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Aldert Dirkses Bukt i Wijde Bay. 12 juli 1861.
Teckningar/litograﬁer, Spetsbergsexpeditionen 1861 under O. Torell.
A.E Nordenskiölds arkiv (F2a:2)
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Inledning
En stigande temperatur håller på att förändra miljön
i Arktis. Isarna smälter, trädgränsen höjs och permafrosten tinar. En hel värld oroar sig för
konsekvenserna.
Det är dessvärre inte så lång tid tillbaka som
vi kunnat få tillförlitliga mätningar från otillgängliga
platser i Arktis. Därför är osäkerheten stor kring exakt
vad som håller på att hända. Forskarna gör datormodeller och försöker tolka spår i landskapet för att
förlänga kunskapen om processerna, bakåt i tiden.
Under perioden 2012-2014 pågår ett forskningsprojekt ﬁnansierat av Vetenskapsrådet, där vi
digitaliserar äldre arkiverade fotograﬁer från polarområdena. Arbetet sker vid Stockholms universitet,
Uppsala universitet, Göteborgs universitet, Centrum
för vetenskapshistoria vid Kungl. Vetenskapsakademien och Naturhistoriska riksmuseet. Det är ett unikt
material som förväntas bli ett betydande jämförelsematerial till dagens polarfotograﬁer. Förutom att vi
räddar ett ovärderligt kulturarv så kommer fotograﬁerna att ge klimatforskare, vetenskapshistoriker och
författare ny kunskap om polarområdena, forskningsexpeditionerna och betingelserna kring dessa.
Dessutom kommer bilderna att vara ett
referensmaterial till de miljöförändringar som sker
idag, exempelvis avsmältningen av glaciärer.
Fotograﬁerna är också ett konstnärligt uttrycksmedel,
en sida som vi vill belysa. Totalt omfattar projektet ca
15 000 bilder. Under november och december 2013
visas ett urval av bilderna på Observatoriemuseet i
Stockholm, med fortsättning på ﬂera platser i Sverige.
Fartyget Ran (f.d. Polhem) i Adventfjorden i juli 1898 i samband med
rekognoseringsarbetena inför den svensk-ryska gradmätningsexpedtionen.
Foto Gerard De Geer. Stockholms Universitet
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”Svenskhuset” vid Kapp Thordsen på Svalbard
Huset byggdes 1872 av Adolf Erik Nordenskiöld för
företaget Isfjorden AB som han var delägare i. Husbygget motiverades med att platsen potentiellt kunde
användas vid kommersiell brytning av fosforit. Platsen
är uppkallad efter fartyget Axel Thordsen som Nordenskiöld nyttjade 1864 när han första gången kartlade
platsen. Huset är ett minnesmärke över de stora insatser som svenska forskare gjorde i slutet av 1800-talet,
men det har också varit skådeplats för en katastrof.
Vintern 1872-73 kom en grupp på 17 norska fångstmän från norra Svalbard för att övervintra. De hade
av Nordenskiöld fått löfte om att använda det parti av
konserver som fanns lagrade. Tyvärr läckte dessa bly
och samtliga män omkom.

1a De norska fångstmännens grav vid Svenskhuset. Texten på korset
löd ”Her under hviler Stövet af 15 Mand, som döde her i Foraaret
1873. Fred med Eders Stöv! ”
8

Ett årtionde senare genomfördes det första internationella polaråret och Kapp Thordsen blev med
naturlighet den huvudsakliga svenska basen. Man
utförde geomagnetiska, meteorologiska och luftelektriska observationer under ett år. Chef vid stationen
var meteorologen Nils Gustaf Ekholm och bland
övriga deltagare märks den då 28-årige fältassistenten
Salomon August Andrée, som femton år senare skulle
utmärka sig med en ballongfärd mot Nordpolen.
Företaget Isfjords exploateringsplaner
övergavs slutgiltigt efter att Adolf Eriks son Gustav
Nordenskiöld kartlagt området sommaren 1890.
Huset har sedan bebotts av fångstmän och fartygsbesättningar genom åren och är fortfarande i gott
skick. Det är det äldsta bevarade huset på Svalbard.

1b ”I trädgården” aug 1883. Svenskhuset vid Kapp Thordsen på
Svalbard, från Polaråret 1882-83.

9

Anders Pavasson Rossa och Pava Lars Nilsson Tuorda
Efter att A.E. Nordenskiöld kringseglat Asien tog han
itu med en rad ännu outredda forskningsfrågor. År
1883 reste han med fartyget Soﬁa till Västgrönland.
Det var främst två frågor som han ville lösa. Det var
dels hur väl en beﬁntlig inlandsis passade in i den då
nyss erkända istidsteorin. Han ville utreda hur rullstensåsar bildas samt beskriva inlandsisens form och
utseende. Ytterligare en obesvarad fråga var om det
möjligen kunde ﬁnnas isfritt land inne på det centrala
Grönland.
Nordenskiöld hade tillsammans med sin
kollega botanisten Sven Berggren år 1870 vandrat 50
km in på inlandsisen och nu var målet att nå in till de
centrala delarna av Grönland. Landgruppen vid 1883 års
expedition bestod av nio man, bland dem samerna
Anders Rossa och Lars Tuorda. Efter nitton dygns
marsch hade gruppen nått tolv mil in på isen och allt
var blött och förmodligen ganska eländigt. Det stod
klart att de inte skulle kunna nå särskilt mycket längre
eftersom det fanns ett slutdatum för när de skulle
hämtas upp vid kusten av fartyget Soﬁa. De beslutade
då att de två samerna skulle nyttja några dygn för att
med skidor ta sig så långt in på isen som möjligt och
därefter ansluta till gruppen. Sagt och gjort. Rossa
och Tuorda skidade iväg och kom åter efter 57 timmar.
De hade då skidat in på isen tills de nådde den högsta
punkten (isdelaren) - där inget isfritt land fanns - och
därefter lika långt tillbaka. Sammanlagt 46 mil. Det
var, trots att det isfria land man föreställt sig inte
påträffats, en fantastisk framgång för expeditionen.
Men en oro malde i Nordenskiöld; var det verkligen
möjligt att de kunde ha skidat så långt på denna korta
tid? För att bringa klarhet i detta anordnades vid hemkomsten en skidtävling Jokkmokk-Kvikkjokk tur och
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retur, där bland andra Anders Rossa deltog. Han vann
i hård konkurrens efter att ha tillryggalagt de 22 milen
på drygt 21 timmar och därmed försvann alla tvivel.
På fartyget Soﬁa fanns även andra svenska
forskare som utförde arbeten längs Grönlands västkust, såsom geologen Alfred Gabriel Nathorst och
den unge Axel Hamberg som ägnade sig åt
oceanograﬁska studier. Hamberg skulle ett drygt
årtionde senare ta upp sina studier i det svenska
Sarekområdet och med på sin första färd dit år 1895
hade han Anders Rossa som vägvisare.

2a Lars Nilsson Tuorda. Från A.E Nordenskiölds expedition till
Grönland 1883.

2b Rastplats den 5 juli på morgonen (2a rastpl). Från A.E Nordenskiölds expedition till Grönland 1883.
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Polhem vid Mosselbukta
Nordenskiölds övervintringsexpedition 1872-73
hade planerat att bygga en bas vid Sjuöarna norr om
Nordostlandet. Isförhållandena var dock så svåra att
planerna ﬁck ändras och ett hus byggdes i
Mosselbukta. Expeditionen skulle övervintra och då
utföra diverse meteorologiska och biologiska
observationer samt kartera området. Dessutom fanns
det en förhoppning att kunna nå Nordpolen med
hundslädar under vårvintern. Kartläggningsarbetena
blev omfattande, men någon nordpol nådde de inte.
Expeditionen transporterades upp med tre
svenska fartyg Polhem, Gladan och Onkel Adam.
Fartyget Polhem var isförstärkt och skulle övervintra
med forskarna, medan de andra två fartygen skulle
återvända till Sverige. De överraskades dock av dåligt
väder just när de skulle ge sig av i slutet av september
och frös inne i isen intill stationen som namngavs
Polhem (i sen tid har namnet förnorskats och heter
nu Polheim). De övervintrandes skara hade nu ökat
från planerade 21 man till 67 man, vilket tärde på i
stort sett allt, inte minst matförråden.
På en udde som heter Gråhuken hade
samtidigt 58 norska fångstmän blivit överrumplade av
isen och blivit fast för vintern. De hörde sig för med
Nordenskiölds grupp om möjligheten att få komma
till Polhem, men varken husrum eller matförråd skulle
räcka för så många personer. Överenskommelsen blev
att om situationen inte fått sin lösning till den första
december skulle de norska fångstmännen ansluta sig
till Polhem och man ﬁck då ta ställning till vad som
kunde göras. Samtidigt informerades norrmännen om
att Kap Thordsen i Isfjorden stod tomt och att det
där fanns gott om mat och bränsle. 17 av fångstmännen begav sig dit, fann förråden och installerade sig.
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Olyckligtvis drabbades de av blyförgiftning och
samtliga dog under loppet av vintern. De övriga 41
hade stannat kvar på norra Spetsbergen och vid ett
tillfälle i början av november så öppnade sig packisen
och 39 av dem kunde segla iväg och nådde hemlandet
oskadda. Två stannade kvar för att se över expeditionens fångster och de fartyg som var kvar. Båda dessa
män omkom under vintern.

3a Fartygen i vinterqvarter i Mosselbay

3b Vinterstationen Polhem från södra sidan 22/6 1873
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Gradmätningsexpeditionen 1898-1902
Vid Otto Torells Svalbardsexpedition år 1861 skulle
många rön kring den då ännu inte helt accepterade
istidsteorin klarna. Otto Torell var statsgeolog och
anses vara den forskare som fått istidsteorin internationellt erkänd vid mitten av 1870-talet. En av deltagarna vid 1861 års expedition var Adolf Erik Nordenskiöld som senare skulle komma att dominera svensk
polarforskning i två årtionden.

4a Den svenska gradmätningsexpeditionens station vid Crozierpynten i
Sorgfjorden 1899
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I samband med denna expedition börjades planläggningen av en svensk gradmätningsexpedition som
skulle komma att genomföras nära trettio år senare,
1898-1901. Expeditionen var svensk-rysk enligt de
svenska rapporterna och rysk-svensk enligt de ryska.
Den svenska stationen byggdes vid Sorgfjord på
norra Spetsbergen och den ryska vid Hornsund på
södra Spetsbergen.

Avsikten var att med geodetiska mätningar beskriva
jordytans form upp mot Nordpolen och samtidigt
utföra andra karteringsarbeten och enskilda studier.
Expeditionsledare från Sverige var Edvard Jäderin,
verksam vid Tekniska Högskolan i Stockholm, och
bland de övriga fanns den nyblivne professorn i
geologi vid Stockholms Högskola, Gerard De Geer.

4b Från svenska gradmätningsexpeditionen. I bakgrunden fartygen
Svensksund från Sverige och Rurik från Ryssland
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Faxedalen
Gerard De Geer utförde topograﬁska karteringar med
en fototeodolit och publicerade senare en mycket
detaljerad och bra karta över norra Spetsbergen. Men
hans intresse var riktat åt glaciärerna och åt den forna
inlandsis som han ansåg sig ha funnit belägg för att ha
täckt även Svalbard en gång i tiden. Arbetena kring de
beﬁntliga glaciärerna begränsades till fotodokumentation och skriftliga beskrivningar. En av de platser
som fångade honom var glaciärerna som rinner ner i
Faxedalen som han dokumenterade väl.
Trettio år senare utrustades en svensk
expedition ledd av Hans W:son Ahlmann, som var
professor i geograﬁ vid Stockholms Högskola.
Fyndet av Andréemännen sommaren 1930 var en
avgörande signal för honom att påbörja glaciologiska
studier i Svalbards norra del. Hans mentor och
påhejare var Gerard De Geer. En fråga som engagerade
Ahlmann under 1930-talet var det faktum att alla
glaciärer runt norra Atlanten blev allt mindre, vilket

5a Hans W:son Ahlmann skuggar linsen lite mer än nödvändigt vid sitt
besök I Faxedalen den 14 augusti 1931. Foto: Ludvig Rosenbaum.
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kunde kopplas till den dramatiska temperaturstegring
som skett i början av 1900-talet. Ahlmanns studier
ﬁck stort internationellt genomslag. Han hade visat på
de negativa effekterna av klimatförbättringen, som det
hette på den tiden.
Vid 1931-års expedition besökte Ahlmann
Faxedalen innanför De Geerbukta. Han dokumenterade de vackra glaciärer som fängslat De Geer tre
årtionden tidigare. Det var dock något märkligt med
dessa glaciärer, de visade endast en mycket blygsam
reträtt jämfört med 1901-års avbildning. Det ﬁnns
förklaringar till detta, men dessa fanns inte tillgängliga
år 1931, så dessa glaciärer ﬁck istället bli undantaget
som bekräftar regeln om att alla glaciärer smälte av
kraftfullt till följd av ett varmare klimat.
Ett besök år 2011 visar på en väsentligen
större reträtt, men ändå inte så stor som man kan se i
närliggande områden.

5b Rimfaxeglaciären i Faxedalen intill De Geerbukta i Lommefjorden på Svalbard sommaren 1901. Foto: Gerard De Geer.

5c Rimfaxeglaciären 2011. Foto: Per Holmlund.
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Antarctic
Inom polarforskningen brukar det talas om forskningsplattformar, d.v.s någon typ av infrastruktur
varifrån forskning kan bedrivas. Det kan röra sig om ett
fartyg, en station, ett ﬂygplan, en satellit. I den tidiga
polarforskningen handlade det om fartyg och
stationer, och det var främst fartygen som hade betydelse.
Ett bra skepp var en förutsättning för en lyckosam
expedition. Det var fartygen som var tryggheten och
som ingav hopp om att återvända hem. Flera fartyg
har därför varit helt avgörande för expeditionernas
lycka och gjort starkt intryck på deltagarna.
Ett av dessa fartyg var Antarctic. Det var
ett sälfångstfartyg som byggdes i Drammen 1871.
Fartyget hette ursprungligen Cap Nor men döptes på
1890-talet om till Antarctic. Fartyget var på 226 ton
och hade en motor på 45 hästkrafter, vilket gav en fart
på 6 knop i lugnt vatten. Men som alla andra fartyg
vid denna tid var hon riggad så att det gick att segla
över öppna hav. Antarctic köptes 1897 till Sverige och
deltog i Nathorsts expeditioner till Spetsbergen och
Grönland 1898 och 1899, båda delvis initierade för att
söka efter Andréemännen som försvunnit 1897.
Antarctic användes senare av Gradmätningsexpeditionen år 1901 och sedan vid Otto Nordenskjölds lyckosamma, men dramatiska, Antarktisexpedition 1901-1904. En station byggdes då upp på ön
Snow Hill på östra sidan av Antarktiska halvön, där
Nordenskjöld och en grupp övervintrade.
Fartyget gick under vintern upp till Eldslandet, Falklandsöarna och Sydgeorgien. När våren
kom gick Antarctic söderut och mötte mycket svåra
isförhållanden. En grupp sattes iland som skulle ta
sig landvägen från Hoppets vik till Snow Hill för att
informera Nordenskjöld om situationen, samt utföra
20

6a En av övervintrarna från Hope Bay på Antartktis,
Samuel August Duse. Kolorerat fotograﬁ.

6b Fartyget Antarctic vid Nathorsts expedition till Spetsbergen 1898

forskningsuppgifter längs färdvägen. Gruppen leddes
av geologen Johan Gunnar Andersson. Med sig hade
han navigatören Samuel August Duse och matrosen
Torvald Grundén. De kunde emellertid inte nå Snow
Hill eftersom Prins Gustafs kanal var isfri, och männen tvingades återvända till Hoppets vik.
Då hände det som inte ﬁck hända; Antarctic
fastnade i packisen, skruvades sönder och sjönk. Besättningen tog sig iland på Pauletön och ﬁck övervintra där. Nordenskjölds grupp insåg med tiden att de
skulle få övervintra ytterligare en gång. Även Anderssons
grupp insåg att någonting hade hänt och att de också
skulle få övervintra. De saknade dock nödvändig
utrustning, och insåg samtidigt att om Antarctic

sjunkit med manskap och allt fanns det ingen människa i världen som kunde känna till var Anderssons
grupp befann sig. De var tvungna att ta sig därifrån
ner till Snow Hill när isarna hade lagt sig. De återvände till sin stenhydda och åt pingviner, eldade med
pingviner och gjorde kläder av pingviner under hela
vintern. När våren kom vandrade de över glaciärer
och havsisar och stötte till sist samman med Nordenskjölds slädpatrull från Snow Hill. De tre männen
från Hoppets vik var då sannerligen inte vackra att
beskåda, de var sotsvarta i synen och Nordenskjölds
hundar ylade av rädsla för dem. Inom några veckor
kom sedan en båt från gruppen på Pauletön och ett
undsättningsfartyg från Argentina. Expeditionen ﬁck
ett bra slut, men Antarctic var borta för alltid.

6c Antarctics förlisning 12/2 1903 vid expeditionen till Sydpolen.
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Soﬁa
Soﬁa var ett riggat isförstärkt postfartyg som gick i
statlig tjänst mellan Sverige och Tyskland vintertid.
Båten var på 300 ton, sjösattes år 1864 och hade en
motor på 60 hkr, samt rigg för segel. Soﬁa
rekvirerades till A.E. Nordenskiölds expeditioner
1868 till Svalbardsområdet, 1883 till den andra Dicksonska Grönlandsexpeditionen. Soﬁa togs ur tjänst
1894.
7 Fartyget Soﬁa vid A.E Nordenskiölds grönlandsexpedition 1883
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Polhem
Polhem sjösattes 1858 och var det huvudsakliga
expeditionsfartyget vid Nordenskiölds övervintringsexpedition 1872-73. Polhem var ett postfartyg som
normalt traﬁkerade linjen Stockholm-Visby vintertid.
Fartyget var på 170 ton och gick med 9 knops fart.

1881 övertog fartyget namnet Ran från ett annat
fartyg (som i sin tur ﬁck namnet Drott och blev Oscar
II:s kungliga jakt). Ran deltog i ﬂera expeditioner
såsom Gradmätningsexpeditionen 1898. Fartyget
utrangerades år 1918.
.

8 Ångfartyget Polhem i Mosselbay 13/6 1873
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Svensksund
Vid slutet av 1800-talet var det vanligt att staten stöttade expeditionerna med transporter. Kanonbåten Svensksund kom att spela en viktig roll vid ﬂera expeditioner. Svensksund byggdes vid Kockums varv 1891.
Det hade ett deplacement på ca 300 ton och en motor
på 300 hkr vilket gav en marschfart på 12 knop. Det
var detta skepp som transporterade upp Andréemännen till Danskön inför deras ballongfärd 1897.

24

Svensksund användes även vid Gradmätningsexpeditionen 1899 och vid Sveagruvan kring 1920. Fartyget
nyttjades sista gången i polarforskningens tjänst när
det transporterade hem Andréemännens kroppar till
Sverige år 1930. Svensksund var kvar i marinen till
1942 och i annan statlig tjänst fram till 1957 då hon
togs ur bruk.
9 Fartyget Svensksund vid transporten av Andrée-expeditionens män till
Danskön på Spetsbergen 1897

Vega
Vega var ett isförstärkt fångstfartyg som var byggt i
Bremen 1873. Hon var på 357 ton och hade en motor
på 60 hkr och var riggad som en bark. Det var med
fartyget Vega som A.E. Nordenskiöld kringseglade
Asien 1878-1880. Dagen för Nordenskiölds högtidligt ﬁrade hemkomst till Stockholm, den 24 april,
uppkallades efter skeppet Vega. Än idag ﬁrar Svenska
Sällskapet för Antropologi och Geograﬁ Vegadagen
varje år.

10a) Vegas övervintring I Pitlekai 1878-79 Fotograf: Louis Palander,
Vegas befälhavare.
10b) Nordenskiöld ombord på Vega
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Axel Hamberg
Axel Hamberg utbildade sig till geolog och kom tidigt
i kontakt med forskningsmaterial från Vegaexpeditionen. Detta ledde till att han kunde delta i
Nordenskiölds Grönlandsexpedition år 1883. Han
genomförde även en egen expedition med fartyget
Gjöa till Spetsbergen år 1892. Hamberg kom också i
kontakt med andra geologer, bland dem statsgeologen Fredrik Svenonius som uppmuntrade honom i intresset för glaciärer. 1895 ﬁck han ett stipendium från Svenska Turistföreningen för att göra kartläggningsarbeten i Sarek. Detta skulle bli starten på
hans stora livsverk; utforskandet av Sarek. Hamberg
deltog visserligen i ytterligare en Arktis-expedition;
Nathorsts Svalbardsexpedition år 1898 med fartyget
Antarctic, men det var Sarekarbetena som dominerade
hans livsgärning. År 1907 tillträdde han en professur i
geograﬁ vid Uppsala universitet.
Hans påbörjade arbete i Sarek fortsatte dock
oförtrutet fram till början av 1930-talet. Hamberg
uppförde ﬂera forskningsstationer (forskningshyddor)
i Sarek och de naturvetenskapliga undersökningarna
publicerades i en för ändamålet dedicerad skriftserie.
Ett av Hambergs specialområden var fotogrammetri, där han utnyttjade en mätkamera för topograﬁsk
kartering. Hamberg efterlämnade en rik bildskatt som
beskriver ett subarktiskt fjällområde kring sekelskiftet
1800-1900. Inte minst för glaciärstudier har
Hambergs insatser varit ytterst betydelsefulla.

11a Axel Hamberg tillsammans med medarbetare på toppen av
Sarektjåkkå (2 089 m.ö.h.) den 30 juli 1895. Medarbetarna var
Anders Rossa, Lars Tourda och Pavva Ribbja. Bilden är beskuren.

11b Axel Hambergs hustru Sigrid och sonen Per Gustaf
tillsammans med medarbetarna Länta och Stenman på Mikkaglaciären
vid Sarektjåkkå den 10 augusti 1921 (foto Axel Hamberg).
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11c Meteorografen ska byggas på Pårtetjåkkå och utrustningen bärs över
Pårteglaciären sommaren 1901. Foto Axel Hamberg
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Finn Malmgren
Finn Malmgren var meteorolog och knuten till
Uppsala universitet. Under åren 1917-18 tjänstgjorde
han som assistent på Axel Hambergs forskningsstation och observatorium på Pårtetjåkkå. Det blev en
hård inledning på detta arbete. I september 1917 gick
Finns assistentkollega Manne Hoﬂing ner till Pårek
för att proviantera. Efter att ha ätit och vilat startade
han återfärden, men kom aldrig fram till Pårteobservatoriet. Hans kropp har inte påträffats, men väl några
av hans tillhörigheter som ﬂera årtionden senare
hittades intill vandringsleden.
I början av 1920-talet arbetade Finn Malmgren vid Sveagruvan på Svalbard. Gruvan var i svensk
ägo fram till 1934 när den avyttrades till Norge.
1922-23 deltog Malmgren i Amundsens Maudexpedition i Arktis och 1926 var han med när luftskeppet
Norge ﬂög över Nordpolen.
Malmgren omkom under lite oklara former
i samband med en annan zeppelinarexpedition som
ledde till Italiakatastrofen norr om Svalbard sommaren
1928. Finn Malmgren överlevde själva kraschen men
försvann i samband med att han och två andra
skidade mot Nordaustlandet för att skaffa hjälp.
12a Finn Malmgren på Svalbard 1925.
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12b Vinterbild från Pårtetjåkkå observatorium, fotograﬁ av tjänstgörande observator, Manne Hoﬂing, december 1916.
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Sveagruvan
Det är lätt att kartera geologi i Arktis eftersom vegetationen är så sparsam, eller rent av obeﬁntlig. Svalbard
består till stor del av horisontella lager av sedimentära
bergarter, däribland stenkol, som är lätta att följa
från fjäll till fjäll. Redan vid slutet av 1800-talet hade
geologerna en god överblick över fyndigheternas
omfattning och brytbarhet. En intensiv gruvdrift
sattes igång och sommaren 1910 gjorde det svenska
Jernkontoret fyra inmutningar av kolfyndigheter.
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De långa vintrarna gjorde dock transporterna komplicerade. Detta var särskilt påtagligt vid den stora
kolfyndigheten kring Sveagruvan som drevs i svensk
regi mellan 1919 och 1925 och såldes till Norge 1934.
Under några få månader skulle all kol skeppas ut och
alla förnödenheter skeppas in. På andra platser var tillgängligheten bättre och under 1900-talets första hälft
drevs ett ﬂertal gruvor med hygglig förtjänst.
13a Lastbryggan vid Sveagruvan omkring 1925.

En annan gruva drevs i svensk regi vid Pyramiden,
långt in i Isfjorden. Pyramiden såldes 1927 till dåvarande Sovjetunionen och drevs fram till början av
2000-talet, men samhället är nu en spökstad. I modern tid är det bara Norge och Ryssland som bryter
kol på Svalbard och brytningens främsta syfte anses
vara att markera nationell närvaro. Den ryska gruvan
ligger i Barentsburg och den norska gruvbrytningen
har sina säten i Longyearbyen och vid Sveagruvan.
13b Sedimentära bergarter på fjället Skansen
i Billefjorden 1873. Foto: Axel Enwall
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Rundisen på Kong Karls Land
I den allra ostligaste delen av Svalbard ligger
ögruppen Kong Karls Land, som uppkallats efter
Karl XV. Ögruppen består av tre öar av vilka den
största heter Kongsöya, eller Kung Karls ö som den
ursprungligen hette. Axel Hamberg kartlade området
i samband med 1898-års expedition och
dokumenterade även glaciärernas utbredning, vilket
har varit till stor nytta för senare forskning.

Han beskrev bl a Rundisen på Kongsöya som år 1898
täckte ca 25 km2. Under Ymerexpeditionen
sommaren 1980 karterades området på nytt och den
då tudelade glaciären visade sig täcka en sammanlagd
yta av endast 1,7 km2. Idag är den i stort sett
bortsmält. Den här typen av glaciär byggs upp likt
snöfält, kan täcka mycket stora områden och påverkar
det lokala klimatet i hög grad.

14a Rundisen på Kongsöya, Kong Karls land, fotograferad av Axel Hamberg den 17 augusti 1898.
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Den domliknande glaciären hade en maximal tjocklek på 40-50 m för hundra år sedan. Dateringar av
organiskt material som smälte fram vid dess botten
visade att den hade bildats på 1400-talet på grund av
dels kallare klimat och dels att landhöjningen gjorde
att öns yta påverkade luftströmningen så att
nederbörd föll ut. Glaciären fanns alltså i 500 år och
nu är den borta. Idag skulle det vara svårt att
föreställa sig hur miljön såg ut om inte bilderna från
1898-års expedition hade funnits.

14b Kvarvarande del av Rundisen den 28 juli 1980.
Foto: Per Holmlund
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Andrée-expeditionen och ballonghuset på Danskön
Andréexpeditionen är den idag mest omtalade av
expeditionerna kring förra sekelskiftet. Det är en
berättelse som har det mesta för att ge inspiration åt
vår fantasi. Det som idag betraktas som ett
vanskligt äventyrligt projekt backades då upp av
tidens forskare, nationell yra och en tro på tekniska
framsteg som slutade med katastrof. Många författare
har ur olika perspektiv beskrivit det tragiska händelseförloppet. Utgångsplatsen för expeditionen var en
skyddad vik på Danskön i nordvästra Svalbard. Viken
heter Virgohamna efter fartyget som transporterade
upp ballongen och all materiel sommaren 1896. I
Virgohamna fanns ett hus som ägdes av den brittiske
äventyraren Arnold Pike och som kunde nyttjas under
arbetet med att bygga upp Ballonghuset och tillverka
vätgasen till ballongen. När det praktiska arbetet
hunnit så pass långt att ballongen kunde anses klar för
avfärd så var dels inte vindarna gynnsamma längre,
dels var det redan långt lidet på säsongen.
Deltagarna i ballongexpeditionen detta år
var utöver Andrée också Nils Strindberg, som var en
duktig fotograf, samt meteorologen Nils Ekholm,
tidigare chef över Andrée vid övervintringen på Kap
Thordsen 1882-83. Nils Ekholm hoppade av projektet
under hösten 1896 och ersattes av Knut Fraenkel,
som deltog i företaget sommaren 1897. Strax innan
ballongen lyfte den 11 juli, revs ballonghuset och all
bråte lämnades på plats. Vid Nathorsts expedition till
Spetsbergen 1898 var man iland på både Danskön,
där man fotograferade bland annat resterna av
ballonghuset och vätgasaggregatet, och på Vitön,
ovetandes om att kvarlevorna efter de saknade männen
från Andréeexpeditionen låg alldeles i närheten. Kanske var snötäcket en förklaring till att de inte upptäck34

tes då. Andréexpeditionens vidare öde slutar på Vitön
i oktober 1897 där alla tre medlemmar omkom. Inte
förrän 1930 hittades deras kroppar.
Idén med att ﬂyga till Nordpolen var dock
inte död. Redan 1906 försökte den amerikanske
affärsmanen Walter Wellman med samma upplägg,
men denna gång med ett motordrivet luftskepp. All
bråte som återstod från Andrées ballonghus
utnyttjades nu för att bygga en hangar åt luftskeppet.
En tysk grupp hade dessförinnan använt material för
att färdigställa en ﬂotte som skulle bära till Nordpolen,
men som inte kom särskilt långt. Wellman gjorde
några försök att komma iväg med luftskeppet mellan
åren 1907 och 1909, men övergav projektet. Dels på
grund av praktiska motgångar, dels efter budet om att
först Fredric Cook hävdade att han nått Nordpolen
och något senare även Robert Peary som lite mer
sanningsenligt hävdade detsamma. Först år 1926
kunde luftskeppet Norge ﬂyga över den geograﬁska
Nordpolen.

15a Vid vätgasaggregatet intill spillrorna av ballonghuset, 1898.

År 2000 ﬂög den brittiske äventyraren
David Hempleman-Adams över Nordpolen i en
varmluftsballong, alltså ett företag inte alls olikt
Andrées. Hempleman-Adams hade all nödvändig
teknologisk utrustning och kunde förﬂytta sig mellan
olika luftlager för att följa gynnsamma vindriktningar
som han kontinuerligt informerades om via radio.

Projektet lyckades, men underströk vilken svår uppgift
Andréemännen givit sig in på. Måhända var Andrées
grupp inte helt medvetna om den höga svårighetsgraden,
eller överskuggade den potentiella upphöjelsen som
ett lyckat genomförande skulle leda till alla risker?
15b Nathorsts expedition till Spetsbergen 1898. Spillror från Andrées
ballonghus på Danskön.
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De Geer i Adventdalen 1896
Gerard De Geer studerade vid Uppsala universitet
och ﬁck sedan tjänst vid Sveriges geologiska undersökning (SGU), där han var verksam som geolog fram
till 1897 då han tillträdde en professur i geologi vid
Stockholms högskola.

Hans främsta insatser kom att handla om lervarvskronologi, där han tog fram detaljerade illustrationer av
hur inlandsisen smälte av från Mellansverige.
Lervarvskronologin möjliggjorde även dateringar
enligt vad som kallades den svenska tidsskalan.
16a Lägerplats i Adventdalen vid De Geers expedition 1896. Foto:
Otto von Knorring.
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Under sina år på SGU och fram till 1910 arbetade De
Geer mycket aktivt i Svalbardsområdet. Han försökte
skapa en bild av hur inlandsisen en gång brett ut sig
över ögruppen och redan år 1900 diskuterade han
möjligheten att hela Barents hav en gång varit täckt av
inlandsis. En idé som kunde veriﬁeras nästan sjuttio
år senare. De Geer arbetade även med en mätkamera
och gjorde omfattande karteringsarbeten på norra
Svalbard.

En annan sida som bör framhållas är att han var en
ytterst skicklig kartograf, något som förvandlade hans
karteringsarbeten till vackra och lättlästa kartor. De
Geer pensionerades år 1924, men fortsatte sina arbeten med lervarv och fungerade även som mentor åt bl
a Hans W:son Ahlmann som blev professor i geograﬁ
vid Stockholms högskola 1929. De Geers stora
livsverk Geochronologia Suecia publicerades 1940, tre
år före hans bortgång.

16b De Geer i Adventdalen vid 1896 års expedition till Spetsbergen. Foto: Otto von Knorring.
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Annaglaciären
Nils Strindberg var en mycket duktig fotograf, och
han utförde även fotogrammetriska arbeten i närområdet till Dansköya. På den intilliggande Amsterdamöya
ﬁnns en glaciär som mynnar i en liten sjö. Platsen
ligger undanskymt och är mycket vacker. Strindberg
fotograferade glaciären och uppkallade den efter sin
fästmö Anna Charlier. Bröllopet hade skjutits upp till
efter hemkomsten från ballongfärden. Anna väntade
i många år, men emigrerade år 1910 till USA där hon
gifte sig med Gilbert Hawtrey. Det blev ett lyckligt
äktenskap, men Hawtrey kände väl till sin hustrus
tidigare kärlekssaga och känslorna som inte falnat.
17a Annaglaciären i juli 1896. Foto Nils Strindberg.
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När Anna dog år 1949 togs hennes hjärta ur hennes
kropp i enlighet med hennes önskan och begravdes
intill Strindbergs urna på Norra Kyrkogården i
Stockholm, medan kroppen är begravd jämte hennes
make i Torquay i England där de bodde.

Den vackra Annaglaciären har pinats hårt av det allt
varmare klimatet och är idag bara en spillra av sin
forna storhet, men platsen har bibehållit sin skönhet
genom åren.

17b Annaglaciären 2011. Foto: Tyrone Martinsson.
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Axel Enwalls fotograﬁer från expeditionen 1872-73
Axel Enwall var läkare och deltog i Nordenskiölds
övervintringsexpedition 1872-73. I och med att
antalet individer blev så stort vid övervintringen hade
Envall fullt upp med att hålla sjukdomar borta.
Skörbjugg var en fruktad sjukdom, som många
fartygsbesättningar på långfärder drabbades av.
Ett botemedel var C-vitaminrik sylt och saft.
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Förutom den viktiga uppgiften att hålla manskapet
friskt hade Enwall en annan uppgift: Att dokumentera
expeditionen fotograﬁskt. Han var en mycket ﬂitig
och skicklig fotograf, och bildmaterialet från denna
expedition är till mycket stor hjälp för att förstå hur
den Arktiska miljön har förändrats.

18 Panorama över glaciären vid Foul Bay, digitalt bearbetat av fem
fotograﬁer tagna av Axel Envall vid expeditionen till Spetsbergen 187273. 1. Foulbay. Nordöstra sidan med ena sidoglacieren, åt andra hållet
öfvergång till midtelglacieren. 2. Foulbay. Midtelglacieren med inlandet
i fjerran. 3. Foulbay. Fortsättning af midtelglacieren. 4. Foulbay. Fortsättning och slut på midtelglacieren. 5. Foulbay. Vestliga sidoglacieren.
Digital bearbetning: Rickard Ax.
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Vetenskapliga instrument
Empirisk fältforskning består av två komponenter:
grundläggande kartläggningen och därefter speciﬁka
studier av utvalda platser i syfte att veriﬁera samband
som man tror sig ha funnit. I samtliga fall gäller att
saker ska kvantiﬁeras och det gör man i regel med
någon sorts instrument. I det sena artonhundratalet
var det mekaniken som utvecklades. Komplicerade
provtagare drevs med urverk som skruvades upp för
hand eller drevs med lod. Instrumenten var ytterst
välgjorda och mycket driftsäkra. Axel Hamberg
installerade exempelvis en kombinerad vattenståndsmätare och väderstation i Rapaälven i Sarek år 1915
som nu efter hundra år fortfarande är funktionsduglig.
19a Pendelobservation med alla dertill hörande apparater 27/6 1873
Foto: Axel Envall.
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19b Observatorium för astronomiska passageinstrumentet

19c Axel Hamberg färdigställer meteorografen på Pårtetjåkkå i augusti
1913. Instrumentet var konstruerat av Axel Hamberg och registrerade
automatiskt temperatur, luftfuktighet, vindriktning, vindhastighet och
nederbörd. Instrumentet uppfördes redan 1901 på Pårtetjåkkås topp,
men ﬂyttades sedan ner till observatoriet som år 1911 byggts på en platå
på 1830 meters höjd. Foto Ivar Nordlund.
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Longyearbyen och Adventdalen på Svalbard
Adventdalen kartlades tidigt och A.E. Nordenskiöld
avbildade dalen i sin skildring av 1868-års expedition.
Fascinationen låg sannolikt i de lättåtkomliga
kollagren som omslöt dalen.
Brytningen påbörjades 1906 och sedan 1916
är det Det Store Norske Spitsbergen Kulkompani
Aktieselskap som driver verksamheten, men den
huvudsakliga brytningen har förﬂyttats till Sveagruvan.
Longyearbyen brändes ner under Andra världskriget
och återuppbyggdes kring de olika platser där gruvbrytning skedde, vilket gav en något lustig planlösning
åt samhället med olika grupperingar av byggnader på
förhållandevis stort avstånd från varandra i dalgången.
Fram till 1980-talet var all infrastruktur helt fokuserad
på gruvnäringen.
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Därefter skedde mycket stora norska strategiska
investeringar vid gruvsamhällena Longyearbyen och
Ny Ålesund för att långsiktigt trygga verksamheten.
Idag är infrastrukturen inriktad mot turism, utbildning
och forskning.

20a Det första huset i Adventdalen var ett hotell som byggdes av ett
rederi vid Hotelneset (nuvarande ﬂygplatsen) och var i bruk under några
år och sedan köptes huset av gruvnäringen och ﬂyttades till nuvarande
Longyearbyens läge där det blev en butik. Fotograﬁet är taget sommaren
1898 i samband med att Nathorst expedition besökte platsen.

20b Longyearbyen i mars 2007. Foto Per Holmlund
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från Sverige och Rurik från Ryssland
SU

46

5a Från Hans W:son Ahlmanns besök I Faxedalen
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Glaciär i det inre av Magdalena Bay. 29 juli 1861.
Teckningar/litograﬁer, Spetsbergsexpeditionen 1861 under O. Torell.
A.E Nordenskiölds arkiv (F2a:2)
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