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Kapittel 1 
 

Polarekspedisjoner 
 

(Sidene 3 til 5) 
 
Vår viten om menneskenes første opphold på de nordlige hav kommer fra tiden 

til det romerske imperiet, men ytterst få tapre menn foretok seg lange havreiser på 
den tiden. Intet menneske fra den antikke tiden nådde videre enn til Orkneyøyene 
eller Shetlands øyene. 

De første ekpedisjonene som saktens kunne kalles for polarekspedisjoner ble 
foretatt av djerve nordmenn. De nådde i deres små dekkløse båter allerede i det 
niende århundret til Island hvor de stiftet en koloni. I det niende århundret oppdaget 
de samme nordmennene verdens storste øy, Grønland. Ved å seile langs denne øiens 
kyster gransket de Nordamerikas kyst lenge før Columbus. To hundre år senere 
nådde én av ekspedisjonene deres til et land som lå i det høye nord. Ekspedisjonens 
medlemmer døpte landet for "Svalbard" hvilket betyr "Kold Kyst". Dette var 
Spitsbergen. 

Den siviliserte verdenen fra den tiden kjente dog ikke noe til nordmennenes 
oppdagelse. 

Flere skip dukket frem på nordens hav og land først i det femtende og sekstende 
århundret etter at Spania, Portugal og England var blitt til sjømakter. Skjønt nesten 
alle sjøfarende og handlende nasjoner fra den tiden var nysgjerrige på India, var det 
saken av veien til østens store skattkammer som fikk folk til å henlede deres 
oppmerksomhet på polarhav igjen. Det hadde alltid vært meget vanskelig å seile 
rundt Afrika på grunn av den store avstanden og på grunn av de hyppige stormene i 



Sydatlanterhavet og Det indiske hav. Dessuten spredte sjørøvere seg så mye på den 
tiden slik at besetningen av et skip som var på et langt tokt, ikke var viss på at det 
ville lykkes den å komme tilbake til hjemlandet. Man begynte altså å tenke på å finne 
en annen bedre vei til India. 

Det skjedde allerede i slutten av det femtende århundret at man fikk en idé om å 
nå østen over de nordlige egnene av Amerika eller Europa til Asia, som fikk folk til å 
drøfte saken om den såkalte nord-vestlige veien og den nord-østlige veien. 

Begge veiene viste seg å være ugjennomtrengelige allerede etter at de første 
ekspedisjonene hadde forsøkt å seile gjennom dem. Begge veiene ble angrepet av 
ytterst talrike ekspedisjoner som kjempet om høye priser for veienes erobring og 
berømmelse. Begge veiene krevde et kjempeantall menneskeliv, men det skjedde 
først i de siste årene av det nittende århundret at det lyktes til Adolf Nordenskjöld å 
erobre den nord-østlige veien. Den nord-vestlige veien på sin side ble derimot tatt av 
Roald Amundsen i begynnelsen av det tyvende århundret. Til tross for at 
ekspedisjonene som forsøkte å gå disse veiene, avleverte et bevis for at nordishavet 
slett ikke egnet seg til handelsjøfarten, var besværet ikke fruktløst. De medbrakte 
ytterst rikt stoff fra geografiske oppdagelser og ny forskning innenfor mange 
vitenskapsområder. 

I løpet av tiden hvor lysten til å oppdage nye veier som kunne ha hatt betydning 
for handel var hovedbakgrunn til polarekspedisjoner, kom det tiden hvor jo mer man 
visste om polarområder, jo oftere ropte man: ”Nå til polene!” 

I det attende og nittende århundret var jordens poler en stor gåte. Man hadde da 
ikke god kjennskap til landene som lå på den lave geografiske bredden, så man 
kunne ikke gjette seg til hva som befant seg i det hemmelighetsfulle punktet bak de 
uerobrede isveggene. Man trettet gjennom mange år om hva polen var, og hvordan 
den så ut. Først hadde man selvfølgelig kun nordpolen i tankene ettersom den lå 
nærmere den siviliserte verden. Man antok at et fastland mellom Grønland og 
Wrangels Egn som lå nordvest for Berings Sund, strakte seg over nordpolen, eller 
man bekjempet denne oppfatningen ved å trekke en slutning at hele nordpolområdet 
var et stort hav. Her dukket en annen gåte opp. Noen vitenskapsmenn trodde at 
dette havet var helt frossent og dekket av et fast islag. Andre vitenskapsmenn mente 
at et fritt farbart hav som en god skute kunne nå til polen igjennom, skjulte seg bak 
isveggene rundt om polen. På grunn av disse drøftelsene og på grunn av lysten til en 
sportanstrengelse som ikke var beleilig i dette tilfellet, forsøkte mange ekspedisjoner 
å nå til nordpolen og deretter til sydpolen. 

Mange folk og mange stater innrettet og utrustet polarekspedisjonene sine og 
kappedes om førsteplassen. Man forsøkte å nå til polen i skuter, med hundespann og 
ballonger. Skjønt de første ekspedisjonene beviste at erobringstokt til polene ikke var 
til gagn, men krevde kjempebidrag av penger og menneskeliv, ble nye forsøk foretatt 
igjen og igjen. Det skjedde ikke før i det siste århundret at Amundsen, Byrd og 
Nobile takket være luftfartens utvikling kunne nå til dette lille punkt som egentlig 
hadde ingen betydning, og hvorfra alle veiene leder sydpå, og hvor... 

 
(Sidene 12 til 19) 
 
...1932/1933. Professor La Cour fra København ble utnevnt til nemndens leder. 

En rekke nasjoner sa seg villige til å delta i foretagendet. De opprettet deres egne 
Polarårsnemnder som skulle bearbeide utkastet til deres ekpedisjoner. I spissen for 



Den Polske Nasjonale Polarårsnemnden sto Dr. Ing. Jan Lugeon, Direktør av Det 
Meterologiske Riksinstitutt. Han stod for planleggingen av den polske 
polarekspedisjonen i det hele. 

Den Internasjonale Polarårsnemnden tildelte Bjørnøya, som ligger på 74 grader 
og 28 minutter nord og 19 grader øst fra meridianen gjennom Greenwich, til Polen 
som dets sted av vitenskapeligt arbeid. 

På grunn av særlig værforhold er Bjørnøya et vanskeligt sted å oppholde seg på. 
Været på øya er preget av tåke og vind. Landskapet er en stor ensformig steinhaug. 
Kun i den sørlige egnen av øya rager nakne tomme fjell i været, men med hensyn til 
den vitenskapelige forskningen var øya én av de mest spennende knutene i det 
internasjonale nettverket av polarstasjoner, både på grunn av de stedlige 
værforekomstene og på grunn av at Bjørnøya er et område av usedvanlig sterke 
forstyrringer av det jordiske magnetfeltet, samtidigt at den ligger i området hvor 
polarlyset oftest kan ses. 

Ekspedisjonen hadde som formål å samle observasjonsdata på området av de 
forutnevnte stedene. Dette skulle både være data fra observasjoner som skulle bli 
foretatt av ekspedisjonens medlemmer, og data som skulle fanges opp av automatisk 
verktøy. Man måtte stadig undersøke, vokte og ordne arbeidet av dette verktøyet. 
Slutningene som kan dras, og oppdagelsene som vel kan gjøres ifra vårt arbeide, 
fullkommengjøres av vitenskapsmenn i stille laboratorier. Vitenskapsmenn utnytter 
stoffet som er blitt samlet av alle polarstasjoner i løpet av Polaråret. 

Da vår ekspedisjon ble opprettet, fikk Den Nasjonale Polarårsnemnden i oppgave 
å utruste ekspedisjonens medlemmer med riktige vitenskapelige redskaper og å 
trene tre observatører som ville ha greidd å arbeide i det høye norden ved å 
gjennomføre det vitenskapelige programmet. Disse observatørerne skulle også kunne 
føre husholdning og anrette deres liv på en ensom øy som gjennom mange måneder 
er utilgjengelig på grunn av isen. Ettersom vi i løpet av vårt arbeid skulle ha med 
vanskelige værforhold å gjøre, la vi merke til den gode kvaliteten av vår utrustning, 
både klærne og maten. Vi valgte det beste av mat, klær, sko, vitenskapelige 
redskaper og deres reservedeler, tømrerverktøy, låssmedverktøy, skomakerverktøy 
og så videre. Vi tok et antall redskaper som kunne benyttes lenger enn ét år. 
Forrådet som vi tok med til øya var imponerende: hundreder av kilogram mel, 
sukker, sjokkolade og tørmelk eller tett melk, kjøttkonserver, grønnsakerkonserver, 
tørrede poteter og lignende. 

Vitenskapelige målingsverktøy og selvskrivende apparater ble fremskaffet av Det 
Meterologiske Riksinstitutt. Den nyeste slags av selvskrivende apparater som skulle 
utnyttes i forskningen av det jordiske magnetfeltet ble lånt til ekspedisjonen av 
Danmarks Meteorologiske Institutt fra den såkalte Rockfellers Stiftelse. 

Valget ifra kandidaterne fikk ingeniør Czesław Centkiewicz fra Warszawa, 
Władysław Łysakowski fra Lwów og meg til å delta i ekspedisjonen. Ved å arbeide på 
Bjørnøya skulle en hver ivareta sitt område av forskning og apparater. Ingeniør 
Centkiewicz skulle beskjeftige seg med luftelektrisiteten. Łysakowski skulle ivareta 
forskningen vedrørende jordens magnetiske felt. Jeg fikk derimot tildelt 
meteorologisk forskning. Denne delingen kunne dog ikke forstås bokstavelig. I 
somme tilfeller måtte målinger gjennomføres av to eller tre personer. En av oss ville 
ikke ha rukket å gjennomføre meterologiske observasjoner som ble foretatt både om 
dagen og om natten. Hvis én av oss tre var blitt syk eller hadde lidt av en ulykke, 
ville de øvrige arbeidsdyktige medlemmene av vår lille ekspedisjon ha vært nødt til å 



utføre alle gjøremål som var utpekt i programmet, og sørge for at rytmen i vår 
stasjon ikke ble avsporet. 

I juni 1932 dro ingeniør Centkiewicz og Łysakowski til København hvor de under 
oppsikt av Formannen av Den Internasjonale Polarårsnemnden, professor La Cour, 
fikk kjennskap til de nyeste apparetene til å granske jordens magnetiske felt. Hva 
meg angår, arbeidet jeg på den tiden i Det Aerologiske Observatoriet i Jabłonna ved 
Warszawa hvor jeg forberedte meg til å arbeide som meteorolog i fremtiden. 

Tiden like innen avreisen var svært hektisk. Den endelige forberedelsen og kjøp 
av ekspedisjonens utrustning krevde mye arbeid og besvær. Ingeniør Centkiewicz 
som foretok denne oppgaven, greidde den utmerket godt. Man måtte  huske allting: 
man måtte huske at man skulle ta reserveglas til mørke snebriller, kitt til tetting av 
vinduer, bønne av god kvalitet, og så videre i det uendelige. 

Forberedelsen av innpakningen av kasser og pakker hvori vi overførte ladningen 
vår til bestemmelsesstedet, krevde også store anstrengelser. Vi hadde over ethundre 
og tredve store og svære pakker med tett sinkblikkdekking. Følsommere apparater 
var innpakket i myk trevatt og små kasser som atter ble anbrakt innenfor store 
kasser. Da vi losset denne ladningen på Bjørnøya, innså vi at en sånn sterk og trygg 
innpakning ikke var til gagns for ekspedisjonen. Det å havne og det at losse på 
neppe tilgjengelige polarkyster er meget besværligt på grunn av kassenes vekt og 
uhåndterlighet. 

Omsider kom avreisens tid. Den 16. juli dro den polske skuten ”Polonia” fra 
Gdynia til de norske fjordene. På denne skuten begynte vi den første strekningen av 
reisen vår sammen med femten tusen kilo ladning. 

Det var fem menn som reiste: direktør av Det Meteorologiske Riksintituttet, Dr. 
Ing. Jan Lugeon, hovedlederen og mannen bak ekspedisjonen, ing. Jan Gurtzman, 
hans assistent, ing. Centkiewicz, Wł. Łysakowski og jeg. De to førstnevnte dro 
sammen med oss til Bjørnøya for å hjelpe oss med etablering og igangsettelsen av 
den vitenskapelige stasjonen. De skulle tilbake til Polen innen vinteren. Vi tre tok 
derimot avskjed med Polen for fjorten måneder. 

Mens vi oppholdt oss på skuten ”Polonia”, kunne vi hvile etter det hårde arbeidet 
i de siste ukene i Warszawa. Ved anledning besøkte vi sammen med en mengde 
turister Norge, et vidunderlig land av maleriske fjorder og fjelløyer. 

Bak polarsirkelen, fjern nok i norden, i den lille byen Narvik, tok vi avskjed med 
den gjestfri skuten. Slik dro vår siste stykke av Polen sørover igjen. 

Fra Narvik reiste vi med en liten norsk postskute til byen Tromsø som ligger 200 
kilometer lengre nordover. Tromsø er et lite sted som ligger på en liten øy i 
nærheten av det skandinaviske fastlandet. Byen har omkring elleve tusen innbyggere 
og er, så å si, hovedstad i Nord-Norge. Nesten alle polarekspedisjonene som ble 
gjennomført i de siste årene, dro avsted herfra. Byen er et sentrum for fiskeri og 
fangst. Denne byen som er det eneste stedet så fjern i norden, og... 

Stillingen av stasjonene av Polaråret 1932/1933 
Svarte punkter henviser til stedene hvor ekpedisjonene har arbeidet. Bjørnøya 

(arbeidsstedet til den Polske Ekspedisjonen av Polaråret) og Torells Land hvor den 
polske ekspedisjonen til Svalbard var i drift, er merket av et hvit-rødt flagg. 

...en slags laks som er en lekkersak for folk som er nødt til å tilbringe vinteren 
her. 

De eneste folk som bor på Bjørnøya, er tre norske radiotelegrafister som har en 
avtale for tolv måneder med Værvarslingen for Norge. To av radiotelegrafistene 



driver en liten radiostasjon. De er i stadig forbindelse med Tromsø, sender uttallige 
meteorologiske observasjoner og mottar værvarslingene som blir sendt videre til 
fangstbåter i nærheten. Denne radiostasjonen har også som formål å sende spesielle 
signaler slik at skutene som er ville i tåken, kan bestemme deres posisjon. Den tredje 
nordmann er kokk. Utover å lage mat har han til plikt å rydde opp, fyre opp i ovner, 
sørge for  vann, og så videre. 

Telegrafistene som skjebnen lot oss bo sammen på øya med, var: Fritz Øien, én 
av de mest kjente fjernnordomstreifere i Norge, Evald Øien, Fritz’s bror, som hittil 
hadde arbeidet som radiotelegrafist på fangstbåter, og den unge Sverre Andersen 
som var kokk. Fritz Øien hadde tilbrakt mange måneder på Grønland og Franz Josef 
Land og reist i sibiriske og antarktiske hav. Han bosatte seg deretter for et års tid på 
Bjørnøya sammen med sin hustru Margareth og den lille sønnen Bjørn som var 
halvannet år gammel. 

Der bodde flere folk på Bjørnøya under verdenskrigen og i tiden tett deretter. I 
den nord-østlige egnen av øya drev man ut steinkull. I tiden av en god konjunktur 
virket en riktig gruve med et par hundre arbeidere, men da man etter 1926 ikke ville 
kjøpe det dårlige kullet fra Bjørnøya, og da en brann utbrøt i gruven, forlot alle 
arbeiderne øya ved å flykte i redsel fra vinteren som var like om hjørnet. Det forble 
altså på øya menneskeløse hus, gruveanlegg og forskjellige bygninger som i løpet av 
tiden ble dyster ruin på grunn av påvirkningen av vind og fuktighet. Kun to små hus 
var blitt vedlikeholdt takket være den norske regjering. Overalt på området av den 
gamle gruven stritter rustne maskiner, ødelagte verksteder, og der råtner gamle 
matvarer. I disse ruinene kan man ofte finne ben av isbjørner og hvaler som ble 
drept her. Det ene av de to bibeholdte småhusene ble omdannet til en radiostasjon. 
Det andre ble istandsatt av den norske regjeringen like før ankomsten vår og 
avlevert til vår rådighet gjennom Polaråret. 

Vi var overrasket over at vi hadde fått en sånn stor bolig. Vi valgte å omdanne to 
store værelser i den nederste etasjen til et verksted. Vi besluttet å utnytte det tredje 
lille værelset som et rom til å oppbevare akkumulatorer. I den nederste etasjen var 
der også et lite kjøkken og et lite spiskammer. I den øverste etasjen fikk vi innrettet 
et mekanisk verksted og et matvarelager. To andre små rom ble til våre 
soveværelser. 

Om den samme morgenen, på ankomstdagen, bega tre av oss, som skulle 
overvintre på øya, til kysten for besiktige området i nærheten av huset vårt. Jeg 
innrømmer at denne granskingsferden fikk oss til å tape humøret. Det ville ha vært 
bedre og mer behagelig hvis det ikke hadde vært triste ruiner og råtnende rester på 
denne øya, som var dyster og lignet en ørken uansett. 

I løpet av de neste dager gikk vi i gang med arbeide. Man måtte losse bagasjen 
vår. Det var ikke lett ettersom Bjørnøyas kyst er en bratt skråning. Et menneske uten 
belastning har det svært vanskelig å gå opp. Det ville ha vært rett og slett umulig å 
heve tunge kister, hvorav noen veide et par hundre kilo. En gammel kullheis som 
hørte til gruven og befann seg ved bukten hvor skipet vårt lå til ankers, gjorde det 
svære arbeidet enklere. Ved hjelp av en rustet håndheis løftet vi igjennom mange 
timer om dagen vårt utstyr over en skrent som var over femti meter høy. 

Samtidig innrettet vi vårt lille hus slik at det lignet en alminnelig europeisk bolig. 
Vi begynte også å anbringe og igangsette de første apparatene. På steinmarken 
foran huset stilte vi to antennemaster som var sytten meter høye og skulle benyttes 
til radioen og anlegg som hette radioatmografer. Vi stilte også de første apparatene 



som registrerte lufttemperatur, luftfuktighet og lufttrykket, og apparatene som målte 
vindhastighet og vindstyrke. Ved siden av disse anlegg stod redskapet som skulle 
måle nedbør. Videre sto den såkalte Bessons gaffel som målte hastighet og høyde på 
skyene. Vår vitenskapelige stasjon ble snart ferdig. 

Det feberaktige arbeidet i de første ukene endret helt livssyklusen vår. Dette var 
mulig på grunn av den såkalte evige polardag som man hadde på Bjørnøya i den tid. 

Man skal nemlig vite at høylys dag og mørk natt ikke kommer etter hverandre i 
det høye nord i området omkring nordpolen liksom hos oss i Polen. Polarområdene 
blir stadig opplyst av solen om sommeren, men om vinteren får de slett ikke sollys 
ettersom jordens akse er skrånet i forhold til kretsløpbanen omkring solen. På 
Bjørnøya er det sånn: i mars og april kommer natten etter dagen slik som i vårt 
fædreland, men antall dagtimer økes hurtigere så natten etter ukenes løp blir både 
kortere og lysere. Solen skinner igjennom flere og flere timer i døgnet. Omsider går 
solen ned under horisonten for et øyeblikk omkring midnatten. I mai, juni, juli og 
august går solen slett ikke ned om aftenen... 

 
(Sidene 24 til 32) 
 
Skrenter og fjellveger på sydkysten av Bjørnøya. Skrenten av Hambergbjerget, 

som ses på dette bildet, når opp over 400 meter over havet. 
 
Alker, som redder tusinnvis på øyas kyster 
 
... anbragte man nye bånd. Det var kammerat Łysakowski, som skiftet bånd i de 

magnetiske apparatene og overvakte løpet av disse følsomme og nøyaktige 
instrumentene. I tiden mellom morgenmaten og middagmaten utførte vi ofte første 
beregninger og undersøkte utfall av våre iakktagelser eller istansatte beskadigede 
gjenstander. Fra tid til annen vaskdet vi undertøy eller istandsatte alle skoene. Vi 
hadde meget vanskeligt ved å lade opp våre akkumulatorer. Vi fikk dn fornødne 
elektriske strømmen fra en dynamomaskin, som ble satt i gnag av en benzinmotor. 
Det skjedde nesten dagligt, at en av oss hadde oppsyn med motoren. 

Vårt liv dreidde seg hovedsakeligt innenfor en tett plass omkring bordet, mellom 
en lampe, som var tent uavbrutt, og den varme ovnen. Vi lo oftest muligt være å gå 
utenfor, der det var mørkt og der det snedde, men vitenskapelige iakttagelser, som 
måtte gjøres hver tredje time, fikk oss ofte til å øpe ut av huset. Som jeg nevnte før, 
var vi også nædt til å oppholde oss ”i det grønne” meget længe, når vi iakttog 
nordlyset. 

Det var neste felle, som kokte middagmaten. Den, som hadde vært på 
morgenvakt, var fritatt for denne plikten. Vi spiste middagmaten omkring klokken 
seks eller syv om aftenen. Middagmaten var stort sett deilig. 

Omkring klokken 23:00 gikk to medlemmer av vår ekspedisjon i seng. Det var 
kun ét medlem av ekspedisjonen, som gadde vakt til klokken 1:00. Klokken 24:00 
innstilte han urene etter signalen fra radioen. Klokken 1:00 gjorde han iakttagelser, 
la kul til i ovnen. Deretter gikk han til soverummet, der fellene allerede sov. 

Iakttagelser av en annen slags, som utelukkende vedrørte nordlyset, ble gjort 
klokken 4:00 om morgenen. Det var den minst trette mannen av oss tre, som 
gjennomførte disse iakttagelsene. 



Bortsett fra disse oppgavene, som vi gjorde med liten avveksling til dagligt, 
beskjeftiget vi oss også med absolute magnetiske målinger, optiske forekomster i 
atmosføren, skyer med videre. Man bør ikke overse, at vi var nødt til å anstrenge oss 
mye for å få vann. Vi smeltet derfor sne. Vi gjorde oss umak med å få kul, som ofte 
ble savnet i huset. Vi måtte sørge for antennemastene, som blev ødelagt av sne og 
vind. Vi måtte ta oss av vår bolig. Det lille huset ristet og knirket, når hård vind 
rusket i det. Vinduene ble dekket av sne,som ble til vann. Tilmed kom det vann fra 
loftet, som var fylt av sne. 

Polarnatten gikk. Snart syntes vi, at tiden gikk hurtigt, snart syntes vi, at timene 
varet i all evighet. Vi fikk adspredelse, idet vi lyttet på radio eller møttes med 
telegrafistene. 

Julen var meget høytidelig. I julekvelden tok vi våre ”europæiske” kleder på og 
gikk over til tekegrafistene. Skjønt ingen av oss hadde sko som passet til en sånn 
høytidelighet, syntes vi, at våre store og tunge sko av bøffelskinn var ytterst 
elegante. Vi hadde dog meget svært med disse kledene. Det viste seg, at ermene var 
for korte, jakkene var for smalle, og kraver drev oss til fortvilelse. Telegrafistene 
hadde kledd seg fint også og pyntet deres hus. Fritz Øiens hustru hadde gredd håret 
enda. 

Vi satt lenge ved bordet, idet vi spiste stekte fugler, som var blitt skutt for to uker 
siden, og snakket om folk, som satt ved juletreet i hele verden nå. Klokken halv tolv 
gjorde Den Polske Radio den største mulige glede ved å sende taler af våre 
familiemedlemmer og lykkønsker fra det fjerne Polen til øya. Vi hørte rørte stemmer 
av våre nærmeste fra Kraków, Warszawa og Lwów. 

I sluttet av januar kom det tiden, der vi kunne se farger utenfor uten å bruke 
kunstigt lys. Lampen måtte være tent i huset hele ”dagen”, men den lange mørke 
tiden skulle snart være over. 

I begynnelsen av februar fikk vi vite fra radioen, at det norske forskningsskip 
”Borgenes” skulle ta fra den lille byen Tromsø til Bjørnøya. Skipet syslet med 
havforskningsoppgaver på den del av Ishavet, som heter Barentshavet i nærheten av 
Bjørnøya. Da vi fikk denne beskjeden, bad vi folk i Tromsø i en radiomeddelelse om, 
at ”Borgenes” skulle hente brevene, som var blitt samlet i Værvarslingen, og et 
apparat, som var blitt sendt fra Polen til Norge. Vi bad også om å kjøpe grønnsaker, 
vi savnet så mye. Unntatt disse saker bragte skipet en ny maskin for den norske 
radiostasjonen til øya. Den forsiktige skipperen forutså, at man ville ha vanskeligt 
ved å losse de vørdifulle pakkene, så han fikk pakket alt i fem store tette tønner. 

Den 10. februar hørte vi radioen fra skipet, vi holdt utkikk etter, da skipet var tett 
ved øya. Vi ble meget glade, idet vi forventet, at vi snart ville motta brevene, vi 
savnet, og at vi etter så mange måneder i ensomhet endelig ville ha leilighet til å 
snakke med flere mennesker. Vi var bare bekymrede over, at ”Borgenes”, som ikke 
var innstilt på seilas på ishavet, valgte å kaste anker i en bukt ved sydkysten, som 
var isfri. Denne bukten, som heter Sørhamna på norsk, var meget ubeleilig til å losse 
skipet. Bukten består av to fjellvegger, som noenlunde løper parallelt i forhold til 
hverandre fra øyas sydkyst, som er uhyt høy og likner en vegg. For å komme fra 
landet til det smale kystbeltet, hvor en båt fra en skute kan anløpe, er man nødt til å 
kjøre ned gjennom en snedekket fjellskrent ved hjelp av et tau, som er femti meter 
langt. Tauet er hengt over skrentens rand. Bortsett fra, at vi hadde vanskeligt ved å 
komme til kysten på grunn av bølgedønningen, tok den besværlige veien til 
Sørhamna i det minste to dager. 



Siden havet var frosset i det området av øya, hvor våre hytter stod, og vi ønsket 
mye å få forsendelsen, besluttet vi å gå sydpå. 

I min dagbok fra ekspedisjonens tid finner jeg en nøyaktig beskrivelse av, hva vi 
fikk opplevet på grunn av anskomsten av ”Borgenes” og de tingene, som skuten 
hadde bragt med til øya. Jeg tillater meg å anføre beskrivelsen. 

 
Den 13. februar 1933. 
I forgårs, det vil si, den 11. februar, begynte vi vår tur til Sørhamna. Det var to 

telegrafister, Centkiewicz og jeg, som gikk dit. Hele vårt observatorium var etterlatt 
til Łysowski, som skulle ha oppsyn med det. 

Våre reisegods, tauene og andre redskaper ble kjørt på sleden av den lille hesten 
Blakka. Tre av oss løp på ski. Nordmannen Sverre Andersen førte sleden. Sne gavnet 
slett ikke, ettersom vindene hadde feiet bort sne og enten avdekket steinmarker, 
som var et par kilometer lange, eller dannet kjempestore snedriver, som var furede 
og harde, hist og her. Vi kunne dog ikke ha ønsket oss nogen bedre skiløp. Vanligvis 
finnes det mindre sne på øya og selve sne er verre enda. En sterk nordlig vind blåser 
på bakfra og driver bølger av snestøv ved jorden, slik at man synes, at ski og beina 
er stukne ned i en hvit å med strøm. Vi går gledeligt og hurtigt gjennom øyas 
nordlige område ti tross for tåken. Sollyset, vi hittil ikke hadde sett, er melkhvit, og 
blandes med tåken, så vi ser ingen ingen omriss av området på sneoverflaten, som 
er furet av vind. 

Det gik noen timer, hvor tåken omkring øya ble rødere og rødere og fikk skjønne 
farver av solen, vi ikke så. Vi var så rørte, mens vi så på farvespillet. Det gikk tre 
måneder, siden solen var gått ned. Vi hadde ikke sett solen inntil nå. Vi savnet solen 
så meget! I dag maler solen tåken foran oss. Når vi er kommet til fjellet i syd av øya, 
vil vi kanskje få se den skinnende stjernen i et øyeblikk. 

Vår lille hest fikk såret et ben noensteds på steinene og tapte megent blod. Snart 
så vi en hvitrev løpe meget hurtigt i det blodige sporet. 

Midt på veien mellom radiostasjonen og den bukten i øyas syndområde står det 
en liten gammel hytte, hvor vi hvilte oss litt, etter vi først hadde fjernet sne fra 
hytten. Etter en lengere hvile begav vi oss atter i vei. Vi kom til et område med flere 
hauger. Da vi endelig klatret sammen med sleden i det høye fjellet, så vi et billede, 
som både var uforglemmeligt og verdsatt. Et deiligt blodrød skjold skinner lavt over 
den ishvite horisonten. Det er solen, som går ned, skjønt den ikke er gått opp ennå. 
Den belyser fjellskrenter på Mount Misery, som befinner seg til venstre av oss. Fra 
toppen av øyas høyeste fjell kommer det en fin og gjennomsiktig tåke og ligger som 
et rødt slør på ujevne fjelvegger, som rager likefrem fra havet. 

Fra en bjergdal kjørte vi likefrem ned ad en frossen sjø der det står ennå en liten 
ødelagt hytte ved bredden. Vi vil overnatte i denne hytten. Vi feiet ut av hytten, men 
for den gangs skyld oppholdt vi oss ikke lenge der skjønt vi var sultne og trette, 
ettersom vi skyndte oss til bukten der ”Borgenes” stod. Nå brukte vi ikke mer ski. Vi 
gikk hurtigt på de snedekte bjergryggene. Vi ville ikke ha at skuten seilte vekk i siste 
øyeblikk på grunn av faren for å fryse fast i bukten. Våre ryggsekker som inneholdt 
mat, kokkeapparat og tepper ble etterlatt i hytten. På vei til kysten hadde vi kun litt 
mat, post som vi ønsket å sende fra øya til fedrelandet, reip, skov og økse med. 

Snart kom vi ad en fjellskrent. En skite som er hvit av frost, duver i en isfri bukt 
foran oss. Vi har ventet på skuten så lenge. Sjøfolk ombord på skuten bemerkte oss 
straks. Mens vi bandt et kjøretau til fjellet og senket oss ned til bølger, senket man to 



båter fra ”Borgenes”. Båtene gav seg til å seile imot oss, men det viste seg at 
bølgene var for høye, slik at båtene ikke kunne anløpe kysten. Båtene var i fare for å 
smadres på kystfjellene. Vi ble altså nødt til å gi avkall på å hilse og motta våre 
vordende gjester på øya, men man kunne selvsagt hale tønner med post ved hjelp 
av reip. Det var dog ikke lett. Etter et par forsøk kastet man en tung jernbolt fra 
båten. Den havnet omsider hos oss. Nå trakk vi dette tauet med de våre verdifulle 
tønner. Det var fem tønner. Hver tønne veiet femti eller seksti kilogram. Dessuten 
trakk vi en jernsokkel til radiotekegrafisternes maskin. Den veiet hundre kilogram og 
holdt seg flytende ved hjelp av to store svømmeanlegg. Vi trakk hele skatten til 
fjellsne så høyt som muligt over bølgene. Deretter valgte vi to tønner med post som 
var merket med hvit farge. Vi begynte å dra tønnene i mjuk sne til tauet deroppe. Vi 
skulle bruke det tauet for å dra opp tønnene. Båtene seilte snart ad skuten der 
lysene allerede ble tent. Det ble mørkt. Vi var trette og sultne, men vi spyttet i 
nevene. Vi var glade over å ha fått tak i posten. Vi gledet oss til å lese brever fra 
familien i den nærliggende hytten samme aften. Centkiewicz og to radiotelegrafister 
gikk oppe. Jeg ble derimot nede for å binde tønnene til tauet. 

Neppe hadde man trukket tauet for første gang, før tauet brast. Tønnen falt hen 
ad bølgene. Jeg fikk tønnen ut av vannet og rullet den til det gamle stedet. Deretter 
bandt jeg tauenden omkring midjen. Jeg gikk deroppe og bandt hele tauet, men da 
man forsøkte å trekke tønnene på ny, brast tauet igjen etter tønnen hadde trillet i et 
par meter. Jeg hadde igjen vanskeligt ved å anbringe den tunge tønnen. Jeg måtte 
igjen gå deroppe uten forsikring og binde tauet. Mens fellene mine begynte å trekke 
tønnen deroppe, støtte jeg den nedefra, men tauet brat igjen, slik at jeg og tønnen 
falt dypt i sne med det samme. Jeg var kjedd av det! De to nordmennene, Ewald og 
Sverre, gikk derfor ned ad meg. Vi bandt tauene dobbelt og vi gav oss til å trekke 
alle tre. Det var besværligt, men tønnen gled langsomt høyere og høyere. Endelig 
fikk vi trukket tønnen over skrenten etter tre avbrekk. Vi la oss på sne ved tønnen og 
hvilte etter arbeid. Man måtte dog skynde seg ettersom det hadde blitt natt, og det 
begynte å blåse og fyke mjøll. 

Siden den andre tønnen var tungere enn den første, gikk vi alle fire halv ned ad 
skrenten. Ewald gikk ned alene for å binde tauene, men skjønt tauene var bundne 
dobbelt, brast de som sytråd. Vi var nødt til å senke oss mer for å kunne binde reip 
tre ganger. Vi begynte det besørlige arbeidet på ny.Vi trakk tønnene, skjønt vi tapte 
krefter.Vi stod ikke i en eneste gruppe. Vi hadde adskillige stillinger i sne. Ewald var 
dernede, så kom Sverre et par meter høyere, så var jeg der og så var Centkiewicz 
nær toppen. Vi la os i selen. Deretter slappet vi av. Plutselig kom det sneskred etter 
man hadde trukket tauet kraftigere. Langs linien ved mine føtter brast snedekket på 
hele skrenten. Sne falt ned og dekket mine norske feller. Nesten samtidig falt det 
megen sne på ryggen min og rev meg i en sort hule. Skrenten fikk da livet i seg i et 
øyeblikk. Snemassene drønte. Steinene klirret. 

Det er koseligt når sneskred stanser og når man kan se lysene av en skute i det 
fjerne deretter. Jeg har altså overlevd fallet. Jeg er oppe. Jeg føler meg kun litt knust 
og jeg er dekket av sne. Jeg blir dog mye redd. Hvor er fellene mine? Er de i live? Vil 
jeg finne dem? 

Det er Centkiewicz som svarer på mitt rop. Han har blitt deroppe. Han befinner 
seg tyve centimeter over skredslinien og må trekke seg. Ellers kan han falle ned når 
som helst. Jeg hører Ewald rope nær meg i det mørke. Han er bare dekket av sne og 
er i gang med sette beina fri. Vi leter sammen etter Sverre. Sneskred var kommen ad 



havet, slik at bølgene gynger på snehaugene. Omsider finner vi vår felle. Vi ser kun 
hodet hans i sne. Snemassen tynger ham, men han kan ikke skrike fordi bølgene 
oversvømmer ham igjen og igjen. Når han ikke får iskoldt vand, må han puste. Vi 
befridde ham etter et par minutter. Det var kun våre bare, våte og frosne hender 
som vi kunne bruke som redskaper. Etter tauene som raget fra sne, fant vi også den 
uheldige tønnen. Vi gemte den bak en liten snehaug langt vekk fra bølgene. 
Dessverre var vi uhyre trette, slik at vi ikke formådde å trekke tønnen igjen. 

Vi henter vann fra et hol i isen på en liten sjø. Det er den lille hesten Blakka som 
er spent for sleden med en tønne. 

Det skjer i løpet av polarnatten. Ing. Centkiewicz koker middagmaten i et mørkt 
lite kjøkken. 

 
(Sidene 49 og 50) 
 
...fra Warszawa til det høye nord. De skulle arbeide måneder eller årene lang på 

det hemmeligehtsfulle området som heter Torells Land og ligger i den sydlige 
Svalbard. 

For å få kjennskap til ekspedisjonens formål og kunne sammenligne den med 
talrike andre ekspedisjoner som blir sendt til Svalbard av andre nasjoner, skal man 
tilegne Svalbard et par sider i denne boken. 

 
Mellom 76 og 81 grader nord og mellom 10 og 29 øst fra meridianen gjennom 

Greenwich stikker det fra Ishavet et stort arkipel av Svalbards polarøyer. Omkring 
syv hundre kilometer fra Europas nordligste punkt, det vil si, Nordkapp, ses høye 
skrenter og evig hvite sølvfargede jøkler av dette polarlandet mellom ville og mørkblå 
bølger. 

Svalbard er ikke et enhetligt jordstykke. Den består av et antall øyer av forskjellig 
størrelse som utgjør en overflate av femogseksti tusen kvadratkilometer. Dette er 
altså likt en sjettedel av Polens område. De største øyene av Svalbard heter 
Vestlandet og Nord-Østlandet. Vestlandet ble oppdaget og gransket først på grunn 
av klimaforhold og dets særlig sammensetning. Vestlandet er lett tilgjengelig ifra 
sjøen. Det er ikke dekket helt av jøklenes skjold slik som Nord-Østlandet. 

Som man allerede nevnet i det første kapittelet, var Svalbard blitt oppdaget av 
seilende nordmenn omkring det tolvte århundret. I løpet av deres ytters dristige 
ferder fant de dette landet i det høye nord og døpte det ”Svalbard” hvilket betyr 
”Kold Kyst”. For første gang nevnes Svalbard i de islandske årsbøkene av 1194, men 
i Europa av den tiden kjente ingen til denne oppdagelsen. 

Det var ikke før i 1596 at Svalbard ble oppdaget på ny, ”offisielt”, så å si, av den 
nederlandske ekspedisjonen av Barents og Van Rijp. De hadde begitt seg på Ishavet 
for å søke etter ”den nord-østlige veien”. 

Mens denne ekspedisjonen av to skip lette etter en vei til Indien over Europa og 
Asiens nordegnene, anløp deres skuter en liten øy i nord. Sjømenn som gikk ned på 
landet, ble angrepet av en kjempemessig isbjørnhunn. Det lyktes dem å drepe den 
med møye og besvær. For å minne på det farlige møtet kalte Barents og Van Rijp 
øya for ”Bjørnøya”. Ifra øyens område seilte begge skutene først mot øst. Da veien 
ble sperret av ugjennomtrengelig is, bega de seg videre mot nord og vest . Ved å 
seile i dårlig vær nådde man sannsynligvis åtti grader nord, men isen gjorde den 
videre ferden umulig også i denne egnen, så man den 17 juli var nødt til å seile 



tilbake mot syd. Et par dager senere så de forbausede sjømennene et høyreist 
fjellland i tåken. Dette var det glemte Svalbard som fikk et nytt navn av 
nederlenderne, Spitsbergen, hvilket kan oversettes som ”Skarpfjellland”. 

Dette navnet ble forvrengt i forskjellige språk. I denne lille boken vil jeg holde på 
det riktige navnet, det vil si, navnet som ble benyttet av de første oppdagerne og 
som er det offisielle navnet på det omtalte landet i Norge. 

På tilbakeveien oppstod der en krangel mellom Van Rijp og Barents. I nærheten 
av Bjørnøya... 

 
(Sidene 98 til 101) 
 
...”hvitfisker” oppbevarer store dynger av edderdunet. Tett på huset ligger det 

mange hvalfiskben og det glimrer bølger av en stille bukt. 
Et stykke vei videre blir kysten en smule bratt og mye farverik. Den minder om 

Bjørnøya hist og her. Vi gikk langsomt langs kysten idet vi laget geologiske funn. 
Nordmennenes hovedstasjon kom vi omkring klokken tre  morgen til. Ser man 

bort fra vakten, sov alle, men da de fikk vite at vi var kommet på besøk, gav de seg 
til å stå opp. Mens de kledde seg, gikk vi en tur i nærheten. Først bemerket vi gamle 
og store bunker av skjeletter på ”hvitfisker”. Hvor store måtte de skapningene ha 
vært! Kjempestore skjeletter som er fire eller fem meter lange glimrer i solskinnet, 
benene er snehvite, men hist og her henger det store stykker av grå råtten kjøtt som 
lukter forferdeligt. Et stykke vei videre ligger det likene på seler som har blitt flådd. 
Et ligger røde huggede klumper med blinde øyne som virker som om de titter på 
himlen eller med blodig bart. Kjøtt på disse selene tørres på lange staurer. Det vil 
senere selges i Norge som føde for sølvrever som avles. 

Nordmennene viste seg å være meget vennlige og sympatiske folk. Vi styrket 
vårt vennskap med en flaske cognac vi hadde medbragt. Fangstmennene gikk inn på 
å kjøre oss i deres motorbåt til Pencks Jøkel. De lovet også å sette motorbåten vår 
istand mens vi oppholder oss innenfor det faste landet. Prisen for denne tjenesten 
var det ingen tale om. 

I løpet av det korte besøket fikk vi alle spist et deiligt ærfuglsegg som var blitt 
ristet på spekk. Vi hentet våre geologiske funn som dr. Różycki oppbevaret på liten 
avstand fra fangstbåtenes havn. Et øyeblikk senere kom vi tilbake og bad at våre 
norske kjenninger bragte de forutnevnte samlingene i nærheten av Finsterwalders 
Jøkel omkring klokken 10. 

Vi gikk hurtigt tilbake til hovedstasjonen. Her ilet vi med å fuldkommengjøre 
våre forberedelser til femten dager arbeide i Torells Land. To ”hvitfiskfangere” kom 
på klokkeslettet klokken 10. Vi bød dem te og sjokolade og lyttet til deres spennende 
beretninger om deres liv og verk. 

Vi tok alle nødvendige tingene og forlot hovedstasjonen omkring klokken 13. 
En time senere slo vi to telter opp ved spissmorenen på Pencks Jøkel i nærheten av 
en slede som var blitt etterlatt her før. Så venter vi på hva som kommer til å skje 
neste dag. 

 
Den 8. juli, klokken 18:40 
 
Vi stod opp klokken to i morges. Vi fikk satt tingene i fem store ryggsekker. Vi 

fikk bundet røde flagg for triangulatoren til hovedstasjonens kjennetegn for 



fotogrameteren og så bar vi det hele til sleden som stod på avstand av 50 meter bak 
teltet. På grunn av magepine etter morgenmaten var vi ikke særlig raske mens vi 
arbeidet. Vi hadde skullet til å koke ”Ovomaltina” med melk, men Stefan hadde tatt 
vann fra en beholder med saltsjøvann. ”Ovomaltina” hadde altså smakt forferdeligt 
og påvirket oss på en dårlig måte. 

Omkring klokken 4 forlot jeg og Stefan teltet i tåket vær. Teltet var blitt 
etterlatt på bredden. Vår oppgave for i dag var å overføre en del av apparater og 
føde for fem mennesker for femten dagers tid til midten på Pencks Jøkel. Deretter 
skulle vi til å gå tilbake til kysten hvorfra vi skulle til å ta den øvrige utrustningen 
neste dag. Den andre gruppen, det vil si, dr. Różycki, kaptein Zawadzki og ingeniør 
Biernawski, som har en del av samme pakning, skal til å nå lagret vi hadde stiftet på 
jøkelen. Etter overnattningen skal gruppen til å trekke sleden til den høyeste del på 
Pencks Jøkel, den snesletten, hvor teltene man har stilt opp før, står ved foden av 
Supanberget og Zitelberget. Får man godt vær i overmorgen, vil kapteinen kunne 
begynne å kartlegge området. Disse av oss som er legdige, vil overføre forrådet fra 
jøkelens midte til leiren deroppe. 

En time etter vi var kommet av sted, fikk vi mye vanskelig ved å nå jøkelens 
spiss. Veien var sperret av en stor vilt løpende elv. Det fantes heldigvis på en av 
isbreavleiringsbakker en snebro. Skjønt sne broen var smal, muliggjorde den for oss 
å gå over den uklare og ville elven. Vi bragte vår pikk og pakk som veiet 120 
kilogram, i tre tur over jøkelens bratte spiss. Deretter gikk vi med besvær gjennom 
det kjente ujevne isområdet. Såvidt det var muligt, rettet vi oss til vår gamle vei. Alle 
sporene av den gamle vandringen i området var dog helt slettede. I halvannen time 
vadt vi i småsjøer, pytter og elver. Deretter trakk vi sleden gjennom det uendelige 
jøkelområdet i fem stive timer. 

Det kom melkhvit tett tåke over oss. Det er noe skremmende i det hvite sløret. 
Det er ugjennomsiktig slik at man går som en blind. Den ubehagelige hvite farven er 
overalt. Når man stanser, hører man sitt eget hjerte slå hurtig eller hører man isen 
briste et eller annet sted. Innimellom synes man at noe stønner i tåken eller ser man 
omrissene av ukjente isblokker, revner og store steiner som er kommet til den hvite 
isbreen fra et ukjent sted. Vi går frem hurtigt nok skjønt vi titt blir stående for å se 
på kompasser. Det er meget vanskelig å finne veien. Når man nettopp befinner seg i 
dette området, opplever man vanskeligheten ved å den rette vei. Våre spor urtgjør 
en fantastisk krum linie etter ski og sledemeier. 

Vi ble stående et visst sted for å hvile oss. Plutselig blafret noe i tåken. En stor 
hvit snehøne landet på sneen. Fuglen så på oss med nysgjerrighet og viste seg til oss 
i sine vinterfjer uten å være redd. Vi holdt av den uventede vandringsfellen. Det var 
den eneste felle vi noensinne hadde møtt under vandringen gjennom fjellområdet. 
Snehønen fløy deretter vekk. Vi fortsatte å gå. 

Omsider nådde vi en liten sjø på isen. Da vi var tett ved den, forsvant tåken 
for et øyeblikk slik at vi kunne se at vi var kommet langt frem. Vi syntes at vi ennå 
var kommet for langt frem under den første overføringsturen. Vi ble altså stående. Vi 
la vår pakning på sneen. Etter åtte timer fra morgenmaten fikke vi kokt havregrøt 
med Maggi. Deretter fikk vi smurt de lette sleden og begav oss i veien nedad langs 
det friske sporet. 

Den andre gruppen, det vil si, Geologen, Kapteinen og Filmdreieren møtte vi 
nede på jøkelen. Skjønt vi hadde sette våre feller for noen timer siden, ble vi 
kjempeglade for å møte dem midt i det store isområdet og den tunge tåken. Langt 



om lenge så vi levende folk i den stille farlige ørkenen. Vi hilser på hverandre og tar 
avksjed idet vi bjeffer likesom trekkhunder. Dr. Różycki og ingeniør Biernawski 
trekker sleden for føsret gang så de får nettopp nu en anelse om arbeidet i seler. 
Deretter gikk de oppe. Vi gikk derimot nedad havet. 

Den siste veistrekningen på isbreen er en hurtig og krevende kjørsel på bristet 
is. Vi faller omkull igjen og igjen. Deretter går vi på et farligt... 

 
Sidene 182 til 185 
 
Blant noen mørke skyer over oss gikk en sølvfarget fullmåne opp. Det var 

meget lenge siden vi hadde sett den. Det kommer natten på Svalbard. 
Deretter begynte det å snø. Snøen dekket litt fjellet i nærheten og den store 

sletten der våre telter står. 
 
Den 27. august, klokken 3:15 
 
Vi er helt beredte på å reise vekk. V venter bare til ”Lyngen” ankommer. 
I morges fikk vi pakket alle tingene. Vi vasket oss, barberet oss og renset oss 

nøyaktigt for at vi likner siviliserede folk mest muligt. 
Nettopp etter jeg hadde vasket meg selv og skoene mine, gikk jeg for å hente 

søt vann fra en fjern kille, falt jeg opp over kneene i tykt lumsk dynn. 
Omkring klokken 18:00 tok Geologen, Kapteinen og våre norske venner med 

en motorbåt til Nathorst jøkel en gang ennå. Vår fotogrameter ønsket å fylle et hull i 
det kartografiske bildet av jøklens forside. Doktor Różycki ville derimot titte nøyaktigt 
på uvanlige gjørmelag ved fjordens ende. 

På samme tid gikk jeg og Stefan langs kysten østpå. I området av en 
isbreavleiring ved Penck jøkel tok vi to kjempestore ribbein og to hvirvler på en hval. 
Vi vil forære disse kjempestore ben til et zoologisk museum i fedrelandet. 

Vi gikk i seng med alt overtøy. Vi hadde kun tatt av skoene. 
Henryk og Den Store Ingerniøren oppholder segbfortsatt i det lite teltet der 

radiostasjonen finnes og sender skiftevis signalene til ”Lyngen”. 
Det hadde vært temmelig koldt hele dagen. Det suset en hård vind. Den jaget 

tette og mørke skyer hen til oss. I aften så vi månen igjen. 
 
Den 28. august, klokken 5:00 
 
I dag slog vi tiden ihjel ved å sysle med forskellige ting. Vi har kun i tankene 

at vi snart vil se en sky av røk fra skorstenen på skuten vi har ventet på så lenge. 
Vi tittet ofte vestpå. Våre radiotelegrafister var uavbrutt på vakt. De tok slett 

ikke øretelefonerne av hodene. 
Omkring aftenen var det skyet og det begynte å skumre. Da så vi mastene og 

en liden skude seile mot oss. Først ble vi glade over å se på den i kikkerten fordi vi 
trodde at det var ”Lyngen”. Da skuten nærmet seg deretter, gjenkjente vi ”Thor”. 
Det var en hvalfangstskute. 

”Thor” ankom likefrem fra Norge for å ta Oskar og Indal til deres fedreland. 
Det skulle også overlates to mennesker i en hytte på Bellsundkysten for 
overvintringen. Jeg ble særlig glad ved ankomsten av ”Thor” ettersom jeg hadde 
kjent denne skuten og dens besetning fra tiden av vår ekspedisjon til Bjørnøya. 



Skuten hadde da stått på anker foran vår stasjon som arbeidet i løpet av ”Polaråret”. 
Jeg, ingeniør Centkiewicz og Łysakowski hadde drukket ”whisky” og hørt skipperen 
Svensen spille gitar. 

Våre hjerter hadde vært fylt opp med andre følelser i den tiden. Vi hadde hatt 
en lang polar natt og elleve måneder kjedelig opphold på en dyster øy. Vi hadde 
betraktet ”Thor” og dens besetning som gjester fra en annen verden. Vi hadde vært 
trette etter et års opphold på øens ørken. 

Nå er vi kåte og vi har mange uvanlige inntrykk og erindringer i hodene. Etter 
to og halv måned arbeide midt i dt ukjente Torells Land husket vi et vakkert og 
lysfult land. Tiden gikk lynhurtigt. 

Vi hadde en hyggelig aften. Vi snakket lenge med nye venner. Skipperen 
Frithjof Svensen og maskinisten spillet gitar og fiolin. Hva oss angår, bidro vi med å 
synge høylydt polske sanger. 

Vi avtalte betalingen for bruk av motorbåten og Oskar og Indals ytelser for oss 
med Svensen. Det beløp han har angitt, vil betales i morgen. 

Da vi kom tilbake fra besøket ombord på ”Thor”, gikk jeg og Doktor Różycki 
på Heimfjellet til tross for at vi var trette og til tross for at det var sent. Vi ville bruke 
de siste timene av oppholdet på Svalbard til noen geologiske iakttagelser. Vår Geolog 
ville ikke bortkaste et øyeblikk! 

Vi kom tilbake med oppsiktsvekkende samlinger etter tre timer. 
 
Den 29. august 1934, klokken 1:00 i natten ombord på „Lyngen” 
 
Så snart vi stod opp i morges, ankom skipperen Svensen i en motorbåt til den 

gjørmefylte kysten innen vår siste telkkamp. Mens vi betalte regninger til ham og 
lovet å ta hans motorbåt med til Tromsø, fikk våre radiotelegrafister en beskjed fra 
Svalbard Radio at vi skulle forvente „Lyngen” omkring klokken 15:00. 

Skuten vi hadde ventet på så lenge, ankom på klokkeslett. Alt var forberedt. 
Det tok halvannen time for oss å lade tunge kister på årebåter og motorbåter. 

Vi tok varm avskjed med fangstmennene som var blitt våre beste venner. 
Deretter stod vi ved skutens bord. Vi kunne se det kjente området siste gang. 

Det var kysten av Van Keulen fjord. 
Bak denne kysten finnes det et land som er blitt erobret av polakkene. Vi 

vennet oss til dette landet. Det satte spor i våre hjerter. Da vi kom fra dette landdes 
fjell og jøkler med åer og revner som nå bærer polske navn, hadde vi de skjønneste 
dager og uker av vårt liv i erindringen. 

Ekspedisjonen var slutt! 
Nå er det natt. Natten er grålig, men den er stadig meget lys. Skuten gynger 

mens den tar til sjøs. Vi har forlatt Torellsland. Jamen, er det for evinnelig? 
Nei! Vi er sikre på at der skal komme nye ekspedisjoner på havet og på landet 

i det høye nord i det store utlandet og at de vil arbeide for vitenskap og mennesket 
under det polske flagg. 


