daværende Arkhangelsk
Guvernement ikke hadde opplysninger
om hvor stor fangstvirksomheten i Arktis
(Svalbard inkludert) var i 1799.
Men likevel, arkivene forteller oss at
anslagsvis 10–30 russiske lodjer hvert
år dro til Grumant med et samlet antall
pomorer på noen hundre personer.15
Under Englands blokade av det europeiske kontinent herjet den engelske
eskadren i fangststasjonene nordpå og
beslagla flere pomorskuter. Dette førte
til en reduksjon av antallet pomorskuter som dro til Svalbard. Spesielt gikk
dette ut over Kvitsjø-kompaniet som i
en kort periode (1803–1813) fikk en ny
form for monopol på fangstvirksomheten
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i Kvitsjøen og på Svalbard. Etter at dette
monopolet ble opphevet, ble på nytt flere
ekspedisjoner utrustet av både private og
av kjøpmenn fra Arkhangelsk og andre
byer og landsbyer langs Kvitsjøkysten
på strekningen fra Kem til Mezen. Men
mannskap til disse skutene ble dessuten
rekruttert oppover Dvinaelva og helt til
Vologda slik at det engasjerte store deler
av den nåværende Arkhangelsk Oblast
(fylke) og Vologda Oblast.
Daniila-klosteret satset på Svalbard.
Det var et stort kloster som ble grunnlagt
i 1694 ved elva Vyg i Kem-distriktet og
ble et viktig senter for de gammeltroende
i det nordlige Russland. I annen halvdel
av 1700-tallet utrustet dette klosteret seks
lodjer for fangst på Grumant. Klosteret
hadde dessuten en base i Arkhangelsk.16
Også Solovkiklosteret – Kvitsjøområdets
desidert viktigste klosterfestning fra
1400-tallet av – deltok. 17 Igjen med
Arkhangelsk som base. Pomoren Ivan
Starostin hadde 32 overvintringer fra
1780 av tilsammen 39 år med opphold
på Grumant. De siste 15 år før han døde
i 1826 overvintret han der hvert år.18
Ivan Starostin omtales som en munk
fra Solovkiklosteret. Martin Conway
henviser til opplysninger fra en norsk
fangstmann som stadfester at Starostin
ble sendt ut av Solovkiklosteret og at
munkene fra Solovkiklosteret behandlet
ham som sin far.19 Noen forfattere har
reist spørsmål ved Solovkiklosterets
engasjement på Svalbard, men mye
tyder på at det hadde interesser der.
Flere stedsnavn styrker denne teorien.
Soloveckijbukta (fig.1) ligger ved Russekeila hvor Starostins fangststasjon befant
seg. Starostinodden skal være stedet

hvor Ivan Starostin trolig er begravet.
Gåsøyane utenfor Gipsdalen på Svalbard
het forresten Anzer på pomorspråket.
Azser var Solovki-klosterets helligste
øy i Kvitsjøen og en del av klosterets
eiendommer. Selve navnet Russekeila
omtales av etnisk russiske fangsfolk
fra Kvitsjøen som var med på norsk
overvintringsfangst på 1920-tallet, som
Russkaja kelja (som betyr ”Russisk
munkecelle”).20 Hovedgata i den russisk
eide gruvebyen Barentsburg er oppkalt
etter denne Ivan Starostin (Ulitsa
Starostina). Flere generasjoner Starostin
drev med fangst på Svalbard. Ivans nære
slektning Anton Starostin fra Vologda
forsøkte i 1871 å få russisk monopol på
Grumantfangst på vegne av familien, men
de russiske myndighetene nektet ham det.

Pomorfangstens nedgang på
Svalbard
Fra slutten av 1700-tallet, og særlig
etter 1820 kom norske fiskere med som
fangstfolk og overvintrere på Svalbard.
De første kom fra Hammerfest, deretter
Tromsø. De ble assistert av russiske
fangstfolk som var deres veivisere.
Nordmennene brukte til å begynne
med isforsterkede pomorskuter. På
Svalbard brukte norske fangstfolk i
første omgang russiske fangststeder og
hytter. Logisk nok, for vanligvis befant
de seg på de beste fangststeder. Etter
hvert ble de russiske kunnskaper fra
overvintringsfangst i Arktis overført til
nordmenn.
Den økonomiske situasjonen i Kvitsjøen forverret seg på 1800-tallet i
forhold til andre deler av Russland og
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Nord-Norge. Grumantferdene kostet alt
for mye penger. Vanlige mennesker hadde
ikke råd til en overvintringsekspedisjon
med proviant for to år og et isforsterket
skip, den såkalte ”Grumantlodjen”. Ut
på 1800-tallet ble kommunikasjonene
bedre og det åpnet seg andre investeringsmuligheter med mindre risiko for kjøpmennene i Arkhangelsk.
Pomorenes maritime virksomhet
konsentrerte seg stadig mer på Murmankysten og Nord-Norge hvor man fisket,
byttet og handlet for penger uten farefulle
overvintringer. Pomorhandelen med
Norge tiltrakk seg stadig flere fartøyer
og kvalifisert mannskap. Det gikk utover
grumantferdene. Samtidig gjorde både
teknologisk framgang og klimaendringer
det igjen mulig å satse østover. Noe
tsarregimet aktivt stimulerte til. Presset
på ressursene på Svalbard økte naturligvis
som følge av den norske ishavsfangsten.
Dette forstyrret gamle fangstmetoder som
pomorene brukte og ikke minst deres
system ved å la hvalrossfangststeder
ligge urørt i noen år etter fangst for å
unngå å skremme vekk dyrene. Slike
faktorer bidro til at den russiske fangsten
på Svalbard nesten opphørte etter 1840.
På toppen av dette kom Krimkrigen
på 1850-tallet. I Kvitsjøen førte den til
engelsk/fransk blokade: Flere pomorskuter ble senket, Kola-by ble skutt
i brann, Kem ble angrepet, Solovkiklosteret ble beleiret osv.
På denne måten bidro Krimkrigen til
at grumantferdene til Svalbard tok slutt.
Som tidligere under Napoleonskrigene
kom det til en engelsk blokade av
Kvitsjøen. De som fortsatte med fiskeri
og fangst i Arktis rettet seg heretter på

nytt på Novaja Zemlja og Karahavet.
Nå i konkurranse med norske ishavsskuter. Russiske myndigheter opprettet
nenetsiske (sesong)bosettinger der for
å hevde russisk suverenitet. At grumantferdene ikke tok seg opp igjen etter
1850-tallet skyldes i tillegg til det nevnte
også at russiske myndigheter så seg lei
på utviklingen med forlis og skandaler,
og nedla forbud mot å dra dit på fangst.

De siste skriftlige vitnesbyrd
I 1851 ble de siste to ekspedisjoner som
vi kjenner til utrustet. Den ene ble en
skandale med mytteri og drap. Skuta
Grigorij Bogoslov av Soroka returnerte
samme høst fra Bellsund med kun tre
av et opprinnelig mannskap på 10.
Skipperen var blitt drept, to som holdt
med skipperen hadde rømt, men sultet
i hjel senere. Ytterligere tre ble kastet
overbord på hjemturen for ikke å tyste,
mens en omkom under fyllefesten etter
ankomst til Berlevåg. Det var vanlig
med slike fyllefester i norske fiskevær
når fangstmannskap var på tur hjemover.
En inskripsjon på et gevær som året etter
ble funnet av en norsk skipper, røpet at
dette ikke var ”uhell” som de tre hadde
hevdet i Arkhangelsk.21 Det ble mye bråk
og dette diskrediterte grumantferdene
overfor offentligheten og myndighetene.
Fra da av er det umulig å finne slike
ekspedisjoner registrert i arkivene, først
og fremst fordi destinasjonen ”Grumant”
etter vedtak blir slettet fra tollregistrene
i Arkhangelsk. Men det betyr ikke at det
ikke dro ekspedisjoner dit i minst ti år
til. For eksempel til Murchisonfjorden på
Nordaustlandet. De kan stå oppført under
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andre destinasjoner. Indirekte vitneutsagn
tyder på det. Destinasjonene ”Norge”
eller ”Novaja Zemlja” kan ha vært brukt
istedenfor ‘Grumant’. Dessuten har vi
informasjon fra islos Bertinus Pedersen
fra Tromsø som i 1898 berettet om russiske fangstekspedisjoner i Murchisonfjorden (fangstfolkene i Tromsø kalte
den for Russefjorden!) på Nordaustlandet
30–40 år tidligere. Han hadde fangstet på
Svalbard sammenhengende i 36 år og var
da 52 år.22

Rekonstruksjon på bakgrunn av
skriftlige kilder, materielle kilder
og funn i kulturlandskapet av
den for oss siste kjente pomorekspedisjonen til Grumant.
Den andre pomorskuta som ble utklarert
for Grumant av det russiske tollvesen
i 1851 het Den Hellige Nikolai. Mannskapet på 18 overvintret, noe som kostet
12 av dem livet. Denne gangen var det
skjørbuk som var deres verste fiende.
La oss se litt nærmere på beretningen
fra ekspedisjonen og foreta en reise til
overvintringsområdet.
Det var juni 1851. Arkhangelskkjøpmann Kozma Kuznetsovs nye lodje23
hadde lagt til kai i Arkhangelsk og ventet
på grumantfarerne. Mannskapet besto
av 18 personer: Byborgerne Vasilij
Kotkin, Fedor Varaksin, Jakov Usjakov,
Andrej Usjakov og Ivan Kalinin fra
Mezen, byborger Danila Mogukov fra
Arkhangelsk, byborger Aleksej Loginov
fra Onega, bøndene Ivan Kalinin, Fedor
Brovkov, Nikolaj Vasiljev, Pavel Popov,
Stepan Sidorov og Jakov Netsjaev fra
Onega distrikt, bøndene Pavel Korytov

og Trofim Osjtsjurkov fra Pinega distrikt,
bonde Jegor Popov fra Sjenkursk distrikt
og “kristent døpt samojed” Filipp
Kanjukov Sagaj fra Mezen distrikt.
Kaptein og leder (kormsjik) het Vasilij
Kalinin. (De som overlevde var Jakob
Netsjaev, Pavel Popov, Aleksej Loginov,
Ivan Kalinin, Pavel Korytov og nenetseren Filipp Kanjukov Sagaj).24 Hver dag
kom det folk til kaia for å se på skipet.
For dette var en meget tradisjonell
ekspedisjon. Skipperen brukte ikke
loddline eller klokke. Han hadde kun
kompass og et hjemmelaget kart. Skipperen svarte folk at han festet sin lit til
Gud.
Dette var altså en tradisjonell pomorseilas til Grumant: Seilasen ble foretatt
i skjæringspunktet mellom det sakrale
og det fysiske hvor hav, kyst og himmel
møtes. Og i dette skjæringspunktet ventet
skjebnen, døden og frelsen ved Jesus
Kristus, Guds Sønn og eventuelt et godt
utbytte etter Guds vilje – eller katastrofe
og/eller døden som straff for tidligere
begåtte synder. Slik levde de, slik trodde
og bad de og slik arbeidet de, hjemme
som på havet. I Sommerfeldtbukta
ved sørenden av Spitsbergen ofret de
vanligvis en rein for å beskytte seg
mot den mytiske Grumant-hunden og
Grumant-trollkjerringa med de 12 pene
døtre som ikke slapp noen hjem igjen fra
sin hule.25 De var meget overtroiske. De
reiste ut på helligdager, delte året inn i
helligdager og fasten og bygget seg kors
som sakraliserte landskapet og ledet de
reisende som Gud og Jesus Kristus selv.
Gud var skipper Vasilij Kalinins ”håp
og stjerne”(sitat): Skipperen hadde kart
og kompass, og hadde seilt dit to ganger
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før. Dette var nok for ham, han var jo
grumanlan. Lodjen ble lastet med proviant
for to år og med byggematerialer for å
bygge en overvintringshytte (stanovaja
izba), en ekte vinterhytte (zimovje) av
samme type med nesten flatt tak dekket
med torv og stein til isolasjon, som overalt
ellers i Sibir. Slik sett var ekspedisjonen
på alle måter godt forberedt.
Den nye tiden var i ferd ved å innhente ekspedisjonen ved at det ble
skriftlig bemerket at minst en sjømann
om bord burde hatt skipperskole. Slike
fantes på den tiden minst fire steder
langs Kvitsjøkysten, med en høyere
skipperskole i Arkhangelsk. En mente at
utrederen burde utstyrt skipet med kart
og instrumenter.
Etter at lodjen var velsignet av prester,
seilte de den 27. juni 1851 til Grumant
og ankom der den 7. juli, 10 dager
senere. Ruten gikk nok via Vardø og
Nordkyn. Skipperen mente at det beste
overvintringssted var sør på Spitsbergen
i fjorden Rymbovskaja guba 26 (sannsynligvis Hornsund). Men det var mye
tungt drivis der og de seilte langs vestkysten i 11 dager, på leting etter en råk.
Den 19. juli ankom de nordkysten av
øya. Først der var det fritt for is. De
så en god bukt. Den er nå kjent som
Vesle Raudfjorden. Verken skipperen
eller noen av de andre hadde vært der
tidligere. De holdt møte og var enige
om å stoppe der. Den 20. juli ble lodjen
losset og satt på land. Straks etterpå ble
overvintringshytta satt opp. Etter dette
dro de med slupper langs kysten for å
lete opp gamle pomorfangsthytter. De
fant fem slike hytter over en strekning
østover på 100 verst, vel 100 kilometer.

Det vil si at den østligste hytte etter all
sannsynlighet var den på Nordre Russøya
ved Nordaustlandet.
En av disse hytter hadde en inskripsjon
som viste at den var 80 år gammel.
Fangstfolkene fordelte seg over disse
hytter med 3–4 personer hver. De hadde
med seg revefeller og rifler for å skyte
reinsdyr. Reinsdyrkjøtt var meget viktig
mot skjørbuk i polarnatten. De avtalte å
møtes alle sammen i overvintringshytta
ved lodjen før sollyset forsvant helt i
midten av november. Fangsten var god.
De bodde 17 uker i disse fangsthyttene (på
russisk: razvalotsnaja izba, som betyr en
liten bistasjon for noen få fangstmenn).
Fra den 5. desember var det ikke
engang morgenrød å se. Men da var alle
samlet. Det snødde mye. Snart viste de
første tegn på skjørbuk seg. Alle mottiltak
var nytteløse og stadig flere ble syke.
Den 20. desember var det kun seks som
var friske. For å kunne behandle de syke
trengtes ferskt kjøtt. Tre av de friske dro
derfor ut for å lete etter reinsdyr. Det
tok imidlertid hele tre uker før de fikk
skutt reinsdyr. Heldigvis var dette en
godværsperiode, ellers hadde de ikke
overlevd. Da de kom tilbake med kjøttet
var kun en av de andre helt frisk. Været
ble stadig dårligere og da følte de syke
seg enda sykere. De fire friske gjorde
sitt beste for å pleie de syke. Men disse
begynte å dø. Den første døde den 29.
januar 1852. Skipper Vasilij Kalinin døde
den 1. mars. Den siste døde den 19. mai.
Til sammen døde 12 av besetningen. Men
kun tre av de seks overlevende kunne
arbeide. Sola viste seg for første gang
den 17. februar og midnattsola kom den
12. april. Det ble kaldt og det la seg tykk

143

is i fjorden like ved og rundt øya. Den
1. juni 1852 forsvant snøen fra fjellene
men isen lå fortsatt der. For å få satt lodja
på sjøen og komme seg vekk måtte isen
brytes en lang veg. Tre personer maktet
ikke dette alene.
Redningen fra den visse død ble norske
fangstfolk på hvalrossjakt, slik som
var vanlig på Svalbard på denne tiden:
Den 3. juli 1852 fikk de besøk av fire
norske fangstfolk. Disse ble møtt med
stor glede. De snakket ikke samme språk

men brukte tegnspråk og det gikk seg til.
Nordmennene lovet bistand og to dager
etterpå kom det 10 norske fangstfolk.
Sammen med de tre pomorene som var
friske, hugget de en råk som var nesten
100 meter lang og dro skipet ut på sjøen.
Den 12. juli lastet de provianten som
var igjen om bord i lodjen sammen
med nordmennenes spekk og tenner av
hvalross og seilte ut av isen. Det meste
av fangsten som de oppbevarte i de fem
fangsthyttene ble igjen der ettersom

Fig. 1. Russisk fangsthytte på Dirksodden, ved Dirksbukta ytterst i Wijdefjorden. Som de fleste
andre fangst- og overvintringshytter står den på en forhøyning i terrenget hvor det både er
mindre snø og hvorfra det er utsikt til strandsonen. Fangsten konsentrerte seg der sommer
som vinter. Kadavre av drepte hvalross og reinsdyr tiltrakk seg polarrev og isbjørn som lusket
langs fjæresonen og utstrakte fellesystemer ble satt opp og røktet. Antatt slutten av 1700-tallet.
Årstallet 1839 er tidligere registrert på en benk i hytta.
Norsk tilbygg ble på 1920-tallet reist i hyttas takløse ’arbeidsstue’ i sleppveggkonstruksjon.
Dette er en vanlig planløsning i tillegg til varmestua med oppmurt ovn. Bildet er tatt fra sjøsiden
i vest. Hytta står N- S med varmestua mot nord, den mest værharde siden. Varmestua ca 10
kvadratmeter, arbeidsrommet opprinnelig noe lignende. August 2008. (Foto: Sander Solnes,
Sysselmannen på Svalbard).
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Fig. 2. Interiør av pomorhytta på Dirksodden slik den framstår etter restaurering. Hytta
overlevde grunnet flere ’restaureringer’ av norske fangstfolk og nå Sysselmannen på Svalbard.
August 2008. (Foto: Sander Solnes, Sysselmannen på Svalbard).

isforholdene umuliggjorde å nå frem til
disse nå. Sannsynligvis fikk nordmennene
hente dette senere.
Det var ikke første gang at nordmenn hentet varene fra mislykkede
pomorekspedisjoner og sendte disse til
Arkhangelsk. Kildene vitner om at det
vanligvis var samhold og tillitt mellom
nordnorske fangstfolk og pomorer. Slik
som også i dette tilfelle. Det er viktig å
avlive myter en gang for alle om at det
var vanlig med drap og slagsmål mellom
norske og russiske ishavsfarere.
Den 23. juli 1852 ankom de seks
overlevende sammen med fire nordmenn
Hammerfest og de fraktet som takk for
hjelpen nordmennenes hvalrosspekk og
hvalrosstenner.
Mannskapet mente at ekspedisjonen
ble en fiasko fordi overvintringsstedet

var uheldig og befant seg på øyas mest
værutsatte strekning. Utrolig nok var
alle disse seks fangstfolkene som ved et
mirakel overlevde interesserte i å dra til
Svalbard på nytt.27 Dette under henvisning
til at det var fangstmenn som hadde klart
å overvintre både fem og seks ganger på
Grumant og som hver gang kom hjem
med gode fangster.

Bevarte hytter
Noen av de russiskbygde hyttene som
ekspedisjonen med stor sannsynlighet tok
i bruk, er fortsatt bevart. Det er de eldste
fangsthytter på Svalbard som fortsatt står.
Dirksodden
En av hyttene ligger på Dirksodden
ytterst i Wijdefjorden (fig. 1, 2). En svensk
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Fig. 3. Russisk fangsthytte i Rekvika (Russebukta). August 2010. (Foto: Hilde Tokle Yri,
Sysselmannen på Svalbard).

ekspedisjon ledet av O. Torell som besøkte
Dirksodden i 1861, fant en benk i hytta
med et innskåret russisk navn og årstallet
1839 i tillegg til ulike hverdagslige
gjenstander, bl.a. et sjakkbrett.28
Rekvika
En annen hytte ligger i Rekvika eller
Russebukta som stedet også heter, like
ved Verlegenhuken nordligst på Spitsbergen (fig. 3, 4). Denne hytta er som hytta
på Dirksodden laftet i kløvd rundtømmer
og består av en varmestue med et åpent
arbeidsrom i sleppveggkonstruksjon.
Arbeidsrommet var antagelig dekket med
seilduk og ble kun brukt i godvær under
fangst. Ellers satt man inne. Årstallet
1850 er risset inn på tømmeret utvendig
sammen med initialer, men hytta er nok
betydelig eldre enn det. Funn fra den
utgravde badstudelen (en kløvøks) ble

av Vadim F. Starkov datert til slutten av
1700-tallet.29 Denne hytta er sammen
med hytta på Dirksodden Svalbards
best bevarte pomorfangsthytte, og de er
trolig Svalbards eldste stående bygninger.
Begge hytter overlevde fordi norske
fangstfolk i ettertid tok dem i bruk.
I Wijdefjorden står restene av ytterligere et par russiske fangsthytter fra den
siste fasen som er meget forfalt og ikke
ble forsøkt restaurert av Sysselmannen.
Den ene ligger på Elvetangen, fjordens
vestside. Et fire meter høyt og meget
velbevart pomorkors som var satt opp
et stykke innover på samme side, ligger
nedpakket i Tromsø Museum. Det burde
selvsagt bli deponert på Svalbard museum
snarest, som andre gjenstander fra
øygruppen som befinner seg der.
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Fig. 4. Russisk fangsthytte i Rekvika (Russebukta). Vinterbilde fra innsiden, tatt mot syd som
viser døra laget av norske fangstfolk. På veggen hyller til ikoner og diverse. Som vanlig
krysslaftet kløvd rundtømmer med sletthøvlede innervegger. Sadeltaket er meget lavt røstet,
takvinkelen er liten. Takbordene av grovhogde kantlagte plank var med endene satt ned i en
utsparing på innsiden av øverste veggstokk. Kraftig konstruksjon måtte til fordi taket var isolert
med et tykt lag av grus og jord. April 2010. (Foto: Waling T. Gorter).

Nordre Russøya
En tredje hytte som sannsynligvis ble brukt
av ekspedisjonsmedlemmene, men som
ikke er bevart, var den på Nordre Russøya
på den andre siden av Hinlopenstredet.
Den ble i 1898 undersøkt av den svenske
forskeren Carlheim-Gyllenskiöld. Denne
tok med seg mange gjenstander derfra.
De fleste er blitt tatt vare på og befinner
seg i Kungl. Vetenskapsakademien i
Stockholm, hvor vi i desember 2009
avfotograferte og registrerte dem for
første gang fra norsk side. Samlingen
er enestående fordi den omfatter både
bruks- og fangstgjenstander og biologisk
materiale som viser hva de som bodde
der under fangsten spiste. Mye tauverk,

kalenderstaver, keramikk, fangstredskap,
fiskebein, fuglebein og bein av både
rev og bjørn hører til samlingen. Den
bør bli en del av museumssamlingen på
Svalbard. En av skolestene har inskripsjonen ”Andrei sin” og tilhørte en av
mannskapene som fangstet der (fig. 5).
Det kan godt ha vært Andrej Usjakov
fra kaptein Vasilij Kalinins ekspedisjon
i 1851–1852. Det samme kan gjelde for
en av kalenderstavene som V. Carl-heimGyllenskiöld fant på stedet i 1898. Den
viste 96 dagers opphold (fig. 6). Vi vet
at pomorene etter eget utsagn oppholdt
seg ca. 17 uker i fangsthyttene høsten
1851. Det tok dessuten mange dager
å ro tilbake til vinterkvarteret i Vesle
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Fig. 5. Nordre Russøya, Murchisonfjorden,
Nordaustlandet (Polynotchnyi ostrov). Skolest
brukt for å lage sko eller til tørking av våte sko.
Med påskriften ’Andreja’ på russisk: Andrei
sin [skolest]. Tatt med fra pomorhyttetuften
der i 1898 av V.Carlheim-Gyllenskiöld og nå
i Kungl. Vetenskapsakademiens samlinger i
Stockholm. Desember 2009. (Foto: Waling
T. Gorter).

Raudfjorden, ca 100 km borte, slik at
det stemmer godt overens med 17 uker.
Da vi besøkte øya i september 2009 lå
fortsatt fangstredskapene strødd rundt
hytta hvor, som i 1898, kun de nederste
sviller ligger igjen. Ingenting synes endret
siden V. Carlheim-Gyllenskiöld var der i
1898. Selv et trehengsel fra hyttas lille
ytterdør som han fant der, ligger fortsatt
in situ på bakken.
Nordre Russøya bør etter vår mening
inngå som ferdselsbegrenset i den nye
Forvaltningsplanen for Øst-Svalbard. Etter
vårt initiativ henvendte Sysselmannen
på Svalbard seg via Riksantikvaren til
Kungl. Vetenskapsakademien i Stockhom
med forespørsel om å få gjenstandene
som ble innsamlet på Nordre Russøya
i 1898 deponert i statens arkeologiske
magasiner i Longyearbyen. Svenskene
svarte positivt på dette.30
På Nordre Russøya står to kors som
markerer både seilingsretningen, hvalrossbukta imellom og hytta bakom. Hytta

Fig. 6. Nordre Russøya, Murchisonfjorden,
Nordaustlandet (Polynotchnyi ostrov). 2 av de
3 kalender-stavene funnet i pomorhyttetuften
der i 1898 av V. Carlheim-Gyllenskiöld og
nå i Kungl. Vetenskapsakademiens samlinger
i Stockholm. Han fant tre: den ene på 39
dager, den andre på 96 dager og den tredje
på 38 dager. På den første var hverdagene
markert med en strek og søndagen med et
kors (se bilde). De er neppe laget av samme
person. Den på 96 dager var skåret av én
person og kan indikere riktig antall dager
høsten 1851 dersom noen medlemmer av
kaptein Kalinins ekspedisjon drev med fangst
her. Antall dager stemmer bra med oppgitt
oppholdstid der høsten 1851. De fanget da
bl.a. hvalross med hvalrossrifle. Bein av
isbjørn og reinsdyr, noen hvalbein fra et
hvalkadaver?!– skinnberedningsredskaper,
åtepinner, fuglebein og eggeskall viste at
hytta også var blitt brukt vårvinteren og
om sommeren. Sannsynligvis som del av et
system med større overvintringssted ytterst
i lagunen til Store Russøya ikke langt unna i
samme fjord. Desember 2009. (Foto: Waling
T. Gorter).

står i ly for de kraftige vinder fra nordvest
og er usynlig fra Hinlopenstretet. Vi målte
at disse to korsene hver for seg og sammen
står på kompasslinjen nord – syd og
således fungerer ved navigasjon. Det ene
kors er avbrukket, som fotodokumentert
i 1898 (fig. 7), men det andre står.
Begge kors står akkurat som i 1898. Det
komplette kors er fire meter høy (fig.
8,9,10) og laget av ferdigsaget tømmer,
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sannsynligvis tatt med fra Kvitsjøen.
Inskripsjonen sannsynliggjør at korset ble
satt opp av gammeltroende.31 Det samme
gjelder det lille krusifikset av bronse som
var innfelt på korset. Jernnaglene som
holdt det på plass er fortsatt synlige men
krusifikset er dessverre borte (fig. 11). I
1898 var årstallet 1798 fortsatt lesbart
på korset. Hytta er nok fra samme tid
og ble sannsynligvis senest brukt av
pomorer på 1850-tallet og muligens noe
senere. Det er risset inn et solsymbol
øverst på korset: Jesus Kristus verdens
lys, en åndelig sol i mørketiden. Slike
solsymboler var ikke uvanlig på lignende
kors i russisk Arktis.32 Pomorferdene ble
liksom foretatt i skjæringspunktet mellom
det sakrale og det fysiske. Det var vanlig
å bruke solsymbolet på lodjenes stormast
som lykketegn (hakekorset er i bruk som
solkors på klær i Kvitsjøområdet også
i dag). Symbolet gjør samtidig korset
til en stormast på pomorenes sakrale
seilas gjennom livet. Samtidig er det
slik at Nordaustlandet på russisk het
polynotchnyi ostrov, ”midnattens øy” slik
at symbolet også kan være tilegnet stedet.
Ifølge islos Bertinus Pedersen fra
Tromsø som Carlheim-Gyllenskiöld
hadde med seg i 1898, hadde det senest
vært pomorer der i Murchisonfjorden
30–40 år tidligere.33 Ytterst i en lagune
øst på Søre Russøya hadde pomorene hatt
flere hytter og et kors ved denne naturlige
havn hvor de fangstet sammenhengende
i 36 år, men alt var blitt hugget ned av
norske fangstfolk etterpå (fig. 12, 13).
Krossøya
På Krossøya like ved står et stort pomorkors på ca fire meter som av kunsthistoriker og restauratør Vladimir Sjaposjnik

Fig. 7. Nordre Russøya, Murchisonfjorden,
Nordaustlandet (Polynotchnyi ostrov). Avbrukket kors som står på nord-syd linje med
et annet kors. Står i dag slik som da. (Kilde:
1898 V. Carlheim-Gyllenskiöld, Kungl.
Vetenskapsakademien, Stockholm).
Fig. 8. Nordre Russøya, Murchisonfjorden,
Nordaustlandet (Polynotchnyi ostrov).
Pomorkors. Står i dag slik som i 1898.
(Kilde V. Carlheim-Gyllenskiöld, Kungl.
Vetenskapsakademien, Stockholm ).
Fig. 9. Nordre Russøya, Murchisonfjorden,
Nordaustlandet (Polynotchnyi ostrov).
Pomorkors (votivkors)på 4 meter. Bildet
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viser den nederlandske barkantinen Antigua
i bakgrunnen. Slik må ankomsten av en
grumanlan på Grumant ha sett ut. Årstallet
1798 ble registrert nederst på korset i 1898.
Ferdigsagde materialer som må være tatt
med fra Kvitsjøen. Korset står på en høyde
og danner sammen med et kors som stod på
høyden på den andre siden et seilingssignal
for hvalrossbukta her og fangsthytta som
ligger bak en høyde, nokså høyt oppe med
utsikt østover, skjermet fra NV vinden men
ikke synlig fra Hinlopenstretet i vest og i ly for
nordvesten. En enslig grav like ved. September
2009. (Foto Waling T. Gorter).

Fig. 11. Krusifiks som tilhørte gammeltroende.
Funnet lenger sørvest på Svalbard og en del av
Svalbardmuseets samling. Utskjæringen viser
at et slikt krusifiks var festet på votivkorset
på Nordre Russøya, Nordaustlandet. (Foto:
Sander Solnes, Svalbard museum).

Fig. 10. Nordre Russøya, Murchisonfjorden,
Nordaustlandet (Polynotchnyi ostrov).
Rekonstruksjonstegning basert på nøyaktig
detaljfotografering ved W.T.Gorter i sept.
2009 og på arkivmateriale. Korset har en sol,
et uvanlig korsmotiv men vanlig på lodjenes
stormast. Innfelt nisje er laget for en type
krusifiks som de gammeltroende tok med seg.
Skrivemåten viser at dette er et votivkors og
seilingsmerke satt opp av gammeltroende.
Fotplanken på skrå er sannsynligvis revet
ned av isbjørn, mange kloremerker etter
isbjørn nederst på korset. Tegning: Anastasia
Gorter, 2009.

ble datert for oss til tidligst midten av
1800-tallet (fig.15, 16).Det er ikke satt
opp av gammeltroende og kan være satt
opp av Kuznetsovs ekspedisjon eller av de
russiske fangstfolkene som islos Bertinus
Pedersen berettet om22. Vi klarte for første
gang å tyde så godt som alle de religiøse
symbolene på korset som er laget av
drivtømmer på stedet. På langs av korsets
forside ser vi spydet som Jesus Kristus
ble drept med på korset og ved siden
av staven med eddiksvampen som han
fikk drikke fra da han tørstet der. Disse 2
bevarte kors er faktisk verdens nordligste
pomorkors som fortsatt står.
Vesle Raudfjorden (Breibogen)
Ikke langt fra Kuznetsov-ekspedisjonens
vinterhytte i Vesle Raudfjorden stod et ca.
tre meter høyt pomorkors som nå befinner
seg i den permanente utstillingen til
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Fig. 12 Nordre Russøya, Murchisonfjorden, Nordaustlandet (Polynotchnyi ostrov). Tuften til
fangsthytta. I dag (fig. 13) slik som i 1898 da V. Carlheim-Gyllenskiöld tok dette bilde. (Kilde:
Kungl. Vetenskapsakademien, Stockholm).

Svalbard museum. Det er et typisk
stanovisje-kors som stod ved og markerte et overvintringssted. De enkelte
fangsthytter, krypinn for 2–3 menn,
hadde vanligvis ikke slike kors. Korset
er laget av en på tre sider tilhugget
drivtømmerstokk som ble saget i fire
deler.
Ved hjelp av egen registrering og notater fra den svenske forskeren Rubin fra
1902 i Kungl. Vetenskapsakademiens
arkiv, klarte vi å tyde årstallet på museets
stanovisje-kors for første gang. Korset ble
reist i 1752 og beretter på forsiden om
ekspedisjonen som fant sted da. Forskerens notater og et fotografi fra 1902 som vi
fant i Det svenske vitenskapsakademiets
arkiv, viser at de som omkom med
Kuznetsov-ekspedisjonen tydeligvis
ble gravlagt ved dette korset (fig. 16).

På hver grav stod en trefjel med navn
på. I 1902 klarte Rubin å lese navnet
”Kalinin” på en av disse loddrett nedsatte
trefjelene: Her ble altså skipper Vasilij
Kalinin gravlagt etter at han døde 1.mars
1852 34. Kungl. Vetenskapsakademien
ga oss mulighet til å studere nærmere
gjenstandene som ble samlet av Rubin
i 1902 (fig. 17). Selve korset har etter
en merkelig vandring havnet i Svalbard
museums permanente utstilling og kan
ses der (fig. 18). Vi undersøkte dette
korset nærmere. Da viste det seg at
dette korset har en ekstra inskripsjon på
baksiden som bl.a. har ordene ”skipperen
til Kuznetsovs ekspedisjon”. Teksten
bekreftet ytterligere at det var dette
korset som sekundært var tatt i bruk
som gravkors av kjøpmann Kuznetsovs
ekspedisjon, ledet av den omkomne
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Fig. 13. Nordre Russøya, Murchisonfjorden, Nordaustlandet (Polynotchnyi ostrov). Tuften til
fangsthytta som Carlheim-Gyllenskiöld målte opp og dokumenterte i 1898. Fangsthytta bestod
av en varmestue og en forgang på 4,93 ganger 4,64 meter, forgangen-arbeidsrommet var på 2,09
meter (målt av V. Carlheim-Gyllenskiöld i 1898 og kontrollmålt av W.T. Gorter 15. september
2009) midt bakom. Retningen til hytta var S – N med varmestua på sørsiden. Hytta var plassert
i ly for nordvesten ved at den var plassert bakom en høyde i vest mot Hinlopenstretet (se bilde).
Innsamlet materiale befinner seg nå i Kungl. Vetenskapsakademien i Stockholm. Situasjonen
på stedet er tilnærmet uendret siden da. I 1898 ble det konstatert at ’noen’ hadde hugget ned
hytta med øks. I bakgrunnen mot vest det ene pomorkorset ca 200 meter unna. September
2009. (Foto: Waling T. Gorter).

skipperen Vasilij Kalinin. Samtidig ble de
som omkom der i sesongen 1851–52 etter
russisk-ortodoks skikk gravlagt foran
dette korset og gravene deres ble merket
så godt det lot seg gjøre. Sannsynligvis
ordnet de med dette like før de dro derfra
om sommeren, da permafrosten tillot
dette. De var jo der til i begynnelsen av
juli fordi isen stengte deres skip ut fra
sjøen. Denne oppdagelsen gjør etter vår
mening dette korset til et meget viktig
kulturminne fra pomortiden.

Pomorkors
Pomorkors ble i tillegg til deres religiøse
og minnesmerkefunksjon brukt som
seilingsmerker. Kombinasjoner av kors
kunne fortelle hvilken kurs man burde
seile eller hvor en god hvalrossbukt
eller en hytte befant seg. To enslige
kors kunne markere en hvalrossbukt
og en fra sjøen ikke synlig hytte, slik
som på Nordre Rossøya. Flere kors ved
siden av hverandre markerte en viktig
innseiling, slik som på Krossøya hvor
ett av sannsynligvis fem kors fortsatt
står og markerer innseilingen gjennom
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Fig 14. Krossøya, Murchisonfjorden, Nordaustlandet (Polynotchnyi ostrov). 1898. Utsnitt
av fotografi av V. Carlheim-Gyllenskiöld,
Kungl. Vetenskapsakademien, Stockholm.
Legg merke til steinrøysen som fundament. En
tverrplanke i bunn holder et slikt kors stående.
Noen graver ligger like ved. I begge retninger
og nøyaktig langs en linje nord – syd ligger det
steinrøyser av 5, muligens 6 slike votivkors:
tradisjonelt for å markere rent farvann.

urent farvann. Nå står kun ett av korsene
igjen, men steinrøyser viser med all
tydelighet hvor de andre stod: De stod
med noen meters mellomrom på linje
i nord-syd retning og anga med dette
samtidig kompasslinjen. Lagunen var
også markert med innseilingskors, men
disse korsene var allerede hugget ned
av norske fangstfolk i 1898, slik som
hyttene. I Koida på Vinterkysten nord
for Arkhangelsk markerer tre kors (som
samtidig minner om tre skipsforlis)
innseilingen til elva. Folk der fortalte
oss i 1989 at ”Grumanlani” tidligere var
et populært kallenavn i Koida. Da de
overlevende fra Barentsz’ overvintring på

Fig 15. Krossøya, Murchisonfjorden, Nordaustlandet (Polynotchnyi ostrov). Votivkors
og seilingsmerke sett forfra. Ikke satt opp av
gammeltroende. Tekstingen og stilen gir en
datering til tidligst midten av 1800-tallet eller
senere. Korset er 4 meter høyt og saget av en
drivtømmerstokk. Interessant teksting komplett
med lansen og eddikstaven fra Jesus Kristus’
lidelseshistorie. Rekonstruksjonstegning
basert på nøyaktig detaljfotografering ved
W.T.Gorter i sept. 2009 og arkivmateriale.
Fotplanken på skrå mangler, sannsynligvis
revet ned av isbjørn, mange kloremerker etter
isbjørn nederst på korset.

Novaja Zemlja i 1597 dro hjemover i to
slupper var det pomorlodjer som forsynte
dem med mat og viste kursen til Kola. De
fortalte at innseilingen til Kvitsjøen ved
Candenoes (Kap Kanin) var markert med
fem kors og at de derfra skulle seile rett
vest. Det reddet livet deres. Innseilingen
til Kvitsjøen var allerede den gangen
på samme måte som på Krossøya i
Murchisonfjorden markert med fem kors.
Den russiske svalbardarkeologen Vadim
Starkov så slike korskombinasjoner
som navigasjonstegn flere steder på
Svalbard.35
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Fig. 16. Trygve Salomon Rubin og Nils Hilding Dunér ved korset i Vesle Raudfjorden (nå i
Svalbard museums utstilling). Foran korset ligger gravene til ekspedisjonsmedlemmene som ble
gravlagt der i 1852. Små trefjeler med navn markerer hvert grav, skipper Vasilij Kalinins navn
var fortsatt lesbart i 1902. (Kilde: Glassplatefotografi, Kungl. Vetenskapsakademien,Stockholm).

Fig. 17. Gjenstandene som ble samlet av Rubin
i 1902 ved korset i Vesle Raudfjorden. (Kilde:
Kungl. Vetenskapsakademien,Stockholm).

Tidligere stod det ortodokse kors
i de fleste bukter på Svalbard, som
del av et eget navigasjonssystem. Da
turistreisene kom i gang i annen halvdel
av 1800-tallet var det dette sakraliserte

landskap som fascinerte turistene. Kun
disse to kors og mange korsstubber står
igjen i hver sin steinrøys på Svalbard.
Mange korsfundamenter er tomme.
Korsene er enten tatt av bjørner eller
blitt hugget ned av norske fangstmenn.
De som blåste ned råtnet etter hvert
på bakken. Det samme skjedde ofte
med hyttene. Dersom de da ikke ble
gjenbrukt, slik som på Dirksodden og i
Rekvika hvor norske fangstfolk tok dem
i bruk og attpåtil bygget egne hytter i
deres åpne arbeidsrom så sent som på
1920-tallet. Korset i Vesle Raudfjorden
stod ved et gammelt overvintringssted.
Korset ble restaurert (av dem?!) med
russiske jernnagler og tatt i bruk igjen
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av kjøpmann Kusnetsovs ekspedisjon.
Men den nye hytta, som skipper Vasilij
Kalinin og hans mannskaper oppførte
av medbrakt tømmer i 1851 er dessverre
forsvunnet. Så sent som i 1902 var hytta
kjent som den best bevarte russiske
hytte på Svalbard, noe som lokket
den svenske forskeren Rubin og andre
dit 36 . Tømmeret er enten gjenbrukt
eller så brant hytta ned. Øst for bekken
hvor korset med årstallet 1752 stod,
ligger en gammel hyttetuft. Det styrket
skipper Vasilij Kalinins folk i troen at her
hadde det overvintret pomorer før, akkurat 100 år tidligere. Deres hytte ble

imidlertid satt opp et stykke innover vest
for korset i bukta ved noen små vann som
skaffet dem ferskvann. Stedet er ennå ikke
registrert i terrenget, men den uvanlig
store mengde revefeller av russisk type
fra deres fangst i området er registrert av
Sysselmannen, og kan ses i Askeladden,
Riksantikvarens kulturminnebase. Utrolig
nok viste våre undersøkelser i 2009–2010
at akkurat dette korset som nå er utstilt i
Svalbard museum etter at en ekspedisjon
fra Norsk Polarinstitutts forløper NSIU i
sin tid tok det til Oslo, bærer vitnesbyrd
om tragedien som rammet den siste kjente
pomorekspedisjonen til Svalbard.
Sirkelen er slutta: Pomorenes fangst
på Svalbard opphørte, men det ble mulig
for oss å knytte flere funn direkte til denne
ekspedisjonen som det er dokumentasjon
på i arkivene i Arkhangelsk i Russland
og Stockholm, i terrenget og i Svalbard
museums permanente utstilling.
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Kuppet
Av Ian Gjertz
Ian Gjertz er biolog og har gjennom
to tiår forsket på dyrelivet på Svalbard
for Norsk Polarinstitutt. Han har også
vært naturvernrådgiver hos sysselmannen i to perioder. I dag jobber han
med biologi i Norges forskningsråd.
Den nye sysselmannen var opptatt av å
profilere kontoret på en god måte. Derfor
besluttet han å holde åpent hus en søndag
på høstparten. Longyearbyens befolkning
ble ønsket velkommen med omvisninger
og foredrag. Nordsyssel, Sysselmannens
isgående fartøy lå ved kai og tok imot
besøk. Politiet viste frem bandvognene
og hvordan redningssentralen fungerte.
Naturvernrådgiveren holdt foredrag om
Svalbard og dyrelivet, et for voksne og et
annet for barn. I vestibylen stekte kontordamene vafler, som gikk for 10 kr platen.
Pengene gikk uavkortet til TV-aksjonen.
Det å holde foredrag for små barn er
ikke lett, de er et krevende publikum.
Helst vil de være aktive deltagere, ikke
bare passive lyttere. Jeg bestemte meg
derfor for å holde en kåring. Hvilket dyr
fortjente betegnelsen “Kongen av Svalbard”. Det er mange dyr som kan være
med i konkurransen, men fasiten er gitt på
forhånd. Isbjørnen er den soleklare kandidaten til tittelen. Det å kåre isbjørnen til
konge uten en rettferdig avstemning ville
imidlertid minne mistenkelig om valg i
Nord Korea. Derfor måtte flere deltagere
på banen.

Hvilke andre kandidater har vi? Det
ligger i navnet at alkekongen, Svalbards
minste og mest tallrike sjøfugl, bør være
med. En annen utmerket kandidat er svalbardreinen. Den har en fin krone på hodet.
Fjellreven, med sin kongelige hvite vinterpels fortjener også plass. Eller hva med
hvalrossen, med de enorme tennene. Den
er det største og sterkeste dyret du kan
møte på land på Svalbard! Den er opptil
tre ganger så stor som en voksen isbjørn,
og går ikke av veien for sistnevnte.
Siden sysselmannen hadde gitt meg
oppdraget, syntes jeg det kunne være på
sin plass å gjøre ham et pek! De fleste
som har bodd i Longyearbyen vet at lokalbefolkningen ofte refererer til statens
øverste representant på Svalbard som
“småkonge”. Derfor la jeg inn et bilde
av den regjerende småkongen blant
kandidatene.
Etter en grundig presentasjon av kandidatene var de vel 40 ungene klare for
avstemning. Som den gode konferansier
jeg var, valgte jeg å begynne med de antatt
svakeste kandidatene. Høydepunktet –
isbjørnen – skulle komme til slutt!
Hva skjedde? Jo, sysselmannen kom
på uventet besøk og overvar avstemningen. Da hans eget bilde dukket opp
på skjermen utbrøt han “Gratis vafler til
alle som stemmer på meg!”. Ungene grep
begjærlig sjansen og valgte sysselmannen
enstemmig til “Kongen av Svalbard”.
Isbjørnen fikk aldri muligheten til å gå til
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topps! Etter slik en hard tørn i valglokalet
stormet så de unge velgerne ut i vestibylen
og tømte salgsbordet for vafler. Syssel-

mannen tuslet storfornøyd etter og gjorde
opp for seg! Et aldri så lite vaffel-kupp
som kom TV aksjonen til gode!

Korreksjon
Av John-Eldar Pedersen
Mitt videre arbeid med undersøkelser om fangstfamilien Nøis fra Andøya har avdekket noen feil i min artikkel om familien i Polarboken 2009–2010 som må korrigeres:
1. Antall fangstfolk fra Nøis-familien. Oppgitt tall: 22 menn og 4 kvinner.
Korreksjon: Minst 25 menn og 4 kvinner.
2. Nikolai Andreas Nilsen Nøis. Oppgitt: Døde i Advent City i 1912.
Korreksjon: Døde på Svalbard i 1914.
3. Johannes Kaps Normann Nøis. Oppgitt: Født i Danielbua i Sassen 1922.
Korreksjon: Født på Bohemanneset 1922.

159

Norsk Polarklubb
Klubben hadde pr. 31.12. 2011 totalt 670 medlemmer, derav 117 livsvarige.
Klubben har hatt følgende møter i 2010 og 2011, alle på Polhøgda:
2010

2011

• 17. februar, professor Rune Blomhoff og
Jørn E. W. Fortun: “Vitamin A og Arktis –
fra Kåre Rodahl til moderne vitenskap”.

• 12. mars, seniorrådgiver Jan-Petter
Hubert-Hansen, Direktoratet for naturforvaltning, holdt foredraget: ”Jan Mayen
– naturreservat og hva nå?

• 17. mars, naturfotografen Arne Nævra
holdt filmkåseri med tittelen: “Kalde
opplevelser i nord og sør”. Kåseriet
omfattet høydepunktene i Nævras reiser
til Svalbard, russisk Arktis og Antarktis.
Møtet var årsmøte. Nytt styre ble: leder
Fridtjof Mehlum; styremedlemmer Susan
Barr, Magne Bentzen, Trond Eiken og
Øystein Wiig; varamenn Vidar Bakken og
Armann Norheim; revisor John Sundsby.
• 20. oktober, antikvar Siri Hoem:
”Amundsenvillaen i Ny-Ålesund – en
kulturskatt”.
• 24. november, professor Hans Arne
Nakrem, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo: ”Fra Novaja Semlja til
Svalbard – fra historiske ekspedisjoner
til dagens forskningsaktivitet”.

• 6. april, direktør Geir O. Kløver, Frammuseet holdt foredraget: “Roald Amundsens sydpolekspedisjon gjennom deltakernes dagbøker”.
Møtet var årsmøte. Nytt styre ble: leder
Fridtjof Mehlum; styremedlemmer Susan
Barr, Magne Bentzen, Trond Eiken og
Øystein Wiig; varamenn Vidar Bakken og
Armann Norheim; revisor John Sundsby.
• 23. november, seniorrådgiver Susan
Barr, Riksantikvaren, holdt foredraget:
”De tre andre ekspedisjonene i 1911–12
– Robert Scotts to og Roald Amundsens
østparti til Edward VII Land”.
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