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Sammendrag
De norske polarekspedisjonene fra 1889 til 1926 bidro til å forandre nordmenns selvbilde.
Temaet for denne oppgaven er Roald Amundsens ekspedisjon med polarskipet ”Maud”, som
offisielt varte fra 1918 til 1925. Oppgaven undersøker hvilke forutsetninger som lå bak det
oseanografiske forskningsarbeidet som ble utført i årene1922 til 1925. Det er et studium som
forklarer hva som gjorde utførelsen av forskningsarbeidet mulig.
Ekspedisjonen har siden dens avslutning blitt regnet som en mislykket ferd. Skipet klarte
aldri å drive over Polhavet, men den geofysiske datainnsamlingen viste seg i ettertid å være
svært viktig. Harald Ulrik Sverdrups bearbeiding bidro til å forandre forståelsen av hvordan
tidevannet oppfører seg på den nordlige halvkule. I oppgaven argumenteres det for tre
særskilte forutsetninger for hva som gjorde det mulig at ”Maud”-ekspedisjonen kunne regnes
som en vitenskapelig suksess.
I oppgaven understreker jeg at en viktig forutsetning for det oseanografiske
forskningsarbeidet, var et skip som kunne transportere mannskapet til et nærmest
utilgjengelig feltområde. Med det spesialkonstruerte polarskipet ”Maud” hadde
ekspedisjonen et skip med helt spesielle egenskaper under press i drivisen. Skipet ble presset
opp på isen og fungerte derfor som en drivende vitenskapelig observasjonsplattform i store
deler av de tre årene.
I havforskning er instrumenter forskernes viktigste redskaper for å samle inn data.
Ekspedisjonen hadde både i 1918 og 1922 de beste instrumentene med seg. Etter kort tid
viste enkelte av disse seg å fungere dårlig under ekstreme forhold. I oppgaven hevder jeg
blant annet at ekspedisjonens suksess var avhengig av dens evne til å tilpasse seg slike
omstendigheter. Jeg har understreket viktigheten av å kunne konstruere nye instrumenter.
Det gode samarbeidet over tre år i drivisen var en nøkkelfaktor. På grunn av struktur og faste
rutiner for arbeid, måltider og fritid lyktes ekspedisjonen å holde moralen og motivasjonen
oppe i perioder med dystre utsikter.
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Forord
Min veileder Robert Marc Friedman fortjener en stor takk. Han har særlig hjulpet meg til å
tenke og skrive som historiker. Gjennom tre semestre har han vist stor evne til tålmodighet,
og delt gode tips. Samt bidratt med en stor dose livslærdom.
Ved Nasjonalbiblioteket i Oslo har jeg fått god hjelp i mylderet av kilder av Anne Melgård,
som alltid har vært behjelpelig. Jeg må også takke samtlige i håndskriftsamlingen for deres
tålmodighet i forbindelse med mine mange bestillinger. Bibliotekar Ivar Stokkeland ved
Polarinstituttet i Tromsø fortjener også en stor takk for å ha vært behjelpelig med dagbøker.
Takk til Kim-André Flygel for hjelp med arkivmateriale utenfor min rekkevidde.
Frammuseet har i fire år vært en fantastisk arbeidsplass hvor jeg har fått muligheten til å
jobbe med et spennende tema. Det var slik jeg fattet faglig interesse for polarhistorie. Jeg må
takke samtlige kolleger for fine år, men særlig Charlotte Westereng Syversen.
Mamma og pappa fortjener den største takken for å ha loset meg gjennom fem år på
universitetet. Uten god språkvask, betryggende samtaler og gode innspill hadde oppgaven
kommet til kort. Marie og Ragnhild fortjener også en takk for å være to gode storesøstre i
perioder der byen har virket stor.
Det har vært en glede som lektorstudent å ha hatt muligheten til å jobbe med et spennende
tema over lengre tid. Ekspedisjonen har vært lang, og har inneholdt mange oppturer og
nedturer. Jeg kan likevel se tilbake på et spennende år som masterstudent på
lektorprogrammet. Ved Helga Engs hus kunne jeg takket folk i fleng, men vil trekke frem
min lesesalpartner over tre semestre – Takk for alle kaffepauser og alvorsprater, Solveig.

Takk, Kirstin – Du har hjulpet mer enn du tror!

Blindern, 9. mai 2016
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1 Introduksjon
Maud College
På slutten av 1800-tallet og på begynnelsen av 1900-tallet ble Norge satt på kartet gjennom
polarforskning. Litt over 100 år etter polarforskningens gjennombrudd ble ”NansenAmundsen-året” arrangert i 2011 for å formidle arven til to personer som viet store deler av
livet sitt til forskning i de polare områdene, 150 år siden Nansens fødsel og 100 år siden
Amundsens ekspedisjon til Antarktis.
I denne oppgaven skal jeg ta for meg en avgrenset del av det omfattende forskningsarbeidet
som ble utført på Roald Amundsens ekspedisjon med polarskipet ”Maud” – en ekspedisjon
som sjelden nevnes med store ord. Oppgaven søker med en analytisk tilnærming å forklare
hva som lå til rette for ekspedisjonens vitenskapelige arbeid og hvordan mannskapet utførte
den. Ved å belyse ulike elementer ved arbeidet skal oppgaven også vise hvordan skipet ble en
skole for to av Norges fremste aktører innen vitenskap på 1900-tallet.
At vi i norsk historie har ”polarhelter” blir vi ved jevne mellomrom påminnet. Roald
Amundsen har aldri sluttet å interessere, engasjere eller provosere – fra historikere og
vitenskapsmenn, til moderne eventyrere. Grunnen til det er at han mellom 1903-1926 ledet
ekspedisjoner nærmest ingen kunne matche på logistikk, rekorder eller oppmerksomhet. Han
blir i dag gjerne omtalt som tidenes polfarer. ”Maud”-ekspedisjonen ble imidlertid dømt som
en fiasko i samtiden, noe som har preget dagens bilde av ekspedisjonen. Der minnesmerkene
etter Nansen er mange, er Amundsens minnesmerker først og fremst hans polare rekorder.
”Maud”s minnesmerke er hovedsakelig knyttet til vitenskap: ”[...] i løpet av vinteren skulde
vi ha føiet sten paa sten til det observationsmateriale, ved hvilket ekspeditionens varigste
mindesmerke skulde bygges”.2 I vitenskapelige kretser har ekspedisjonen alltid blitt verdsatt
og regnes fortsatt i dag som en av de største norske geofysiske forskningsbragdene.
Formålet med ekspedisjonen var hovedsakelig å utføre et oseanografisk forskningsprogram i
de ukjente delene av Polhavet, som inkluderte dybdemålinger, strømforhold, registrering av
temperatur og saltholdighet i forskjellige dyp. I tillegg skulle det foretas observasjoner av
nordlys, mvasjoner og observasjoner av jordmagnetisme. Planen for ekspedisjonen var basert
2
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på Nansens ”Fram”-ferd, og med nye og forbedrede instrumenter skulle Amundsen fortsette
der Nansen var kommet til kort.
Med ”Gjøa”-ekspedisjonen (1903-1906) etablerte Amundsen seg som den ledende aktøren i
norsk polarforskning etter at Nansen (1893-1896) og Otto Sverdrup (1898-1902) hadde ledet
sine ekspedisjoner med ”Fram”. Nansens vitenskapelige karriere sluttet på ingen måte med
”Fram”. I Royal Geographical Society i London talte han i 1907 om de ubesvarte spørsmål
omkring Arktis, med særlig vekt på de oseanografiske og geologiske særtrekkene ved
Polhavet. Eksisterte det land et sted i Polhavet?
Nansens oppfordring om en ekspedisjon til Polhavet passet godt til Amundsens ambisjoner
om å nå den geografiske nordpol. I 1908 la han derfor frem et vitenskapelig program med det
formål å utforske Polhavets ukjente deler. Utgangspunktet for ekspedisjonen stod i stil med
Nansens oppfordring og skulle basere seg på en drift i drivisen over Polhavet, lik den ”Fram”
hadde forsøkt i 1893-1896. Helt sentralt for ekspedisjonen var nye og mer presise
instrumenter som skulle gi bedre data enn de Nansen hadde samlet inn. Nansen hadde nemlig
i etterkant innsett at hans instrumenter ikke oppfylte tilstrekkelig grad av nøyaktighet. De nye
instrumentene kunne kort sagt registrere temperaturer mer nøyaktig enn tidligere, samt at
strømmålingene ga mer presise data. Med ”Fram” utrustet for 7 år skulle Amundsen seile fra
Norge rundt Sør-Amerika mot Point Barrow i Alaska. Kursen skulle videre gå mot drivisen i
nord-nordvestlig retning. Selve driften ville ta 4-5 år. Nansen hyllet planen som den viktigste
og største i sitt mål.
En kommer ikke utenom Nansen for å forstå ”Maud”-ekspedisjonen i et helhetlig bilde. For å
forstå hans støtte må en samtidig forstå vitenskapsmannen Nansen og se bort fra det
historiker Harald Dag Jølle omtaler som skidogmatisme – forestillingen at det eneste som
betyr noe for en polarforsker er å stå på ski.3 For ifølge historiker Robert Marc Friedman var
ikke vitenskap noe Nansen bare syslet med – han var vitenskapsmann.4 Enkelte har pekt på
vitenskap bare som et påskudd for finansiering av ekspedisjonene. I Nansens vitenskapelige
ambisjoner for polarforskning fremstod i utgangspunktet Amundsen som den perfekte
etterfølger. Nansens mål var å gjøre Universitetet i Oslo til et norsk sentrum for
3
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havforskning. Ifølge Jølle var data fra Amundsens forestående ekspedisjon til Polhavet en
avgjørende brikke i dette puslespillet.5 Skuffelsen var stor da Amundsen meddelte fra
Madeira at han dro mot Antarktis.
Planene for den opprinnelige tredje ”Fram”-ferd ble forsøkt realisert med ”Maud”.
Ekspedisjonen varte fra 1918-1925, og kan deles inn i ulike deler. Jeg forholder meg til en
todeling med 1918-1921 og 1922-1925. I første del utgjorde mannskapet: Roald Amundsen,
Helmer Hanssen, Oscar Wisting, Harald Ulrik Sverdrup, Knut Sundbeck, Martin Rønne, Paul
Knudsen, Peter Tessem og Emanuel Tønnesen. Norsk-russeren Gennadij Olonkin mønstret
på underveis mot Nordøstpassasjen. I årene 1922 til 1925 bestod mannskapet av: Wisting,
Sverdrup, Olonkin, Finn Malmgren, Søren Syvertsen, Karl Hansen, Odd Dahl og tsjuktsjeren
Kakot.
Skipet brukte to år gjennom Nordøstpassasjen til Nome. I utgangspunktet skulle skipet fryse
fast i drivisen ved 165° grader øst, for så å drive over Polhavet. Isforholdene forpurret
imidlertid dette. Årene tærte på mannskapet, og flere mønstret av i Nome. ”Maud” dro ut
igjen med et mannskap på fire – Amundsen, Wisting, Olonkin og Sverdrup. Igjen ødela
isforholdene håpet om å komme inn i drivisen, som betydde en overvintring ved Kapp
Serdze-Kamen. Tre år etter avreise hadde skipet fortsatt ikke kommet inn i drivisen, og det
vitenskapelige arbeidet var heller ikke kommet skikkelig i gang.
Da skipet kom til Seattle i 1921, tok ekspedisjonen en pause. Det følgende året ble brukt til å
planlegge et siste forsøk på å komme inn i Polhavet. Amundsen dro til Norge og Sverdrup til
Washington D.C. I Seattle ble skipet overhalt og forbedret under oppsyn av Wisting og
Olonkin. Sverdrup, på sin side, studerte ved Carnegie-institusjonens institutt for
jordmagnetisme. Amundsen endret planene og kjøpte et stort Junker-fly og et mindre CurtissOriole.6 Pilotene Oscar Omdal og Odd Dahl ble hyrt. Amundsen og Omdal skulle etter
planen fly fra Point Barrow i Alaska til Spitsbergen med Junker-maskinen. ”Maud” ble ført
videre under Wisting med formål å utføre forskningen. Skipet frøs fast like nord for Herald
Island på 71° 16’ nord og 184° 54’ øst. Skipet ble omsider et flytende laboratorium slik som
”Fram”. Fra 1922 til 1925 drev ”Maud” langs kysten av Sibir og samlet data fra
5
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Tsjuktsjerhavet og Det Øst-Sibirske hav. Selv om resultatene ikke kom fra Polhavet, var
forskningen i årene 1922 til 1925 av stor vitenskapelig verdi. Ekspedisjonens resultater gjør
at man kan snakke om en forskningsbragd. Harald Ulrik Sverdrup – ekspedisjonens
vitenskapelige sjef – mente at: ”vore videnskabelige resulater er saa mange og saapas
værdifulle at ekspeditionen vil naa langt frem i rækken av de polarexpeditioner som har
beriget geofysiken med nye data.”7 I 1925 ble ekspedisjonen imidlertid avsluttet grunnet
konkurs.
Til tross for dens viktige resultater er ekspedisjonen nærmest ”glemt”, og står allment som en
mislykket parentes i Amundsens ellers så suksessfulle karriere. Ferdens gjennomgående
vitenskapelige profil solgte dårlig. Det var primært en forskningsekspedisjon, og ikke en
rekordsøkende, sensasjonell ferd som kunne innebære flaggplanting. Historiker Narve Fulsås
mener at Amundsen ikke klarte å leve opp til forventingene han selv hadde skapt.8 I sin
masteroppgave har Hallvard Stangeland særlig pekt på Amundsens rolle i media.9 Til tross
for et klart vitenskapelig formål forventet folket likevel noe sensasjonelt.10 Det hadde aldri
vært vitenskapelige resultater som solgte aviser. Folks interesse for ”Maud” var hovedsakelig
knyttet til skipets geografiske posisjon.11 Da Amundsen valgte fly til fordel for skip, tok han
med seg mye oppmerksomhet. Mediene solgte mer på fly til fordel for et laboratorium i isen.
Da det ble klart at ”Maud” i beste fall kom til å følge ”Fram”s rute, var det ødeleggende for
interessen.12 Oppmerksomheten rundt Amundsen ble ikke mindre da han i 1925 gjorde
ytterligere et forsøk med flyene ”N24” og ”N25”. Det ble etter hvert tydelig at folk ikke
lenger var interesserte i vitenskapelige driftekspedisjoner. Slike ekspedisjoner tilhørte den
gamle tid og ikke ”The Roaring Twenties”. Det var vanskelig å fange folks interesse for
avansert forskning.13

7

Sitat gjengitt i Tor Bomann-Larsen. Roald Amundsen: En biografi, (Oslo: Cappelen, 1995), s. 430.
Narve Fulsås. ”En æressag for vor nation”, bind 1 Ekspedisjonene, i Einar-Arne Drivenes, Harald Dag Jølle (red), Norsk
Polarhistorie. (Oslo: Gyldendal, 2004) 173-223. s. 220.
9 Hallvard Stangeland. Roald Amundsen’s expeditions from 1918 to 1926 in media and politics. Masteroppgave i
historie, Universitetet i Oslo. 2011.
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220.
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Harald Ulrik Sverdrup, Odd Dahl og Finn Malmgren
I 1918 utgjorde Sverdrup alene den vitenskapelige besetningen. Den svenske meteorologen
Finn Malmgren ble hyrt som vitenskapelig assistent i 1922, og piloten Odd Dahl kom etter
hvert til å spille en viktig rolle i det vitenskapelige arbeidet.
Sverdrup hadde ingen praktisk erfaring fra polare strøk da han tiltrådte som vitenskapelig
leder i 1918. Etter å ha studert astronomi og senere blitt uteksaminert ved Krigsskolen,
fortsatte han igjen ved Det Kongelige Frederiks Universitet med studier innenfor astronomi
og geografi.14 I 1908 kom han i kontakt med fysikeren og meteorologen Vilhelm Bjerknes.15
Sverdrup fikk sin viktigste utdannelse da han valgte geofysisk vitenskap til fordel for
astronomi, og siden fulgte med Bjerknes til Leipzig som hans vitenskapelige assistent 1912.
Resultatet etter fem år i Leipzig ble en doktoravhandling om den nordatlantiske passaten.
Ifølge Friedman preget samarbeidet med Bjerknes hans videre karriere:
”På den ene måten prøvde han – på makronivå – å forstå sirkulasjonen i atmosfæren
og i havet på den nordlige halvkule, på den annen side prøvde han også å klargjøre
hvilke faktorer på mikronivå som formidler energi og varme mellom vann, luft og is
og holder sirkulasjonen i gang”.16
For å skaffe den nødvendige praktiske erfaringen dro Sverdrup til Norge og Bergen. Der kom
han inn i et miljø som mellom 1900 til 1914 hadde stått for en gullalder i norsk
havforskning.17 Et nettverk som ifølge Friedman bestod av flere tidligere Bjerknes-elever.18
Forutsetningene for miljøet ble lagt med Den norske Nordhavsekspedisjonen (1876-1878) der
fysikeren og meteorologen Henrik Mohn og biologen Georg Ossian Sars var initiativtakere.19
Mot 1900-tallet utviklet dette miljøet seg til ulike ”Bergensskoler”.20 Bjørn Helland-Hansen
og Vilhelm Bjerknes tilhørte den første skolen med fokus på fysisk oseanografi og
meteorologi. Johan Hjort som ledet de første store fiskeriundersøkelsene, utgjorde en annen
skole. Som direktør ved den biologiske stasjon i Drøbak la Hjort langt på vei grunnlaget for
”gullalderen”. Kort forklart var dette et miljø med forskere der det var mulig å opparbeide
seg praktisk erfaring. I denne sammenhengen ble Helland-Hansens etablering av et eget

14

Friedman, ”Nansenismen”, bind 2 Vitenskapene, Norsk polarhistorie. s. 147.
Ibid., s. 147.
16
Ibid., s. 147.
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Sætre, Roald. ”Gullalderen i norsk havforskning”. Naturen 135, nr. 3 (2011):113-123, s. 117.
18
Friedman, ”Nansenismen”, bind 2 Vitenskapene, Norsk polarhistorie, s. 148.
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Sætre, ”Gullalderen i norsk havforskning”, s. 114-115.
20
Ibid., s. 117.
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geofysisk institutt ved Bergens Museum viktig for Sverdrup.21 Friedman understreker at det
virker som om Helland-Hansen var den som anbefalte Amundsen å ansette Sverdrup.22
Samarbeidet mellom Sverdrup og Helland-Hansen viste seg også senere å bli avgjørende for
”Maud”-ekspedisjonen. Sentralt i instituttets tidlige studier var meteorologi, oseanografi og
nordlysmagnetisme i Arktis.23 Da ekspedisjonen virkelig ble satt i gang i 1922, hadde
Sverdrup opparbeidet seg viktig erfaring fra turen gjennom Nordøstpassasjen. Dette
inkluderte polar ferdsel og overlevelse, men også feltforskning. Han måtte likevel bruke tid
på å tilpasse seg et feltlaboratorium.
Sverdrup var en av de mest allsidige polarforskerne. Han var i utgangspunktet teoretiker, men
gikk over til feltarbeid. Styrken var at han dermed kunne bearbeide sine egne innsamlede
data. For det første gjorde dette at han forstod hvilke forhold observasjonene var tatt i. Dette
gjorde han klar over hvilke feilkilder som kunne ha påvirket målingene. Andre forskere måtte
ofte bearbeide andres data uten å kunne vurdere slike ting. Ved å delta på ekspedisjonen i syv
år fikk Sverdrup unik forhåndserfaring i forbindelse med feltforskning og datainnsamling.
Amundsen var for eksempel en polfarer som samlet inn data, men som overlot bearbeidingen
til eksterne forskere.
Finn Malmgren var fra 1922 Sverdrups vitenskapelige assistent. Etter å ha studert
matematikk, fysikk og kjemi ved Uppsala universitet, arbeidet han som meteorologisk
observatør ved observatoriet i Pårtetjåkkå.24 Da han mønstret på, hadde han praktisk erfaring
fra ekstreme områder – spesielt fra fjellstasjoner i Nord-Sverige. Kulde og dårlig vær var noe
han derfor i utgangpunktet var vant til. Hans kompetanse innenfor oseanografi og
meteorologi var etterspurt, og passet inn i ekspedisjonens rammer.
Dahl ble i utgangspunktet hyrt som flyver i 1922. Det var imidlertid i forbindelse med det
vitenskapelige arbeidet at han øvde stor innflytelse, og da særlig med hensyn til instrumenter.
Han var, ifølge Sverdrup, fremfor alt en dyktig instrumentmaker og ”en usedvanlig flink
konstruktør, som kunde lage et instrument bare der blev sagt til ham, hvad man ønsket at
maale”.25 Grunnen til at Dahl ble en suksess, var hans kreative, teoretiske og praktiske anlegg
21
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for mekanikk. Sverdrup lovpriste Dahl både i sin dagbok og i sin ekspedisjonsberetning i
etterkant: ”for videnskaben har han været uvurderlig takket være sine anlæg for
instrumentkonstruktion og finmekanik”.26 Viktig for forskningen var Dahls ”erfaring som
konstruktør og tegner, hans praktiske sans og hændighet”.27 Også Wisting var tydelig fornøyd
med hans arbeid som ”tusindkunstner”.28
Studietiden ved ”Maud College” gjorde han til en ”self-taught expert on mechanical design of
instrumentation”.29 Om sin jobb på ”Maud” poengterte Dahl i ettertid at hans jobb var å finne
praktiske løsninger på teoretiske spørsmål – ”De definerte problemet og hadde kanskje visse
tanker om hvordan det kunne gjøres, det praktiske var opp til meg”.30
Når en skal vurdere Dahls arbeid på ekspedisjonen, må en derfor se det i sammenheng med
det vitenskapelige arbeidet. Hans jobb som pilot ble ingen suksess da de etter flere forsøk
sommeren 1923 totalhavarerte med flyet ”Kristine”.

Min oppgave
Dette er en oppgave som analyserer og diskuterer ulike forutsetninger bak deler av det
vitenskapelige arbeidet på ”Maud” med vekt på perioden 1922-1925. Avgrensningen er
naturlig med tanke på at det først var fra 1922 at skipet kom i drift.
Det er et historiefaglig studie av polar oseanografisk feltforskning som søker å studere
hvordan arbeidet ble utført og hvilke forutsetninger som lå bak utførelsen av dette. Ved å
belyse og diskutere detaljer i ulike arbeidsmetoder vil denne oppgaven gi innsikt i hvordan
vitenskapelig kunnskap fra de mye myteomspunne polarområdene ble skapt. Hvilke
egenskaper var viktige for å utføre forskning i slike områder? Hvordan ble ble forskningen
planlagt, ledet og videreutviklet? Hva skjedde om noe ikke kunne utføres som planlagt?
Ekspedisjonens samlede vitenskapelige resultater er åpenbart for omfattende for en enkelt
masteroppgave. Nye oppgaver kan for eksempel ta for seg andre forskningsmetoder som ble
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”Sverdrup dagbok 252 II”, i Dagbok Maudexpeditionen: Fra juni 1922 til september 1925 (Norsk Polarinsitutt,
https://issuu.com/polarhistorie/stacks/1f56961b011547df865436e9bba21f6c, 6. februar 1924, s. 106-107.
27
Sverdrup, Tre aar i isen med Maud, s. 76.
28
”Dagbok fra "Maud"-ekspedisjonen. Oscar Wisting. 1. april 1923 - 18. febr. 1924 og 29. mai - 8. aug. 1925.” i Ms.4°.
4198 (Nasjonalbibliotekets håndskriftssamling, 1923-1925), 14. juni 1923.
29
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utført. Ekspedisjonens forskning presenterer muligheter for en rekke forskjellige oppgaver.
Dette er bare én av mange innfallsvinkler.
Oppgavens problemstilling er som følger:
Hvilke forutsetninger lå bak det suksessfulle oseanografiske arbeidet på ”Maud”ekspedisjonen i årene 1922-1925?
I denne sammenhengen forstås forutsetninger som de suksessfaktorene som muliggjorde
utførelsen av de ulike forskningsoppgavene. Det er ikke tilstrekkelig å tilskrive en
ekspedisjons suksess ut fra flaks og heltemot, men det er nødvendig å se på de små detaljene
som til sammen dannet et sammensatt bilde. Historikeren Urban Wråkberg diskuterer i boken
Vetenskapens vikingatåg historieskrivingen knyttet til internasjonal polarforskning, der han
hevder at det har vært en tradisjon med fokus på ”at skildra framgångsrika expeditionsföretag
och hoppat över alt annat.”31 Med denne innfallsvinkelen mister man forståelsen av
polarekspedisjoner som kompliserte foretak.
Hvilke forutsetninger kan man snakke om? Svaret avhenger av ekspedisjonsart.
Polarekspedisjoner er mer sammensatte og kompliserte enn hva mye av dagens
populærlitteratur gir inntrykk av. Om man tar annen ”Fram”-ferd som eksempel. Eirik
Djønne viser i sin masteroppgave Polarfarerens ABC at suksessfaktorene bak det omfattende
kartografiske og geografiske arbeidet var den kartografiske metoden, den polare ferdselen og
den polare overlevelsen.32 Disse samsvarer med ekspedisjonens formål. Om de to sistnevnte
understreker Wråkberg følgende: ”Av ytterst central betydelse för polarforskningen var
förstås logistikken i fält, den transportteknik och överlevnadsmetodik som tillämpades”.33 En
kan naturligvis argumentere for at disse også var viktige på ”Maud”, men de svarer derimot
ikke til ekspedisjonens særegenhet. I Harald Ulrik Sverdrups dagbok får man et inntrykk av
særlig tre elementene som kan ses som forutsetninger:
”Nü har vi endelig været saa nær som aldrig til at komme ind i driften – vi er
glimrende utstyrt med verdens prægtigste skute – et ypperlig instrument utstyr og her
er et glimrende samarbeide. og en enestaaende interesse blandt os.”34
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Her vises det til et godt skip, gode instrumenter og et godt samarbeid med stor interesse for
arbeidet.

Det er ikke min intensjon å opphøye en ”underdog”-ekspedisjon til den store vinneren.
Oppgaven vil nok heller ikke snu historien om norsk polarforskning på hodet. Oppgavens
formål er å vise hvorfor og hvordan den kan regnes som en forskningsbragd. For å kartlegge
dette må en studere detaljene. Ved å belyse de logistiske og tekniske utfordringene i
forskningsarbeidet kan man åpne opp for en dypere forståelse av hva polarforskning faktisk
dreide seg om. Formålet er å forklare hvordan Sverdrup kunne uttrykke at:
”Personlig föler jeg mig ikke paa nogen maate nedslaat, for jeg tror, våre
videnskabelige resultater er saa mange og saapas værdifulde at ekspeditionen vil naa
langt frem i rekken av de polarekspeditioner som har beriget geofysiken med nye data
– og nye resultater”.35
Friedman argumenterer for at Harald Ulrik Sverdrups karriere kaster lys over fremveksten av
oseanografi som en profesjonell og vitenskapelig disiplin.36 Med min oppgave vil jeg vise
hvordan ”Maud” fungerte som en ”utdanningsinstitusjon” in situ37 for to av norsk vitenskaps
viktigste enkeltaktører på 1900-tallet: Harald Ulrik Sverdrup og Odd Dahl, og hvordan
ekspedisjonen videreførte en forskningstradisjon lagt av Nansen.

Struktur
Oppgaven har en markert, tydelig tredeling. Gjennom tre ulike deler skal jeg analysere og
forklare hvordan og hvorfor ekspedisjonen ble en forskningsbragd.
I kapittel to tar jeg for meg den logistiske forutsetningen til at ekspedisjonen kunne utføre
forskning i drivisen i en treårsperiode. For å komme til de ukjente delene av Polhavet trengtes
et skip som kunne tåle drivisens skruinger, samtidig som det var en velutstyrt
observasjonsplattform. Kapittelet analyserer derfor de fordeler, ulemper og utfordringer det
var knyttet til et spesialkonstruert skip. Jeg vil vise hvordan Amundsen kunne hevde at ”This

35
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ship will become the best polar ship in the world”.38 Christian Jensen understreket også at
eventuelle verdifulle resultater ville avhenge av nettopp et skip som holdt ut i drivisen.39
I kapittel tre diskuteres de ulike oseanografiske arbeidsmetodene og bruken av de ulike
instrumentene. Fokuset er spesielt rettet mot hvilke utfordringer mannskapet opplevde i
bruken av tilsynelatende høykvalitetsinstrumenter. Diskusjonen tar også opp hvordan
instrumenter og metoder måtte endres og tilpasses.
I kapittel fire blir de viktigste elementene ved ekspedisjonstilværelsen analysert. I denne
delen er det de mer mentalhygieniske sidene av ekspedisjonen som er i fokus. Hvordan var
det å leve 3 år ombord i et skip i drivisen? Sett i lys av vitenskapelig arbeid mener jeg at
denne tematikken er underarbeidet i polarlitteraturen. At ting har gått bra har ofte blitt
forklart ut fra heltemot og råhet, men slike forklaringer holder ikke mål når man skal forklare
hvordan et fåtall menn klarte å arbeide dag inn og dag ut i tre år i en ubestemmelig framtid.

Sentral litteratur
I denne delen vil jeg kort presentere litteratur som er relevant for ”Maud”-ekspedisjonen.
Polarforskningens historie har for det meste blitt formidlet utenfor akademia, særlig gjennom
populærhistoriske biografier skrevet av journalister og forfattere.
Inntil de siste tiårene er det få akademikere som har arbeidet med polarhistorie i en
historiefaglig sammenheng. I 2004 kom oversiktsverket Norsk polarhistorie i tre tematisk
strukturerte bind: Ekspedisjonene, Vitenskapene og Rikdommene.40 Dette er så langt det
eneste oversiktsverket som tar for seg polarforskningens historie. Gjennom tre bind gir verket
en bred oversikt over de mest sentrale hendelsene. Bidragsyterne bak verket er sentrale polarog vitenskapshistorikere som Geir Hestmark, Robert Marc Friedman, Einar-Arne Drivenes,
Harald Dag Jølle, Urban Wråkberg, Narve Fulsås og Anne Eriksen. Hver for seg har disse
forsket på ulike elementer ved norsk polarforsknings historie. På grunn av sin karakter som et
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oversiktsverk blir flere viktige tema behandlet uten at de blir gått i dybden. For oppgavens
del er det Ekspedisjonene og Vitenskapene som har vært relevante.
I bindet Ekspedisjonene er det hovedlinjene ved de ulike ekspedisjonene til Nansen, Sverdrup
og Amundsen. Fokuset er også på å forklare polarforskningens fundament i Norge, samt
hvordan man i ettertid minnes polfarerne og ekspedisjonene. ”Maud”-ekspedisjonen
behandles i dette bindet som en forlengelse av Amundsens ferd til Sydpolen, og gjennom
Amundsens forsøk med fly. Ekspedisjonene har fungert som et supplement og som hjelp til å
sette ”Maud”-ekspedisjonen i sammenheng med de andre
Vitenskapene og historiker Robert Marc Friedmans kapittel Nansenismen har bidratt til å
avgrense og problematisere oppgaven. I dette arbeidet har Friedman satt utviklingen av
geofysisk vitenskap i Norge i sammenheng med Nansen, ”Maud”-ekspedisjonen, og Harald
Ulrik Sverdrup. Kapittelet går likevel ikke i dybden på utføringen av ekspedisjonens
vitenskapelige arbeid, særlig i årene 1922-1925. For mer lesing om Sverdrups karriere og litt
om arbeidet på ”Maud” kan det vises til Friedmans ”The Expeditions of Harald Ulrik
Sverdrup: Context for Shaping an Ocean Science” som setter Sverdrups karriere i
sammenheng med utviklingen av moderne oseanografi. Også dette arbeidet har bidratt til å
kontekstualisere oppgaven.
Ved siden av oversiktsverket Norsk polarhistorie har det blitt skrevet hovedfags- og
masteroppgaver med fokus på norsk polarforsknings historie.41 Ved siden av mindre arbeider
har en rekke artikler med formål å formidle en vitenskapshistorisk side ved
polarekspedisjonene.42 Når det gjelder den historiefaglige litteraturen mangler det et detaljert
arbeid som tar for seg det vitenskapelige arbeidet på ”Maud”-ekspedisjonen.
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Amundsen skrev i 1921 boken Nordostpassagen i forbindelse med ekspedisjonen.43 Boken
tar for seg ekspedisjonstilværelsen fra 1918-1920. Den er skrevet kronologisk og strukturert,
der handlingen følger skipets posisjon og de ulike årstidene. Inkludert er også redigerte
utdrag fra Amundsens dagbok. Som tillegg til boken fulgte også Harald Ulrik Sverdrups
Blant rentsjuktsjere og lamuter, Helmer Hanssens Et halv aars slædetur for at faa sendt et
telegram, og Godfred Hansens Den tredie Thuleekspedisjon. Disse tilleggene er knyttet til
ekspedisjonen, en ikke i direkte til min oppgaves vinkling.
I Tre aar i isen med Maud fra 1926 av Harald Ulrik Sverdrup kan man lese om
ekspedisjonens begivenheter fra 1922 til l925. Også denne følger til en viss grad tradisjonen
for ekspedisjonsberetninger. Sverdrup skriver særlig om det vitenskapelige arbeidet, men på
en lettfattelig måte sammenlignet med hans vitenskapelige publikasjoner i forbindelse med
”Maud”. Som et tillegg til Sverdrups bok fulgte Med hundeslæder rundt Tsjuktsjerhalvøen.
Ellers tar forøvrig bøkene 16 år med Roald Amundsen: Fra pol til pol av Oscar Wisting og
Gjennem isbaksen: atten år med Roald Amundsen av Helmer Hanssen for deler av ”Maud”ekspedisjonen. De to sistnevnte bøkene er i så måte ikke ekspedisjonsberetninger, men er
memoarer som inkluderer ekspedisjonen. Bøkene Trollmann og rundbrenner44 og Odd Dahl
og Maud-ferden45 tar for seg både Dahls karriere i forkant og i etterkant, samt hans år på
”Maud”. Begge gir innsikt i det vitenskapelige arbeidet som ble utført.
Den populærhistoriske biografien har fått en stor plass i polarlitteraturen. Innenfor denne
sjangeren finner man som nevnt et betydelig antall ikke-historikere. Slike biografier er gjerne
kronologisk oppbygde med deler som leder opp til ekspedisjonene. Særlig journalist Odd
Arnesens bok Roald Amundsen som han var fra 1929 er en slik bok.46 Den har i ettertid blitt
ansett som en panegyrisk hylling av Amundsen. I delen om ”Maud” skildres ikke det
vitenskapelige arbeidet som var grunnlaget for ekspedisjonens suksess. Journalist og tegner
Tor Bomann-Larsens Roald Amundsen: En biografi kom ut i 1995, og baserte seg på til da
ukjent kildemateriale.47 Heller ikke i denne boken kommer det vitenskapelige arbeidet i
fokus, da Bomann-Larsen har skrevet en svært personorientert bok. Sist ut av de større
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Amundsen-biografiene er journalist og filmskaper Alexander Wistings Roald Amundsen: Det
største eventyret som følger en tradisjon med fokus på handlinger.48 Sammenlignet med
Arnesen og Bomann-Larsens bøker nevner Wisting en smule mer om det vitenskapelige
arbeidet, men dette fremkommer mer som en bisetning.
Ragnar Kvams bok De fire store – og hvordan de ledet sine menn fokuserer som tittelen
antyder hvordan blant annet Amundsen var som leder.49 Som Amundsen-forfatter er Kvam
kjent for en svært kritisk tilnærming til Amundsen som person. Kvam diskuterer Amundsens
lederegenskaper i forbindelse med de første årene av ”Maud”-ekspedisjonen.
Geofysikk og oseanografi utgjør to helt sentrale fagfelt i denne oppgavens problemstilling.
Siden jeg i utgangspunktet ikke har kompetanse innenfor slike fagfelt har en rekke ulike
vitenskapelige arbeider vært nødvendig for å sette ekspedisjonene i både vitenskapelig, men
også i historisk sammenheng. Når det gjelder faglig litteratur har boken ”The Fluid Envelope
of Our Plantet: How the Study of Ocean Currents Became a Science”50 av Eric Mills bidratt
med en oversikt over havforskningens utvikling. På samme måte har boken Extremes:
Oceanography’s Adventures at the Poles med Keith R. Benson og Helen Rozwadowski.51
Begge bidratt til en bedre forståelse av områdene som ekspedisjonen oppholdt seg i, og på
slik måte satt ekspedisjonen i riktig sammenheng. Det foreligger en rekke andre
internasjonale arbeider om havforskning i polarområdene.52 Også boken Understanding the
Oceans: A century of ocean exploration redigert av Margaret Deacon, Tony Rice og Colin
Summerhayes har bidratt betydelig i den vitenskapelige vinklingen av oppgaven.53
Et samlet oversiktsverk om norsk havforsknings historie er per dags dato ikke skrevet. Roald
Sætres artikkel ”Gullalderen i norsk havforskning” gir likevel en kortfattet oversikt over
utviklingen.54 Artikkelen viser hovedsakelig til ”høydepunktene” i utviklingen. Det foreligger
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ellers en rekke litteratur om norsk havforskning og geofysikk.55 Harald Dag Jølles Nansen:
Oppdageren er en historiefaglig biografi som skiller seg fra de typiske
polarhistoriebiografiene.56 Innfallsvinkelen er på Nansen som vitenskapsmann, og gir dermed
et bilde av utviklingen av norsk havforskning.
Status for den historiefaglige litteraturen om ”Maud”-ekspedisjonen er at den er mangelfull
på en rekke områder. Ekspedisjonen er vagt behandlet i de fleste biografiske fortellingene om
Amundsen. I slike bøker, der fokuset er på Amundsen, forsvinner ”Maud”-ekspedisjonen
bokstavelig i isen fra 1922. Biografiene nevner ekspedisjonen hovedsakelig som mislykket,
men at den var vellykket i en vitenskapelig sammenheng. Ingen forklarer inngående hvorfor
og hvordan ekspedisjonen kan regnes som en forskningsbragd. I den historiefaglige
litteraturen har ”Maud”-ekspedisjonen i større grad blitt satt inn i en vitenskapelig
sammenheng, men også her mangler en inngående, detaljert studie av hva, hvorfor og
hvordan. Svært få historikere har med andre ord gått ekspedisjonen i sømmene.

Ekspedisjonens vitenskapelige resultater
Ekspedisjonens samlede vitenskapelige resultater utgjør en omfattende mengde. På grunn av
oppgavens begrensning har det kun vært hensiktsmessig å prioritere en studie av
ekspedisjonens mest verdifulle forskning – den oseanografiske. Observasjonene ble nøye
bearbeidet underveis og i etterkant av. Ifølge Friedman var det slik ekspedisjonen reddet sin
ære:
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”Dette var en oppgave som krevde mange års intenst arbeid, i tillegg til betydelig
finansiell støtte til utgivelsen; det var, i hele verden, tross alt ikke mange eksperter
som kunne nyttiggjøre seg materialet”.57
Bjerknes og Helland-Hansen brukte ifølge Friedman, sine sentrale posisjoner til å hjelpe
Sverdrup med denne realiseringen.58 Resultatet ble den svært omfattende vitenskapelige
serien The Norwegian North Polar Expedition with the ”Maud” 1918-1925. Serien utgjør
fem bind utgitt under Sverdrups ledelse med flere bidragsgivere. I tillegg ble det publisert
populærvitenskapelige artikler i tidsskriftet Naturen.

Kartet er hentet fra Sverdrups artikkel i Naturen fra 1926 (”Maud”-ekspeditionens
videnskabelige arbeide 1922-1925”.)
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Oseanografiske resultater
Ekspedisjonens oseanografiske resultater kom fra to randhav59 – Tsjuktsjerhavet60 og Det
Øst-Sibirske hav61. Begge lokalisert på den Nord-sibirske kontinentalsokkelen, som er en av
de største kontinentalplatene på jorden. Forskningsområdet strakk seg med andre ord fra
Point Barrow i Alaska til Kapp Tsjeljuskin ved Tajmyr-halvøya.
Ekspedisjonen kartla blant annet dybdeforholdene i Tsjuktsjerhavet. De kom fram til at dette
for det første var et grunt hav.62 I den sydlige delen var forholdene stabile mellom 40 til 60
meter, mens det lenger nord var tydelige uregelmessigheter.63 I nord ble det registrert dybder
ned mot 15 meter. Ifølge Sverdrup oppdaget de også en forbindelse mellom de dypere
områdene i sør og områdene som lå lengst mot nord. Forbindelsen besto av en slags renne,
som i syd var over 80 meter dyp, og som i nord var på over 100 meter etter 73° grader nord.64
Sverdrup mente kontinentalgrensen måtte ligge ved denne breddegraden. Man oppdaget også
at saltholdigheten økte jevnlig fra overflaten og ned mot bunnen, men at disse ikke var svært
omfattende.65
Strømmen som ekspedisjonen registrerte i Tsjuktsjerhavet viste seg å komme fra nordøst
langs Alaskas kyst. I strømmen fant de et lag lettere vann som ble ført videre til Yukon,
Canada.66 De sterke strømmene som ble registrert i dette området var ifølge Sverdrup
forårsaket av vinden. Observasjoner av driften gjorde at Sverdrup kunne gi følgende bilde på
strømforholdene i Tsjuktsjerhavet: Det var for det første tydelig å se at isens drift var påvirket
av vinden.67 Dette ble begrunnet med strømmens reduserte styrke ved overflaten
sammenlignet med styrken på 40 meters dyp. Isens drift ble videre rettet til høyre for vinden.
I den nevnte rennen fant man en nordgående strøm som hadde en gjennomsnittshastighet på
15 cm i sekundet.68 Hastigheten ble redusert av faktorer som vindmotstand på overflaten eller
ved hindringer på havbunnen.
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Ifølge Sverdrup var strømmen som førte skipet fra august 1922, av lokal karakter.69 Dette ble
forklart med at det i perioden var sterke vinder over Tsjuktsjerhavet. Vannmassene ble derfor
ført mot kysten i sør, som satte i gang en kompensasjonsstrøm nordover. På grunn av
forholdene på havbunnen – havbanken i Tsjuktsjerhavet og renna ved Herald-øyen – ble
strømmen som gikk nordover, presset til å følge rennen. Videre ble denne nordgående
strømmen ytterligere påvirket av vindforholdene. Med disse resultatene viste Sverdrup
hvilken rolle havbunnen spiller i utviklingen av strømmer.
Observasjonene fra Det Øst-Sibirske hav viste en avtakende dybde fra land. Dybdene var
også mer regelmessige sammenlignet med Tsjuktsjerhavet. Saltholdigheten var generelt lav
langs kysten. Utover var havet imidlertid preget av en lagdelt saltholdighet.70 Det øverste
vannlaget bar preg av homogent vann og det nederste av tungt, saltholdig bunnvann.71
Strømforholdene på ”den flate Øst-Sibirske shelf” var helt forskjellige i forhold til
Tsjuktsjerhavet. Langs kysten var vannet lett og fattig på salt.72 Her ble det oppdaget at
vindene påvirket driften. Vindretningen kom jevnt over fra øst som førte isen i vestlig retning
mot vest nord-vest.
Man oppdaget at i Sibirs østlige deler kom bunnvann fra øst mot vest om våren, mens det
strømmet bort om sommeren. Dette var heller ikke regelmessig. I sin konklusjon kom
Sverdrup fram til at bunnvannets bevegelse ikke ble påvirket av bevegelsene i overflaten,
men stod i forbindelse med en sirkulasjon av de større vannmassene i det dypere Polhavet.73
Dette var et viktig funn. Uten for stor sikkerhet mente han videre at det letteste kystvannet ble
ført nordover. Basert på undersøkelser kunne Sverdrup konkludere med at havet vest for
Wrangeløya var grunt og ikke inneholdt noe land.
Ut fra et stort antall oseanografiske stasjoner kunne Sverdrup slutte at surstoff- og
hydroksyltallverdiene var parallelle.74 De dypeste målingene viste nærmest like verdier.
Vannet nær overflaten viste også å bære preg av oppløste surstoffer med lav
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kullsyrespenning.75 Dette var et stadig påfallende funn.76 Bestemmende for dette var de
biologiske prosessene. Surstoffmengden i de øvrige vannlagene var jevnt over den samme
fordi havet ble blandet sammen.77
Målinger bekreftet også at det ikke kunne utvikles liv under under isen. Observasjoner av
surstoffmengdene viste at denne mengden avtok om vinteren til midten av mars 1923. Ifølge
Sverdrup var det sannsynlig at surstofføkningen nådde toppen i august.78 Den økte
produksjonen av surstoff lå i mengden phytoplankton. På en enkel måte kan man si at
Sverdrup og ekspedisjonens resultater bekreftet Nansens påstander om Polhavets
livsgrunnlag, eller mangel på det. Det fantes betydelige mengder næringsstoffer i
overflatelaget, men fordi isen ikke slapp inn lys, ble ikke disse utnyttet.79
Det var Nansens betraktninger omkring isens drift og prinsippene bak ”Fram”-ferden som
ledet opp til vår moderne oppfatning om vindstrømmene i Polhavet.80 Med ”Fram” registrerte
han at isen alltid avtok til høyre for vindretningen. Han viste til jordrotasjonens avbøyende
kraft. Kort sagt betydde dette en friksjon forårsaket av bevegelsesenergi fra overflaten som
ble overført til de dypere delene av havet. Det ble hevdet at det nærmest alltid var en
avbøyning på 45° til høyre av overflatelaget – Nansen mente den var mer omkring 30°.81
Denne forskjellen gjorde det nødvendig å diskutere virkningen av isens motstand. Ved liten
motstand skapt av isen ville avbøyningen bli stor. På den andre siden ble både avbøyningen
og hastigheten lav ved mye motstand.
Havområdet hvor ”Maud” drev hadde som nevnt et, relativt homogent overflatelag, som var
tydelig avgrenset fra bunnvannet. Sverdrup viste til dette som en glideflate på grunn av det
skarpe skillet.82 Vilhelm Bjerknes hadde tidligere vist gjennom teoretiske modeller hvordan
en type væske med forskjellig tetthet kunne skape bevegelse som kom og gikk uten ekstern
påvirkning.83 Vagn Walfrid Ekman var også sentral i dette arbeidet. ”Maud”-ekspedisjonens
observasjoner viste derfor at det øverste vannlaget enkelt kunne gli over det nederste. Denne
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motstanden skyldtes imidlertid ikke forhold i havet, men motstanden representert av isen.
Ekspedisjonens forskning på vindstrømmer på grunt hav var ifølge Sverdrup av allmenn
interesse til tross for at de ble innhentet i arktiske farvann. Observasjonene viste enkelt sagt at
strømmen i nærheten av Polhavet var lik null på bunnen, men økte oppover mot overflaten.
Forståelsen av hvordan tidevannsstrømmene fungerte var i mange år et mysterium. I dag vet
vi med sikkerhet hvordan samspillet mellom jorden, månen og solen virker inn på planetens
vannmasser. Tidevann forstås enklest som vannstanders periodiske variasjoner, som kalles
høyvann og lavvann. Jordens form gjør at vi har høyvann to ganger i døgnet. Vannet dras da i
form av tidevannsstrømmer mot det punktet på jorden som er nærmest månen eller solen.
Hadde jorden vært helt dekket av vann, ville slike strømmer fosset frem og tilbake uten
hindringer. Landmassene forhindrer dette og gjør at tidevannsstrømmene deles opp i
forskjellige bølger idet de treffer land.
Amerikaneren Rollin A. Harris og U. S. Coast and Geodetic Survey var den første i moderne
tid som forsøkte å konstruere et nytt kart over tidevannsstrømmene.84 Etter undersøkelser av
sine observasjoner og rapporterte strømmer mente han at det måtte ligge land i Polhavet.
Harris’ påstand om et uoppdaget land i Polhavet ble motbevist av ”Maud”-ekspedisjonen ved
to anledninger. Først gjennom oseanografen Jonas Ekman Fjeldstads bearbeiding av de
foreløpige registreringene utført i ekspedisjonens første del.85 Resultatene ble lagt frem i
1923 og baserte seg på observasjoner utført tre steder langs nordkysten av Sibir.86 Fjeldstads
analyse avviste at det kunne eksistere land i Polhavet. Senere motbeviste også Sverdrup
Harris’ ytterligere da han ut fra ekspedisjonens data kunne vise til en tidevannsbølge som
kom fra nordøst.87 I Sverdrups avhandling Dynamic Tides on the North Siberian Shelf
understrekes følgende om Fjeldstads forskning:
”He finds, in agreement with the results represented in this paper, that the tidal wave
enters the North-Siberian shelf from the North, and concludes that the wave travels
directly across the Arctic Sea from the Spitsbergen-Greenland opening to Alaska,
without meeting obstructions formed by extensive masses of land. [...] It seems
therefore, justifiable to conclude that the tidal phenomena do not indicate the
existence of land within the unexplored area”.88
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Professor Sergey Alexandrovich Kitaigorodskii viser til spesielt to viktige viktig funn.89 For
det første presenterte Sverdrup og ekspedisjonens arbeid et mer sannsynlig mønster av
sammenhengende tidevannsbølger, og for det andre beviste han de frie tidevannsbølgene som
gikk over den sibirske sokkelen. Kitaigorodskii oppsummerer resultatene om
tidevannsstrømmene i følgende punkter:90
-

At de roterte med klokken, og at det et stykke fra land var liten forskjell mellom de
sterkeste og de svakeste strømmene.

-

At de ikke var uniforme fra bunnen til overflaten.

-

At deres maksimum ikke svarte til høyvannet. I områdene Maud var nådde
tidevannsstrømmene sin høyeste hastighet 1-2 timer før høyvannet.

-

At de hadde små, men uregelmessige variasjoner innenfor samme område når det kom
til type og alder.

Sverdrups konklusjon i arbeidet omkring tidevannet på sibirske kontinentalplaten
understreket enkelt forklart at det ikke var tilstrekkelig å anta at tidevannsbølgene forplantet
seg som en følge av gravitasjonskraften alene. Ifølge Sverdrup var det imidlertid viktig både
å ta avbøyningskraften av jordens rotasjon og friksjonseffekten skapt av tidevannsbølger i
betraktning.91
Forskningen som ble utført i årene 1922 til 1925 understreket viktigheten av helt nøyaktige
instrumenter. Nansens ekspedisjon med ”Fram” var viktig, men med ”Maud”-ekspedisjonens
metoder og instrumenter fikk man resultater som kunne tåle tidens tann. Særlig viktig for
oseanografi viste ekspedisjonen at det var mulig å utføre nøyaktig vitenskap i Arktis.

Norsk polarforskning og feltforskning
Hva var det som la til rette for at de kostbare ekspedisjonene delvis ble statlig finansiert? De
norske polarekspedisjonene må ses i en vitenskapelig sammenheng. Et sosialdarwinistisk
natursyn påvirket den vestlige kulturen på slutten av 1800-tallet, og en konsekvens av de
vitenskapelige fremskrittene i dette århundret var at naturvitenskapen ble løsrevet og ble en
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premissleverandør for annen vitenskap. På grunnlag av dette kunne nasjoner ifølge Friedman
demonstrere styrke og tilpasningsdyktighet overfor hverandre ved bruk av vitenskap.92 I et
lite land som Norge ble vitenskap et verktøy for å heve seg, og gjennom dette styrke sin
posisjon overfor større nasjoner. Ifølge historiker Geir Hestmark fikk polarforskning tyngde i
egenskap av at det var naturvitenskap, og kunne derfor vise til å være på framskrittets side.93
På bakgrunn av industri, innovasjon og forskning kunne nasjoner plasseres hierarkisk. En slik
tradisjon kom til syne i Nansens appell i Det norske geografiske selskap tirsdag 18. februar
1890:
”Mellem nationerne har der til denne tid været en ædel kappestrid om at være først
ved dette maal, og det vil en dag naaes. Maatte det blive nordmændene, som her viser
veien! Maatte det blive det norske flag, som første gang vaier over vor pol!”94

Jølle viser i artikkelen Nansen i norsk polarhistorie til to tradisjoner innenfor polarforskning:
en geofysisk og vitenskapelig, og en næringsfremmende med fokus på kullforekomster på
Spitsbergen.95 Innenfor den geofysiske og vitenskapelige finner man det Friedman omtaler
som et ”nansensk” øyeblikk i norsk vitenskapshistorie – hjemkomsten fra Grønland i 1889 og
fram til 1914.96 Nansen ble premissleverandør for hvordan og hva polarforskning skulle
gjøres og være.97 Historikeren Narve Fulsås beskriver Nansens ”Fram”-ferd som et viktig
nasjonalt foretak for å skape nasjonsfølelse og etablere landet som en polarnasjon.98
Wråkberg understreker klimaet slik: ”Vi kan alltså konstatera polarforskningen i 1800-talets
Europa hade en påtaglig offentlig komponent”.99
Å dra på ekspedisjoner var imidlertid ikke nok for å skape nasjonal konsensus rundt
polarforskning. Historikeren Eric Hobsbawm skriver om en produksjon av ”kulturelle
tradisjoner” i The Invention of Tradition.100 Tradisjoner forstås i denne sammenhengen som
normer og regler som sammen forsøker å etablere et ønsket og ideelt verdigrunnlag for en
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bestemt gruppe – for eksempel nordmenn i 1900. Skaperne av slike tradisjoner forsøkte å
etablere en ideell fortid med kontinuitet. Hobsbawm viser til sosiale elitegrupper som søkte
etter nye verktøy for å sikre eller uttrykke et bestemt sosialt samhold – felles identitet og
felles kultur.101 Sosiale elitegrupper som representerte slike tradisjoner stod for en ”offisiell
nasjonalisme”. En type nasjonalisme som er bestemt, og som virker ovenfra og ned. Denne
typen nasjonalisme var gjeldende mellom 1870 og 1914. Dette er med på å understreke
hvorfor vitenskapelige fremskritt ikke kan ses isolert. Derfor kan man ikke se
polarekspedisjoner kun som ekspedisjoner – de hadde ulike funksjoner.
Den lange rekken med populærhistoriske biografier gjør at vi i dag vet relativt mye om Roald
Amundsen som person. Slike bøker sier som nevnt ikke mye om forskningen som han var
ansvarlig for. Dette aspektet er i de siste tiårene tatt opp av vitenskapshistorikere. Dette har
gjort seg utslag i litteratur med fokus på polarforskningens særegenhet – hva innebar egentlig
forskning i polare områder. Jeremy Vetter stiller spørsmålet; ”But what, exactly, constitutes
”the field”? Som svar på dette viser han til ”the field” som alt utenfor forskerens
laboratorium.102 I laboratoriene forsøkte vitenskapsmenn å finne forklaringer på universell
vitenskap, mens de ute i felten forsøkte å produsere kunnskap omkring det aktuelle
området.103 Vetter viser at feltforskere på starten av 1900-tallet begynte å ta med elementer
knyttet til laboratorier, som teser og instrumenter:
”Along the way, they also opened up new spaces for science, such as oceans and polar
regions. In other word, field scientists have not always remained content to
investigate the particularities of local places – though they have certainly done that
sometimes, and have often come to identify with and remain fiercely loyal to their
local field sites – but they have also found ways to make knowlegde claims at higher
scales”.
I en slik sammenheng står arbeidsmetoder sentralt. Hvordan hentet man vannprøvene som
dannet grunnlaget for kunnskapen om havet? Hvordan virket strømmålerne? Hva gjorde man
om instrumentene ikke fungerte som forventet? Slike spørsmål er helt sentrale når man skal
diskutere feltforskning. Dette var ting man ikke kunne forberede seg på ved å lese bøker – det
krevde erfaring. Det er ikke bare innenfor polarforskning at man har begynt å studere
feltforskning. I de tidlige fasene måtte oseanografer hengi seg til feltforskning for å samle inn
data. Sverdrup forklarte overfor sine kollegaer at han ”Ikke var skabt til at være
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teoretiker”.104 Ifølge Friedman ønsket han konkret, praktisk erfaring med naturen.105 Hvordan
forskere som har tredd ut av laboratoriets fire vegger har tilpasset seg felten har gitt nytt syn
på hvordan vitenskapelig kunnskap produseres. I boken Scientists and Scholars in the Field:
Studies in the History of Fieldwork and Expeditions106 søker forfatterne å avdekke slik
vitenskapelig praksis. Denne tar på sin side ikke for seg det særegne ved polarforskning, men
bidrar samtidig til å gi et bredere perspektiv på feltforskning.
Jordens klima er varierende, og oseanografisk feltforskning vil derfor bære preg av hvor det
forskes. De til tider ekstreme forholdene i Arktis la premissene for ”Maud”-ekspedisjonens
feltarbeid. Én ting var de til ekstreme temperaturene ned mot 50 kuldegrader, som i verste fall
opplevdes som en reell kulde ned mot -70°C, en annen ting var de stadig skiftende
omgivelsene. Å disponere de beste instrumentene hjalp derfor lite om en ikke behersket gode
teknikker for polar overlevelse og ferdsel. Feltarbeidet i polarområdene var og er fortsatt
sterkt værutsatt. Slikt setter ”Maud”-ekspedisjonen og polar oseanografi i en særegen
posisjon hva gjelder feltforskning. I Nansens bok Nord i tåkeheimen beskrives dette slik:
”Ingensteds har vi trængt langsommere frem, og har hvert nyt skridt kostet så meget
slit, så mange savn og lidelser, og ingensteds har vel de vundne oppdagelser lovet
mindre materielle goder”.107
Utdraget understreker de krevende omgivelsene som preger polarområdene. Vitenskapelige
ekspedisjoner må forholde til et meget uforutsigbart feltområde. Observasjonene og
målingene ble utført på bevegende is. Dahl gir et godt bilde av hvordan skipet var en
”observasjonsstasjon som helt var prisgitt isens lunder”.108 Store deler av Polhavet var og er
fortsatt dekket av en stor ismasse i bevegelse. Den blir jevnlig brutt opp av havstrømmer og
vind. Hovedsakelig består den av tre istyper: fastlandsis, drivis og den helhetlige isen som
over mange år har bygget seg opp, om vinteren øker fastlandsisen i bredde, lengde og
formasjon, noe som presser drivisen i bevegelse. Denne får dermed større kraft og legger seg
over store områder. I sommerhalvåret avtar isen på grunn av temperaturøkning. De ulike
istypene knekkes opp og isen minker i størrelse.
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Isens bevegelse tvang mannskapet til å oppholde seg i nærheten av skipet. Om sommeren
smeltet store deler av isen og skapte nærliggende råker og vanndammer. Uten sammenligning
var den største utfordringen for ekspedisjonen isskruing. Dette er når isflak kolliderer og
knuses. Flakene legger seg over hverandre og danner vegger av is – skrugarder. Disse kan bli
opp mot 20-30 meter i tykkelse, avhengig av styrke. Kraften av isskruing avhenger igjen av
isens størrelse, havstrømmer og vindstyrke. Å komme mellom to flak på kollisjonskurs er
kritisk, da kraften av slike kollisjoner er enorme og ødeleggende. I slike situasjoner var det
ikke bare skipet som hadde påkjenninger. Mannskapet måtte leve i konstant usikkerhet. Det
er spesielt om høsten og våren isens skrur mest.

Kilder
Sammenlignet med de andre store norske polarekspedisjonene ble ”Maud”-ferden avsluttet
under verst tenkelige omstendigheter. Amundsen ble erklært konkurs og skipet ble solgt.
Wisting fikk øyeblikkelig beskjed om å selge alt som kunne selges for å begrense Amundsens
gjeld. Skipet kom aldri tilbake til Norge og enkelte medlemmer så hverandre aldri siden.
Disse omstendighetene har sannsynligvis hatt konsekvenser for bevaringen av kildene i
ettertid.
På slike ferder førte mannskapet som regel dagbok. Siden formålet med denne oppgaven er å
diskutere det oseanografiske forskningsarbeidet og dets utfordringer, er det naturlig å benytte
seg av slike kilder. Dagbøkenes karakter bærer i hovedsak preg av daglige inntrykk,
opplevelser og refleksjoner. De hadde flere formål – ett av disse var som ”lynavleder”. Med
dette menes at de fungerte som en arena hvor en kunne få utløp for frustrasjon. Dette var
langt mer effektivt enn å ty til munnhuggeri eller vold. De fungerte også som en forsikring
om en ulykke skulle ramme ekspedisjonen, der de representerte viktige spor og svar. Det kan
også argumenteres for at de var svært viktig for den mentale helsen.
Dagbøkene som benyttes i denne oppgaven, ble alle skrevet ombord på ”Maud” mellom
1922-1925. Slike kilder er i utgangspunktet private. På ”Maud”-ekspedisjonen sørget
imidlertid en klausul for at bøkene ”[...] maa staa til lederens disposition, likesom almindelige
dagboksoptegnelser vedkommende ekspeditionenen om det skulde findes fornødent eller
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ønskelig.”109 Om denne klausulen påvirket mannskapets skrivemåte, er vanskelig å avgjøre,
men muligheten for det kan ikke utelukkes. Samtidig er omtalene av for eksempel Amundsen
nøkterne, og noen steder kritiske. De fremstår som ærlige, og ikke konstruerte. Når det
gjelder deres troverdighet mener jeg derfor at denne er stor. Dette grunner jeg i
sammenhengen de ble forfattet i. De ble gjerne skrevet ned samme dag, og hendelsene var
derfor nært i tid med utgangspunkt i forfatterens hukommelse. Siden de var private, er de
også uformelle og følger ikke normer for bestemt oppsett.
På grunn av kildenes egenart forteller de mye om ekspedisjonslivet og forskningen som ble
utført. De skildrer alt fra humør, arbeidsoppgaver, vitenskapelige observasjoner, bursdags- og
julefeiringer til dødsfall. Dagbøkene var dermed viktige både på et personlig og på et
profesjonelt nivå. Spesielt for vitenskapsmennene var dagbøker viktige for fremtidige
avhandlinger. Helen Rozwadowski understeker at ”journal keeping not only provided the
occasion to record observations and collections but also reinforced to them their role as
scientific explorers”.110 Språket er lettfattelig og kan forstås av utenforstående.
Selv om dagbøker representerer en unik mulighet til førstehåndskunnskap må man være seg
bevisst i anvendelsen av dem som kilder. Fordi dagbøkene var private forteller de også bare
én side av hendelsene. Det er derfor nødvendig å sammenligne dem. Som historiker må en
også kunne ta høyde for at vedkommende har vært klar over at bøkene kom til å bli å lest av
andre.111 Historiker Knut Kjeldstadli bruker i denne forbindelsen den engelske polfareren
Robert Falcon Scott som eksempel – ”I dagboka, som han regnet med kunne bli funnet, trer
han inn i en offentlig rolle”.112 Likevel må man ikke gå til dagbøker som kilder med
mistenksomhet om at alt kan være skrevet for å komme i lyset senere.
På lik linje med dagbøker har også private brev vært viktige kilder. Her har det vært spesielt
viktig å vurdere sammenhengen de er skrevet i, og adressatene. I forbindelse med ”Maud”ekspedisjonen er en rekke brev mellom Sverdrup og Bjerknes av interesse i form av at de er
fortrolige brev mellom to fagfeller. I brevene diskuterer de det vitenskapelige arbeidet på
”Maud”, og den vitenskapelige utviklingen i Norge for øvrig. Rozwadowski understreker at
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slik brevveksling representerte ”an important ingredient in professional contact between
naturalists”.113 Som oppgaven senere vil vise hadde dette stor innvirkning på ekspedisjonens
vitenskapelige arbeid. Videre er det viktig å vurdere om et brev er adressert et annet sted enn
personen skal ha oppholdt seg. Ville brevet vært skrevet annerledes i direkte nærhet av for
eksempel Amundsen? I forbindelse med ekspedisjonen er det muligheter til å sammenligne
brev skrevet i forbindelse med arbeidet og nedtegnelser i dagbøker. Slik kan man kryssjekke
enkelte detaljer og opplysninger.
Kildeomfanget etter ”Maud”-ekspedisjonen er dessverre noe begrenset. I en oppgave som
skal undersøke utfordringer og løsninger i forskningsarbeidet hadde det vært av største
interesse å ha et større sammenligningsgrunnlag hva dagbøker angår. Hvorfor
kildegrunnlaget etter ekspedisjonen er så begrenset er imidlertid noe usikkert. Norsk
Polarinstitutt i Tromsø har digitalisert en rekke av Harald Ulrik Sverdrups private dagbøker. I
Oslo er Nasjonalbiblioteket i besittelse av deler av Oscar Wistings dagbok fra 1923 til 1925.
Utover dette er relevant materiale vedrørende ekspedisjonen spredt rundt i hele landet i privat
eierskap. Dette gjelder spesielt Odd Dahls dagbøker, som ville vært av meget stor interesse
for denne oppgaven. I prosessen med oppgaven har jeg vært i kontakt med en privatperson
som ifølge Christian Michelsens institutt i Bergen visstnok skal sitte på Dahls dagbøker, men
som ikke ønsker å dele disse. Ut fra en telefonsamtale med vedkommende er inntrykket at
denne personen ikke er i besittelse av dem, samtidig som en kontaktperson fra Christian
Michelsens institutt mener noe annet. Dahls dagbøker ville nok ikke forandret mye av
oppgavens perspektiv, men kunne supplert med viktig informasjon. Heldigvis samarbeidet
Sverdrup og Dahl tett, slik at Sverdrup skrev mye om Dahls arbeid.
Polarhistorie har vist seg å være et felt hvor viktige nye kilder stadig dukker opp. Nytt
materiale gir derfor muligheter til ny kunnskap. Et bilde på dette er ”Nansen-Amundsen-året
2011” da det kom ut flere nye bøker med nye perspektiver og tolkninger. Viktige kilder har
dukket opp uten forvarsel. Senest i november 2015 kunne Henrik Smith ved Follo Museum
rapportere til Aftenposten om funn av en kiste i Uranienborg som inneholdt en stor mengde
nye bilder og dokumenter.114
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Dagbøkene som har vært tilgjengelige for denne oppgaven er derfor kun Sverdrup og
Wistings. Hva som har skjedd med Syvertsens (som døde sommeren 1923) og Karl Hansens
dagbøker er usikkert. Hansen forlot Norge til fordel for USA kort tid etter ekspedisjonen.
Tsjuktsjeren Kakot lærte seg aldri å skrive. Ifølge Frammuseet i Oslo er Gennadij Olonkins
russiske dagbøker i privat eierskap. Familien har ikke ønsket disse oversatt og publisert.

Harald Ulrik Sverdrup
Dagboken til Sverdrup er jevnt over meget utfyllende. Sverdrup skriver svært detaljert om
både større og mindre hendelser, og bøkene er de mest detaljerte. Av de om lag 13 dagbøkene
som Sverdrup skrev er det kun tre av dem (252 I-III) som er direkte relevante for denne
oppgaven. Disse ble skrevet i årene 1922-1925. Innholdet i ekspedisjonsberetningen Tre aar i
isen med Maud er svært likt med disse dagbøkene. Disse kombinert med Sverdrups artiklene i
Naturen og The Norwegian North Polar Expedition with the ”Maud” 1918-1925 gir et
helhetlig bilde av ekspedisjonen. Dette materialet omfatter både et vitenskapelig
standardverk, samtidig som det tar for seg de mer hverdagslige arbeidsoppgavene og sidene
ved ekspedisjonen. I enkelte tilfeller har jeg sett på dagbøkene fra første fase, men siden
forskningen aldri kom skikkelig i gang, forteller disse svært lite om arbeidsrutinene slik som
man kan se i årene 1922-1925.
I både dagbøkene og i ekspedisjonsberetningen skriver Sverdrup utfyllende om isskruing,
instrumenter, motivasjon og holdning ombord, om feiringer av høytider såvel som personlige
refleksjoner og dødsfall. I motsetning til andre dagbøker er de ikke skrevet i notatform, men
med fullstendige setninger, og det er gjerne flere lengre nedtegnelser. Flere steder er det også
inkludert sitater fra andre medlemmer. Sverdrups språk er konsekvent og følger en korrekt
form for norsk. Der det likevel har forekommet skrivefeil, er ikke disse markert eller endret
på i oppgaven. Jeg har derfor forholdt meg tro til originalen.

Oscar Wisting
Oscar Wisting førte jevnlig dagbok, men den er på langt nær like utfyllende som Sverdrups.
Jeg har kun hatt muligheten til å benytte meg av Wistings dagbok datert fra 1. april 1923 til
18. februar 1924 og fra 29. mai til 8. august 1925. Om han skrev dagbok utover dette er

27

usikkert, men sannsynlig. Det er lite trolig at dette ville endret vesentlig på oppgaven da
Sverdrups dagbok gjelder for hele perioden samtidig som Wistings egen beretning 16 år med
Roald Amundsen: Fra pol til pol har blitt brukt til sammenligning. Wisting deltok heller ikke
særlig direkte i det oseanografiske arbeidet, men hadde ansvaret for de magnetiske
observasjoner.
Dagbøkene til Wisting er skrevet i notatform. Det er få lengre, detaljerte nedtegnelser som
forteller om hverdagslivet. Både han og Sverdrup skriver om de samme tingene, men Wisting
har en mer nøktern stil. Jevnt over er dagenes gjøremål og resultater listet opp. Det står
imidlertid svært utfyllende om episoder med alvorlig isskruing og Syvertsens dødskamp.
Sammenlignet med Sverdrup skriver han detaljert om helsetilstanden i tiden før Syvertsens
bortgang. Til tross for at de er preget av notatform og nøkternhet gir Wistings dagbøker en
viktig innfallsvinkel til hvordan ekspedisjonen ble organisert. Spesielt kommer de
dagligdagse rutinene tydelig frem.

Annen litteratur
Av andre kilder har jeg i stor grad benyttet av Harald Ulrik Sverdrup vitenskapelige artikler. I
utstrakt grad gjelder dette det vitenskapelige flerbindsverket The Norwegian North Polar
Expedition with the ”Maud” 1918-1925. Dette består av fem bind som hver for seg redegjør
for metodene og resultatene innenfor de ulike geofysiske disiplinene. For denne oppgaven har
bindet som tar for seg de oseanografiske resultatet naturligvis vært mest relevant. Disse er
ment for fagfolk, og ikke for et bredt publikum. Sverdrups artikler som presenterer de
vitenskapelige funnene på en litt mer lettfattelig måte i tidsskriftet Naturen har også bidratt til
å gi et helhetlig bilde av forskningen på ekspedisjonen. I tillegg har ekspedisjonsberetninger
bidratt til å gi oppgaven nødvendig fylde.
Flerbindsverket Norsk polarhistorie, samt bøkene Odd Dahl og Maud-ferden (1976) og
Trollmann og rundbrenner (1981), blitt benyttet der det har syntes hensiktsmessig. Ellers har
jeg brukt annen sekundærlitteratur der det har vært nødvendig.

Hvorfor lese over 100 sider om oseanografisk forskning?
For det første stod ”Maud”-ekspedisjonen for en særs betydelig forskningsbragd. Arbeidet
som ble utført, forandret ikke bare vår forståelse av havsystemene, men også hvordan vær og
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vind fungerte rundt polene. Dette er en kunnskapsproduksjon som ofte tas for gitt. Slik
kunnskap kunne imidlertid ikke innhentes på biblioteket, men den måtte samles inn i felten.
Ved å lese om en av de mest vellykkede oseanografiske forskningsekspedisjonene får man
også et bilde av hvordan oseanografi som vitenskap utviklet seg til den presise vitenskapen vi
har i dag. Gjennom dette arbeidet la også to av norgeshistoriens fremste aktører innen
vitenskap sitt grunnlag. Harald Ulrik Sverdrup og Odd Dahl utrettet mangt innenfor sine
respektive fagfelt i etterkant av ekspedisjonen. Ting som neppe kunne ha vært gjennomført
uten den treårige skolegangen ved ”Maud College”. Ekspedisjonen var i så måte en av de
fremste utdanningsinstitusjonene i norsk vitenskapshistorie.
Kanskje viktigst av samtlige fremskritt demonstrerte ekspedisjonen at det var mulig å utføre
eksakt vitenskap i polarområdene.
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2 Polarskipet ”Maud” og dets
vitenskapelige forutsetninger
Fridtjof Nansen mente etter ”Fram”-ferden i 1896 at polarforskningen måtte fokusere på mer
enn flaggplanting.115 Den neste generasjonen polfarere måtte fokusere på en vitenskapelig
”udforskning af det ukjendte”.116 For å komme til det ukjente trengte man riktig transport.
Nansen forkastet bruken av sleder både fordi det begrenset muligheten for transport av utstyr,
men viktigst fordi:
”Vi blir ikke klokere når det gjelder dybden av havet som er krysset eller om
strømmen der og de fysiske tilstandene i vannlagene – ja, ikke engang selve isen som
man reiser over, kan man måle og undersøke ordentlig”117
Nansen anså skipet som overlegent alt annet i både logistikk og fremkommelighet. Med et
innefrosset skip i drivisen kom man i direkte nærhet til feltområdet. I drivisen kunne skipet
fungere som en base for grundige og systematiske observasjoner i havet, i luften og på isen,
over lengre tid. Sverdrup delte Nansens syn, spesielt angående sledenes mangelfullhet.118
Sleder kunne ikke bidra til oseanografisk utforskning. Selv om ”Maud”-ekspedisjonen
opplevde problemer med å drive som planlagt, var Sverdrup i etterkant fortsatt sikker på at
skip utgjorde en fordel:
”Fra et oseanografisk standpunkt vil det være meget å beklage om så blir tilfelle, for
en driftekspedisjon vil fremfor nogen annen by store muligheter for fortsatt
oseanografisk arbeide innenfor de arktiske strøk – til gavn for oseanografien i sin
almindelighet.”119
En viktig forutsetning for oseanografisk forskning er et godt utrustet ekspedisjonsskip. Det
holdt imidlertid ikke alene med et velutstyrt skip. Et skip innefrosset i drivisen måtte ha helt
spesielle egenskaper under press. Inntil ”Maud”-ekspedisjonen var det få skip som hadde tålt
drivisens trykk slik som ”Fram”. Med ”Fram” skapte Colin Archer en helt spesiell tradisjon,
som ble videreført med Christian Jensens ”Maud”.
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”[...] for a strong ship, frozen fast in the solid ice, drifting slowly across the deep sea,
offers in several respects advantages for the most delicate oceanographical
investigations, such as are to be found nowhere else”.120
Formålet med denne delen er å analysere og diskutere hvordan spesialkonstruerte skip var en
forutsetning til å drive med polar oseanografisk forskning i drivisen. Det belyses særlig
hvilke egenskaper ved et skip som kreves for å utføre forskning under slike ekstreme forhold.
Sagt på en annen måte – på hvilken måte var polarskipet ”Maud” en forutsetning for
forskningen i drivisen i årene 1922-1925?

Forskningsfartøy
”Maud” var på lik linje med ”Fram” et polarskip spesialkonstruert for visse oppgaver. I så
måte skiller de begge seg fra ”Gjøa” i en polarhistorisk sammenheng. Historikeren Roald
Berg omtaler ”Maud” som et forskningsfartøy121, Friedman viser til skipet som ”et flytende
laboratorium”, og det samme er sagt om ”Fram”. At skip var og er viktige i havforskning er
åpenbart, men vanlige skip var ikke tilstrekkelige. Henrik Mohn og Georg Ossian Sars
understreket overfor myndighetene på 1870-tallet hvor viktig det faktisk var med et godt
utrustet skip. Forskning krevde forskningsfartøy. Slike skip ville gjøre det mulig for
vitenskapsmenn å utføre observasjoner og registreringer på deres premisser og var på mange
måter det viktigste vitenskapelige instrumentet i oseanografisk forskning.
Richard Sorrenson argumenterte i 1996 for at ekspedisjonsskip ikke kunne ses som
transportmidler alene, men måtte også behandles som vitenskapelige instrumenter.122
Hovedpoenget til Sorrensons er hvordan skip begynte å fungere som instrumenter i
innsamlingen av geografisk informasjon. Antony Adler har sett på hvordan vitenskapen
gradvis tok større og større plass ombord i marinens skip utover 1800-tallet. De
vitenskapelige fremskrittene på 1800-tallet gjorde utslag i hvordan man organiserte skip med
hensyn til vitenskap. Skipene gikk fra å være transportmidler til å bli såkalte ”flytende
laboratorier”. Ifølge Alder fikk man det første spesialbygde skipet for oseanografisk
forskning i 1882:
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”The first ship specifically buildt for oceanographic research, rather than modified to
serve it, the U. S. Fish Commision steamer Albatross (1882-1921(, was also the first
U. S. government vessel to be equipped with electric lightning”.123
At forskningsskip ble utstyrt med elektrisk belysning hadde positiv innvirkning på arbeidet. I
likhet med ”Albatross” hadde også ”Fram” og ”Maud” elektrisk lys. Dette gjorde det mulig å
jobbe om natten og utnytte tiden mest mulig.
Utover 1700-tallet hadde naturforskere fått disponere egne rom til forskning, men dette gikk
sjeldent på bekostning av maritime interesser.124 Denne utviklingen førte likevel til at skip
utviklet seg til ”spaces for doing science”.125
I forkant av annen ”Fram”-ferd ble skipet utvidet for å romme et større mannskap enn hva
Nansen hadde hatt med. Mannskapsøkningen skyldtes antall vitenskapsmenn. Det ble bygd et
nytt, øvre dekk mellom maskinrommet og baugen. Under dette ble det plass for flere lugarer
tilskrevet vitenskapsmennene. Med de nye forskningsskipene kunne ”the work of the landbased laboratory could be conducted at sea in much the same way”.126 Ved å gå i detaljene på
”Maud” vil jeg vise hvordan Sverdrup og Malmgren kunne utføre laboratorieforskning i
drivisen ved hjelp av et forskningsskip som ”Maud”.
”Ship as a laboratory where elements of the external world were made to yield
knowledge by being severed from the field and brought into scientific spaces of the
vessel. In the late nineteenth and early twentieth centuries, ships also came to serve as
mobile marine observatories, extending the work of coastal marine stations and
allowing the observartion of magnetic or meteorological conditions at sea.”127
I diskusjonen om hvordan ”Maud” var en forutsetning for det vitenskapelige arbeidet ses
skipet som et forskningsinstrument og en vitenskapelig base. Kort sagt – ”a place for doing
science”.
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Bygging og konstruksjon
Sett med dagens øyne kan det synes som en selvfølge og en forutsetning for suksess at man
prioriterte å bygge egne spesialkonstruerte polarskip. Dette var imidlertid langt fra gitt i tidlig
polarforskning. Særlig i England ble marinens skip brukt i geografisk utforskning.
Krigsskipene var robuste og solide med forsterkede spanter sammenlignet med vanlige
handelsskip, men var likevel fortsatt krigsskip, og ikke polarskip. På John Franklins
ekspedisjon i 1845 var de to skipene ,”Terror” og ”Erebus”, slike forsterkede marineskip.
Ekspedisjonen endte katastrofalt da begge skip forliste. I andre land var det vanlig at man så
etter forsterkede seilfartøy som hadde blitt brukt i sel- og hvaljakt i ishavsfangsten.128 Det var
slik ”Gjøa” ble en del av norsk polarhistorie. I enkelte andre land var det likevel aktører med
betydelige ressurser som kunne investere i spesialkonstruerte forskningsfartøy tilpasset de
ekstreme forholdene. Da Nansen planla sin ekspedisjonen ble han overrasket over at så få
hadde investert i spesialkonstruerte skip:
”Ja de fleste har ikke engang hatt skuter som først av var bygget for is-navigasjon.
Dette må forbause så meget mer, når man tenker på hvilke summer som er ofret på
utrustningen av enkelte av disse ekspedisjoner”.129
Listen over skip som har forlist etter isskruing er lang. På hver sin sin kant av jorden ble det
amerikanske skipet ”Jeanette” og det britiske skipet ”Endurance” særlig berømt for sine forlis
i drivisen.

Christian Jensen, Colin Archer og byggingen av ”Maud”
Da Amundsen henvendte seg til Christian Jensen i Vollen i Asker, kan man om hans
forestående oppgave bruke idrettsutrykket ”å hoppe etter Wirkola”.130 Colin Archer hadde
konstruert et av de sterkeste skipene i sin tid. Amundsen krevde et like sterkt skip, men med
en litt annen form enn ”Fram”. Ut fra skissene mente Amundsen at skipet kom til å bli det
sterkeste skipet verden hadde sett. Jensen hadde solid utdanning innenfor faget, og var
allerede regnet som en pioner innenfor seilbåtsbygging.131 Han henvendte seg til Colin
Archer. Mannen bak ”Fram” var den med størst kompetanse innenfor spesialkonstruerte
polarskip. Ifølge Jensen kom denne kompetansen godt med i arbeidet – ”He poured out hints
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from his great experience as boat and ship builder, and he never tired of offering suggestions
and giving valuable advice”.132
I drivisen fungerte ikke bare skipet som transportmiddel, men det var også en forskningsbase
og et hjem i flere år. Siden drivisen ikke tillot lengre sledeferder var mannskapet direkte
knyttet til skipet i samtlige år. Det var derfor en forutsetning at skipet ble konstruert slik at
det kunne stå imot press. Ifølge Nansen oppnådde Archer dette ved å konstruere skipets sider
så skrått som mulig, slik at isen ikke fikk fast grep.133 Dette resulterte i et skip med
utradisjonell form, noe Archer etter hvert ble kjent for. Ifølge Gøthe Gøthesen hadde ikke
Archer det samme behovet som andre for å holde seg til oppskriften: ”[...] Archer hadde stor
innsikt, grundighet og fantasi. Og så manglet han helt den ballast som av og til gjør skuta for
stiv.”134
Nansen hadde tidlig forstått at skip som skulle inn i drivisen måtte ha egenskaper som gjorde
at de ble presset opp over isen, og ikke trykket ned under den. Størrelse var i denne
forbindelsen viktig for hvordan skrogets egenskaper ble utnyttet. Et lite skip var betydelig
enklere å manøvrere i isbelagte områder. Amundsen ville bygge videre på dette, men ville
gjøre skipet enda mindre enn ”Fram”.
Selv om ”Maud” i stor grad baserte seg på ”Fram”, ble skipene konstruert forskjellig. I likhet
med Archer måtte også Jensen gå utenom ”oppskriften”:
”The builder would have to rely upon his own experience and judgement when
framing the materials in such a manner, that the greatest possible strenght was
attained without using too great dimensions”135
Når man i ettertid kan hylle Archer og Jensen for sine utradisjonelle og kreative løsninger kan
en lett glemme hvordan mannskapene la livet sitt i hendene til disse. Ville den buede formen
fungere som tenkt? Hvilken risiko løp man ved å ikke konstruere ”Maud” nøyaktig slik
”Fram”? Hvilke tanker hadde mannskapet om disse endringene? Amundsen mente at det aldri
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hadde vært utført et mer omhyggeligere, dyktigere og mer samvittighetsfullt arbeid innenfor
norsk skipsbygging enn det Jensen la ned i ”Maud”.136
Jølle og Drivenes sammenligner ”Fram”-ekspedisjonen med måneferdene fra 1960-tallet hva
gjelder den tids teknologi. På samme måte som Neil Armstrong, Buzz Aldrin og Michael
Collins måtte stole på at ingeniørene ved NASA hadde gjort en nøye jobb for at ”Apollo 11”
skulle tåle påkjenningene, måtte Nansen og Amundsen stole på arbeidene til Archer og
Jensen. Mannskapet på romfergen ”Challenger” la livet sitt i andres hender for å nå målet sitt.
Sistnevntes ulykke kan tjene som et eksempel på hvor små marginer det er for at noe galt skal
skje – det være seg en polarekspedisjon eller en ekspedisjon til verdensrommet.

Konstruksjon
I byggingen av ”Fram” hadde Nansen og Archer jevnlig kontrakt angående detaljer for
utformingen og hvilke materialer som var best egnet. Også Amundsen var klar på hvordan
han ønsket at det nye polarskipet skulle være.137 Han mente ”Fram” stakk for dypt, og var
noe han ville endre med ”Maud”.138 Sammen med Jensen kom han frem til at skipet derfor
måtte konstrueres ulikt ”Fram” i både lengde og bredde.139 Til tross for slike forskjeller var
målet å oppnå samme egenskaper som forgjengeren. Prinsippene bak ”Fram” baserte seg på
et dobbelt hensyn:
”1)at skrogets form blir slik at det kommer til å fremby en så lite sårbar skive som
mulig for isens angrep, og 2) at det i konstruktivt henseende blir bygd så solid at det
vil være i stand til å motstå det størst mulige trykk utenfra i hvilken som helst
retning”. 140
Ifølge Amundsen stakk ”Maud” tilfredsstillende dypt – Helmer Hanssen mente derimot at at
skipet stakk for dypt, og at dette kunne bli problematisk.141
Skipets bredde var som nevnt forskjellig fra ”Fram” som ga skipet en mer halvsirklet form.
Dette ble gjort for å gjøre det enklere å bli presset opp ved skruing. Suksessen ved en slik
skipsform hadde nettopp blitt bevist med ”Fram”, og var i så måte et viktig resultat ved
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ekspedisjonen.142 ”Maud” skulle bli både kortere og bredere enn ”Fram”. Fordelene med et
slikt skip var flere: 1) det var enklere å manøvrere, 2) det ble enklere å konstruere det sterkest
mulig, og 3) et kompakt skip ville stå mot trykket under isskruing bedre.
Selv om Nansen hadde forsøkt å gjøre ”Fram” så lett som mulig, fant Amundsen skipet for
tungt. Han var derfor særlig opptatt av å redusere ”Maud”s vekt til det ytterste. Skipets vekt
hadde nemlig innvirkning på egenskapene under press. Et lettere skip ville enklere bli løftet
opp. Med hensyn til vektreduksjon var valg av materiale essensielt. Å finne passende
materiale var bare én oppgave – å sette det sammen på en effektiv måte var resten.143 Det var
viktig å unngå tverrved144, samt være oppmerksom på tømmerets sammenføyninger,
vekslinger og fester. Erfaringen tilsa at den mest effektive måten å sette sammen tømmeret på
var å nagle det fast på langs og på tvers over hele skipet. Ytterligere vektreduksjon ble
oppnådd ved å utstyre ”Maud” med bare to lag.145 Det ytterste laget – isforhudningen – var av
dimensjonene 2 ¾ tommer, likt fordel av eik og greenheart. Under dette var det en
eikeforhudning litt tykkere enn den ”Fram” hadde. På sin side hadde ”Fram” fått tre lag.
Jensen videreutviklet Archers allerede nyskapende konstruksjon ved å oppnå en
vektreduksjon på om lag 20 tonn. Dette ga også ”Maud” en mer halvsirklet form enn ”Fram”.
Skip med slike skrog var ikke særlig gode sjøfartøy. Formen åpnet for rulling på åpent hav.
For å forhindre rulling og sideveis drift blir skip konstruert med en kjøl. Dette er en
konstruksjonsdel i midtlinjen av skipets bunn.146 Kjølen på ”Maud” var av to lengder med
dimensjonene 14” x 14”.147 I Seattle ble det i løpet av 1921/1922 satt på en ytterligere kjøl av
dimensjonene 12” x 24”. Denne ble bare såvidt festet, fordi meningen var at den skulle sitte
fast så lenge skipet var under seilas, men så falle av i det skipet gikk inn i drivisen.
På innsiden ble skipet konstruert med forsterkede spanter. Dette er bjelker som strekker seg
fra kjølen og oppover langs skipssiden. Deres oppgave er å stive av skroget og sikre at skipet
beholder sin fasong tverrskips.148 Spantene på ”Maud” var ifølge Jensen en original
konstruksjon. At Archer og Jensen i slike tilfeller gikk sine egne veier fremfor å bruke
standardteknikker, viste seg i ettertid å være en stor suksess. I byggingen av ”Fram” ble lagt
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ned omfattende arbeid for å få langsidene så motstandsdyktige som mulig.149 Det var
langsidene som, bortsett fra akterenden med ror og propell, var mest utsatt under isskruing.
Hovedsakelig bestod langsidene av større lengder med furu.150 Tømmeret ble plassert lagvis
og festet til hverandre to og tre. Samtlige langskipsbjelker ble festet både horisontalt og
vertikalt. Med et svakt skrog risikerte man i verste fall at sidene ble trykket inn og bunnen
opp. Jensens spanter var av dimensjonene 12” x 12” ved kjølen og mellomdekket, og 12” x
8” ved hoveddekket. Også i denne delen fravek Jensen fra Archers konstruksjon ved å bolte
spantene sammen i tre lag, i motsetning til to lag på ”Fram”. Ifølge Jensen ble dette gjort for
å unngå tverrved, samtidig som det gjorde at skjøtene i tømmeret ble bedre fordelt. I dag har
man dessverre ikke muligheten til å studere det omfattende nettverket av spanter og støtter
som ”Maud” hadde. Om man imidlertid står på innsiden av ”Fram” kan en se hvordan skipet
på innsiden minner om et spindelvev. Over spantene på treskip finner man skipets kjølsvin
som skal bidra til å forsterke kjølen. ”Maud”s kjølsvin ble laget av furu og bestod av to lag av
dimensjonene 13” og og 14”.151
Til tross for Jensens nøye og detaljerte arbeid var det én tydelig svakhet ved konstruksjonen
som truet det hele. Skipets totale styrke ble satt i fare av en propell- og rørbrønn akterut.
Nansens erfaring med ishavsskuter hadde lært ham at isen gjorde lettest skade ved
akterenden, og ved da å knekke roret. Om ror og propell var i fare, kunne man derfor på både
”Fram” og ”Maud” heise dem opp. Brønnen utgjorte dermed et hulrom i en ellers tett
konstruksjon, og det kunne derfor bare brukes halve spanter der denne var plassert. Jensen
var likevel ikke bekymret for at påkjenningene på brønnen skulle bli for stor.152
På grunn av et stort overheng til baugen mente Jensen det var nødvendig å bygge
innerstevnen ekstra solid. Tanken bak et stort overheng var at baugen ikke skulle nå isen
direkte, men bli presset opp og trykke isen innunder seg.153 En annen fordel med en slik baug
var ifølge Amundsen at skipet dermed rugget framover mellom isflakene.154
Med denne tekniske gjennomgangen har jeg siktet etter å gi et bilde av de viktigste delene av
”Maud”s kompliserte konstruksjon. Det har også vært intensjonen å vise hvordan skipet
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lignet ”Fram”, men samtidig å påpeke hvordan Jensen videreutviklet skipstypen som ble
personifisert av Colin Archer og i tillegg vise forskjellene i planlegging med hensyn til
skipstype. ”Maud” ble bygget med hensyn til spesielt to ting: 1) et rundt skrog for å bli
presset opp på isen ved isskruing, og 2) bygd så solid som mulig for å kunne tåle press fra
alle kanter. Energien fra et utvendig press skulle dermed ikke bare bli påført på én side, men
fordele seg på begge sider slik at trykket ble jevnt fordelt.

Øvrig om skipet
På dekk ble det bygget et dekkshus som rommet ti lugarer og en salong. Under dette var
maskinrommet. Mannskapet hadde hver sin enkeltlugar som i utgangspunktet var identisk
innredet med et skrivebord, vaskeservant og en enkeltkøye. Mannskapet fikk forøvrig også
muligheten til selv å innrede lugarene.155 ”Fram” hadde på sin side flere dobbeltlugarer. Et
tiltakende problem ved lugarene den første vinteren var at veggene var svært fuktige. Idet
skipet frøs fast, og isen la seg rundt skroget, ble ytterveggene kjølige. Fuktigheten skyldtes
skipets varme på innsiden, som i kontakt med de nedkjølte veggene skapte kondens. Dette ble
til vann som frøs til is på gulvet. Ifølge Sverdrup var dette et vanlig problem.156 Slike forhold
kunne ikke være gode forutsetninger for forskning over flere år. For det første tærte
fuktigheten på skipets materialer, samtidig som stadig ishakking neppe var bra for gulvet. I
tillegg var dette svært unødvendig bruk av tid og krefter. Attpåtil må det ha vært svært
ubehagelig å våkne opp til isbelagte gulv og vegger.
Løsningen på problemet ble et varmluftsannlegg.157 Dette fungerte ved at flere mindre rør ble
ført fra en ovn i maskinrommet opp til oppholdsrommet. Lugarene holdt seg tørre, og
ventilasjonen bedret seg. Bruken av varmluftsanlegget viser imidlertid hvor små marginer det
er for at noe går galt. I januar 1923 erfarte mannskapet at samtlige hadde unormal sterk
hodepine.158 Ovnen til anlegget sluttet å fungere, samtidig som det hadde lagt seg is over
pipen. Eksosen fra maskinrommet kom dermed inn i salongen. Dette var svært kritisk, og
kunne tatt livet av samtlige. Til tross for slike uhell viser monteringen av anlegget hvordan
ekspedisjonen klarte å tilpasse seg uventede situasjoner.
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I motorrommet var det forøvrig en oljemotor av 240 hestekrefter av typen Bolinder. Skipet
kunne gjør opp mot 8 knop uten last, og 7 med. I tillegg til denne motoren var det en mindre
motor på 15 hestekrefter drevet av råolje. Denne ble brukt til å heve ankeret og ble senere tatt
i bruk i forbindelse med drageflyvninger.

Seilingen av ”Maud”
Som forventet gikk formen på bekostning av seilingsegenskapene. Skipet var bygget for isen,
og det var der det skulle ha sine styrker. At skipet rullet kraftig under seilas, var derfor ikke
overraskende. Av mannskapet i 1918 hadde Amundsen, Wisting, Hanssen, Rønne og
Sundbeck erfart hvordan ”Fram” oppførte seg på åpent hav. Deler av mannskapet hadde
derfor erfaring med de utfordringer slik seilas representerte. Ifølge Hanssen rullet skipet
allerede langs norskekysten i 1918.159 Denne betraktningen ble forøvrig delt av Wisting.
”Maud” rullet ifølge Wisting faktisk ti ganger verre enn ”Fram”.160 Seilingen krevde derfor at
samtlige deltok i arbeidet. Dette gikk på bekostning av det vitenskapelige arbeidet, men var
samtidig av absolutt nødvendighet.
Manøvrering i områder med løse flak og åpne råker var svært krevende. Sikten måtte for det
første være klar, noe som ble vanskeligjort av tåke:
”I taake vil ma ganske sikkert løpe ind i en blindgate før eller senere, kanske slik at
man efterpaa faar de største vanskeligheter med at komme ut igjen, taper kostbar tid
og brænder olje til ingen nytte”.161
Man kunne ikke risikere krevende omveier. Skipet kunne i verste fall fryse fast for tidlig, og
allerede slik ødelegge driften. Til tross for god erfaring til sjøs mente Amundsen at ”Maud”
var et skip som krevde inngående kjennskap i å manøvrere i slike områder.162 Dahl på sin
side mente at selv om skipet var ustabilt på roret, var det meget manøverdyktig.163
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Egenskaper under press
Den første isskruingen inntraff 8. september 1922164, og var ifølge Sverdrup uskyldig.165
Ifølge Wisting var den likevel kraftig og førte til at skipet ble skrudd to fot opp. Skipet
presset et isflak under som det ble liggende fast til i nær 13 måneder. Episoden illustrerer
hvordan skipet tidlig demonstrerte sine egenskaper. I forbindelse med ”Fram” hadde Nansen
sett for seg innfrysningen på følgende måte:
”Så velger man sitt sted og fortöier godt mellem hensiktsmessige isflak, og lar så isen
skru sig sammen om det så meget – jo mer, dess bedre; skibet vil kunne løftes derved
og vil komme til å sitte fast”.166
Måten ”Maud” frøs fast var ikke etter Nansens beregninger. Nyisen mellom et større flak like
ved ”Maud” og et oppstykket isflak på babord side forskjøv seg i forhold til hverandre.167
Sverdrup skriver i dagboken sin at nyisen på babord side samtidig ble presset sammen og
dannet en ”ryddig haug”.168 Roret ble dermed heist opp noen timer senere.169 To dager senere
kunne man se at skipet var blitt presset opp.
I slutten av september i 1922 ble skipet utsatt for kraftig press. Sverdrup skriver i dagboken
om et kraftig trykk rett mot skutesiden.170 Først møtte skipet et stort isflak som la seg rett mot
skutesiden. Både forut og akterut ble det dannet skrugarder. Ved skutesiden ble isen videre
trykket ned under skuta. Sverdrup beskriver i dagboken situasjonen som ”morsom” fordi den
demonstrerte skipets egenskaper under press.171 Skipet ble presset 26 tommer akterut, 22
tommer forut, og fikk en slagside172 på 3-4 grader styrbord. Midtskips på babord side ble
skipet løftet 33 tommer. Ifølge Sverdrup klarte skipet seg ”glimrende”.173 Dette viste seg å bli
den siste kraftige skruingen på flere måneder. Omgivelsene rundt skipet forble nærmest
uforandret gjennom hele vinteren 1922/1923. At skipet dermed klarte å ligge noenlunde
stabilt over lengre tid var fordelaktig for forskningen. I denne perioden ble det tydelig hvilke
vitenskapelige fordeler det lå bak en driftekspedisjon.

164

I Oscar Wistings bok 16 år med Roald Amundsen: fra pol til pol er hendelsen datert til 8. august. Siden Wistings dagbok
først går fra 1923 finner jeg det mest troverdig å bruke Sverdrups dato, da Sverdrup førte dette i sin dagbok.
165
”Sverdrup dagbok 252 I”, 8. september 1922, s. 41
166
Nansen, Fram over Polhavet D: 1, s. 23.
167
”Sverdrup dagbok 252 I”, 8. september 1922, s. 41.
168
Ibid., 8. september 1922, s. 41.
169
Ibid., 8. september 1922, s. 41.
170
Ibid., 26. september 1922, s. 50.
171
Ibid., 26. september 1922, s. 51.
172
Slagside er når skipet heller betydelig mer til en av sidene
173
”Sverdrup dagbok 252I”, 26. september 1922, s. 51.

40

I april 1923 erfarte mannskapet den uforutsigbare karakteren til drivisen. Den 4. april brøt
isen opp, og det åpnet seg en sprekk skrått midtskips på babord side. Instrumentene ble raskt
tatt ombord, før hundene ble sikret. Når det gjelder skildringen av slike episoder som nevnt
her, er det en tydelig forskjell mellom Sverdrup og Wistings skrivemåter. Gjennomgående er
Wistings beskrivelser mer nøkterne sammenlignet med Sverdrups mer dramatiske.
Høsten 1923 var preget av flere episoder med isskruing, der spesielt to utpekte seg. Wisting
skriver i sin dagbok at han natt til søndag 28. oktober ble purret av Dahl på grunn av
bevegelse i isen.174 Bevegelsen skyldtes at isen hadde sprukket opp og lagd en sprekk, som i
tillegg skilte skipet og hundehuset på isen. Ved siden av å sikre hundene, var det viktig å
sikre instrumentene. Sverdrup skriver at strømmålerne heldigvis ikke var i bruk på dette
tidspunktet.175 Hjelpeløsheten til en slik type ekspedisjon under isskruing ble tydeliggjort –
”vi kunde bare staa og se paa skuespillet”.176 Annet enn å sikre instrumenter eller forberede
en eventuell evakuering var det svært lite mannskapet kunne gjøre i slike situasjoner. Presset
kom hovedsakelig i form av en skrugard på 5 meters høyede. Skipet ble presset akterover
samtidig som isen brakk og la seg mot rorstevnen. Baugen ble løftet opp, og isen ble lagt
under skipet. Ut fra skipets form og lengde kunne det ikke blitt utsatt for et farligere press.177
På grunn av konstruksjonen ble ”Maud” svingt 90 grader rundt fordi presset kom på babord
side. Isflakene rundt ble også denne gangen skjøvet under skipet. I både Wisting og
Sverdrups dagbøker er det enighet at skipets egenskaper særlig denne dagen kom til nytte.
For det vitenskapelige arbeidet var slike episoder svært hemmende. Ikke bare var det i
utgangspunktet risikabelt å ha instrumenter på isen; også ferdsel var risikabelt.
31. oktober 1923 ble skipet igjen påført skruing. ”Maud” bestod det som av Wisting er
beskrevet som en forferdelig styrkeprøve.178 Presset kom både akterut og i baugen, slik at
langsidene ble utsatt for trykk.179 Ved de første episodene med isskruing hadde isen lagt seg
under skipet. Dette lot imidlertid vente på seg. Skipets egenskaper ble ikke utnyttet fordi isen
la press på både ror- og akterstevnen samtidig. Jensen hadde som nevnt, understreket at
rorstevnen var skipets svakeste ledd. Akterstevnen ble hevet 4 fot. Først etter at presset avtok,
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gjorde skipets egenskaper seg gjeldende. Skipet gjentok nærmest den samme bevegelsen som
28. oktober, og svingte seg rundt. Ifølge Sverdrup ble isen presset under skipet og tok
sannsynligvis tak i kjølen satt på i Seattle.180 Det hele resulterte i en slagside på 14 grader,
som etter litt rettet seg opp.
Skruingene høsten 1923 var svært kraftige. Skipet fikk trykk både langskips og tverrskips,
men bestod prøvene. Isen ble trykket under og skrudde skipet opp. Skruingene viste
imidlertid at skipet ikke var usårbart. I maskinrommet ble det oppdaget en liten lekkasje.
Skipet tok inn vann samme sted 10. september 1924, men ved bruk av pumper var det ikke
kritisk.181 De få skruingene i 1922 var ikke i nærheten av disse.
Den 7. mai 1924 skrudde det voldsomt i drivisen. Et stykke nyis på babord side kom mot
skipet, og ”det saa stygt ut”.182 Skrugarden som kom mot skipet var høyere enn selve
skipsrekken. På grunn av dennes høyde ville det være kritisk om den veltet på dekk. Isen tok
imidlertid en annen retning, slik at skipet igjen ble presset rundt, og fikk baugen mot sør.183
Skruingen påførte en slagside på ca. 7 grader sammenlignet med de 4 gradene tidligere.184
Skipet ble liggende slik at kunne gå rett ned på isen fra styrbord side. En stilling man kan si
var lite ideell for forskning.
En av de mest kritiske skruingene inntraff 22. juni 1924. I dagboken skriver Sverdrup at
mannskapet aldri før hadde vært så nær ved å forlate skuten.185 Et isflak hadde siden mai
ligget inntil skuten på styrbord side samtidig som babord side var klar av is. Dette skapte et
skip i ubalanse med stor vekt på styrbord side. På denne måten frarøvet isen skipets
egenskaper.186 Skipet fikk en slagside på hele 23 grader der skipsrekken kun var én fot over
vannlinjen. Bevegelsene startet rundt 01.30 natt til søndag og sluttet rundt 05.00. Etter dette
rettet skipet seg opp igjen.
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Mannskapets psykiske belastning i slike situasjoner kan ikke overses. Lydene av skipet under
press er beskrevet som børseskudd på nært hold.187 Slike inntrykk var veldokumenterte i
ekspedisjonsberetninger og bidro nok til å skape et eventyrlig bilde. Nansens beskrivelser av
isskruing var særlig velformulerte og dramatiske. Han beskrev det hele som et ”veldig
skuespill” der han ”stod ansikt til ansikt med jetter”.188 Sterke ord som ”jordskjelv” og
”tordnende” ble brukt for å formidle hvordan skipet ble ristet og rokket fra alle kanter. Slike
episoder var uansett utvilsomt svært dramatiske.

Selv om Jensen og mannskapet i utgangspunktet var trygge på at skuten skulle tåle ispress,
var muligheten for forlis stor. Det ble derfor lagt ned mye arbeid i å forberede et eventuelt tap
av ”Maud”.189 Dette bestod i utgangspunktet av:
[...] et let praktisk reiseutstyr. Tre sterke sleder med alt hvad trengs, deriblandt en stor
seilduksbaat staar pakket paa dækket. Resultaterne av alle observationer er indført i
smaa notisböker, klare til at tas med”.190
Særlig to skip har i ettertid blitt kjent for sine forlis i drivisen. Konsekvensene var forskjellige
for mannskapene på ”Jeanette” og ”Endurance”. Kun de som søkte etter hjelp overlevde
George Washington DeLongs ekspedisjon, mens samtlige overlevde Ernest Shackletons
ekspedisjon med ”Endurance”. Tap av skipet midt i Polhavet ville ikke bare være
ødeleggende for det vitenskapelige arbeidet, det ville nok også bety mannskapets død. Det
manglet ikke på tilfell der vandring på isen hadde resultert i dødsfall. Paul Knudsen og Peter
Tessems ulykksalige avskjed satt nok friskt i enkeltes minner.
Isskruing representerte den største faren for forlis. Samtidig var en eventuell brann
totalødeleggende. På andre ”Fram”-ferd oppstod det brann, og ifølge Atle Næss kunne denne
raskt spolert alt.191 ”Maud” var lastet med dynamitt som skulle brukes til å sprenge skipet
løst. Kjemikalier var også et risikomoment ved brann. Til skipets filmfremviser ble det brukt
lettantennelige nitratfilmer, som kunne selvantenne ved 40°C. Som et sikkerhetstiltak ble det
laget brannstasjoner på isen med pumper. Fra 5. januar 1923 ble det også bestemt at vakten
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hver andre time skulle sjekke arbeidet som var utført, og kontrollere at det ikke var
brannfare.192 Det var ifølge Sverdrup også brannslukningsapparatet overalt ombord.193

Det primære fremkomstmiddelet ved tap av skipet var hundesleder. Ifølge Sverdrup var den
russiske kolymassleden den beste typen ekspedisjonen hadde kjennskap til.194 Dette var den
mest brukte sleden i områder ekspedisjonen befant seg. Den var både lett og solid og passet
derfor til bruk i ulendt terreng på isen.
”Der findes ikke beslag paa dem og der er ikke anvendt en nagle i dem, de er surret
sammen med remmer, og dette gir dem en stor elasticitet, saa de gir efter og føier sig
efter ujevnheter paa en glimrende maate”.195
Sledene ble bygget ombord av Wisting, og ”sterkere slæder til bruk i styg is end de Wisting
gjorde færdige, tror jeg ikke man kan finde, men allikevel veiet de uten pressing bare 28
kg”.196 Mulighetene til å lage utstyrt underveis hadde sine fordeler. Man slapp blant annet å
måtte bruke tid på å tilpasse standardsleder. Ekspedisjonens nødsleder ble utstyrt med
kompass, instrumenter og tabeller. Underveis ble sledene jevnlig oppdatert med utstyr. Ved
siden av sledene stod det klart et utvalg av hermetikk, kjeks, tørrmelk, sjokolade og bensin
som raskt kunne bringes med.197
For å trekke sledene hadde ekspedisjonen med et betydelig antall hunder. Hundestell var
derfor en del av hverdagsrutinen ombord. Dahl så på seg selv som ”bikkjehateren Dahl”, og
understreket ofte at at han stadig irriterte seg over disse ”drittbikkjene”, som ”forvandlet
”Maud” fra en yacht til et flytende grisehus”.198 Det var en utfordring å ha hundene stående
på dekk fordi det krevde ekstra arbeid av nattevakten. Hundene lagde mye bråk, noe som ble
enda verre da de ble satt på isen.199 De angrep også hverandre med enkelte dødelige utfall. I
juni 1924 ble det bygget en taubane fra skipet ned til isen som hundene kunne flyttes med.
Denne fungerte ifølge Sverdrup utmerket.200
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Kort sagt var mannskapet forberedt på alvorlige situasjoner. De tre sledene var utstyrt med
proviant og utstyr for 8 menn og 16 hunder for 40 dager.201 Dette inkluderte soveposer og
telt. Med slike forberedelser kunne skuten forlates på kortest mulig varsel.

Forskning ombord og på isen
På grunn av sin konstruksjon kunne ”Maud” brukes som en flytende vitenskapelig base i
drivisen i 1922-1925. Det vitenskapelige arbeidet ble delvis utført inne i selve skipet, fra
skipet og i direkte nærhet av det. Videre skal jeg diskutere hvordan de ulike observasjonene
kunne utføres med fokus på selve skipet. Hvilke muligheter, fordeler og ulemper var det
knyttet til en slik organisering av forskning?

Laboratoriet
Under seilas ble lugaren som i drivisen huset skipets laboratorium, brukt som bestikklugar.
Idet ”Maud” frøs fast i drivisen, ble dette rommet innredet til laboratorium, og ble Sverdrup
og Malmgrens arbeidsplass. Laboratoriet utgjorde et rom på 2x2x2 m. I forhold til
laboratoriene de tidligere hadde jobbet i må dette sies å være av beskjeden karakter, men
ifølge Sverdrup klarte de å utnytte det maksimalt.202 Det ble jevnlig oppgradert underveis:
”Laboratoriet er nu omtrent i fuld orden. Syvertsen har laget hylder, saa vegplassen er nyttet
fyllt ut”.203
En stor del av arbeidet i laboratoriet bestod av kjemiske undersøkelser av, men også til,
forbedring og testing av enkelte instrumenter. Etter at vannprøvene var hentet, ble de tømt i
laboratoriet. På grunn av lave temperaturer var dette en oppgave som måtte gjøres innendørs.
Arbeidsmulighetene utviklet seg stadig. En nyvinning var at man kunne foreta direkte
avlesninger innendørs av instrumenter plassert utendørs. Dahl viste seg å være en dyktig
mann bak slike gjennombrudd. I forbindelse med Sverdrups temperaturundersøkelser av
bakken og i luften konstruerte Dahl flere termoelementer.204 Disse ble gravd ned på avstand
av skipet med ledninger som strakk seg tilbake til laboratoriet. For å lese av målingene
201

Sverdrup, ”General Report of the Expedition”, vol. 1, nr. 2, i Harald Ulrik Sverdrup (red.), The Norwegian North Polar
Expedition with the Maud 1918-1925. Scientific Results. Vol. Ia, Special reports. (Bergen: John Griegs boktrykkeri, 1933):
1-22, s. 13.
202
Sverdrup, Tre aar i isen med Maud, s. 31.
203
”Sverdrup dagbok 252 I”, 28. august 1922, s. 34.
204
Termoelement – seriekobling av ledningstråder som danner en strømkrets. kan brukes som føler eller sensor for
temperaturmåling.

45

konstruerte Dahl et galvanometer av en vekkeklokke. I stormasten ble det plassert elektriske
termometre som målte temperaturen. Fra termometrene gikk det ledninger inn i laboratoriet
til en måleinstrument. Mannskapet kunne dermed sjekke temperaturen utenfor inne i
laboratoriet.
Som nevnt ble enkelte lugarer fuktige om vinteren. I laboratoriet var det store utfordringer
knyttet til fuktige vegger og isbelagte gulv. Dette skyldtes at laboratoriet var plassert i et av
dekkshusets hjørner. Det ble dermed utsatt for kulde fra to sider. Før varmeanlegget ble
montert måtte det stadig vekk hakkes ut is. Etter installasjonen av varmeanlegget skrev
Sverdrup i dagboken om en betraktelig forbedring av arbeidsforhold.205 Et isbelagt
laboratorium var noe annerledes enn de forholdene Sverdrup hadde hatt i Leipzig.
Instrumenter og vannprøver måtte stadig sikres i laboratoriet. Da skipet fikk slagside i
september 1923 skriver Sverdrup i dagboken at det i etterkant ble satt i gang storopprydning
for å få rommet i ”mønstergyldig stand”.206 Alt overflødig ble ryddet vekk, og bøkene fikk en
ny organisering. Dette var helt nødvendig ettersom nyvinningene og deres ledninger utfordret
rommets beskjedne størrelse, som etter hvert lignet ”en ren elektrisk sentral”.207

Vitenskapen rundt skipet
Ved siden av å være en dyktig instrumentmaker var Dahl også en habil tegner.
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Dahls skisse illustrerer hvordan skipet og områdene ble utnyttet i vitenskapelig sammenheng.
Skissen viser også de vitenskapelige fordelene man fikk med et skip i drivisen. Med en
drivende forskningsbase i drivisen hadde man forutsetninger for å utføre en rekke forskjellige
observasjoner. I så måte var ”Maud” ”the latest state-of-the-art sea going laboratory”.208
Uten å gå for detaljert inn på de andre forskningsoppgavene vil jeg kort vise til hva som
kunne bli utført fra et skip som drev med isen. Med en skrape kunne man ta opp prøver av
havbunnen for analyse. Plankton kunne samles inn ved bruk av en spesiell type håv. Som
skissen viser ble strømmålere heist ned gjennom isen – denne oppgaven skal diskuteres
inngående i kapittel 3. Det samme gjelder ”sleden” som ble brukt til å måle tidevannet med,
og vannhenterne som ble brukt til å hente opp prøver. Drager ble utstyrt med meteorologiske
instrumenter for målinger av temperatur i høyden. Også ballonger ble tatt i bruk for å måle
styrke og retning av vinden, samt luftfuktighet. Fra taket på skuten kunne man også måle
solaktivitet.
På avstand ble det bygget en rekke observatorier av is, som ifølge Sverdrup minnet om en
landsby.209 Å kunne utnytte de omkringliggende områdene var viktig av flere grunner. For
det første var det trangt ombord, og for det andre ble enkelte instrumenter forstyrret av
skuten. Slik praksis var allerede rutine på norske ekspedisjoner. Under ”Gjøa”-ekspedisjonen
ble det bygget en slik landsby med observatorier. Mer avansert var ”Framheim” som ble
etablert i Hvalbukta i Antarktis i 1910. Med utgangspunkt i en tømmerhytte ble det satt opp
flere telt rundt omkring, samt rom under snøen. Arbeidsrommene ble brukt til verktøy,
oppbevaring og hygienepleie.
Det er ikke et fremtredende formål å sammenligne ”Framheim” og landsbyen rundt ”Maud”
da de i hovedsak var forskjellige, og under ulike premisser, men prinsippet med å utnytte
omkringliggende områder er det samme. I ”Krystallpalasset” ved siden av ”Maud” ble det
foretatt magnetiske observasjoner. Veggene bestod av isblokker opp til 18 tommer tykke og
ble sementert med vann og dekket til med seilduk som tak.210 En dørkarm med hengsler og
dør ble frosset fast i inngangen slik at man kunne lukke observatoriet helt. Det ble også
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foretatt målinger av varmetapet ved klar himmel om natten, målinger av luftens elektriske
potensial og isens temperatur. Siden det var laget av is var dette observatoriet sesongbasert,
men det gikk også tapt ved isskruing.

Suksessformel?
Det er ingen tvil om at den noe utradisjonelle formen til ”Fram” og ”Maud” var en
suksessfaktor ved begge ekspedisjonene. ”Fram” viste veien for konstruksjonen av slike
polarskip, og hvilke muligheter et skip med slike egenskaper hadde.
Som nevnt innledningsvis var det svært få ekspedisjonsledere utenfor Norge som faktisk
investerte i slike skip. En som imidlertid gjorde det, var Ernest Shackleton i forbindelse med
sin ”Imperial Trans-Antarctic Expedition” i 1914. Ved Framnæs verft i Norge kjøpte
Shackleton skipet ”Polaris”. I utgangspunktet hadde Amundsens ekspedisjonsleder fra 1897 –
Adrien de Gerlache – bestilt skipet med formål om passasjerfart til Antarktis, men han kunne
ikke betale sin andel da skipet var ferdig.211 Verftet var kjent for sterke skip, og det ble
hevdet at ”Polaris” var et av de sterkeste skipene som var bygget.212 Shackleton døpte om
skipet til ”Endurance”. Ifølge Alfred Lansing var ”Endurance” konstruert slik at skipet på
ethvert punkt hadde et maksimum av motstandskraft – på samme måte som ”Fram” og
”Maud”.213 Også Lansing understreker at ”Endurance” var det sterkeste skipet bygget i Norge
bortsett fra ”Fram” på denne tiden. I drivisen overlevde ikke ”Endurance” lenge. Selv om
skipet muligens var like solid som ”Fram” og ”Maud” manglet skipet den halvrunde fasongen
som var disse skipenes suksessfaktor. ”Endurance” var konstruert for å gå i løs pakkis, og
kunne derfor ikke klemmes fri eller bevege seg innefrosset i drivisen.214
Til tross for at ”Maud” viste gode egenskaper under press, var spesielt Odd Dahl kritisk til å
prise konstruksjonen for mye:
”Man mener fartøyets form må være riktig for å overleve skruinger. Det er riktig nok i
sommerisen, men om vinteren er fartøyet frosset fast i som en del av isen som kan brekke
opp på en så uheldig måte at ingen skrogform hjelper”.215
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Som diskusjonen viser var et spesialkonstruert skip en av de viktigste forutsetningene bak en
av de største forskningsbragdene. Det huset mannskapet, var et laboratorium, og det førte
mannskapet over områder hvor det aldri hadde vært utført tilsvarende forskning.
Det sagt – uten teknisk, praktisk, og vitenskapelig kompetanse innenfor polar oseanografisk
forskning med vekt på observasjoner, bearbeiding og instrumentbruk ville et velegnet skip
ikke vært en suksessfaktor.
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3 Instrumenter og arbeidsmetoder i
drivisen
Utviklingen av mer presise og pålitelige instrumenter var et av Amundsens påskudd da han
samlet støtte til ekspedisjonen tilbake i 1908. Instrumentene som ble brukt i de tidlige fasene
av havforskning, ga unøyaktige målinger. Teknologisk utvikling har derfor vært sentral i
utviklingen av det vi i dag kan definere som oseanografi. Det var som nevnt særlig Nansen
som hadde rettet fokus på instrumentenes manglende presisjon:
”I have now learnt that future investigations in physical oceanography will be of little
or no value if they are not made with a higher degree of accuracy than has generally
been the case hirtherto. In this respect the observations of our expedition form no
exception. This is especially unfortunate as they were made in regions where there
may be little prospect of having them repeated in the immediate future.”216
Nansen fortsatte å understreke fokuset på instrumenter:
”If I could now repeat our work, I should be able (by the improved water-bottles and
thermometres which I have constructed since my return) to determine the temperature
of water-strata with an accuracy of 0,00001 (by the hydrometer of totalt immersion),
and in less time than was spent on our observations. […] The North Polar Basin could
thus in some ways become the best known regions of the Ocean. This ought to be
considered by future expeditions”.217
Dagens oseanografer disponerer et stort utvalg standardinstrumenter. I de tidlige fasene var
situasjonen annerledes. På slutten av 1800-tallet og på begynnelsen av 1900-tallet opplevde
forskere at standardinstrumenter ikke strakk til i ekstreme forhold. Det ble derfor vanlig at
forskerne selv konstruerte og tilpasset instrumenter etter aktuelle forskningsområder. Mange
forskere – som Nansen – gikk svært langt for å oppnå høyest mulig presisjon. Nansen utviklet
blant annet et hydrometer, en vannhenter og andre viktige instrumenter. Også større
produsenter stilte sine instrumenter til disposisjon for både testing og reklame. ”Maud”ekspedisjonens bruk av Nansens instrumenter vil bli diskutert nedenfor.
Som tidligere nevnt, var planlegging og alternative løsninger en viktig suksessfaktor på
polarekspedisjoner. At testing av instrumenter i forkant derfor var en viktig forutsetning fikk
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Amundsen erfare i 1910. Amundsen og oseanografen Schröer oppdaget at termometrene ikke
passet i vannhenterne:
”Det er utrolig: mannen har laget hundrevis av slike instrumenter og riktig, slik at det
ikke falt noen inn på forhånd å se etter om rørene passet. Gudsjelov kan vi reparere
skaden om bord.”218
Frustrasjonen understreker at mulighetene for å videreutvikle utstyr, og eventuelt lage nye i
felten, var en suksessfaktor på slike ekspedisjoner. Dette var en suksessfaktor ved hele
”Maud”-ekspedisjonen, der teknologisk kompetanse, erfaring og instrumentutvikling i
vitenskapelig sammenheng i polarområdene ble perfeksjonert. Ved en rekke anledninger
opplevde ekspedisjonen utfordringer i bruk av instrumenter. Noen av disse utfordringene
kunne, om ikke overvunnet, ført til langt færre interessante resultater.
Instrumentbruk var en grunnleggende forutsetning for forskningen på ”Maud”. Med seg i
1922 hadde ekspedisjonen sin tids mest moderne havforskningsinstrumenter. Dette gjør det
interessant å studere bruken av instrumentene – hvilke utfordringer opplevde forskerne?
Hvorfor måtte man konstruere nye? Formålet med dette kapitelet er å analysere og diskutere
hvordan de viktigste forskningsoppgavene ble utført i drivisen.

Posisjonsbestemmelse av oseanografiske observasjoner
Observasjonsdata uten posisjonsbestemmelse var verdiløse. I drivisen var ”Maud” avskåret
fra å bruke kjente landemerker for å navigere og bestemme sin posisjon. Observasjonenes
posisjon ble bestemt ved astronomiske observasjoner. Arbeidet ble utført med teodolitt og
sekstant. Det ble som regel utført av Sverdrup, men også periodevis av Karl Hansen.
Ekspedisjonen disponerte seks altasimuter (teodolitter) der kun tre ble benyttet. Den største
av disse tre var laget av C. H. G. Olsen til Nansen i forbindelse ”Fram”-ferden. Instrumentet
ble senere disponert av Otto Sverdrup på annen ”Fram”-ferd inntil det ble skadet.
Instrumentet ble reparert og benyttet på ”Maud”. At et slikt instrument ble brukt over lengre
tid understreker hvor kostbare de var. I tillegg ble det også benyttet en mindre altasimut laget
av Hildebrand (omtales som Nr. 4474) i Freiburg, samt en utlånt av Carnegie. Samtlige var
alle av høy kvalitet. I tillegg til dette benyttet man sekstanter og kronometre.
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Det var særlig i navigasjon til sjøs at sekstantene ble benyttet.219 En sekstant er kort sagt et
presisjonsinstrument som brukes hovedsakelig til å måle høydevinkler, dvs. vinkler mellom
horisonten og stjerner. Sekstantene hadde vært med siden 1918 og ble blant annet brukt på
sledeferdene i 1919.220 Fordelen med sekstant var at observasjonene ikke ble særlig forstyrret
av bevegelse.
Da skipet lå i drivisen under stabile forhold ble teodolittene brukt til posisjonsbestemmelse.
Instrumentet har likhetstrekk med sekstanten da den også består av en siktekikkert. Den
måler både horisontale og vertikale vinkler. Allerede her erfarte mannskapet hvordan
instrumenter måtte bearbeides for å virke i de polare områdene. Carnegie-teodolitten viste seg
å være mindre god. Syvertsen modifiserte stativet slik at det kunne brukes på Hildebrandteodolitten, som var et ”deilig” instrument ifølge Sverdrup.221 Å observere stjernene var bare
én del av arbeidet – skipets posisjon måtte deretter regnes ut.

Registrering av tidevannsstrømmer
Måling og registrering av tidevannsstrømmer utgjorde en omfattende del av ekspedisjonens
vitenskapelige arbeid. Formålet med dette var å kartlegge hvor strømmene kom fra og hvor
de endte opp. I forbindelse med tidevannet registrerte ekspedisjonen også dets størrelse. Dette
behandles imidlertid i en egen del senere.
Kartleggingen av tidevannsstrømmene kunne gjøres på en direkte eller en indirekte måte.222
Ingen av disse ga særlig nøyaktige resultater.223 Direktemåling ble utført ved bruk av en
strømmåler. Kombinert med et fast dekke kunne man med en strømmåler registrere
strømmene under havoverflaten.224 Uten fast dekke var imidlertid slike instrumenter til liten
nytte. På åpent hav benyttet man den indirekte metoden som baserte seg på en kjemisk
analyse av en aktuell vannprøve. Sverdrup benyttet seg av begge metodene i perioden 19221925. Med to uavhengige metoder fikk man et sammenligningsgrunnlag.
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Ekspedisjonen brukte de første månedene den utbredte måleren til Vagn Walfrid Ekman. Den
registrerte strømmens retning og hastighet og bestod hovedsakelig av tre komponenter:
propell, styrefinne og kompass. Et telleverk på måleren registrerte antall propellomdreininger
i minuttet. For å starte målingen slapp observatøren et lodd ned langs målerens wire for å
starte målerens propell. Den registrerte så til et nytt lodd ble sluppet for å stanse propellen.
Retningen ble angitt av en kule som ble sluppet ned et tilknyttet rør som ledet til en boks med
36 avgrensete sektorer. Kulens plassering anga strømmens retning. Ulempen med de tidligste
Ekman-målerne var at de måtte tas opp for hver registrering. Etter hvert ble målerens boks
utvidet til 47 sektorer. Den utstrakte bruken av denne måleren skyldtes at den var enkel å
bruke. Fra august til november 1922 ble slike målere brukt på ”Maud”.225 Et hull ble hugget
og måleren sluppet ned.
Fordi nøyaktige målinger var avgjørende hadde alle utenom én måler blitt testet i Oslo.226
Den resterende ble derfor testet ”in situ”. I ettertid viser testingen hvordan mannskapet
utnyttet områdene rundt.227 På iskanten langs en ”kanal” ble det lagt et målebånd. Måleren
ble lagt på en ”flåte”, festet i et tau. En observatør dro deretter ”flåten” over kanalen, mens en
annen observatør fulgte med et bestemt propellblad. Verdiene utledet av antall omdreininger
registrert med stoppeklokke ble brukt til en teoretisk beregning. De første målingene ga
bekreftende svar, som gjorde Sverdrup trygg på interessante resultater.228 Ansvaret for
strømmålingene var en oppgave som rullerte blant mannskapet gjennom den ordinære
dekksvakten.229
Fra august til november 1922 registrerte Ekman-målerne problemfritt. I november ble det
imidlertid klart at ”Ekmans apparat egner sig ikke til vintersbruk”.230 De lave temperaturene i
november førte til at delene frøs fast på overflaten.231 Måleren var helt avhengig av
bevegelige deler for å registrere. Nedsenkningen av instrumentet var også problematisk.
Overflatetemperaturen – gjerne ned til -40°C – gjorde at instrumentene hadde en kjøligere
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temperatur enn havets overflate. Instrumentene ble dekket av is i kontakt med vannet.232 Med
tanke på at ekspedisjonen skulle oppholde seg over lengre perioder i slikt klima kunne slike
instrumentelle svakheter være svært kritiske.233
Hva kan man lære ut erfaringene med Ekman-målerne? Målerne bekreftet at
”standardinstrumenter” ikke kunne brukes vilkårlig. Ekmans patent var kjent og mye brukt,
men viste seg imidlertid for ømfintlig under slike ekstreme forhold som ekspedisjonen ble
utsatt for.234 Erfaringen gjorde det også tydelig at man på slike forskningsekspedisjoner var
totalt avhengige av å finne alternative metoder for måling og registrering. Forutsetningene for
en systematisk kartlegging av tidevannsstrømmene uten å kunne bruke strømmålere var svært
dårlige. Ellers klargjorde disse utfordringene også at det var ”de arktiske egnene” som
bestemte hva, når og hvordan forskning kunne utføres. Polarforskning kunne på en side
planlegges helt ned på detaljnivå, samtidig som man uten evnen til å tilpasse seg naturen ikke
kunne utrette stort.
Dahl og Sverdrup lyktes i å konstruere to ulike strømmålere som begge registrerte under
forhold der Ekman-målerne hadde sviktet. Slik oppnådde ekspedisjonen en nærmest uavbrutt
måleserie av 14 måneder. En av disse målerne var ifølge Sverdrup ”den mest værdifulde av
de mange tilæg til vore instrumenter”.235 I likhet med forgjengeren var begge i hovedsak
propellinstrumenter som registrerte retning og hastighet. Det nyskapende var at de registrerte
ved bruk av en elektrisk krets, og kunne dermed leses av i laboratoriet. Selv om Ekmanmålerne fra november 1922 inntil videre ble pensjonert, var de fortsatt viktige med hensyn til
kontroll og som reservedeler.

Dahls første strømmåler
Det er en kjent historisk anekdote som sier at Thomas Edison ikke mislyktes, men at han fant
200 måter å ikke lage en fungerende lyspære på. Svært få oppfinnelser fungerer som
forventet ved første forsøk. Dahls første strømmåler ble ingen suksess. Ifølge Sverdrup så den
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ut fra skissene til å bli ”noget ordentlig”.236 Måleren registrerte greit i starten, men den
umiddelbare suksessen uteble.237
Den baserte seg på elektrisk registrering, og var en idé Sverdrup hadde tenkt på en stund.
Denne ble drøftet med Dahl julen 1922. Dahl skisserte en måler som var klar til bruk 1.
februar 1923.238 Målerens elektriske krets førte til at instrumentet kortsluttet. Sverdrup
mistenkte tidlig at dette skyldtes lekkasje i kompasset.239 Denne mistanken ble bekreftet ved
ettersyn. Det ble besluttet å ikke bruke mer tid og krefter på denne.240 Arbeidet var likevel
ikke bortkastet. Mannskapet tilegnet seg viktig erfaring med hensyn til prøving og feiling.
Sverdrup, Dahl og Malmgren drøftet målerens svakheter og kom fram til nødvendige
forbedringer.241 Den neste måleren ble derfor ”et produkt som er laget ut fra ideer av os alle 3
– et barn med 3 fedre”.242

Den bifilare strømmåler
Måleren som omtales som ”den bifilare strömmaaler” var den som ga de mest omfattende
registreringene. Siden den forrige måleren kortsluttet på grunn av lekkasje i kompasset, ble
den neste konstruert uten. Ut fra en ramme tilhørende måleren, stående i retningen nord-sør,
kunne man bestemme strømmens retning fra isen. Den registrerte dermed strømmen relativt
til rammens bevegelse. Etter et visst antall propellomdreininger ble en isolert kabel brukt til å
aktivere en bryter som brøt den elektriske kretsen. Slik kunne man kartlegge strømhastighet.
Kretsen ble videre brukt for å angi strømretning. Til dette måtte det også benyttes et
milliamperemeter. Kort forklart målte man styrken av den elektriske strømmen som passerte
gjennom kretsen. Avbøyningskraften ble så registrert av milliamperemeteret. Etter 80
omdreininger ville propellen aktivere en bryter som åpnet kretsen og lukke den etter 100
omdreininger.243
Modellen ble tatt i bruk 5. mars 1923 på 15 meters dyp, men kortsluttet etter litt.244 Årsaken
var at vannet i målerens kontaktrør absorberte luften, slik at det kom i kontakt med den
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elektriske kretsen.245 Problemet ble løst ved å sprøyte inn olje i kontaktrøret.246 Siden olje er
en tyngre væske la den seg over vannet og forhindret absorbsjon. Etter denne justeringen
fungerte måleren ”glimrende”.247 Den første sammenhengende målerserien a 24 timer ble
gjennomført 8. mars 1923. Denne var imidlertid preget av noe ”sludder” ifølge Sverdrup.248
Samtlige instrumenter var jevnlig utsatt for slitasje og krevde derfor kontroll og vedlikehold.
Målerne var utsatt for ekstreme temperaturer på overflaten, og fikk også hard medfart under
isen. Ved mistanke om uregelmessige registeringer ble det aktuelle instrumentet tatt opp til
kontroll. Instrumentene ble enten erstattet eller justert. Etter det Sverdrup omtaler som
”underlige” registreringer 15. mars 1923 ble måleren tatt opp.249 Kontrollen viste at
styrefinnen nesten var tært bort. Både finnen og propellen ble derfor byttet ut.250 Måleren
registrerte fint fram til 19. mars. Det oppstod uregelmessigheter da den ble testet på ulike
dyp. Da den ble heist opp til 30 meter, slo retningen om fra 90° til 0° syd uten at den
elektriske kretsen ble brutt.251 Uregelmessighetene var tydelige da den ble senket ned på 40
meter og fortsatte å registrere den samme strømmen på 30 meter. De tidligere måleseriene
tilsa nemlig at strømmen på 40 meter skulle komme fra vest, noe måleren ikke viste.252 Feilen
ble avdekket da måleren ble tatt opp til kontroll. Styrefinnen var blitt låst fast i sydvendt
stilling, samtidig som målerens kabel var slitt løs. Dette kunne ifølge de øvrige skyldes en
hvalross eller sel. Sverdrup var derimot sikker på at det var sunket drivtømmer. Etter omtrent
3 uker med kontinuerlige måleserier ble måleren tatt opp igjen 11. april.253 Strømmen var
ikke sterk nok til å gjøre utslag på måleren. Ifølge Wisting ble det samme gjort 12. mai. Det
ble ikke funnet noen feil ved disse anledningene.
I likhet med Nansen strevde Sverdrup hele tiden for å få nøyaktige resultater. Strømmåleren
kunne forbedres ved å nedsette dens friksjons og dermed oppnå mindre glidemostand.
Vannsmotstanden hadde stor innvirkning på målerens registering. For å nedsette friksjonen
ble det brukt deler av en Ekman-måler. Ved neste måleserie registrerte den ”meget lettere” og
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ifølge Sverdrup ville den fremover ”nok faa endda finere resultater nu”.254 I dagboken
understrekte Wisting at måleren etter disse reparasjonene gikk fint.255
Ved å studere Sverdrups dagbok kan vi lære hvilke tilpasninger instrumenter krevde i felten.
De forskjellige utfordringene viser nødvendigheten av å kunne utvikle instrumenter og
metoder. Over tid eksperimenterte man blant annet med ulike propeller for å finne den som
ga de mest nøyaktige målingene. I dette arbeidet testet man nye konstruksjoner og
sammenlignet dem med Ekman-målerne. Det viktigste var å finne den formen og vekten som
gjorde at gjennomsnittsfarten per time kunne avledes av antall propellomdreininger per
time.256 Dahl og Sverdrup samarbeidet om slike oppgaver, der førstnevnte var konstruktør og
sistnevnte teoretiker. En ny propelltype ble ferdig 6. august 1923. Ved å redusere propellens
vekt til et minimum oppnådde man mer nøyaktige registreringer.257 Justeringen og den nye
propellen gjorde det mulig å bestemme målerens eksakte verdier – hva den målte og hvor
langt den kunne nå.258
Nansen var i sin tid tydelig frustrert over unøyaktige instrumenter på ”Fram”. Et interessant
spørsmål er derfor hvor nøyaktig Dahls måler var. En ideell måler skulle helst registrert
strømmer helt nøyaktig, noe Sverdrup mente nærmest var umulig.259 Dahls måler kunne etter
modifikasjoner kartlegge strømmer med en presisjon helt ned til 3 centimeter i sekundet.260
Dette må sies å være svært bra tatt i betraktning av at det ble konstruert ombord av diverse
deler fra andre instrumenter, i tidvis ustabile og risikofylte perioder.
Marginene var små, og uhell kunne oppstå når som helst. 19. oktober forsvant strømmåleren
til bunns. På grunn av lave temperaturer måtte hullet som måleren hang ned fra gjøres ”rent”
for is hver dag. Til dette benyttet man en stake til å hakke vekk nyis. Ved et uhell ble
målerens wire kuttet av.261 Ifølge Wisting skyldtes dette at måleren hadde stått for lenge og
burde vært kontrollert.262 En suksessfaktor bak ekspedisjonen var imidlertid at ingen
instrumenter var uerstattelige: ”Det var meget kjedelig. Det er leit at miste et sligt instrument,
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men heldigvis er det ikke uerstattelig”.263 Slike tilfeller viser at Dahls arbeid som
instrumentmaker var høyst verdifullt for det samlede resultatet.

Kompass-strømmåler
Mannskapet var i utgangspunktet forberedt på at slike ting kunne skje. Dahl og Sverdrup
hadde av sikkerhetsmessige årsaker allerede i september diskutert muligheter for å konstruere
en ny måler. På én side var det viktig å ha en måler i ”back up”, samtidig som Sverdrup
ønsket en måler som kunne registrere enda dypere for komplett kartlegging av
tidevannsstrømmene.264 Måleren ble konstruert med et kompass, og omtales av Sverdrup som
”kompass-strömmaaleren”. Den registrerte på nær sagt samme vis som den tapte, men
retningen ble angitt av kompasset.265
Om den nye måleren skrev Sverdrup i dagboken at den ”later til at arbeide fortrinlig. Den
blev færdig i grævens tid”.266 Også denne måleren ble 23. oktober nær mistet. Målerens wire
var av stål, noe som ikke var særlig godt egnet fordi det ruster lett og ble lett tært på i
områder med næring.267 En løsning ble å lage et feste bestående av kjetting og tykk
galvanisert jernwire.268
På grunn av urolighetene i drivisen høsten 1923 var det vanskelig å utføre målinger i oktober.
Risikoen for å miste instrumenter montert på isen var stor. Strømmålerne var svært utsatte
ved isskruing. Måleren ble stuet bort: ”den faar vi mer bruk for senere, saa den er god at
spare paa”.269 Den ble tatt i bruk igjen 13. mai 1924.270 Instrumentet hadde ikke tatt skade av
å ikke være i bruk, og Sverdrup skrev at det var et ”fornöielig instrument”, som registrerte
”forntrinlig”.271 En annen grunn til at den ble spart var fordi ekspedisjonen fra 15. november
1923 disponerte en ny måler som var en videreutviklet modell av den som ble mistet i
oktober. Sverdrup gikk ikke detaljert inn på denne målerens spesifikasjoner, men skrev i
dagboken at den var svært lik den forrige.272 De første seriene gjorde Sverdrup overbevist om
at ”den er nu meget forbedret – er like driftssikker, meget lettere at sætte ut og ta op, og kan
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vanskelig mistes”.273 Måleren ble montert slik at to lodd på 40 kilo ble holdt i spenn og og
med disse kunne man på overflaten bevege den opp og ned.

Vannprøver – henting og bearbeiding
Nansenflasken
Et av Nansens mest kjente instrumenter var en vannhenter kjent som Nansenflasken.
Den hadde vist seg som et ypperlig instrument på Nansen og Helland-Hansens forskningsferd
med ”Armauer Hansen”. ”Maud”-ekspedisjonen valgte derfor et allerede godt instrument.
Den var i så måte ikke en tradisjonell flaske, men en messingsylinder. Med en lengde på 46
centimeter og en diameter på 5,8 centimeter kunne den romme 1 liter vann.274 Med en
totalvekt på 2,5 kilo var det mulig å feste opp mot 10 flasker samtidig.275 I hver ende hadde
flasken lukkemekanismer slik at sjøvannet kunne strømme inn begge åpninger. Hentingen av
en vannprøve ble utført ved at flasken først ble festet med den ene enden i linen. Idet alle
flaskene var festet likt ble også den andre enden festet. Linen ble deretter senket ned til ulike
vannlag. For å lukke flaskene ble det sendt et lodd langs linen. I kontakt med loddet løsnet
flasken i den øverste enden og reverserte seg, som også førte til at flasken lukket seg. Loddet
som traff den første flasken, fortsatte ned til neste. Flaskene ble heist opp etter at samtlige
hadde blitt reversert. En viktig forholdsregel var ifølge Nansen at:
”the water-sample should be poured into clean bottles, without any possibility of its
being mixed with other water, e. g. drops of water adhering to the ouside of the waterbottle or to the inside of the glass bottle. The stopper of the glass bottle should be
perfectly tight; and the glass of the bottle should not dissolve easily in water”.276
Sverdrup tok også viktige forholdsregler i sitt arbeid. Blant annet kontrollerte han flaskene
før bruk. Til dette ble det brukt to flasker. Først ble en av dem kokt i tre timer før den ble fylt
med vann. Den andre flaksen ble ikke kokt, men fylt med vann fra samme prøve.277 Begge
flaskene ble deretter stående i to uker. Kontrollen viste at forskjellene mellom prøvene i de to
flaskene var så minimale at kokingen ikke hadde hatt noen effekt.278
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Vendetermometre
For å kartlegge temperaturen i havet ble hver vannhenter utstyrt med vendetermometre. Dette
er enkelt forklart termometre som er konstruert for å angi temperaturen for vann på et eksakt
dyp. Termometret kunne angi temperaturen på for eksempel 50 meters dyp, for så å bli avlest
på overflaten. Idet termometeret ble snudd, la kvikksølvet seg i den andre enden. Som en
sikkerhetsmargin lot observatøren flaskene alltid ligge i omtrent 3 minutter før de ble
reversert.279 Ekspedisjonen hadde 29 slike termometre, derav 15 ble brukt.280 For å få
pålitelige data ble hver vannhenter utstyrt med to termometre for å få
sammenligningsgrunnlag.281 Etter hvert utviklet Dahl og Sverdrup et nytt slippelodd fordi
Malmgren hadde ”hat en svakhet for at slippe slippe-loddet helt”.282
Observasjonene ble alltid utført av to observatører.283 Den ene ga ut line ved hjelp av et hjul,
mens den andre festet og løsnet flaskene. Om vinteren når temperaturene var ned mot 40
kuldegrader, var det nødvendig å ta visse forholdsregler. Én var å utsette flaskene for minst
mulig kulde. Ved å feste de på linen innendørs kunne de raskt bringes i havet.284 Dette var
nødvendig fordi overflatelaget like under isen alltid holdt en temperatur nær frysepunktet.
Gjenstander som holdt lavere temperatur enn dette ble raskt dekket av is.285 Is på innsiden av
flasken gjorde prøven ubrukelig. Etter hvert som erfaringen ble bedre besluttet man å ikke
bruke tid på å sikre flaskenes riktige temperatur. Observatøren lot heller flasken være under
vann så lenge at man kunne gå ut fra at det eventuelle islaget på innsiden hadde smeltet.286
Det viktigste var å få dem tømt raskt i laboratoriet.
Denne oppgaven gikk nærmest feilfritt. De feilene som oppstod skyldtes ikke teknisk, men
først og fremst menneskelig svikt. 4. juli 1924 ble en vannhenter og to termometre mistet.
Ifølge Sverdrup skled Malmgren på isen og mistet instrumentene i havet.287
”Jeg som har været så stolt av at vi ikke har mistet et av de værdifylde termomretre! –
Det faldt mig ikke ind at han i dag vilde krabbe ned paa den iskanten – men jeg burde
jo sett efter ham. Han er jo verdens mest upraktiske og kloderede menneske”.288
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Klortitrering
Samtlige vannprøver ble analysert i laboratoriet. I dette arbeidet var man opptatt av å
bestemme blant annet vannets saltholdighet og tetthet. En standardmetode for å finne vannets
saltholdighet var på denne tiden gjennom klortitrering. Kort forklart er dette en kjemisk
analysemetode hvor en tilsetter en standardløsning i den aktuelle vannprøven til man får en
reaksjon. Standardløsningen som ekspedisjonen benyttet, var fra The International Bureau i
København.289 For å bestemme en vannprøves saltholdighet krevdes det at at man visste
”definisjonen” av saltholdighet. Denne finner man i fysikeren Martin Knudsens tabeller.290
Sammen med verdiene i denne tabellen kunne man gjennomføre rutineundersøkelser av
sjøvannets saltholdighet så lenge man kunne beregne klorinnholdet.291 For Sverdrup var
denne metoden selvsagt. Det ble underveis eksperimentert med ulike andre metoder, der
valget falt på Nansens senkearometer (videre ”hydrometer”).

Nansens hydrometer
Nansen mente at målinger måtte være valide i 100 år.292 Et mye brukt instrument i
havforskning var hydrometeret. Instrumentet var av glass og hadde form av en sylinder. For å
måle tettheten og vekten ble det sluppet ned i en vannprøve. I bunnen av instrumentet var det
et lodd for å hindre at det snudde seg. Selv om dette var mye brukt var det ikke et særlig
nøyaktig instrument. Dette var kjent, og noe særlig Nansen fokuserte på.293 Han hadde
forståelse for hvorfor mange forskere var skeptiske til bruken, men understreket at svært få
egentlig forstod hvorfor det var upålitelig.294 Ifølge han skyldtes unøyaktighetene
overflatespenningen i vannprøvene. Overflatespenning er den effekten som gjør at lette
objekter kan flyte på overflaten selv om de har større tetthet enn vannprøven. Nansen
unngikk dette problemet ved å konstruere et hydrometer som kunne senkes og dekkes totalt
av vannet.295 Der de vanlige hydrometrene hadde et lodd i bunnen, hadde Nansens vekter på
sidene. Ved å vite hydrometres vekt, volum og temperatur når de steg og sank, kunne man
med stor nøyaktighet beregne vannprøvens spesifikke vekt.296 En annen fordel ved bruk av
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Nansens instrument var at man kunne benytte det med for eksempel oljete fingre uten at det
påvirket prøven. Nansen anbefalte bruken av denne modellen
”On the whole, I think the method with hydrometers of total immersion is to be
recomended. […] In my opinion, the method promises to become important in the
future oseanographic work, as it should enable us to determine the density and salinity
of the ocean, with a considerable higher degree of accuracy that hitherto been
reached”.297
I tillegg til Nansens hydrometer disponerte ekspedisjonen også Petterson-hydrometre, men
sistnevnte var ikke tilstrekkelige nok.298 Det ble forsøkt å få en nøyaktighet helt ned til
0,00001; med Pettersons hydrometer fikk man imidlertid variasjoner helt opp til 0,00004. Et
minus med Nansens hydrometer var at undersøkelsene tok lang tid. Det ble derfor ikke brukt
daglig. Sverdrup ble etter hvert en øvet bruker og kunne ta 5-6 prøver i timen. Dette var
effektivt med tanke på at én prøve vanligvis tok 15 minutter. Ifølge Sverdrup var han fornøyd
med instrumentet og omtaler det i dagboken som et ”absolut paalidelig instrument, som gir de
virkelige værdier av tætheten”.299
Ved å benytte to forskjellige metoder fikk man et sammenligningsgrunnlag. I de tilfellene der
verdiene som var beregnet med hydrometeret ikke stemte, måtte dette gjentas. Som en
forholdsregel ble det gjort om verdiene viste en større forskjell over 0,06 i forhold til
konstantverdien i Knudsens tabell.
I startsfasen opplevde Sverdrup uregelmessigheter i dette arbeidet – ”vore temperatur og
saltgehaltundersökelser har alt fört til interessante resultater”.300 En vannprøves tetthet ble
sammenlignet ved bruk av klortitrering og ved bruk av Nansens hydrometer. Dette viste
unormale klorverdier. Sverdrup ble oppmerksom på at prøvene hentet opp fra 40 meter og
dypere viste en for lav saltholdighet etter at de hadde blitt beregnet med klortitrering.301 Etter
hvert ble det oppdaget at en enkeltprøve tatt fra overflatelaget viste for høye verdier, men
denne var Sverdrup tilbøyelig til å anse som en feil.302 For å kartlegge uregelmessighetene
undersøkte Sverdrup tettheten av noen titrerte prøver.303 To prøver fra 40 og 75 meter ga de
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samme avvikene som tidligere prøver, men prøven fra overflatelaget viste motsatt tegn.304
Sannsynligvis hadde overflateprøven vært korrekt, og avvikene skyldtes derfor vannlagenes
ulike sammensetning. Undersøkelsen viste at bunnvannet og overflatelaget hadde avvik i
begge ender, noe som fikk Sverdrup til å mene at det måtte eksistere et vannlag i midten med
en normal sammensetning.305 Deretter ble prøver fra 10, 20, og 30 meter testet med både
hydrometer og titrering. Disse ga det samme resultatet. Da en prøve fra 50 meter ble testet,
kom Sverdrup fram til løsningen:
”Naar man utförer en bestemmelse med sænkearometeret maa der anbringes saa store
korrektioner og utföres saa vidløfig regning för man faar resultatet kan man ikke si i
hvad retning det gaar för det endelige siffer er regnet ut. Det stemte. Det var en
lettelse at faa en tæthet som var 0,00005 större end den klortitreringen og tabellerne
gav”.306
Betydningen av Sverdrups eksperimentering var avgjørende for det videre forskningsarbeidet
fordi han kunne slutte at havet var tydelig delt. Øverst fant man et overflatelag med et
overskudd av klor. Under dette lå det et lag med normalt klorinnhold, mens det helt nederst
var et vannlag med underskudd på klor.307

Tidevannets størrelse
Å

kartlegge tidevannsstrømmenes retninger og hastigheter var bare én oppgave innen

tidevannsforskningen. Ekspedisjonen hadde også interesse av å finne tidevannets størrelse.
Den vanlige måten å registrere tidevannet fra land på var å sette en stokk med en skala fast i
en brygge, slik at man et par ganger i døgnet kunne lese av vannets høyde.308 En annen
teknikk til sjøs var å la en bøye flyte opp og ned og ut fra dette beregne tidevannets
bevegelse. Bøyens bevegelse ble ført av en penn som tegnet en kurve av bevegelsene.309 På
grunn av isen lot ingen av disse metodene seg utføre. I drivisen var skipet også avskåret fra
fast land som målereferanse. Underveis ble det laget et instrument for å måle tidevannet ved
hjelp av isen. Dette ble tatt i bruk første gang 22. mars 1923, og blir omtalt av Sverdrup som
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en ”bathograf”.310 Instrumentet ble videre beskrevet som et ”ganske originalt instrument”
som kom til å gi ”originale registreringer”.311
Dahl beskrev apparatet som en ”slede” som ble senket ned til havbunnen og videre dratt av
skipet i drift.312 I sin beskrivelse av det samme instrumentet gikk Sverdrup langt grundigere
til verks.313 To tunge lodd på 40 kg (L1 og L2) var koblet sammen med en 10 meter lang wire
(wire b). Disse ble sluppet ned på havbunnen slik at det ene dro det andre loddet. Fra det ene
loddet (L1) gikk det en ny wire (wire a) opp til overflaten gjennom et rør med råolje. Det
andre loddet (L2) var også festet med en ny wire (wire r) som også ble ført gjennom røret
med råolje, og over et hjul som videre var festet til et nytt lodd (lodd l). Sistnevnte lodd var
tungt nok til å holde ”wire r” stram, men ikke tungt nok til å trekke med seg ”L2”. Bunnens
varierende flate påvirket videre bevegelsen til ”wire a” og ”wire r”. For at ”wire a” skulle
være stram måtte ”lodd l” enten bli hevet eller senket. Loddet måtte heves når mer av ”wire
r” ble trukket ut enn hva som skjedde når dybden avtok. Det måtte senkes når ”wire a” var for
slakk. Tidevannets periodiske variasjoner ble dermed registrert ved hjelp av bevegelsen av
”lodd l” ved hjelp av den gamle tidevannsregistratoren. Instrumentet hadde i forkant blitt
drøftet blant mannskapet, der både Hansen og Olonkin kom med innspill.314 Under første del
av ekspedisjonen hadde Sundbeck konstruert et lignende instrument som baserte seg på disse
prinsippene.315 Hvorfor et nytt ble laget er usikkert.
Instrumentet registrerte bra i begynnelsen, men erfaring tilsa at det var for tidlig å vurdere
dets suksess etter kort tid.316 Ved kontroll 8. april viste den en tydelig tidevannsbevegelse for
perioden 29. mars – 4. april.317 En av ”barnesykdommene” var at det var svært følsomt for
kursendringer. Idet kursen endret seg fra øst til nord-vest ble begge wirene slakke og
registreringene mislyktes.318 Et annet problem var at det lett ble vase på wirene:
”I gaar hadde vi stræv med vor dybderegistrator. Det viste sig at loddene var i vase.
Den blev sat ut paanyt men kanske er den paanyt kommet i vase for imorges drev vi
absolut ikke i 5-6 timer, alt var slakt.”319
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Som følge av en god del problemer med apparatet ble det i april 1923 besluttet å ta det opp.320
Det ble tatt i bruk igjen 24. september 1924.321 Tirsdag 21. april 1925 røk imidlertid wiren.
Tidevannet var da blitt registrert i 6 måneder, 2 døgn og 3 timer. Det ble ikke gjort et nytt
forsøk.
”Det vilde koste noksaa meget arbeide at faa et rör sat ut nu og hvad kan vi opnaa ved at
fortsætte registrering endda etpar maaneder – höist 2 maaneder av hensyn til arbeidet paa
dækket er ikke meget. 6 maaneder registrering synes som nok”.322
Tidevannsobservasjonene ga tidlig interessante målinger. De første observasjonene tilsa at
tidevannsbølgen kom fra nord-nordvest og gikk i en øst-sørøstlig retning over havet.323 Disse
målingene viste også at forskjellen mellom høyvann ved Bennettøya, som Georg Washington
DeLong hadde utført, og ”Maud”s posisjon, var rundt åtte timer. Disse resultatene gjorde
Sverdrup overbevist på at ”vi skal faa bugt med tidevandsproblemet”.324

Bearbeiding av tidevannsmålingene
Det mest tidkrevende ved tidevannsobservasjonene var bearbeidelsene i etterkant. Sverdrups
bearbeiding av tidevannsmålingene er i så måte unikt sett i polarhistorisk sammenheng. Et
eksempel finner man i dagboken 27. april 1923. Sverdrup oppdaget at en serie på 5-6
målinger hadde resultater som var ”meget overraskende”.325 Resultatene viste at drivisen
hadde en markant tidevannsbevegelse, men ikke roterende slik som tidevannsstrømmene
under havoverflaten, men frem- og tilbakegående i retningen N20 – S60E”.326 De viste også
at tidevannsbølgens maksimale størrelse inntraff rundt tre timer etter høyvannet. Ved å legge
til jordrotasjonens avbøyende kraft og mostanden som isen møtte klarte Sverdrup å finne
verdier som i detalj stemte overens med tidligere målinger – ”en smukkere overensstemmelse
mellem teori og erfaring har jeg sjelden set”.327
Med data innsamlet underveis klarte Sverdrup å tegne en tidevannsbølge som kom fra nord
mot skipet.328 Sverdrups arbeid med tidevannsproblemene er særlig interessante når man vil
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se hvordan en forsker arbeidet i felt. I dagboken kan en studere hvordan han steg for steg
kom frem til endelige løsningen.
”Mit siste resultat angaanede tidevandet er at Harris tar feil – der ligger ingen svær
landmasse i den ukjendte del av polhavet – kanske bare noen öer nord for De Long’s.
Jeg grunder dette paa at det ser ut som vi faar tidevandet fra öst”.329
Nansen hadde allerede i 1907 vært skeptisk til Harris’ teori om ukjent land i Polhavet. Etter
hvert som ekspedisjonen gjennomførte flere målinger ble også Sverdrup skeptisk. I august
1923 bekreftet målingene tatt i mai samme år – tidevannet kom omtrentlig fra nord-nordøstlig
retning.330 Tidevannets størrelse var også her større en det som ble observert i mai. I
september ble målingene fra mai og august bearbeidet. Konklusjonen var at ”resultaterne er
fine. begge gir overstemmende tidevandsström fra ca. NNE og i overstemmelse med dette
omtr. samme tid for höivand”.331 Slike resultater gjorde Sverdrup sikrere på at arbeidet var
”tilnærmet rigtig”, og ville ”faa betydning for forstaaelsen av tidevandsströmmen for f.eks
Nordsjöen, men her er forholdene for indviklede for systematisk analyse”.332 I november ble
Sverdrups antakelse ytterligere bekreftet – ”der kan nu neppe være tvil om at tidevandet
komme NNE eller henimot NE”.333
Fredag 15. februar 1924 kunne Sverdrup med sikkerhet konkludere at Harris tok feil.334
Løsningen kom på en noe spesiell måte. Helland-Hansen og Sverdrup vekslet brev under
ekspedisjonen, og i et brev fra Helland-Hansen mottok Sverdrup opplysninger om
tidevannets bevegelse ved Ajonøya, som Jonas Ekman Fjelstad hadde bearbeidet.335 Det
inneholdt også viktige resultater fra Kapp Tsjeljuskin. Brevet hadde imidlertid blitt lagt bort
inntil det slo Sverdrup at dette kunne være til hjelp. Resultatene i brevet var den siste biten i
puslespillet – ”bedre kan ikke overenstemmelsen være”.336 I dagboken skrev han:
”Dermed mener jeg at vi har faat det siste bevis for at tidevandet her kommer fra en
nordöstlig retning og at Harris, har tegnet forlöpet av ”co-tidal line” feilagtig. Alle vore
observationer stemmer glimrende inbyrdes og bekræftes nu yderligere av obsv. ved
Ajon”.337
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Basert på ekspedisjonens observasjoner og deres bearbeiding kunne Sverdrup dermed tegne
et kart med strømmer som gikk over hele den nordlige halvkule. Dette kartet stemte overens
med det Fjelstad hadde beregnet i 1923. Æren for oppdagelsen av et Polhavet uten
landmasser tilfalt imidlertid Amundsen da han i 1926 benyttet luftskipet ”Norge”. Det
sensasjonelle trumfet her det vitenskapelige.

Lodding av havbunnen
Som nevnt ble det utført astronomiske observasjoner for å beregne posisjon. For å få en
systematisk oversikt over driften var det nødvendig å bestemme isens drift. Metoden for å
gjøre dette var å foreta loddinger av havbunnen. Ekspedisjonen utviklet i løpet av våren 1923
en teknikk for å måle dette. Metoden var en videreutvikling av en som Nansen hadde brukt
med skipet ”Veslemøy”.338 Et lodd festet i en line ble sendt ned med slik kraft at det satte seg
fast i bunnen. Deretter var det viktig å holde linen så stram som mulig, samtidig som man
unngikk at loddet løsnet. Først ble dette gjort for hånd, men senere med vinsj. En observatør
noterte hvor mange meter line som måtte legges ut hvert 10. minutt for å holde linen stram.
Linens retning indikerte også driftretningen. Selv om Nansen hadde hatt dårlig erfaring med
metoden valgte Sverdrup å benytte den på ”Maud”.339 Hovedproblemet ved Nansens
anvendelse var ifølge Sverdrup de store dypene som ”Fram” drev over.340 Loddets vekt
gjorde at linen fikk en stor bue, og for å holde linen stram måtte en derfor gi ut mer enn om
den i utgangspunktet var stram. Dette ga upålitelige verdier.341
Siden ”Maud” drev over grunne farvann var metoden ideell. Havstrekkene på den sibirske
kontinentalsokkelen var ikke dypere enn omtrent 70 meter. Metoden var derfor ifølge
Sverdrup pålitelig og ga gode resultater.342
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Utfordringer i det oseanografiske arbeidet
Havets sammensetning
Det som i hovedsak gjorde arbeidet komplisert, var havets ulike vannlag. Hvert av disse
lagene har forskjellig tetthet og karakter som gjør at de veier ulikt. Selv om disse forskjellene
bare er promiller av gram, spiller de inn på resultatene. Disse vannlagene har også hver sine
karakteristiske tidevannsstrømmer, som igjen bestemmer hvordan tidevannet ellers bevegde
seg.343 Slikt arbeid krevde derfor helt presise instrumenter.

Vær, temperatur og isbevegelse
Isens bevegelse påvirket alle de oseanografiske observasjoner fordi man var avhengig av
tilgang til havet. Ved bevegelse i isen måtte det hele tiden vurderes hvorvidt det var trygt å
fortsette eller om instrumentene måtte pakkes ned og tas ombord.
De astronomiske observasjonene ble i stor grad påvirket av værforholdene. I sin dagbok
skrev Sverdrup følgende om problemet:
”Det ser ikke ut til at vi skal faa en observation denne maaneden! Idag fik jeg en bredde
som ga 74° 40’, men nu er solen saa lav, at det er uraad at faa noen længdeobservationer
ved hjælp av den I over en uke har alt været klar til stjerneobservationer, men vi har ikke
hat en klar kvell”.344
Tåke gjorde slike observasjoner vanskelige. På dager med mye tåke var det umulig å studere
stjerner. Snøfall gjorde også arbeidet vanskelig:
”[...] snefald og snefok. Et trist veir – rigtig indeveir. Disse omgivelsene vore er triste nu:
Det er mer end ubehagelig at gaa ute – belysningen er fæl – sneen er lös – det er fuldt av
nydannete smaaraaker og smaaspræker. Liten glede ved å ta turer”.345
Flesteparten av observasjonene ble tatt ute – enten på en viss avstand fra skipet eller fra
skipet. Milde temperaturer var én ting; en annen var ekstrem kulde. Allerede i november
1922 ble det målt temperaturer ned mot -32°C. Til tross for ekstremkulde var Sverdrup
nøktern i sin beskrivelse av 32 kuldegrader som ”noksaa kjölig”.346 Av det tilgjengelige
kildemateriale nevnes det ikke om frostskader. Det nærmeste er en beskrivelse av hans ”hvite
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finger tupper” etter å ha tatt observasjoner i -40°C og ”temmelig frisk SE”.347 Det er uansett
urealistisk å utelukke frostskader på hendene og i ansiktene da slikt var vanlig i denne typen
arbeid. Mange av de ulike instrumentene måtte blant annet håndteres uten hansker. At det
ikke nevnes om store frostskader kan nok tilskrives at ekspedisjonen hadde muligheter til å
oppholde seg innendørs. Etter hvert kunne også mye av avlesningsarbeidet foretas direkte fra
laboratoriet innendørs. Likevel foretok mannskapet observasjoner utendørs i ekstreme
forhold, enten det var i forbindelse med jakt, arbeid eller mosjon. Et godt eksempel på dette
finner man i Sverdrups dagbok 20. januar 1923:
”Ikveld hadde Dahl og jeg en ordentlig sur job. Han assisterte mig da jeg tok en
stedsbestemmelse. Temperaturen var -38°C og det blaaste ca. 10 ms. Saa det var en
tvilsom fornöielse at observere stjerner, men det gikk da”.348
Med en vindstyrke på 10 meter i sekundet var opplevelsen av -38°C som -59°C.349 Dette var
ekstreme forhold å drive forskning i og en særegenhet ved polarforskning. En ting som ble
gjort for å møte en slik utfordring, var byggingen av en stor mur av snø og is for å skjerme av
for vinden. Dette fungerte tidvis bra, men krevde samtidig mye fysisk arbeid. Det var
imidlertid store svakheter med muren som fikk navnet ”Uranienborg”. Den smeltet ved milde
temperaturer, samt at den var ekstremt utsatt for skruinger. ”Uranienborg” ble eksempelvis
ødelagt da en råk gikk tvers gjennom den mandag 4. april 1923.350
De lave lufttemperaturene om vinteren gjorde det også vanskelig å foreta henting av
vannprøver, lodding og strømmåling. I Sverdrups dagbok fikk blant annet Karl Hansen, Odd
Dahl og Gennadij Olonkin mye ros for jobben med å holde de ulike hullene i isen åpne.351
Hullene frøs over hver natt og måtte ”gjøres rene” dagen etter. Det var i hovedsak Dahl og
Olonkin som utførte dette arbeidet hver dag.352 Jobben beskrives som svært tung da isen som
frøs om natten gjerne var 8-10 cm tykk.353 Den verste delen av jobben var imidlertid ikke
selve hakkingen, men det å ”pynte” kantene av hullet for å forhindre at det frøs igjen.354
Wisting skriver i sin dagbok at denne typen jobb gjerne kunne ta hele dagen.355
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Tekniske utfordringer
I denne delen har jeg vist til noen av de tekniske utfordringene som ekspedisjonen erfarte.
Flere av disse utfordringene skyldtes feltområdets ekstreme karakter. Én suksessfaktor ved
ekspedisjonen var måten slike tekniske utfordringer ble håndtert. Odd Dahl må i denne
sammenhengen trekkes frem som avgjørende for ekspedisjonen. I tillegg til å assistere
Sverdrup reparerte han gamle instrumenter samtidig som han konstruerte nye. Sverdrup roste
særlig Dahls innsats:
”Vor flyver Dahl har været en meget verdifuld mand. Han er en meget flink
instrumentmaker med selvstendige ideer og har beriget os med 6 nye instrumenter:
rim-registrator, 2 ström-registratorer, to reg. galvanometre og et reg. kvadrantdeklinometer. […] Han har hat al reparation av drager og har utfört alle
drageopstigninger sammen med Hansen og mig”.356
Til tross for rosende omtale fra Sverdrup er Gennadij Olonkin en glemt person i norsk
polarhistorie. Også han fikk skryt for sine egenskaper som instrumentmaker.357 Betydningen
av slike personer som Dahl og Olonkin ”kan ikke fremhæves nok” ifølge Sverdrup.358 Dette
bygde på at:
”Det er umulig å forutse hvilke oppgaver, man vil møte; man kan ikke anskaffe et
instrument-utstyr, som ikke før eller senere vil trænge komplettering i den ene eller
anden retning. Vi var forsaavidt forberedt paa at forbedre vort utstyr som vi hadde
anskaffet et stor foraad av materialer av forskjellig slag og et godt utvalg av verktøi,
men man kan allikevel ikke være sikker paa at man har mænd med, som forstaar at
anvende verktöiet og utnytte materialene”.359
Om det var noe Dahl og Olonkin kunne, så var det å anvende det tilgjengelige verktøyet og
unytte de materiale som var ombord.
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4 Ekspedisjonstilværelsen
Det er liten tvil rundt det spesielle med tilværelsen på en ekspedisjon over flere år.
Deltakerne levde på begrenset plass, periodevis totalt isolert fra sivilisasjonen. Få historikere
har imidlertid gått i dybden og satt denne tilværelsen i sammenheng med det vitenskapelige
arbeidet. I enkelte biografier finner man beskrivelser om hvem som var den sterke, den
barske og den som var i dårligst humør. I særlig Kåre Holt og Tor Bomann-Larsens
Amundsens-bøker har kontroversielle episoder fått mye plass. Også ekspedisjonenes
offisielle beretninger hadde særlige heroiske undertoner. Et slikt fokus gjorde seg gjerne
utslag i følgende oppfatning:
”Mandskaperne paa Fram, Gjøa og Maud vil leve i historien som typer paa stivnakket
viljekraft, ubøielig ihärdighet som ler av motgang, smiler under vanskeligheter, og
skjärpes ved forhindringer”.360
Sitatet speiler et populært bilde av polfarerne. Deres suksess har ofte blitt forklart ut fra
heltemodig innsats under ekstreme omstendigheter. Når man i en historiefaglig sammenheng
skal analysere og forklare suksessen bak ekspedisjonene, må andre forklaringselementer enn
bare viljestyrke, pågangsmot og hardhet legges til grunn. Det betyr ikke at slike forklaringer
ikke er viktige, men de er mangelfulle dersom formålet er en helhetlig forklaring av
vitenskapelig suksess. For å forklare en ekspedisjons forutsetninger for å lykkes må man
tilføye forklaringen elementer som knyttes til selve ekspedisjonstilværelsen. I denne
forklaringen kan man analysere betingelser og krav for deltakelse, arbeidsbetingelser ombord
og organiseringen av hverdagen. At man likevel har en dominerende oppfatning der heltemot
og styrke forklarer suksess, er forståelig. Nansen understreket selv at nordmenn kom til å nå
langt i polarforskning på grunn av tre iboende egenskaper: ”Mod, Klogskab og Seighed”.361
Hvorfor studere ekspedisjonstilværelsens detaljer? Når en skal vise til suksessfaktorene bak
en slik ekspedisjon er det etter mitt skjønn nødvendig i analysen å inkludere hvordan
mannskapet levde, arbeidet og oppholdt seg ombord. Selvfølgelig kan man argumentere for
at skip og instrumenter var helt nødvendige forutsetninger, men uten en organisering som
sikret system, trivsel og rammebetingelser for å unngå depresjon, ineffektivitet og konflikter
er det lite som taler for suksess. Formålet med dette kapitelet er å analysere og forklare hva
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som kjennetegnet ekspedisjonstilværelsen ombord, og hvordan denne kan anvendes i
forklaringen om hva som gjorde ekspedisjonen rustet til å utføre forskningen.

Mannskapsbetingelser
Sett i lys av deres kontrakter og arbeid ombord kan mannskapet ses som arbeidstakere. Som
arbeidstakere flest var det en rekke kontraktsfestede betingelser de måtte møte for å ha rett på
hyre. Mellom den ”ansatte” og kapteinen var det en hyrekontrakt som regulerte den ansattes
stilling ombord. Slike kontrakter var forøvrig vanlig ved samtlige av de store norske
polarekspedisjonene. De avklarte hvilke betingelser en hadde overfor ekspedisjonen som
helhet, men også lønn, hyrens avgrensing og andre særlige forpliktelser knyttet til det å
oppholde seg i polarområdene. Siden hyrekontraktene viste til krav overfor
ekspedisjonslederen, fikk denne automatisk mer makt over mannskapet fordi kontraktsbrudd
førte til tap av hyre.
Dahl omtalte i ettertid kontraktene som slavekontrakter.362 Ved å signere som mannskap hos
Amundsen solgte de seg ”med hud og hår – og sjelen på kjøpet” ifølge Dahl.363 Dahls
påstander er interessante, men hvordan skal man vurdere dem? Slike historiske dokumenter
må først og fremst ses i lys av sin tids skikk og sedvane. Siden hyrekontraktene var med på å
regulere livet ombord på ”Maud” er det interessant å sammenligne dem med andre
ekspedisjoners kontrakter. Med denne sammenligningen vil jeg forsøke å vise en kontinuitet
og tradisjon hva gjelder krav og forpliktelser på norske polarekspedisjoner. Som Per Egil
Hegge understreker om kontraktene på annen ”Fram”-ferd: ”Det er ikke akkurat noe
bedriftsdemokratisk dokument sett med 1990-årenes øyne”.364
Når en ser på kontraktene i forbindelse med Amundsens ekspedisjoner er arbeidstittelen
”altmuligmand” en som ofte går igjen. Spesielt ved tittelen var plikten om å ta del i alt
forefallende arbeid uten hensyn til spesialkompetanse.365 Når det gjelder ”Maud”-kontraktene
er det kun Syvertsens som har vært tilgjengelig for denne oppgaven. Kontrakten gir heldigvis
et representativt bilde av ”altmuligmand”-stillingens praktiske betydning.366 Syvertsens
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spesialistrolle var som maskinist, men var ifølge kontrakten definert som ”altmuligmand”.
Dahl og de øvriges kontrakter har ikke vært tilgjengelige, men ifølge han selv var hyren og de
øvrige betingelsene like for resten av mannskapet.367
Sentralt i hyrekontraktene var en rekke bestemmelser for ekspedisjonens start og avslutning.
Å fastslå dette utover veiledende tidspunkter var åpenbart var umulig. Det vises derfor ikke
til et mer konkret tidspunkt enn 1922 i Syvertsens kontrakt - ”tidligere eller senere efter
Amundsens bestemmelse”.368 Heller ikke i kontraktene fra tredje ”Fram”-ferd ble
ekspedisjonsstart fastsatt utover ”avgang fra Norge antagelig 1910”.369 Fra dette tidspunktet
var man forpliktet til tjeneste ombord ”for en ubestemmelig fremtid”, men man hadde
imidlertid ikke krav på hyre utover fem år i helhet. I isen var det umulig å vite om det ville ta
2 eller 7 år. I verste fall godtok mannskapet i flere år å arbeide uten krav på hyre.
Å operere med ubestemmelig tjenestetid var helt vanlig i forbindelse slike ekspedisjoner. I
kontraktene til Peter Henriksen og Theodor C. Jacobsen på første ”Fram”-ferd kan det vises
til: ”[…] En expedition til Ishavet förstkommende foraar og for en übestemmelig fremtid
imod en maandelig hyre af 100 etthundrerede og ti kroner og fri kost”.370 Liknende krav går
igjen i kontrakten til Herman Simmons i forbindelse med annen ”Fram”-ferd. Simmons
hadde ikke krav på hyre utover det fastsatte om ekspedisjonen ikke var vendt hjem etter 2,5
år.371 I Godfred Hansens kontrakt fra ”Gjøa” gjaldt hyren i 4 år, og nevner ikke noe om hyre
utover dette, i motsetning til ovenfor.
En viktig spesifisering i kontraktene var formålet med ekspedisjonen. Formålet med ”Maud”ekspedisjonen var som nevnt ”at undersøge den hittil ukjendte egn rundt Nordpolen efter
lederens nærmere bestemmelser”.372 Dette ga ekspedisjonslederen stort handlingsrom og var i
utgangspunktet det kontraktsfestede formålet med tredje ”Fram”-ferd. Henriksens kontrakt
fra første ”Fram”-ferd viste at formålet var ”at naa Nordpolen”.373 I Hansens ”Gjøa”-kontrakt
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tydeliggjøres den magnetiske nordpol.374 Samtlige kontrakter ga i forbindelse med endelig
mål for ferden vage bestemmelser, og ikke helt detaljerte mål.
Det er imidlertid forpliktelsene overfor ekspedisjonslederen og ekspedisjonen i helhet som
etter mitt skjønn utgjør det viktigste ved kontraktene, og som også kan bidra til å forklare
suksessen bak ekspedisjonens vitenskapelige arbeid. I hovedsak var det konsekvensene av
brudd på disse som gjør dem viktige. Brudd på kontraktsfestede forpliktelser førte til tap av
hyre og avskjedigelse, om mulig. Ved å studere utvalget av kontrakter som har vært
tilgjengelig må det understrekes at forpliktelsene var svært like på de ulike ekspedisjonene.
Følgende formulering gjentas nærmest ordrett:
”Jeg lover paa tro og ære i et og alt og til alle tider paa denne reise at være
ekspeditionens leder, eller den eller de, han maatte utnævne som foresatte, lydig, og
lover punktlig at utføre mig gitte befalinger samt at ta alt slags arbeide, som av ham
eller de av ham utnævnte foresatte maatte paalægge mig og ved ufortrøden og
utholdenhet i arbeide at bidrage hvad jeg kan til et heldig resultat”.375
I Wistings ”Fram”-kontrakt er den ordrett. Kontraktene fra første og annen ”Fram”-ferd har
liknende formuleringer.376 I samtiden var slike krav nærmest gitt. Personlig ære og ettermæle
var ting som spilte inn når det gjaldt å følge slike krav. Det blir derfor feil å vurdere
formuleringen i forhold til moderne arbeidsbetingelser og rettigheter. Av formuleringen kan
en uansett tolke det dithen at den hyrede var pliktig til å utføre alle ordre gitt av
ekspedisjonslederen eller den av ham utnevnt. En fordel var at det øvrige mannskapet hadde
omtrent lik status. På den måten kunne nærmest samtlige settes til all slags arbeid ved
behov.377 For det vitenskapelige arbeidet var denne formuleringen svært viktig i så måte at
alle deltok direkte eller indirekte gjennom forefallende arbeid i forbindelse med
observasjoner.378
En annen formulering som sikret forpliktelser overfor for ekspedisjonen i helhet gjaldt et
eventuelt forlis:
”Ifald skibet skulde forlise eller ekspeditionens leder bestemmer, at det skal forlates,
vedblir mine forpligtelser uforandret og vedtar jeg ogsaa for dette tilfælde fulstændig
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at underordne mig ekspeditionens leder og i et og alt at adlyde hans og de av ham
utnævnte foresattes befalinger”.379
Mannskapet var med andre ord forpliktet til å bidra uansett situasjon. Ved forlis ville det
være spesielt viktig at samtlige arbeidet sammen. Dette etablerte en felles forståelse av at
man ved alle tilfeller måtte underordne seg en leder.
I ”Maud”-kontraktene var det særlig én formulering som var fordelaktig for det
vitenskapelige arbeidet, og som bidro sterkt til de mange resultatene:
”Alle under ekspedisjonen foretatte samlinger er ekspeditionens eiendom, alle av hver
enkelt deltager tagne fotografier og foretatte obsevationer maa staa til lederens
disposition, likesom almindelige dagboksoptegnelser vedkommende ekspeditionenen
om det skulde findes fornødent eller ønskelig”.380
Ifølge Dahl sikret denne formuleringen at mannskapet ikke brukte ekspedisjonens tid og
ressurser til egen vinning.381 Tolket på en annen måte kan en si at den sikret at all tid og
krefter ble brukt til det beste for vitenskapen. En annen fordel var at alt av eventuelle
verdifulle og unike apparater tilfalt ekspedisjonen . Sverdrup anså for eksempel de
egenkonstruerte strømmålerne som de mest verdifulle instrumentene. De var laget ombord
med helt ny teknologi og hadde målt strømmer ingen andre hadde gjort. Disse og de øvrige
instrumentene som Dahl konstruerte ombord, ble tilhørende underveis. En god del andre mer
trivielle gjenstander laget ombord ble solgt for å få ned gjelden i 1925.
Polarekspedisjoner tjente betydelige summer på kommersielle avtaler med aviser og forlag.
Ifølge historiker Beau Riffenburgh var forholdet mellom disse tett: ”During that period,
newspaper were far more influential in establishing images and interest in unexplored areas
than traditionally been acknowledged”.382 Ekspedisjonsledere solgte rettigheter til nyheter til
aviser og forlag. Lederen hadde derfor visse rettigheter til opplevelsene:
”Deltagerne kan ikke uten lederens samtykke offentliggjøre noget eller tillate noget
offentliggjort om ekspeditionen eller den vedkommende för 3 aar efter ekspeditionens
tilbakekomst til Norge.”383
Lignende forpliktelser går igjen i andre kontakter, og i Wistings ”Fram”-kontrakt er den
ordrett.384 Etter hjemkomsten med ”Gjøa” var de hyrede forpliktet til å vente i 4 år med egen
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publisering.385 At Amundsen inkluderte denne forpliktelsen i kontraktene er forståelig. I
forbindelse med ”Gjøa”-ferden opplevde han et stort inntektstap fordi et telegram ble snappet
opp og spredt mellom flere aviser. Da han kom til San Fransisco var interessen nærmest
forvunnet.386
Ved å studere et utvalg kontrakter innen polarforskning kan man se en kultur som man med
dagens øyne vil betegne som streng og stikk i strid med moderne arbeidsrettigheter. Et
interessant spørsmål er hvorvidt slike kontrakter i hovedsak fungerte som skremsel? Hvilke
handlinger som førte til tap av hyre ble klargjort i den enkeltes kontrakt. En skulle blant annet
ikke vise dårlig oppførsel overfor mannskapet forøvrig eller forsømme sine arbeidsplikter.
Stuerten Anders Sandvik på tredje ”Fram”-ferd gjorde seg skyldig i begge, og ble derfor
oppsagt. Fredrik Hjalmar Johansen omtaler episoden om Sandvik:
”[…] blev opsagt i Madeira og forlod os der, da Amundsen ikke længere vilde ha
ham, han var ikke sin stilling voksen og hans gemyt og optræden viste, at han var lidet
skikket til en sådan alvorlig tur. Han satte ondt blod blandt deltagerne og var uheldig i
mange retninger. […] Men efter den kontrakt, som vi alle har indgået, er det jo
fuldstændig i orden”.387
Som utdraget fra Johansens dagbok viser, var det en tydelig forståelse av konsekvensene ved
kontraktsbrudd. Det groveste bruddet var å motsette seg ekspedisjonslederen.388 Dette var
formulert på følgende vis i kontraktene fra både tredje ”Fram”-ferd og ”Maud”-ferden:
”Hvis jeg paa reisen viser ulydighet mot foresatte eller forsömmelse av mine pligter
eller uforlighelighet mot den övrige bestætning, taper jeg min rett til hyre enten helt
eller delvis efter bestemmelse av lederen i samraad med to av besætningen.”389
Hjalmar Johansens konfrontasjon av Amundsen i ”Framheim” har særlig i Ragnar Kvams
bok Den tredje mann fått mye oppmerksomhet. Hvorvidt Amundsen i forkant handlet feil
eller ikke er ikke innenfor denne oppgavens tematikk, men konfrontasjonen var uansett et
klart brudd på kontraktens forpliktelser ved å utfordre lederen med ”lite smigrenne uttallser
åmm mei i min stilling a leder fårr vårtt fåretagenne hær”.390
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En klar fordel ved kontraktenes forpliktelser var at de ikke tillot at man tok sin stilling for
gitt. Kontraktene sørget for at alle bidro med sine bestemte og ubestemte oppgaver hele tiden.
Amundsens praksis i tilfellene med Sandvik og Johansen gjorde det tydelig at kontraktene
ikke var skremselspropaganda. Ut fra sin utforming fungerte kontraktene som en
helgardering mot ulike scenarioer, der særlig kravene om uinnskrenket lojalitet, lydighet og
arbeidsinnsats var avgjørende for ekspedisjonen i sin helhet, men også for utførelsen av det
vitenskapelige arbeidet. Slike arbeidsbetingelser var en forutsetning for ekspedisjoners
suksess. Man skal på samme tid ikke avskrive viljekraft og iherdighet som viktige
forutsetninger, men uten de faste rammene som kontraktene etablerte hadde sannsynligvis
ikke mange ekspedisjoner latt seg gjennomføre. På ”Maud” ga kontraktene aldri rom for
diskusjon fordi ”den beste mann måtte ta avgjørelsene”.391 Uenigheter ble derfor lagt på is.
Selv om han omtalte dem som slavekontrakter understreket Dahl likevel at de inneholdt de
eneste realistiske forpliktelsene en sjef kunne kreve under slike ekstreme forhold.392

Arbeidsbetingelser
Lederskap og samarbeid
For å forklare hvordan ekspedisjonen etter tre år i isen kunne vise til sitt omfattende
forskningsarbeid er det nødvendig å undersøke deltakerne arbeidsbetingelser, særlig
vitenskapsmennenes. En viktig forutsetning for forskerne var hovedsakelig et godt samarbeid
og forståelse mellom dem og ekspedisjonslederen. Selv om dette i dag kan virke som en
selvfølge var det ikke det tidligere.
På de tidligste polarekspedisjonene utviklet det seg gjerne et skille mellom sjømennene,
gjerne rutinerte ishavsseilere, og vitenskapsmennene som kom fra universitetene. De ulike
bakgrunnene førte ofte til dårlige relasjoner. Sjømenn reagerte tradisjonelt negativt på
akademikere, noe som grunnet i en lang tradisjon: ”The trials of social life on shipboard are
proverbial; and, according to the early traditions of the naval service, a philosopher affloat
used to be considered unlucky as a cat or a corpse”.393 Problemet lå i sjømenn og
vitenskapsmenn manglet forutsetninger til å forstå verdien av hverandres arbeid. En matros
hadde for eksempel ikke forutsetninger til å forstå det timesvise arbeidet som lå bak arbeidet
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med hydrometre. Relasjonene mellom den vitenskapelige besetningen og sjømennene på
”Maud” uvanlig godt sammenlignet med ”Fram”-ferdene. Det er derfor av stor interesse å se
på hva som lå til rette for den gode forståelsen mellom de to ulike kulturene.
På annen ”Fram”-ferd var det særlig nestkommanderende Viktor Baumann som kom på kant
med forskerne.394 Botanikeren Georg Hermann Simmons reagerte på dette:
”Hur kommo vi, expeditionens vetenskap deltagare någonsin at ställes under en sådan
rå och okunnig persons myndighet som Baumann… Att styrmannen (Raanes)… ej
hade någon aning om expeditionens mål och den roll de vetenskapelige deltagarna…
borde spela och att han ansåg som sin plikt att så mycket som möjligt sysselsätta oss
med allt möjligt struntarbete”.395
Det må legges til at Simmons var kontraktfestet til å utføre nødvendig forefallende arbeid til
tross for sin spesialkompetanse. Også på tredje ”Fram”-ferd oppstod det konflikt.
Oseanografen Schröer var kritisk til kapteinens forståelse av vitenskapelig arbeid. Ifølge
førstnevnte hadde kapteinen ”ingen anelse om oseanografiske arbeider, og han synes å
betrakte alle maskinene og instrumentene som overflødig ballast, som bare hindret ham i
hans arbeide”.396 Dette poenget understreker Rozwadowski på følgende måte:
”Unfriendliness towards scientitsts on board was quickly reinforced by the antipathy
the extra work they caused. Initially dredging, trawling, and sounding inspired intense
coriosity about what lay beneath the waves”.397
Også Alexander Kutchin opplevde at mangelen på forståelse påvirket hans arbeid:
”Alt arbeid kommer til å ligge mine skuldre og jeg håper at jeg klarer meg bra. Bare
jeg får litt mer frihet. Og at Lt. Nilsen ikke blander seg oppi arbeidet mitt. Tiden vil
vise. Men på slike militære vilkår, som vi har nå, har ikke arbeidet mitt vært noe
særlig produktivt.”398
Schröer og Kutchins opplevelser er viktige fordi de viser at en grunnleggende forutsetning for
vitenskapelig produktivitet berodde på gjensidig respekt, verdsettelse av arbeid og frihet til å
utføre sine spesialistoppgaver på vitenskapens premisser. Når ”Maud”-ekspedisjonen maktet
å utrette så mye som den gjorde grunner dette etter mitt syn i to elementer: 1) en
ekspedisjonsleder som forstod ekspedisjonens vitenskapelige formål, og 2) et effektivt
samarbeid under Sverdrups ledelse.
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Forholdet og forståelsen mellom Sverdrup og Wisting var en av de viktigste forutsetningene
for arbeidet. Som eksemplene fra ”Fram”-ferdene viser, var misnøye blant vitenskapsmenn
vanlig. Sverdrup roste imidlertid Wistings lederegenskaper i både brev- og dagbokform.
Suksessformelen bak deres samarbeid lå i måten de to utfylte hverandre.399 Det var spesielt
Wistings lederstil som ifølge Sverdrup var fordelaktig for forskningen. Wisting tenkte på alt
og fant praktiske løsninger på problemer. Beskrivelsene av Wisting peker på en leder med
godt humør, som kunne holde mannskapet i hevd, men som samtidig sa fra når det var
nødvendig.400 I Sverdrups dagbok kan man lese en spesiell notis om Wisting og situasjonen
ombord uten Amundsen:
”Jeg er jo forövrig ikke upartisk. Jeg er fremfor alt interessert i det videnskabelige
arbeide og er begeistret over den stötte W. gir mig for at fremme det. Med en anden
mand som förer av ”Maud” nu kunde min stilling ha blit vanskelig – nu er den en
fornöielse”.401
Dette utdraget sier flere interessante ting om arbeidsforutsetningene. For det første fremgår
det i dagboken at Sverdrup opplevde betydelig støtte fra Wisting i forbindelse med
forskningen. Det som er særs interessant er imidlertid den andre setningen, som kan tolkes
dithen at Sverdrup foretrakk Wisting fremfor Amundsen som leder. Samtidig kan Amundsen
vanskelig alene klandres for at Sverdrup ikke fikk utført forskningen som planlagt i
ekspedisjonens første fase. Sverdrups positive bilde av Wisting som leder vedble i samtlige
år. Overfor en fortrolig kollega som Bjerknes understreket Sverdrup ytterligere i sin
vurdering av Wisting:
”Naar vi har faat utrettet en del, saa skyldes det et godt samarbeide. Wisting, som
leder ekspeditionen, har altid vist stor forstaalese av det videnskabelige arbeidets
værdi og gjort alt mulig for at fremme det og hjælpe, naar noget nyt skulde sættes i
gang. Han har dessuten tat den störste del av de magnetiske observationer av
inklination”.402
Hvordan kunne samarbeidet være så vellykket på ”Maud”? Etter hvert som det ble vanligere
med vitenskapsmenn til sjøs ble også mannskapsrelasjonene bedre. Den maritime kulturen
som hadde dominert ombord på store fartøy, forsvant gradvis i det Rozwadowski forklarer
som: ”the dynamic shipboard encounter of sailors and scientists resulted in a modified and
tamed version of maritime culture”.403 Denne kulturen var med på å legge et godt grunnlag
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for det gode samarbeidet på ”Maud”-ferden. Inntoget av vitenskapsmenn la nye premisser for
livet til sjøs, og ved at sjømenn og vitenskapsmenn samarbeidet ble det skapt en kultur som
ga rom for vitenskapsmenn og deres arbeid ombord.404 Dette rommet utnyttet Sverdrup etter
beste evne. I et større bilde kan man se at samarbeidet på ”Maud” var en del av en større
utvikling som Rozwadowski viser til:
”This new scientific maritime culture bequaethed to nineteenth-century ocean science
an array of literary, technological, and scientific practices that immediately influenced
the development of the modern science of oceanography in several specific and
clearly identifiable ways”.405
I Wistings dagbok kan man se en gjensidig vurdering av hverandres arbeid– ”han er et
arbeidjern, en snill og hjælpsom mand, der er aldig nei i hans mund”.406 Det er særlig
Sverdrups arbeidskapasitet som er trukket frem i dagboken. Wisting skrev senere at
”Sverdrup er en svær arbeidskar han driver paa sent og tidlig og gir sig aldrig han har ogsaa
hjælpende haand at gi bestandig”.407 Grunnen til Sverdrups gode arbeid skyldtes ifølge
Wisting hans bakgrunn fra ”den gamle skole” som etter hans syn var best skikket til arbeid.408
Når man i ettertid skal tolke Sverdrups omtaler av Wisting, kan det virke som om sistnevnte
var en naturgitt ekspedisjonsleder. Dahl mente imidlertid på sin side at det var langt fra
selvfølgelig at Wisting overtok kommandoen. Han mente Sverdrups uunnværlige posisjon
som vitenskapelig leder gjorde ham til den selvsagte lederen.409 I forbindelse med navigasjon
og isforhold mente Dahl at særlig Sverdrups bakgrunn som oseanograf og meteorolog
plasserte ham før Wisting.410 Forklaringen på Dahls negative holdning kan man finne hos
Roald Berg som understreker at det nye makt- og kommandoforholdet på polarekspedisjoner,
som baserte seg på teknisk kompetanse, gjorde det vanskelig for Dahl å innordne seg en
sjømann som Wisting. Sett i ettertid kan det naturligvis argumenteres for at en
vitenskapsmann på en vitenskapelig ekspedisjon ville vært et naturlig valg som leder, men
man må samtidig ta andre forhold med i betraktningen. Når det kom til erfaring med
ekstreme forhold, var Wisting overlegen Sverdrup.
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Wistings kompetanse var ikke bare mindre sammenlignet med Sverdrup, han klarte heller
ikke ifølge Dahl å inspirere sine medarbeidere.411 Også her kan man i kildene finne
motstridende holdninger knyttet til Wisting. Der Dahl var svært kritisk, var Sverdrup svært
positiv da han understrekte at Wisting var særlig flink til å alltid holde mannskapet i hevd og
ofte var i godt humør.412 Hva de ulike oppfatningene skyldtes er vanskelig å forklare.
Sverdrup opplevde på sin side at Wistings stil var svært fordelaktig for hans posisjon.
Sverdrup opplevde støtte og frihet i sitt arbeid og var derfor fornøyd. Dahl hadde et annet
utgangspunkt, og hans bilde av Wisting kan ha blitt farget av det dårlige førsteinntrykket.
Han gikk likevel langt i sin kritikk av Wisting som leder – ”På mange måter var Sverdrup vår
virkelige leder, kanskje særlig i kraft av sin store viten. Det var vi alle på det rene med, uten
at dette kunne komme til direkte uttrykk”.413 Det er ingenting i Sverdrups dagbok som tyder
på at han delte Dahls holdning til Wisting, eller at han så på seg selv som en naturlig leder.
Wistings lederrolle var i hovedsak en videreføring av Amundsens. Jan Ingar Hansen
beskriver dette som en fordel for Wisting fordi han dermed ikke måtte markere seg.414
Gjennom flere års samarbeid hadde Wisting ”fått forståelse for at dette var en klok og sunn
måte å gå frem på, så han videreførte lederskapet i Amundsens ånd”.415 Denne stilen var
ifølge Amundsen-biograf Alexander Wisting også å foretrekke for Wisting.416 Enkelte har
beskrevet denne stilen som marinedisiplin.417

Ansettelsen av Finn Malmgren
Med kun én skikkelig vitenskapsmann var deler av det norske havforskningsmiljøet bekymret
over utsiktene til å utføre forskningen. Hele ekspedisjonens vitenskapelige profilering hvilte
på Sverdrups skuldre.418 Bekymringene kom til uttrykk i en rekke brev mellom Bjerknes og
Sverdrup i forkant av ekspedisjonens andre fase, da Sverdrup oppholdt seg i Washington
D.C.
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Ifølge Bjerknes var ”alle” enige i at én eneste vitenskapsmann for et så omfattende prosjekt
ikke var godt nok.419 Det er usikkert hvem Bjerknes refererte til som ”alle”, men ut fra når og
hvor brevet ble forfattet er det rimelig å anta at det var viktige geofysiskere i Bergen. De var
bekymret for forskningens konsekvenser om noe alvorlig skulle skje Sverdrup.420 På dette
tidspunktet hadde Sverdrup allerede innrømmet overfor Bjerknes at han gjerne skulle hatt en
vitenskapelig assistent.421 I Norge hadde letingen derfor allerede begynt, men det var kun én
reell kandidat. Den svenske meteorologen Finn Malmgren var ung og hadde erfaring fra
”vinternatten i de svenske höifjeld”.422 Videre informerte Bjerknes at Malmgren var kjent for:
”Et uopslitelig humör, være stor humorist, en ypperlig karikaturtegner etc. [...] Men efter alt
at dömme skulde han i enhver henseende være en akvisition for en expedition”.423
Bjerknes’ hensikt med brevet i desember 1921 var tydelig for å overbevise Sverdrup om å
strekke seg langt angående en ekstra vitenskapsmann. I Norge var man videre bekymret fordi
Leon Amundsen hadde fått avslag på nok en pengesøknad. For slike ekspedisjoners
vitenskapelige sponsorer var det viktig at ekspedisjonslederen tok oppgavene seriøst, og at
investeringen ga vitenskapelig avkastning.
Fordi det virket som om ekspedisjonen aldri skulle komme i gang var det få vitenskapelige
selskaper som ønsket å investere ytterligere. En enslig vitenskapsmann ansvarlig for
utførelsen av det vitenskapelige programmet vitnet ikke om riktig prioritering. Det gikk
rykter om at Amundsens hadde avvist et forslag om en ekstra vitenskapsmann til fordel for en
ny ”altumuligmand”. Spesielt dette skapte ytterligere tvil angående Amundsens dedikasjon til
vitenskap. Bjerknens kom med følgende råd overfor Sverdrup:
”Avslaget at ta med en videnskabsmand til, om det skal være definitivt, maa
begrundes meget indgaaende. Herr Leon Amundsen talte f. eks. om en filmfotograf
som det der nu skulde være det vigtigste. Jeg kan godt forstaa ogsaa denne interessen.
Det bör ikke bli offentlig at filmfotografen har stukket ut videnskabsmanden”.424
Tålmodigheten overfor Amundsen var åpenbart i ferd med å renne ut. Med hensyn til den
eventuelle vitenskapsmannen rådet Bjerknes ekspedisjonen til å ta en rask beslutning.425
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Sammenlignet med en altmuligmann ville en vitenskapsmann trenge tid til å forberede seg. I
sitt svar understrekte Sverdrup sin gjensidige holdning:
”Det har altid været og er fremdeles min mening at en videnskabsmand til vilde være
overordentlig ønskeligt baade fordi arbeidet er for svært for en enkeldt, og fordi
muligheten for at noget tilstöter denne ene er tilstede”.426
Til tross for et ønske om en assistent, og Bjerknes’ bekymring, var Sverdrup lojal overfor
Amundsen.427 Ifølge Sverdrup hadde han ingen grunn til å tvile på Amundsens dømmekraft.
Den samme tilliten hadde tydeligvis ikke forskerne i Norge – ”merkelig nok hörer ingen av
vore videnskabsmend, selv ikke Helland-Hansen, noget direkte fra ham”.428
Hva kan man forstå ut fra Sverdrup og Bjerknes’ brevveksling? Brevene tydeliggjør blant
annet ekspedisjonens situasjon etter 3 år uten nevneverdige resultater. Den hadde i
utgangpunktet satt seg flere omfattende mål som var for ambisiøse for en enslig
vitenskapsmann. Mannskapet stod åpenbart ikke i stil med målene som var satt. Det faktum
at Sverdrup overfor Bjerknes innrømmet at han angret på sin deltakelse gir et bilde av en
ekspedisjon med dårlige forutsetninger.429 Amundsen var heller ikke viden kjent blant
vitenskapsmenn for sitt fokus på vitenskap:
”Det er etter min mening en uting å la folk som ikke har vitenskapelig utdannelse og
som dermed ikke tenker vitenskapelig, gjøre vitenskapelige undersøkelser. [...] Om
det eventuelle resultatet, og om observasjonene som har det riktige utfall eller om det
foreligger en feil, om det bekymrer ingen seg. Dessverre mangler Amundsen evnen til
å tenke vitenskapelig. Han er meget fornøyd, hvis han kan levere en fin journal og et
størst mulig antall pent nummererte og etikkerte flasker”.430
Til tross for dårlige utsikter mottok imidlertid Helland-Hansen i april 1922 følgende beskjed:
”engage swedish scientist be seattle may”.431 Da det ble klart at Malmgren var ansatt,
understrekte Sverdrup at forutsetningene for å utrette en del var større med en ekstra mann.432
Helland-Hansen var også tydelig lettet:
”Det er umaadelig glædelig at Roald har faat det ordnet saa Malmgren kan værre med.
Jeg kjendet ham ikke personlig, men har hört meget godt om ham fra hans venner. For
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ham staar det som det bedtse i verden at leve under arktiske forhold og være med paa
en arktisk ekspedition.”433

Malmgrens arbeid
I Malmgren fikk Sverdrup en vitenskapelig assistent med erfaring og kvalifisert bakgrunn.
Ifølge Sverdrup hadde det vært:
”[...] meget stimulerende at være to videnskabsmænd – jeg tror for begge parter. Jeg
er glad over at jeg altid fastholdt mit standpunkt ang. dette spörgsmaal, skjönt en mer
alsidig mand hadde været at foretrække, han hadd i mang og meget gjort min stilling i
vort lille samfund lettere”.434
Han understrete etter ekspedisjonen at Malmgren som vitenskapsmann hovedsakelig hadde
vært en viktig ressurs ekspedisjonen.435 Uavhengig av totalinntrykket var Sverdrup derfor
aldri i tvil om at Malmgren var en skikket vitenskapsmann.436 Han var imidlertid svært kritisk
til assistentens fysiske skikkethet. Ifølge Sverdrup hadde han svært dårlige krefter, som
kombinert med hans klossethet og glemsomhet ikke fungerte godt til sjøs.437
Ekspedisjonstilværelsen krevde at mannskapet kunne arbeide utover sine spesialistoppgaver,
og da særlig med fysiske oppgaver.438 Siden Sverdrup var vitenskapsmann hadde han
forutsetninger for å se verdien av Malmgrens vitenskapelige innsats. De øvrige så bare nok en
akademiker som ikke mestret sjømannslivet. Det var særlig Malmgrens glemsomhet som
påvirket samarbeidet med Sverdrup.439 Overfor Bjerknes ga Sverdrup følgende bilde av
Malmgrens personlighet:
”Han er saa diskræt at han egner sig fortrinlig til professor. Han pleier bruke briller
naar han skriver. Som han sat og skrev i em. utbrøt han pludselig: Det varke under det
var mörkt!” han sat og skrve med solbriller paa”.440
Som vitenskapsmann utførte Malmgren en rekke eksperimentelle undersøkelser. Med sin
bakgrunn som meteorolog hadde han ansvaret for de meteorologiske instrumentene og
observasjonene med disse. I tillegg var han ansvarlig for bearbeidingene av vind-, sol,- og
rimregistreringene. Han utførte også de kjemiske undersøkelsene av vann, og deltok i
strømmålingene. Malmgrens viktigste arbeid på ekspedisjonen var undersøkelsene av isens
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egenskaper. Her undersøkte han isens spesifikke vekt, saltinnhold og tekniske egenskaper
som blant annet temperatur, smeltevarme etc. 441
Malmgrens største svakhet var som nevnt ikke knyttet til glemskhet, men til hans
helsetilstand. Det fysiske arbeidet til sjøs avdekket alvorlige hjerteproblemer. Gjennom
hyrekontraktene var mannskapet forpliktet til å underlegge seg legeundersøkelse før avreise.
Om Malmgren ble undersøkt er noe usikkert.
Flere av observasjonene var fysisk krevende. Allerede i 1922 slet slikt arbeid på Malmgrens
helse. I blant annet arbeidet med å hente opp vannprøver opplevde han smerter i brystet.442
Hjertet tvang han til å avslutte slike oppgaver. De meteorologiske observasjonene var også
fysisk krevende. Dragene måtte først fås opp i luften, og måtte ofte hales ned av
menneskekraft. I Sverdrups dagbok ble arbeidet skildret slik; ”Det var for meget for ham –
hans hjerte slog sig rent vrangt efterat han hadde sveivet noen faa minutter og man maate
lægge sig ned etpar timer”.443 Ingen polarekspedisjoner var tjent med mannskap i slik
tilstand. Wisting beordret Malmgren til én times daglig mosjon.444 Helsetilstanden ble ikke
umiddelbart forbedret. Under henting av jaktbytte i april samme år slo hjertet uregelmessig.
Tilstanden var så alvorlig at han ifølge Sverdrup ”greiet den knapt. Det er forfærdelig
bedrövelig at hans hjerte taaler saa lite”.445 Én ting var å arbeide med en slik helsetilstand, en
annen var om det ble nødvendig å forlate skipet. I Wistings dagbok kan man lese at han var
tydelig bekymret for Malmgrens sjanser til å overleve en eventuell sledeferd tilbake til
sivilisasjonen.446
I tillegg til mosjonspåbud av Wisting ble Malmgren pålagt et alkohol- og tobakksforbud.447
Årsaken til dette var at Malmgren besvimte idet han hjalp til å flytte hundehuset 1. august
1923. Heltilstanden til Malmgren var tydelig et irritasjonselement
”Det er jo fordfærdelig leit med denne hjertefeilen hans; man vet jo aldrig naar et
anfald kan komme. For hans skyld haaber jeg vi slipper med to vintre til – skal være
gla han greier det”.448
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Å arbeide utendørs i temperaturer ned mot -40°C var på ingen måte forenlig med Malmgrens
helsetilstand. Mannskapet hadde allerede blitt redusert med en mann da Syvertsen døde i juli
1923. Malmgrens tilstand forverret seg, og i november 1923 fikk han problemer under
lørdagsbadet.449 Han skal ha følt seg uvel og opplevde pusteproblemer. Ifølge Sverdrup lå
problemet i at assistenten ikke hadde samlet krefter til vinteren. I ukene i forkant hadde han
ikke mosjonert.450 Skildringene i Sverdrups dagbok kan tolkes dithen at samtlige fryktet for
Malmgrens muligheter til å overleve ekspedisjonen.451 Ifølge Sverdrup hadde Malmgren også
fortsatt med tobakk og alkohol til tross for forbudet.452 Dårlig helsetilstand var en ting, men
slike holdninger kan ikke sies å ha vært i overensstemmelse med deltakelse på en
polarekspedisjon. Ser man imidlertid bort fra hans begrensete muligheter til å delta i
forefallende arbeid var Malmgren en svært viktig vitenskapelig forsterkning til
ekspedisjonen.
I etterkant av ekspedisjonen ble det heller ikke lagt skjul på Malmgrens tilstand. Amundsen
ble gjort oppmerksom på denne av Wisting via telegram allerede i 1923.453 Sverdrup var også
svært tydelig overfor Bjerknes vedrørende Malmgrens dårlige helse:
”Jeg nævner dette – ikke fordi jeg tor at M efter hjemkomsten nogensinde vil bli
kaldet ”uskikket for ekspeditionen” e. l. – men fordi slikt kan tænkes og da vil jeg
gjerne at De skal vite at en slik uttalelse paa sær og vis er rigtig, fordi vore forhold
kræver folk, som kan utrette mange slags arbeider, men den referer sig slet ikke til
M’s kvalifikasjoner som videnskabsmand”.454
Malmgrens deltakelse på ”Norge”-ferden i 1926 og Umberto Nobiles ”Italia”-ferd i 1928 er
interessant tatt hans veldokumenterte hjerteproblemer. Under sistnevnte ekspedisjon omkom
han på leting etter hjelp. En forutsetning for polarekspedisjoner var åpenbart god helse.

Hverdagsliv
En uskreven regel var at dovenskap var roten til alt ondt. Når få mennesker skal leve og
arbeide sammen over lengre tid på begrenset plass isolert fra omverdenen er det liten tvil at
man må holdes i hevd for ikke å ”gå på veggen”. På polarekspedisjoner av ubestemmelig
varighet var det viktig med fastlagte tider og struktur for å motvirke dovenskap. Samtidig var
449

Ibid., 10. november 1923, s. 74.
Ibid., 10. november 1923, s. 75.
451
Ibid., 10. november 1923, s. 75.
452
Ibid., 22. mars 1924, s. 133.
453
Ibid. . 5. desember 1923, s. 83.
454
Sverdrup til Bjerknes, 14. 07.1925, i Brevs 469B, i VB, NBO.
450

86

det viktig med en balansegang mellom arbeidstid og fritid. Mannskapets fritid kan ofte lett
bagatelliseres, men ved å diskutere mannskapets erfaringer og opplevelser knyttet til
arbeidstid, fritid og feiringer vil jeg vise hvor viktige slike hverdagselementer var for
gjennomføringen av det vitenskapelige arbeidet.

Arbeidsuken
Ved å arbeide tett med Amundsen hadde Wisting lært viktigheten av å holde mannskapet
beskjeftiget store deler av døgnet, og de så begge på arbeid som god medisin i livet.455 På
ekspedisjoner der ”vinternatten kommer krypende ledsaget av sin venn tungsinnet” satte man
ifølge Wisting pris på verdien av arbeid.456 Wisting var særlig nøye på at arbeidstiden ble
overholdt strengt.457 Ifølge Rozwadowski var det særlig ”inkongruent” arbeidsrytme som var
kimen til misnøye blant naturforskere og sjømenn.458
Arbeidsdagens organisering var en viktig forutsetning for utføringen av det vitenskapelige
arbeidet. Den vanlige arbeidsuken strakk seg fra mandag til fredag. Arbeidstiden på
lørdagene var noe kortere enn på hverdagene. Søndagen ble normalt holdt som hviledag.
Frokosten ble også på søndagene servert senere – fast klokken 09.00. I drift startet den
vanlige arbeidsdagen 07.30.459 Fra klokken 08.00 ble det servert frokost, som ble avsluttet
08.30.460 Arbeidsdagen var i gang fra 08.30 og fulgte strengt fastsatte pauser hver dag. Karl
Hansen beskrev dette som en nødvendig, streng og fornuftig organisering.461
I praksis ga organiseringen seg utslag i en arbeidstid fra 08.30 til 12.00 med ulike oppgaver,
som observasjoner, forefallende arbeid etc. Ifølge Odd Dahl bidro alle etter evne i både det
forefallende arbeidet og i det vitenskapelige. Fra 12.00 til 14.30 var det ifølge Hansen fast
middagstid.462 I Sverdrups ekspedisjonsberetning er imidlertid middagen tidfestet fra 13.00 til
14.30.463 At slike variasjoner forekommer i denne typen materiale er vanlig, og har i denne
sammenhengen liten betydning. Hovedpoenget er at middagene var fastlagt. Dette skapte en
viktig forutsigbarhet som mannskapet kunne forholde seg til. Selv noe så enkelt som felles
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bespisning var ifølge Rozwadowski en viktig sosial institusjon som bidro til å utjevne
forskjellen mellom mannskapet.464 Etter middag fortsatte arbeidsdagen til 18.00.
Kveldsmaten ble servert 18.30.465 Mannskapet stod etter kveldsmaten fritt til å disponere
tiden.
Arbeidsrutinen ble overholdt strengt med den målsetning at skipet, mannskapet og arbeidet
alltid skulle være slik at Amundsen når som helst kunne komme ombord.466 Om denne
mentaliteten kan man lese i Sverdrups dagbok at ”[...] i det pröver jeg at stötte ham efter
bedste evne. Hidtil er det lyktes og det vil nok lykkes videre fremover ogsaa”.467
Ved å tolke kildene får man inntrykk at organisering bidro til travle arbeidsdager, som igjen
effektiviserte det vitenskapelige arbeidet:
”Vi er jo saa jevnt optat. Fra ½ 9 til 1 og fra ½ 3 til 6 staar ingen ledig et öieblik og
ofte arbeides det ”paa overtid”. Observationer av forskjellige slag kan jo ikke altid
presses ind i ”arbeidstiden”. Saa faar vi ogsaa utrettet meget. At vi er istand til at
gjennemföre vort videnskabelige program er mer end jeg hadde haabet. Vi klarer det
uten at være overlesset. Ved siden utrettes megen anden. Det blir holdt skikk og orden
inden- og utendörs”.468
Organiseringen av skipsvakter gjorde at samtlige deltok i utføringen av observasjoner:
”Ved timevise lodninger, strömmaalinger, luftelektriske og magnetiske observasjoner,
likedan ved de meteorologiske observationer om natten og nordlysiagttagelserne har
omtrent alle deltat idet slike iagttagelser oftest er utfört av den regulære vaktmand –
og vi har i alle aarene skiftevis hat vagt 2 timer hver nat. Som De vil se har alle og
enhver ydet sit bidrag”.469
I noen tilfeller krevde større oppgaver at alle arbeidet sammen. Dette gjaldt spesielt de større
byggeoppgavene på isen. Da et av observatoriene skulle bygges, hadde noen ansvaret for å
skjære ut byggesteiner av is, andre transport av dem, mens de resterende hadde ansvaret for
byggingen.470I Wistings dagbok forekommer det jevnlige nedtegnelser av typen ”Det er
arbeide over hele linien”471, ”Arbeide som vanlig – alt vel”472, ”husflids-arbeide og

464

Rozwadovski, ”Small World: Foring a Scientific Maritime Culture for Oceanography, s. 22
Dagbladet 3. november 1925, 57. årgang
466
”Sverdrup dagbok 252 II”, 4. desember 1923, s. 82-83.
467
Ibid., s. 4. desember 1923, s. 83.
468
”Sverdrup dagbok 252 I”, 2. mars 1923, s. 139.
469
Sverdrup til Bjerknes 14.07.1925, Brevs 469B, i VB, NBO.
470
”Sverdrup dagbok 252 II”, 26. september 1923, s. 53.
471
”Dagbok fra Maudekspedisjonen 1923-1925”, Oscar Wisting. 10. juli 1923. NBO, Ms. 4° 4198
472
Ibid., 6. august 1923.
465

88

skibsarbeide samt de videnskabelige arbeider gaar sin vante gang”473, og ”driver med al slags
arbeide som vanlig”.474
Kildene gir et samlet inntrykk av hvordan den rutinebaserte, strengt opprettholdte
arbeidsdagen og rutinen var en viktig forutsetning for forskningsarbeidet som ble
gjennomført i drivisen. Dette inntrykket støttes opp av mannskapets egne nedtegnelser.
Overfor Bjerknes understrekte Sverdrup at arbeidet ut fra den nevnte timeplanen ble drevet
med intensitet i samtlige år.475

Helgene
Lørdagene fulgte hovedsakelig hverdagenes timetabell. I Wistings dagbok kan man se
hvordan de fravek fra hverdagene: ”Arbeider i fmd. fri emd. Badning, toddy og
kinoforestilling. Alle mand friske”.476 Den personlige hygienen var viktig, og samtlige tok
derfor et bad på lørdagene. Det ble ordnet et telt med et nedsenket badekar på dekk.477 I karet
stod en krakk som gjorde at personen kunne sitte omsluttet av damp, og som ifølge Dahl var
tilfredsstillende.478 Det ble varmet opp av to primuser under karret. Likevel var det ifølge
Hansen en kald opplevelse idet ”vi måtte klæ av oss inne og springe over dekket til huset. Det
var litt koldt, da. Rett som det var hendte det at fingrene satt fast i dørhåndtaket, når vi tok i
det”.479
Alkoholkonsumet var begrenset til lørdager og spesielle anledninger. Ifølge Dahl var det
”ingen som ikke forsto at selvbeherskelse var en nødvendig forutsetning for et vellykket tokt
[...]”.480 Søndagene var som nevnt fridag for samtlige. Wisting, Hansen og Olonkin brukte
blant annet søndagene til å jakte.481

Fritiden
De populære forestillingene om ekspedisjoner er i dag fortsatt preget av eventyraktige og
heroiske skildringer. Dette er noe av grunnen til de dominerende heltebildene av Nansen og
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Amundsen.482 Ekspedisjonsberetningene befestet bildet av ekspedisjonstilværelsen som
farefull og vågal.483” Selv mannskapet lot seg påvirke, og særlig Dahl gikk til ekspedisjonen
med en forventning om eventyr og opplevelser:
”Ung som jeg var hadde nok enkelte romantiske oppfatninger farget mine
forventninger, i så måte ble den til tider kjedelige og udramatiske tilværelsen noe av
et antiklimaks. På romantisk maner hadde jeg tenkt at her skulle en eventyrlysten
ungdom få utfolde seg fritt og fullt ut få bruke sine evner og interesser.
Arbeidsrutinenes virkelighet ble noe annerledes”.484
Beretningenes til tider episke skildringer opphøyet en slik tilværelse til noe mer enn den var.
Feltarbeidet i drivisen bestod for det meste av hverdagslige rutiner. Når man går slike rutiner
detaljert i sømmene, er det lite som vitner om en særlig actionfylt hverdag. Det er heller ikke
dette som kommer frem i kildene. Derimot er det de små, hverdagslige detaljene som
fremheves.
Mentalt og fysisk overskudd var begge forutsetninger for å arbeide daglig i drivisen i 3 år.
Mannskapet bodde og levde i feltområdet over flere år, noe som gjorde komfort og trivsel
viktig for motivasjonen. Den gode trivselen skyldtes en rekke mindre faktorer. ”Maud”ekspedisjonen lyktes på grunn av flere små, men gjennomtenkte suksessfaktorer. Noen av
disse hadde funksjon av å være retrettmuligheter.485 Med retrettmuligheter forstås steder eller
gjøremål som deltakerne kunne koble av med utenfor arbeidstid.
Alexander Kutchins begrunnelse for sin oppsigelse på ”Fram” understreker hvor viktig
planlagte retrettmuligheter kunne være. Han trakk seg hovedsakelig av psykologiske
årsaker.486 Det var blant annet kulturlivets lengsel som påvirket Kutchin. Variasjon i
hverdagen var derfor noe man kan argumentere for, var viktig. Når Rozwadowski forklarer
fritidsutviklingen ombord, viser hun til hvordan vitenskapsmenn og sjømenn sammen
etablerte middelklassevaner og aktiviteter til sjøs.487 Med middelklassevaner viser hun til
felles deltaking i aktiviteter på fritiden som skyting, tegning og skriving. Som Jens Borch
Sannes poengterer skulle det nemlig mer enn mat, renslighet og mosjon for å holde

482

Wråkberg, ”Polarområdenes gåter”, bind 1 Ekspedisjonene, Einar-Arne Drivenes og Harald Dag Jølle (red.), Norsk
polarhistorie. (Oslo: Gyldendal, 2004) 15-49. s. 26.
483
Ibid.. s. 26.
484
Dahl, Trollmann og rundbrenner, fortalt til Jan H. Landro, s. 64.
485
Nærmere kommer du ikke – Håndbok i sosialantropologisk feltarbeid. (red.), Finn Sivert Nielsen, Ånund Brottveit,
Hanne Hem, Ingjerd Hoëm, Per Liltved, Rune Paulsen og Viggo Vestel. Fagbokforlaget, Bergen, 1996, s. 181
486
Alexander Kutchin, ”Alexander Kutchins dagbok”, i Mannskapets dagbøker: Sydpolsekspedisjonen 1910-1914, Geir O.
Kløver(red.), (Oslo: Frammuseet, 2010), 98-114. s. 112.
487
Rozwadowski, ”Small World: Foring a Scientific Maritime Culture for Oceanography”, s. 421-422.

90

motivasjonen oppe, og viser til hvordan William Edward Parry ba mannskapet sitt framføre
skuespill ved jevne anledninger.488 Slike tradisjoner var godt innvevd både på Nansen,
Sverdrup og Amundsens ekspedisjoner. Videre vil jeg vise til hvordan slike retrettmuligheter
gjorde tilværelsen ombord enklere. Dette ga mannskapet overskudd som kunne utnyttes i det
vitenskapelige arbeidet.
Biblioteket
Å utstyre skip med bibliotek var forankret i maritim kultur lenge før de norske
polarekspedisjonene.489 Bøker var en fin måte å unnslippe den rutinepregede hverdagen.490
Biblioteket på ”Maud” var mangfoldig og inkluderte et vidt utvalg skjønn- og faglitteratur.
De fleste skjønnlitterære bøkene var anskaffet gjennom en innsamlingsaksjon organisert av
Aftenposten. Det faglige utvalget var organisert av Sverdrup. Ved siden av de vitenskapelige
forpliktelsene tjente Sverdrup i samtlige år som bibliotekar, der hovedoppgaven var å skifte
ut bøker med jevne mellomrom.491
Lesing var ifølge Sverdrup den aktiviteten man i lengden ikke gikk lei av.492 Leselysten
ombord var derfor stor. Hansen trakk også fram lesingen som en viktig forutsetning for å få
tiden til å gå. Ifølge han bidro den store boksamlingen til at de slapp lese den samme boken
flere ganger.493 For Dahl ble den rikholdige, faglige litteraturen ombord bestemmende for
hans senere karriere – ”Årene om bord i Maud ga meg en innføring i naturvitenskapelig teori
og metode som langt på vei kom til å styre min videre livsbane”.494 Dahl påpekte også at
bøkene kom særlig godt med på dager mannskapet ikke hadde mye å snakke om.495 Selv om
Sverdrup på sin side beskrev leselysten som stor, tilføyer Dahls innrømmelse nyanser:
”Leselysten var stor, men selv gode bøker kan bli en smule ensformig i lengden”.496 En kan
også se i kildene etter Sverdrup at selv han gikk lei etter hvert: ”[...] det sidste har jeg sluttet
mig til dem. Man blir lei av læse og præke”.497 Dette sitatet må ses i lys av at ekspedisjonen
tidligere dette året hadde håpet å slippe ut av drivisen, men hadde blitt tvunget til nok en
overvintring.
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Arbeidsrommet
Et alternativ til lesing var å arbeide i skipets arbeidsrom. Dette var plassert under salongen og
lugarene. I rommet disponerte mannskapet en fotdrevet dreiebenk, en hånddrevet boremaskin
og annet snekkerutstyr til både arbeid og fritid. Utenfor arbeidsdagen representerte
arbeidsrommet en retrettmulighet der mannskapet kunne sysle med småarbeid. Kildene gir et
samstemt positivt bilde av arbeidsrommets verdi. I Sverdrups dagbok kan en blant annet
finne nedtegnelser som: ”Arbeidsrummet er præktig at ha”.498
I arbeidsrommet ble det lagt ned mye arbeid i gjenstander som skulle bidra med trivsel.
Mesteparten av gjenstandene var ikke til vitenskapelig arbeid. Syvertsen var ekspedisjonens
kreative kraft i arbeidsrommet, og med hans død ble ifølge Sverdrup kunsten forsømt det
påfølgende året.499 Det var særlig med treskjæring at Syvertsen bidro med gjenstander til
ekspedisjonen: ”De vakre røkebordene og de utskaarne bret han laget viser hvor flink han var
at bruke sine hænder og vidner om hvor flittig og samvittighedsfuldt han arbeidet”.500
Følgende utdrag fra Sverdrups dagbok gir et bilde av en typisk arbeidskveld:
”Om eftermiddagen, naar der er blit mörkt er det folksomt og livlig dernede. Olonkin
hamrer i kobber, Syvertsen skjærer i træ – Dahl lager flyvemaskine og Hansen syr
bikjesæler. At det ikke gaar for sig uten en historie av og til er greit”.501
Det virker også som om arbeidsrommet hadde en mer avslappende atmosfære enn ellers i
skipet. I salongen var det ifølge Dahl ikke akseptert å fortelle visse historier. Nede i
arbeidsrommet kunne derimot ”Hansen berette om sine mange erobringer – forutsatt at ikke
Wisting eller Sverdrup var til stede”.502
Etter Syvertsens død ble vitenskapen mer dominerende i arbeidsrommet. Arbeidet med mer
trivielle gjenstander tok seg opp igjen.503 Om dette arbeidet kan en lese at Dahl, Hansen og
Olonkin stod for ”fancywork”, mens Wisting brukte tiden på arbeidsutstyr.504 Da tilværelsen
vinteren 1924-1925 ble svært ensformig, benyttet også Sverdrup arbeidsrommet til fordel for
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lesing.505 Produksjonen av gjenstander vitner om at dette rommet var en forutsetning for å få
tiden til å gå. Blant annet samarbeidet Hansen, Dahl og Olonkin om en modell av ”Maud”.506
Modellen er omtalt i Sverdrups beretning:
”[...] En stor og meget vakker model av ”Maud”, korrekt i alle detaljer. Man vil
forstaa det arbeide, som blev lagt paa denne modelen, naar jeg nævner at til riggen
trængtes 120 blokker, som Hansen skar av elfenben, mens Olonkin laget fuldkomne
messingmodeller av wincher, ankere og andre saker. Alt i alt brukte de tre den største
del av to maaneder til at fuldføre modellen”.507
Hvordan skal man vurdere slikt arbeid? At det ble lagt ned såpass mye arbeid vitner om hvor
viktig små, helt trivielle ting hadde å si for hverdag og trivsel ombord. Dette var såvel fysisk,
som mental avkobling for mannskapet. Bruken av arbeidsrommet må settes i en større
kontekst. Mannskapets skuffelse var åpenbart stor da de ikke kom ut av isen sommeren 1924,
og innså at de måtte bruke minst et år til.508 Ifølge Sverdrup var den siste vinteren preget av
ensidighet, der alle dagene var like som erter i en sekk.509 Dagene gikk fort på grunn av den
stramme timeplanen og de innarbeidede rutinene, men den ene dagen skilte seg lite fra den
neste. Vinteren 1924-1925 blir også omtalt som ”ekstra-vinteren”, noe som vitner om
oppgitthet.510 Det var liten glede for Sverdrup å føre dagbok denne perioden.511 I Sverdrups
ekspedisjonsberetning er perioden skildret på følgende måte:
”Vi gik ikke til arbeidet med den samme begeistring, som vi hadde den første høst, da
vi for første gang skulde forberede os paa at ta imot vinteren og skulde sætte alle de
videnskabelige undersøkelser igang, men vi fik alle til vore forskjellige pligter med
den seige beslutning at vi skulde se stillingen i øinene og gjøre det bedste ut av
den”.512
For mannskapet representerte arbeidsrommet åpenbart et fristed uten de samme uskrevne
reglene. Det forhindret at samtlige oppholdt seg i samme rom store deler av døgnet. At det
hindret friksjon mellom mannskapet, kan med all sannsynlighet tenkes. Selv med et velfylt
bibliotek var det viktig med variasjon i en ellers lite variert tilværelse.
Mannskapet fikk forøvrig tiden til å gå ved bruk av moderne tilbud som en kinofremviser, en
moderne grammofon og periodevis radiokontakt med omverdenen.
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Kino, musikk og radio
Med seg i drivisen hadde ekspedisjonen en filmfremviser som ble brukt annenhver helg, og
ved spesielle anledninger.513 Effekten av kinoforestillingene kan ikke undervurderes, og i
dagboken til Sverdrup står det følgende:
”Om kvelden fik vi se 4 akter av Synnöve Solbakken. Bildene er ypperligere – i
teknisk henseende later filmen ikke meget tilbake at önske – men miliöet! – Saa rene
skjorteærmer ser man ikke til hverdags”.514
Ekspedisjonens måtehold gjorde seg gjeldende også i forbindelse med kinoforestillinger. Når
klokken tilsa at det var kveld, ble filmene avsluttet og eventuelt sett ferdige ved en senere
anledning. Siste del av Synnøve Solbakken ble derfor ikke sett ferdig før 3. november 1923.515
I de helgene der det ikke ble holdt kinoforestilling arrangerte ”kapellmester Hansen”
grammofonkonserter i salongen.516 Ekspedisjonen hadde med seg et stort antall plater slik at
det gikk måneder mellom hver gang samme låt ble spilt.517 Likevel varte hver konsert
maksimalt to timer.518 Konsertenes effekt var ifølge mannskapet stor. Den brakte litt av den
verden de hadde forlatt, inn i drivisen.519 I boken om Dahls liv og virke kan man se et helt
spesielt bilde av ekspedisjonstilværelsen i forbindelse med musikk. Etter konsertene endte
samtlige opp med å prate om hverandres planer etter hjemkomst. Konsertene førte til at de
”idetheletaget alle komme ihu at de er mennesker, og ikke bare noget saa gjennem kjedelig
som polfarerer”.520 Ut fra dette kan en tolke ulike ting. Det formidler den enorme verdien noe
så trivielt som musikk kunne spille i ekspedisjonstilværelsen, samtidig som det viser hvor
langt unna den faktiske ekspedisjonstilværelsen var fra de heltebildene mye av
polarlitteraturen har formidlet. For enkelte, som for eksempel Dahl, var det viktigere å se på
seg selv som et menneske fremfor en polarhelt.
Radiosenderen var ved siden av filmfremviseren og grammofonen et viktig element med
hensyn til tidsfordriv. I perioder kunne mannskapet sende og motta nyheter fra omverdenen.
Skipets sender var også svært god og var noe av grunnen til at Hudson Bay Company kjøpte
”Maud” etter ekspedisjonen. Med radiosenderen representerte ”Maud” noe helt nytt og unikt i
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polarforskning. Ekspedisjonen kunne sende nyheter, vitenskapelige observasjoner og annet
stoff fra drivisen.
Telegrammer av følgende sort bidro tydelig for å holde mannskapets motivasjon oppe: ”Ship
Maud arctic sea. Heartiest congratulations Wisting, Sverdrup and others account splendid
work accomplished according radio gram januar ten. Best wishes”.521 Om telegrammet kan
følgende leses i Sverdrups dagbok: ”Det var et hyggelig telegram at faa. Det er morsomt at
vort arbeide blir sat pris paa – vi har jo vanskeligheter at overvinde”.522 Mannskapet ble også
holdt informert om Amundsens situasjon i forbindelse med de ulike flyforsøkene. 17. februar
sendte Amundsen et telegram som ba Wisting om å få skipet ut av drivisen og returnere til
San Fransisco.523 Til lettelse for mannskapet klargjorde dette telegrammet deres stilling.524

Dynamikken mellom mannskapet
Roald Berg hevder at den sosiale delen av ”Maud”-ekspedisjonen gikk dårlig.525 Selv om
Berg skriver at dette bedret seg etter hvert, beskriver han den sosiale delen som anstrengt.
Dette går imidlertid mot det som deltakerne selv har beskrevet. Det skal sies at Dahl i ettertid
har vært noe mer kritisk enn øvrige i omtalen av både Wisting og Amundsen, men bildet er
mer nyansert enn det Berg viser til.
Overfor Bjerknes understrekte Sverdrup at: ”Naar vi har faat utrettet en del, saa skyldes det et
godt vennearbeidet”.526 Ifølge Sverdrup var dette samarbeidet en av forutsetningene for
forskningen. Også Karl Hansen påpekte at mye av ekspedisjonens suksess skyldtes det gode
forholdet mellom mannskapet – ”Det var godt kameratskap hele tiden, og vi sloss aldri og
blev aldri lei hverandre”.527 Rozwadowski viser med hensyn til dette en utvikling hvor felles
arbeid og underholdning bidro til å skape vennskap mellom sjømenn og forskere.528 Wisting
poengterte også i dagboken sin at:
”Der hersker den bæste forstaaelse og kammeratslige tone ombord – aldrig ukvemsord
haaper inderlig det vil holde ved til sidste dag. jeg skal ialfald gjør mit til at det kan
skje. Alt vel”.529
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Sverdrups dagbok er den kilden som gir det mest helhetlige bildet av dynamikken ombord.
Det er skrevet særlig mye om det tilsynelatende gode humøret ombord.530 Sverdrup skrev
også om sitt positive inntrykk av mannskapet – ”[...] det viste sig igjen, at hver eneste mand
ombord var gjort av det rette stof”.531 Syvertsen beskrives som en prektig fin person med
godt humør.532 Sverdrups inntrykk av Dahl ble bedre med tiden. Ifølge han var Dahl fra
starten innesluttet og tilbakeholden, men at han etter hvert følte seg ”hjemme” ombord.533
Forøvrig beskrives Malmgren og Hansen beskrevet som solide, ivrige og fine folk.534
Samarbeidet trekkes forøvrig stadig frem som en avgjørende forutsetning – ”vi har utrettet
meget og forsömt lite saavidt jeg kan bedömme. Og samarbeidet har hele tiden vært
fortrinlig”.535
De allerede diskuterte retrettmulighetene bidro på hver sine måter til å forhindre gnisninger
mellom mannskapet. Også enkeltmannslugarene gjorde det mulig å ha privatliv.536 I tillegg til
disse retrettmulighetene var det flere andre grunner til at man kunne opprettholde en god tone
seg imellom.
Ifølge Dahl var det imidlertid aldri ikke snakk om et nært kameratskap, men kameratskap
likevel. Dette kan man se utslag av i at man ikke tiltalte hverandre etter fornavn, men med
”De” og etternavn - noe som for så vidt var vanlig skikk på slike ekspedisjoner. Et bilde på
dette er at Sverdrup ikke før ved avskjeden i 1925 foreslo at han og Dahl skulle være dus.537
For Dahl var imidlertid alt det negative han hadde hørt fra slike ekspedisjoner, helt
uforståelig.538 Han mente at omgangsformen gjorde at man ikke kom såpass tett innpå at man
kunne si ”en mand er en drit og en mand er en kjæk kar”.539 Av Amundsen hadde både
Wisting og Sverdrup ifølge Friedman forstått hvor viktig det var å begrense den personlige
og gjensidige kontakten til et minimum for å unngå personlige motsetninger.540 Forbundet
med dette var det alltid viktig å ha en høflig tone ved måltidene.541 Ved hvert måltid lå det
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ifølge Dahl en trykkende stillhet rundt bordet før Wisting sa ”vær så god”.542 Roald Berg
beskriver dette som militær stil styrt av Wisting – hvor militært dette var kan nok diskuteres
ytterligere. At det bidro til å holde orden, er imidlertid udiskutabelt. En annen ting som
forhindret gnisninger, var respekten overfor hverandre. I salongen var det for eksempel ikke
lov til å fortelle det Dahl omtaler som ”vågete” historier – disse var forholdt
arbeidsrommet.543
Livet ombord ble praktisert etter helt klare retningslinjer. Ifølge Dahl var det utenkelig at han
selv kunne starte en samtale med Amundsen – dette måtte komme fra Amundsen.544 For en
utenforstående kan et slikt system virke strengt, men Dahl mente at dette i sterk grad
forhindret motsetninger. Til tross for at Sverdrup mente at forholdet mannskapet imellom var
bra, var han også klar over at ”det vilde av mange grunder været bra om vi hadde greit turen
paa 3 aar. Det er lenge nok for os faa at leve sammen og utföre alt arbeide – det blir
slitsomt.”545
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5 Avslutning
I likhet med ”Nansen-Amundsen-året 2011” har denne oppgavens formål vært å formidle
kunnskap om polfarernes innsats på det vitenskapelige området. Oppgaven har derfor
analysert og undersøkt de faktorene som gjorde at Harald Ulrik Sverdrup kunne hevde at
ekspedisjonen i framtiden kom til å havne langt frem i rekken av polarekspedisjoner som
hadde beriket geofysikken med nye data. I polarlitteraturen er det påfallende få som på
detaljnivå virkelig har svart på spørsmålet: Hvilke forutsetninger må til for at en ekspedisjon
skal lykkes?
Helt siden de store ekspedisjonene har det vært en trend å trekke inn maskuline og heroiske
handlemåter når suksess skal forklares. I mye av den biografiske litteraturen om Amundsen
har handling og aktivitet stått i sentrum.546 Senest ut er journalist Alexander Wistings Roald
Amundsen: Det største eventyret et eksempel på slik polarlitteratur. På motsatt side er Harald
Dag Jølles Nansen: Oppdageren en biografi som går mot den nevnte tradisjonen ved å
fokusere på vitenskapen i polarforskning. Begge kom forøvrig ut i det såkalte ”NansenAmundsen-året 2011” og formidlet dermed to ulike innfallsvinkler til polarhistorie.
Nansen, Sverdrup og Amundsen lyktes ikke bare fordi de var modige, barske og
eventyrlystne. ”De tre store” var uten tvil i besittelse av slike karaktertrekk, men det må
foreligge andre forutsetninger for hvorfor og hvordan de lyktes. Den dominerende mengden
av biografier studerer ikke slike detaljer, og sier derfor svært lite om hva selve
polarforskningen faktisk utgjorde på en ekspedisjon. Man vet i etter hva de gjorde, men ofte
ikke hvordan de gjorde det. At polarforskning var prestisjefullt, er det i dag liten tvil om, men
det var først og fremst den vitenskapelige prestisjen som var viktigst i samtiden – særlig for
Nansen og Harald Ulrik Sverdrup. Med en mer detaljorientert og vitenskapelig tilnærming
har jeg siktet etter å se bort fra en tradisjon som i stor grad har fokusert på styrke, hardførhet,
standhaftighet og eventyrlige drømmer som forklaringselementer.
En grunn til denne oppgavens lite fokus på det eventyrlystne ved polarforskning ligger i de
ekstreme områdene som ”Maud”-ekspedisjonen befant seg i. Disse områdene tillot ikke
mannskapet å søke risikofylte eventyr utover det å være skrudd fast i drivisen, som i seg selv
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var svært risikofylt. For mannskapet var det nok eventyr bare det å faktisk overleve i drivisen
med et skip som kunne knuses hver dag. Bak det heroiske bildet av skipet innefrosset fantes
en hverdag dominert av rutiner, fast arbeidsdeling, og en mental distanse fra livet som
”polarhelt”. Ekspedisjonene hadde ikke rom for enkeltindividet som helt. For å overleve
måtte det alle tider være en felles forståelse at kollektivet kom først.
Med denne oppgaven var formålet å svare på følgende problemstilling:
Hvilke forutsetninger lå bak det suksessfulle oseanografiske arbeidet på ”Maud”ekspedisjonen i årene 1922-1925?
Analysen viser hovedsakelig hvordan ”Maud”-ekspedisjonen var et svært omfattende
vitenskapelig foretak i drivisen fra 1922 til 1925. Foretakets vitenskapelige resultater kunne
realiseres på grunn av ulike forutsetninger, der noen åpenbart var viktigere enn andre. Ut fra
Sverdrups dagbok kan man tolke tre suksessfaktorer som han mente var grunnleggende.
Én var at mannskapet kom seg til forskningsområdet, og at de dermed over lengre tid fikk
muligheten til å oppholde seg der og eksperimentere med ulike forskningsmetoder. Slik type
forskning krevde derfor mer enn et instrumentelt velutstyrt skip. En forutsetning for den
forskningen som ekspedisjonen utførte i drivisen var et spesialkonstruert skip som gjorde det
mulig å oppholde seg over lengre tid i drivisen, og ved å drive med isen, muliggjorde
forskning over et større havområde, som ellers var utilgjengelig. Fortjenesten av ”Maud”s
tidvis formidable egenskaper under press i drivisen må tilskrives en særegen norsk
skipstradisjon innenfor polarforskning som startet med Colin Archer, og som nådde toppen
med Christian Jensens livsverk. Det var med utradisjonelle skip som ”Fram” og ”Maud” at
norske polarekspedisjoner skilte seg ut. Å bygge på Archers erfaringer da ”Maud” skulle
bygges viste forøvrig hvor viktig samarbeid i polarforskning var. Selv om ”Fram” av mange
ble holdt som det sterkeste skipet i verden, valgte Jensen å videreutvikle og forbedre denne
allerede utradisjonelle skipsformen.
Med utgangspunkt i skipets egenskaper i drivisen kan ”Maud” beskrives som idealskipet for
en driftekspedisjon. Dette var imidlertid bare én forutsetning. I oseanografisk forskning står
det instrumentelle helt sentralt. De vitenskapelige resultatene til ekspedisjonen var i seg selv
en triumf, men ”Maud”-ekspedisjonens kanskje største vitenskapelige bidrag var at den
demonstrerte mulighetene for å kunne utføre presise og pålitelige observasjoner i Arktis.
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Uten ekspedisjonens nøyaktige og presise instrumenter kunne ikke ekspedisjonen vist til sine
verdifulle resultater. Årene i isen understrekte at gode instrumenter i seg selv ikke
tilstrekkelig. De arktiske områdene presenterte utfordring på utfordring der teknisk, teoretisk
og praktisk kompetanse måtte kombineres med instrumentbruk. Sammenlignet med de
tidligere norske polarekspedisjonene ble ”Maud”-ferden gjennomført i en fase der
polarforskningen i større grad krevde spesialkompetanse innenfor ulike forskningsfelt.
Skiferdigheter og hundekjøring var ikke lenger de viktigste forutsetningene. Observasjonene
og målingene måtte være nøyaktige, og i dette arbeidet krevdes det skikkelige
vitenskapsmenn. At ekspedisjonens vitenskapelige mannskap etter hvert ble utvidet til to
vitenskapsmenn – i realiteten tre medregnet Odd Dahl – med må derfor ses som en absolutt
nødvendighet.
I forbindelse med instrumenter var det særlig evnen til videreutvikling som skilte seg ut som
en suksessfaktor. Drivkraften bak de stadig nye metodene, den store arbeidslysten og det
gode samarbeidet skyldtes en felles interesse for arbeid ”over hele linien”. Forutsetningene
for dette var igjen en maritim vitenskapelig kultur som basis for havforskning. Ifølge
Rozwadowski tjente denne kulturen som en effektiv metode for å drive vitenskapelig
forskning fra skip.547 På ”Maud” gjorde kulturen utslag ved at mannskapet trivdes. Med
analysen har jeg i denne sammenhengen vist koblingen mellom fritidssysler, arbeidskvalitet
og samarbeid, og de gevinster dette skapte. Ved å belyse små, og til tider trivielle detaljer,
som fritid, feiringer og gode måltider har jeg vist hvordan hverdagslige faktorer og rutiner
bidro til å holde blant annet arbeidsmoralen oppe, til tross for dårlige utsikter. Ved å sette
slike elementer inn i en vitenskapelig kontekst har jeg søkt å gi disse nytt meningsinnhold.
Prinsippet bak slik organisering var at dovenskap var roten til alt ondt – et prinsipp som
gjennomsyret ekspedisjonen på alle plan. I samtlige år var det alltid klart når noe skulle
utføres. Arbeidet la alltid grunnlaget for gjennomføringen av dagene. Var noe uegnet til å
utføre én bestemt observasjon gikk man umiddelbart over til en annen, inntil den planlagte
observasjonen kunne utføres.
Kildene etter mannskapet tegner ikke et eventyrlig bilde, men et bilde av en arbeidsmaskin
der mannskapet utgjorde maskinens deler. Selvfølgelig var de omkranset av eventyrlige
elementer som ”[...] vanvittige snøstormer, en himmel fullt opplyst av nordlys, og den
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ubarmhjertige monotoni av sommertåke, der de aldri så solen”.548 Men når en studerer
kildene i detalj, opplevde ikke deltakerne ekspedisjonstilværelsen som et eventyr, men som
en jobb. For enkelte bar denne tilværelsen faktisk preg av skuffelse. Det viktigste var å utføre
vitenskapelig arbeid. Dette formålet var tydelig understreket i den enkeltes arbeidskontrakt.
Tilværelsen ombord var fullt ut en jobb. Med denne innfallsvinkelen tydeliggjøres det at
mannskapet forsøkte så langt som mulig å leve et hverdagslig liv.
Som antydet, var forutsetningene for suksess flere. Et viktig bakteppe for disse var
lederskapet Amundsen hadde lagt ned og som ble videreført av Wisting. Dovenskap og rot
ble aldri tillatt – hverken av Amundsen eller av Wisting. Det var derfor i samtlige år en
uskreven regel at skipet alltid skulle være i den stand at Amundsen skulle kunne ønskes
ombord. Menneskelige feil og slurv kunne i samtlige år være forskjellen på liv og død i
Arktis.
Det stadig voksende havforskningsmiljøet i Bergen med Bjørn Helland-Hansen og Vilhelm
Bjerknes bidro også på hver sine måter, førstnevnte i planleggingsfasen av det vitenskapelige
programmet i forkant, og sistnevnte gjennom brevveksling med nyttige tips og om
forskningsmiljøets situasjon i Norge. I etterkant av ekspedisjonen la begge ned innsats for at
Sverdrup skulle få mulighet til å bearbeide datamaterialet og få det publisert. Minnesmerket
over ekspedisjonen ble serien The Norwegian North Polar Expedition with the ”Maud”
1918-1925.

Et balansert kollektiv
En av ekspedisjonens styrker var det velfungerende kollektivet som mannskapet utgjorde,
selv i perioder med dårlige utsikter. Men hvordan kan man i dag forstå mannskapets
kollektivets innsats? Jeg vil våge meg til å trekke en likhet mellom ekspedisjonen og et
fotballag. I likhet med ethvert suksessrikt fotballag der samtlige spillere må jobbe sammen
for å oppnå seier, krevde ekspedisjonstilværelsen at mannskapet var lagspillere.
Slik som dagens profesjonelle fotballspillere signerte ekspedisjonsdeltakerne en kontrakt der
deres roller i kollektivet ble definert. På ekspedisjonen kan Oscar Wisting ses som
lagkapteinen, som i likhet med Manchester Uniteds Roy Keane, hadde ansvar for å motivere
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og styre sine spillere. De ga begge tydelige beskjeder når noe måtte forbedres, men bygde
samtidig opp sine medspillere. Uavhengig ekspedisjon eller fotballkamp står det en sjef uten
direkte deltakelse i spillet, men som har bestemt hva formålet med kampen eller
ekspedisjonen er – det være seg Roald Amundsen eller Sir Alex Ferguson.
Det som etter min mening skiller et godt og et dårlig fotballag er å kunne ta kontroll ved noe
uforutsigbart. Dette krever at man raskt får overblikk over situasjonen, og samtidig klarer å
endre innfallsvinkel. De beste lagene i en slik sammenheng er de som etter en utvisning
klarer å tilpasse spillet til tross for en lite gunstig situasjon. I flere tilfeller opplevde
mannskapet på ”Maud” at de mistet instrumenter, men at de gjennom tilpasning klarte å vri
stillingen til noe positivt.
Å klare å kombinere balansen mellom disiplin og frihet er et kunststykke i fotball. Dette
krever at lagets kaptein forstår hvordan denne balansen kan oppnås. Av sin lagkaptein
opplevde Sverdrup å få en friere rolle i laget enn hva han tidligere hadde fått. I
fotballverdenen skal Manchester Uniteds mangeårige sjef Sir Alex Ferguson ha uttalt at ”The
work of a team should always embrace a great player but the great player must always work”.
Sverdrup var ekspedisjonens udiskutable stjernespiller, som fikk hjelp av samtlige på laget.
Han arbeidet imidlertid døgnet rundt, noe Wisting noterte seg tidlig. Som ethvert solid
fotballag som legger opp målsjanser til sine spisser, la mannskapet til rette for at Sverdrup og
vitenskapen skulle vinne på bortebane. ”Maud”-ekspedisjonens arbeid i drivisen gjorde at
forskere i ettertid kunne bygge på disse erfaringene, og dermed få hjemmebanefordel på
bortebane.
Man kan så mene at Bergs påstand om den mindre gode sosiale siden ved ekspedisjonen ikke
er forenlig med det kollektivet som kjennetegner gode fotballag. I 2008 vant Manchester
United både den engelske toppdivisjonen og den gjeveste europeiske turneringen. Som
fotballsupporter bærer man et romantisk bilde av samtlige spillere som venner. I februar 2016
kunne imidlertid Cristiano Ronaldo – mannen som nærmest alene skjøt laget til topps det året
– avsløre at han ikke anså de øvrige spillerne som venner. Først ved avskjeden i 1925 ble
også Sverdrup og Dahl ”dus”, som på den tiden betydde at man henvendte seg uformelt med
du fremfor De. På både ekspedisjonen i årene 1922-1925 og i fotballsesongen 2007/2008 var
det ikke så viktig for samtlige å være kamerater, men samtlige forstod hvordan et godt
profesjonelt samarbeid gikk i retning av suksess.
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Arven etter ”Maud”-ekspedisjonen – En nansensk forskerskole i drivisen
”Nansen-Amundsen-året 2011” hadde som sitt formål å formidle polarheltenes arv. Når man i
dag sitter igjen med flere hyllemetere med vitenskapelige avhandlinger,
ekspedisjonsberetninger, barnebøker og biografier, kan man stille spørsmålet – Hvilken arv er
det snakk om og hvordan formidles den i dag? Blir Amundsens arv formidlet av ”Amundsen
Arctic Vodka” som gjennom sitt slagord understreker at den er ”Made for a new generation
of explorers”? Svært tvilsomt – måtehold på ekspedisjonene var kanskje det viktigste. Eller
føres arven videre av ”Roald Amundsen skincare”? Og når ”Live your Nansen spirit” pryder
konjakkflakser, må man vurdere hva slags arv som formidles.
Daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre pekte i sin tale i forbindelse med jubileet i
2011 på at polfarernes arv var kunnskapen om polarområdene.549 Det er først nå de siste
tiårene at man er i ferd med å opparbeide seg en helhetlig forståelse av forskningen bak
denne kunnskapen, og den virkelig arven.
At mange har forsøkt å formidle Amundsens arv, er naturlig. Hvorvidt enkelte har lykkes er
en annen sak. I nyere tid har særlig to vitenskapsmenn, i henholdsvis innen zoologi og
vitenskapsteori, forsøkt å tilføre vitenskapelige perspektiver og nye tolkninger med hensyn til
Amundsens vitenskapelige innsats. Først ut skrev professor og zoolog ved Universitetet i
Tromsø, Arnoldus Schytte Blix, en artikkel hvis formål var å gi en annen innfallsvinkel enn
den han mener foreligger i en rekke Amundsen-biografier.550 Artikkelen fulgte i en rekke
publikasjoner i forbindelse med ”Nansen-Amundsen-året 2011. Det er uten tvil Amundsens
vitenskapelige arv Blix ønsker å formidle, en arv som i artikkelen imidlertid gjøres større enn
den i realiteten nok er. Siden Blix’ fokus hovedsakelig er på Amundsen, faller arbeidet som
ble utført i drivisen under Sverdrup helt i skyggen. Når arbeidet og dettes resultat nevnes som
suksess myntes fortjenesten på Amundsen – ikke de som i 3 år utførte daglige observasjoner
og målinger i drivisen.
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Professor i vitenskapsteori ved Universitetet i Gøteborg, Aant Elzinga, har i likhet med Blix
fokusert på Amundsen i en vitenskapelig kontekst med det formål:
”The purpose is simply to look more closely at some of the science that came out of
Amundsen’s expeditions even if he himself was not the one who actually did the
research. The question is if he nevertheless to some degree might be regarded as a
facilitator for doing science, a role he apparently claimed for himself.”
I utgangpunktet er dette en interessant innfallsvinkel til Amundsens karriere som polfarer,
men Elzinga overser i denne sammenhengen hele arbeidet som ble utført av mannskapet på
”Maud”. Elzingas fokus er på Amundsen som en ”facilitator for doing science”. Om noen i
praksis skal kunne beskrives som det i forbindelse med ”Maud”-ekspedisjonen, er det
Wisting.
Når polfarernes arv skal formildes må man analysere hva og hvordan de gjorde det de gjorde.
En måte å formidle deres arv på er å studere ekspedisjonene og den tilhørende forskningen
ned på detaljnivå. Lederen for Norsk Polarinstitutt, Jan-Gunnar Winther, understreket i 2011
at spesielt Amundsen ofte utelukkende har blitt behandlet som oppdager.551 Ved å tilnærme
seg hvordan hans ekspedisjoner forsket og arbeidet, overlevde og reiste rundt i skiftende og
ekstreme områder, kan man imidlertid formidle en ekspedisjonsarv der ikke bare rekorder,
oppdagelser og sensasjoner dominerer. Amundsens ekspedisjoner kan analyseres uten fokus
på Amundsen som person.
Selv om den er glemt av mange kan man med ”Maud”-ekspedisjonen se videreføringen av en
viktig vitenskapelig arv. Den er derimot ikke en Amundsen-arv. Harald Ulrik Sverdrup var
mer enn noen annen Fridtjof Nansens vitenskapelige arvtaker, og det var arven etter Nansens
havforskningsarbeid og polarforskning som ble videreført og perfeksjonert med ”Maud” i
drivisen i årene 1922 til 1925. Hva denne arven, var har nok flere svar. Et svar ligger i
Helland-Hansens poengtering av Nansens grundighet, hans metodiske presisjon og hans
arbeid innenfor instrumentutvikling.552 Sverdrup måtte også lede det vitenskapelige arbeidet;
han måtte selv delta, og attpåtil selv bearbeide dataene, noe som var slående likt Nansens
forskerpraksis. Med ”Fram” etablerte Nansen en kultur som ifølge Friedman innebar:
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”storstilte vitenskapelige prosjekter der personlig og nasjonal selvforherligelse, store
budsjetter og medieoppmerksomhet spilte en viss rolle, i tillegg til de fysiske
utfordringer og farene ved det hele. På den andre siden tok Nansen til ordet for en
mindre bombastisk type polarheltemot, basert på plikt, lojalitet, beskjedenhet og hardt
arbeid”.553
Én hensikt med denne oppgaven har vært å vise sammenhengen mellom vitenskapelig
suksess og en ekspedisjonstilværelse basert på plikt, lojalitet, beskjedenhet og måtehold, og
hardt arbeid. Det tidvis kjedsommelige arbeidet på ubestemt var kjennetegnet av nettopp slike
karakteristikker.
At det vitenskapelige arbeidet var vellykket viste seg ikke bare i vitenskapelige avhandlinger
og i annen litteratur. Når man skal vurdere suksess, kan det gjøres på flere måter. Man kan se
på antall vitenskapelige avhandlinger, man kan se på antall avisoppslag eller man kan se på
antall solgte ekspedisjonsberetninger. I 2011 kåret Norsk Polarinstitutt, en jury og avisen
Nordlys de 10 viktigste norske polarekspedisjonene ut fra originalitet, vitenskapelig nytte,
oppdagelse, rekord, symbolverdi, nasjonal/internasjonal oppmerksomhet,
næringslivsinteresser etc. ”Maud” ble rangert som den 6. viktigste, der juryen understreket
den unike datainnsamlingen som ble gjort. En annen måte å vurdere ekspedisjonens suksess
på er å se hvordan den la grunnlaget for mannskapets senere karrierer. For noen ble eksamen
ved ”Maud College” styrende.
”Maud” var som nevnt ikke bare et forskningsfartøy, men også en praktisk skole i polar
oseanografi forskning med en filosofi personifisert av Nansen. Å ta andres erfaringer for gitt
kunne koste dyrt. Ekspedisjonen opplevde raskt at man aldri kunne ligge på latsiden.
Feltområdets ekstreme og raskt skiftende karakter krevde fleksibilitet og innovasjon både hva
gjaldt instrumenter og metoder, men også av mannskapet selv. Dette førte til at de
standardmetoder for observasjon – om noe kunne kalles det på den tiden – gjerne måtte
videreutvikles på stedet for at ekspedisjonen skulle komme seg videre.
Mannskapets eksperimentering som innebar frem- og tilbakesteg, gjør det mulig å tilskrive
skipet en skolemetafor. Langt på vei er arbeidets karakter i drivisen grunnen til at vi i dag kan
snakke om en skolelærdom innen oseanografi. Ved å tilnærme seg kjente og ukjente
problemer med både utradisjonelle og tradisjonelle innfallsvinkler utviklet mannskapet nye
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metoder, som senere ble standard i moderne oseanografi. Den solide kompetansen som
Sverdrup, Dahl og Malmgren gradvis opparbeidet seg, og som de senere ble hyllet for,
skyldtes langt på vei en tradisjon med interesse og nysgjerrighet for eksperimentering. Denne
tradisjonen går som en rød tråd gjennom de forskjellige ”Fram”-ferdene.
I sin nekrolog ble Odd Dahl omtalt som ”En av Norges store sønner”.554 Årene på ”Maud
College” la hovedsakelig grunnlaget for hans karriere som ”vitenskapsmannen uten tittel”, og
som poengtert i nekrologen – ”han hadde nemlig ikke ligget ved Oxford, Cambridge eller ved
MIT, men lå tre år i isen ved ”Maud College”.555 Som en følge av ekspedisjonens gode
vitenskapelige ettermæle ble han ansatt ved Carnegie Institute of Technology i Washington
D. C. Gjennom sitt arbeid ble han blant annet premiert av The American Association for The
Advancement of Science, og tilhørte deretter verdenseliten.556 I 1936 ble han ansatt ved
Christian Michelsen Institutt i Bergen. Bak ansettelsen stod Bjørn Helland-Hansen, som
kanskje bedre enn noen utenforstående forstod hva ekspedisjonen hadde utrettet i drivisen.
Dahl arbeidet senere med utviklingen av høyspentanlegget for strålebehandling ved
Haukeland sykehus i Bergen. Siden bidro han sterkt i utviklingen som gjorde at Norge ble det
første landet utenfor stormaktene som fikk en eksperimentell atomreaktor. I årene 1955 til
1959 arbeidet han med Haldenreaktoren som gjorde at det internasjonale forskningsmiljøet
ble oppmerksom på hans kompetanse. Blant annet arbeidet han tett med CERN.557
En god del av Dahls arbeid er bragder man nærmest tar for gitt var forbeholdt
vitenskapsmenn med universitetsgrader. Veien til ”Maud” inneholdt ingen formell utdannelse
utover middelskoleeksamen i 1914 og utdannelsen som flyver. Dette forsterker
skolemetaforen. I drivisen fikk han tilgang til fyldig faglitteratur, en god lærer i Sverdrup og
et feltområde han kunne eksperimentere fritt i med nye metoder og instrumenter. Det var
spesielt som konstruktør og instrumentmaker at Dahl lærte mye på ekspedisjonen.
Harald Ulrik Sverdrups grunn til å mønstre på, var at han ikke var skapt til å være teoretiker.
Med syv år ombord ble grunnlaget lagt for det Susan Barr omtaler som en av Norges
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verdenskjente vitenskapsmenn, og som i USA er anerkjent som grunnleggeren av den
moderne skolen i fysisk oseanografi.558
I 1931 var han vitenskapelig leder for amerikaneren Hubert Wilkins ekspedisjon med ubåten
”Nautilus” med mål å krysse Polhavet under isen. De vitenskapelige betingelsene var relativt
gode med betydelig støtte til instrumenter, samarbeid med forskningsinstitusjoner og et
innbydende feltområde.559 Ekspedisjonen mislyktes grunnet tekniske feil. I 1934 dro han til
Svalbard med svensken Hans W:son Ahlmann, der de samlet inn data av temperatur,
luftfuktighet og vindhastighet.560 Videre førte hans ry ham til La Jolla i California der han ble
president ved Scripps Institution of Oceanography i 1936. Ifølge Friedman gjorde Sverdrup
store fremskritt i spesielt omorganiseringen av institusjonen, og under krigen satte han i gang
flere nyskapende forskningsprosjekter.561
Da Norges Svalbard- og Ishavsundersøkelser endret navn til Norsk Polarinstitutt i 1948 ble
Sverdrup dets første president. Han videreførte et fokus på kartlegging og geologi, samt en
oppstart av geofysiske undersøkelser og klimaforskning.562 Den norsk-britisk-svenske
”Maudheim”-ekspedisjonen (1949-1952) til Antarktis ble hans siste.
I 1992 stilte Friedman spørsmålet ”how might we keep Sverdrup’s legacy alice? I will leave
you to decide for yourselves”.563 I de vitenskapelige kretser lever arven videre, der et mål for
volumtransport av vann – 1 million m^3/sek – har fått betegnelsen har fått betegnelsen en
”sverdrup”.564 Sverdrupsstasjonen i Ny-Ålesund på Svalbard, som gir støtte til forskere i
området viser en videreføring av Sverdrups arv.565 Ved Frammuseets årlige ”Amundsen
memorial lecture” var temaet i 2013 Harald Ulrik Sverdrup og ”Maud”-ekspedisjonens
arbeid. Når man i ettertid ser på karrierene til Dahl og Sverdrup, bekrefter de påstanden om
”Maud” som en utdanningsinstitusjon. Arbeidet de utførte, fikk store og direkte følger for
deres senere yrkesveier, og flere av deres hovedverker kan spores tilbake til årene 1922-1925.

558

Susan Barr. Norsk biografisk leksikon, ”Harald Ulrik Sverdrup”. 30.04.2016. https://nbl.snl.no/H_U_Sverdrup
Friedman, ”Nansenismen”, bind 2 Vitenskapene, Norsk polarhistorie. s. 163.
560
Ibid., s. 163.
561
Ibid., s. 171.
562
Norsk Polarinstitutt, ”Norsk Polarinstitutts historie”. 30.03.2016. http://www.npolar.no/no/om-oss/historie.html
563
Friedman, ”The Expeditions of Harald Ulrik Sverdrup: Context for shaping av Ocean Science”, s. 40.
564
Barr, Norsk Biografisk leksikon, ”Harald Ulrik Sverdrup”, 30.04.2016. https://nbl.snl.no/H_U_Sverdrup
565
Norsk Polarinstitutt, ”Sverdrupsstasjonen”. 30.03.2016. http://www.npolar.no/no/om-oss/stasjonerfartoy/sverdrup/index.html
559

107

Som nevnt var formålet med ”Nansen-Amundsen-året” å utbre kunnskap og engasjement
rundt deres liv og virke, der også innsatsen for vitenskapen skulle belyses. Med denne
oppgaven har jeg søkt å belyse den vitenskapelige innsatsen som ble lagt ned på Amundsens
”Maud”-ekspedisjon i årene 1922 til 1925, en innsats ledet av Harald Ulrik Sverdrup
gjennomført i en nansensk forskningstradisjon.
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