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År efter år hafva från Sverige ell er an dra länder
större eller mindre expeditioner till det n orra polarom
rådet blifvit utsända. Närmare och närmare polen har
människan satt sin fot, förut obekanta trakter ha blifvit
undersökta och kända.. Framträn gan det mot polen går
dock l ångsamt, vanligen har det fordrats fl era expedi
tioner för att nå en breddgrad längre än förut, men
undantag hafva dock gifvits, såsom då Nansen 1895, på
tio bågminuter när, nådde tre breddgrader n ordligare
än amerikanen Lockwood, som 1882 vid Grönlands nord
spets slagit närmast föregående rekord med 83° 24'. Och
äfven Nansen kom endast vid pass 31/2 breddgrader nord
ligare än E. Pa.rry nära sj utti år tidigare (1827). ·Nu
har den italienske kaptenen U. Cagni, på hertig Luigis
af Abruzzerna expedition till Frans Josefs land 1900,
hunnit 86° 33' 49'' n. br., det vill säga ungefär tre och tre
fj ärdedels nymil längre än Nansen, men där han måste
vända återstodo ännu vid pass trettioåtta och en half
nymil till polen.
Ännu är polen sålunda långt ifrån nådd, och de
svårigheter, som ett framträngande öfver isen visat sig
erbjuda, gåfvo anledning till S. A. Andrees försök 1897
att hinna den ef'tersträfvade punkten medelst luft ballong,
ett försök som kostade honom och han s följ eslagare
lifvet.
De expeditioner, som sökt nå polen eller en hög
nordlig breddgrad, hafva tilldragit sig den stora all
mänh etens hufvadsakliga intresse. Åt hvarje om än så
dumdristigt och illa planerad t företag i denna riktning

4

A. G. NATHORST.

ägna tidningarna den allra största uppmärksamhet.
Sträfvandet att först hinn a dit har blifvit en täf
lingskamp, vid hvilken de vetenskapliga intressena
skj utas åt sidan eller på sin h öj d komma i andra
rummet.
Mera obemärkt fortgå andra arbeten inom polarom
rådet. De expeditioner, hvilka hafva dettas vetenskap
liga utforsknin g till mål, göra mindre väsen af sig, de
ras framgångar uppmärksammas mindre af allmänheten.
Och dock är det just genom dem, som vårt vetande om
p olartraktern a blifvit vidgadt, det är genom dem,· som
polarforskningen erhållit en varaktig och vetenskaplig
betydelse.
Ofta nog hör m an framställas frågan , hvartill po
larexpeditionerna tj äna och om de verkligen äro värda
de summor, som offras på desamma. Svaret på denna
fråga skall jag i det följande söka lämna.
Skulle vi vinna något därigen om, att själfva polen
blefve uppnådd ? Troligen intet annat än att det då
blefve slut på denna täflingskamp, som slukar stora
penningsummor, hvilka kunna användas bättre till an dra
ändamål, denna kamp som kostat många människors
lif och förorsakat mycket lidande både för människor
och dj ur. Ty efter allt hvad man nu vet, måste man
antaga, att området kring polen är ett djupt, af drifis
betäckt haf. Är detta fallet, så har uppnåendet af po
len ingen större. betydelse i vetenskapligt hänseende,
om det ock från sportsmannens synp unkt må vara en
djärf och vacker bragd att hafva nått dit. Helt visst
kommer också den man, som först lyckas framtränga
till den så eftersträfvade punkten, att firas på ett sätt,
som aldrig kommit någon af vetenskapens h eroer till
del. Ty för allmänheten gäller det blott att ett länge
eftersträfvadt mål blifvit vunnet, och den nation , som
den lyc klige vinnaren tillhör, skall h elt visst räkna
hans gärning såsom e n af sina främsta bragder, om
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ock dess vetenskapliga betydelse blir så godt som
ingen.
Det är ju människans skyldighet att så omfattande
som möjligt söka l ära. känna den j ord hon bebor. De
>>hvita fläckarna" på kartan blifva också år efter år allt
mindre, men de båda polarregionerna (se kartan) visa
alltj ämt de största områden af j orden, som ännu äro
fullständigt okända. Icke underligt därför, att j ust mot
dessa vända sig ej blott den allvarliga forskningens
män utan äfven sådana, som sträfva efter att genom
ett dj ärft framträngande inom dessa okända regioner
vinna rykte och. ära.

Det nämndes ofvan , att området närmast polen med
all sann olikhet är ett djupt af drifis betäckt haf. Så
som bekant, är Atlanten öfver 3 000 meter djup ett
stycke väster om Norge, och detta djup fortsätter norr ut
väster om Spetsbergen. Äfven n orr om Spetsbergen träf
fade Nordenskiöld 1868 vid 81' 42' n. b r., 17' 30' o. l.
ett dj up af 2 440 meter. Under "Frams>> drift fann Nan
sen, att hafsbottnen sänkte sig ganska hastigt n orr om
de Nysibiriska öarna, så att djupet där uppgick till
3 800 meter, och under den fortsatta driften ända upp
till 86' n. br. träffade han och Sverdrup ingenstädes.
mindre djup än 3 000 meter, oftast betydligt mera. At
lanterdjnpet fortsätter följ aktligen mot öster genom Is
hafvet norr om Spetsbergen och Frans Josefs land, och
då det ej är sannolikt, att det endast bildar en smal
ränna, kan man med Nansen, som därtill äfven stöder
sig på isens drift och andra förhållanden , antaga ,;åsom
tämligen säkert, att intet land finnes på denna sidan
polen eller vi d denna själf. En vandring dit, exempelvis
från Frans Josefs land, skulle sålunda icke erbjuda nå
got väsentligt nytt utöfver hvad man redan känner om
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<len isöken, som Nansen beskrifvit. Vinsten i veten
skapligt h änseende skulle blifva inskränkt till rent me
teorologiska rön, iakttagelser öfver isen m. m. Med ett
drifvande fartyg såsom Fram, hvarifrån lodn ingar och
hydrografiska arbeten kunde utföras, skulle ju resulta
ten blifva något större. Men i intetdera fallet bar po
l en sj älf någon särskild vetenskaplig betydelse utöfver
andra observationspunkter inom det högsta polarom
rådet.
Hade däremot funnits land vid polen, då skulle för
hållandet gestaltat sig annorlunda. Detta lands geolo
giska byggnad, dess fauna och flora m. m. skulle kunnat
gifva oss ytterligt viktiga lärdomar i fråga om jordens
forna klimat, växternas och dj urens vandringar, biolo
giska förbållanden m. m. Men för att d essa resultat
skulle stå att vinna, fordrades visserligen, att det an
tagna landet undersöktes af naturforskare och icke blott
af någon sportsman, hvilken saknade vetenskaplig under
byggnad.
D en sida af polarforskningen, som uppställer ett
uppnående af nordpolen såsom mål, bar följ aktligen en
dast i de fall någon större betydelse, när den är för
enad med vetenskapl iga undersökningar, och detta i
samma mån mera, ju allsidigare dessa undersökningar äro.
Det har redan i det föregående omnämnts, att engels
mannen E. Parry 1827 nådde 82° 45' n. br. D etta skedde
nnder en vandring på isen norr om Spetsbergen, före
tagen under sommaren från Hecla Cove i Treurenberg
bay på Västspetsbergens nordkust. Det dröjde sedan
nära femtio år, innan någon kom ännu närmare polen ,
denna gång på v ästra balfklotet, då engel small.(len A.
H. M arkbarn 1876 lyckades framtränga norr om Grinnell
land på isen till 83' 20'. Markbarn deltog i den engel
ska polarexpeditionen under Nares, som med de två far
tygen »Discovery» och »Alert» öfver vintrade på Grin
nell land 1875-76, det förra vid 81' 42', det senare vid
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82" 26' n. br. Denna expedition var rik på veten skap
liga resultat och har i hög grad vidgat kännedomen om
Grinnell land samt den grönländska kusten på andra
sidan Robesons kanal. Ännu något längre än Mark
barn hann amerikanen löjtnant J. B. Lockwood på den
grönländska sidan 1882, där han framträngde till 83°
24'. Lockwood var deltagare i Greelys expedition, hvil
ken öfvervintrade vid Fort Con ger på Grinnell land
1881--83. Denna expedition var amerikansk och utgj orde
en af de internationella meteorologiska stationer inom
polarområdet, som voro i verksamhet 1882-83. På grund
af ishinder i Smiths sund blef den icke såsom beräknadt
var afhämtad vid Fort Conger, utan deltagarue måste i
augusti 1883 i båtar begifva sig söder ut till Kap Sa
bine vid Smiths sund, där de flesta (aderton af tjugu
fem), bland dem äfven Lockwood, under öfvervintringen
1883-84 ledo hungersdöden. Äfven de öfriga sj u, bland
hvilka Greely sj älf, voro n ära att duka under, då ändt
ligen den 22 juni 1884 dåvarande commander, sedermera
amiral W. S. Schley ombord på »Thetis•> kom till deras
undsättning. En af de öfverlefvande dog likvisst på
hemvägen.
Efter Lockwood nådde Nansen den högsta nordli
gaste punkten 1895, då han på sin vandring från Fram
med H. Joh ansen hann ända till 86° 14'. Nansens p lan
med Fram var helt olik de förut använda och gick
som bekant ut därpå, att fartyget skulle, inneslutet i
isen , drifvas af d en ström, som han antog framgå öfver
polen från trakten norr om de Nysibiriska öarna mot
Grönlan dshafvet. Att en sådan ström, eller rättare af
vindarna föranledd isdrift, verkligen är för handen,
ådagalades genom Frams drift, och hade N ansen kommit
in i isen längre mot öster, eller hade h an i enlighet
m ed sin första plan gått till Polarhafvet genom Berings
sund, så är det ganska sannolikt, att Fram passerat
helt nära polen. Narrsens och Johansens djärfva vand-
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ring· från fartyget norr ut och deras öfvervintring på
Frans Josefs land äro ännu i så friskt minne, att jag
ej behöfver uppehålla mig därvid. .Men det torde böra
påpekas, att från ett på detta sätt drifvande fartyg,
försedt med ändamålsenlig utrustn ing, vetenskapliga
observationer af allahanda slag, såsom nämndt, kunna
utföras, hvarför en dylik färd, liksom under Frams
drift, kan blifva af omfattande vetenskaplig betydelse,
förutsatt naturligtvis, att kursen ej sammanfaller med
Fram s.
Att kapten U. Cagni lyckades nå 86' 33' 49" nord
lig bredd, den högsta punkt, som hittill s blifvit upp
nådd, berodde till stor del därpå, att hertig Luigi af
Abruzzerna, den italienska expeditionens led are, med
fartyget �stella Polare>> lyckades tränga ända till 81'
4 7' på Frans J osefs land och där öf'vervintra. Vandringen
norr ut var i alla fall betydligt längre än Nansens, ty
denne börj ade sin färd från Fram nära två breddgrader
nordligare. I vetenskapligt hänseende blef föga vunnet
genom Cagnis raska färd, emedan vandringen endast
gick öfver is. Dock kunde påvisas, att de öar, som
Payer trott sig se norr om Frans J osefs land och h vilka
han k allat Konun g Oskars lan d och Petermanns land,
i verkligheten icke ex i ste r a.
Till denna korta öfversikt af de expeditioner, som
sedan, Parrys dagar slagit rekord vid försöken att nå
polen, må fogas n ågra ord dels om S. A. Andrees bal
longfärd, dels om pågående expeditioner med polen så
som mål. Andree uppsteg som bekant den 11 j uli 1897
från Dan skön och har sedan dess j ämte sina kamrater
varit försvunnen. Af de tillvaratagna flytboj arna blir
det sannolikt, att ballongen, sedan den först gått i
nordnordostlig riktning till ungefär 82' n . br. , tagit
kosan mot ostsydost och gått söder om F r ans J osefs
land, hvarpå den nedfallit i hafvet någonstädes sydost
eller ö s t er om detta.
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Denna sträcka är så lång, att om kursen varit
nordlig, så skulle ej blott polen blifvit nådd, utan bal
longen skulle fortsatt sin färd ett stycke på andra sidan
däraf. Ballongens bärkraft var sålunda tillräcklig för
att under gynnsamma förhållanden föra den samma till
och förbi polen, men den räckte icke till för en åter
färd ur polarområdet. Hade allt gått väl, hade man
passerat i närheten af polen, hade vädret då varit klart
och hade man lyckats komma ut ur polarområdet, så
borde man hafva erhållit ett definitivt svar på frågan om
förekomsten af lan d i polens närhet och därigenom möj 
ligen inbesparat mycket onödigt arbete, s o m n u utföres
af andra expeditioner. Huru Andree-expeditionen om
kom är ännu ovisst, möj ligen blir dess slutliga öde aldrig
känd t.
F'ör närvarande pågå tre expeditioner, af hvilka åt
minstone de två hafva till uppgift att söka nå nord
polen. Otto S v erdrup, Nansens berömde följeslagare, af
gick 1898 med Fram till n ordvästra Grönland, där han
ämnade framtränga genom Smiths sund och Robesons
kanalen till Grönlands nordspets, dubblera denna och
ånga söder ut längs ostkusten. Dock är det antagligt,
att han äfven haft an dra mål i sikte och att han, om
han lyckats framtränga norr om Grönland, möjligen
därifrån försökt en van dring mot polen . Hvar Sverd
rup nu finnes, vet man dock ej . Isförhållandena 1898
voro ej gynnsamma i Smiths sund, och Sverdrup kunde
därför ej framtränga så långt norr ut, som han hoppats,
hvarför han un der vintern sysselsatte sig med under
söknin g af Ellesmere land. Sedan sommaren 1899 har
man ej hört n ågot af honom, och hans fartyg lär då
hafva varit synligt i Smiths sund, styrande mot söder.
Om detta är riktigt, så torde han möjligen öfvergifvit
sin ursprun gliga plan att· framtränga genom Robesons
kanal och i stället vänd t sig mot Jones sund och de
ännu outforskade trakterna väster därom . Han skulle
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då til l äfventyrs lwmma till det område, där de engelska
expeditioner, som sträfvat att nå nordvästpassagen, på
sin tid arbetat, och om lyckan är god, kunde han tän
kas framkomrna till Berings sund. Som Sverdrup hade
proviant för fem år, är det för närvarande (februari
1902) ingen anlednin g att hysa större oro för hans ute
blifvande, förutsatt att hans fartyg ännu finnes i be
håll. Skul l e detta däremot hafva förolyckats, så måste
man ju befara, att en del af provianten äfven gått för
lorad, om den ock sedan delvis kun nat ersättas genom
jaktbyte. Då Sverdrups expedition medför flera naturfor
skare, bör densamma h afva vunnit viktiga vetenskapliga
resultat.
Amerikanen R. Peary arbetar för närvarande med
nordligaste Grönland och Grinnel1 lan d som utgångs
punkt för att, understödd af eskimåer, genom vandring
öfver isen söka nå nordpolen . Han blef bekant genom
sin djärfva bragd 1892 , då han jämte n orrmannen Ei
vind Astrup från M'Cormick Bay vid 77' 43' n. br.
vandrade öfver inlandsisen till nordöstra kusten af
Grönland vid 81' 37' n. br., en sträcka, som, inberäk
nadt krokvägarna, fram och åter belöper sig till vid
pass l 800 a l 900 kilometer. Pearys fortsatta arbeten
i nordvästra Grönland hafva däremot icke varit lika
framgångsrika, och hans brist på vetfmskaplig un der
byggnad har gj ort dem mindre resultatrika, än annars
skulle varit fallet, ehuru j u visserligen åtskilligt blif
vit vunnet. Här vill j ag endast erinra om hemförandet
till Amerika af de stora j ärnblocken vid Kap York, af
hvilka det största väger 90 a 100 tons, sålunda nära
fyra gånger så mycket som det största nordenskiöldsk a
blocket från Ovifak, samt om hans studier öfver eskimå
stammen norr om Kap York. Sommaren 1900 nådde
Peary 83' 50' n. br. på isen norr om Grön land, men där
hindrades han af råkar att komma vidare. Han är dock
fortfarande där uppe och ämnar fortsätta sina försök.
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Genom sin långvariga vistel se därstädes har han full
ständigt vant sig vid eskimåernas lefnadssätt.
Amerikanen E. B. Baldwin, hvilken såsom meteoro
log deltog i Pearys andra expedition 1893-94 och h vilken
sedermera öfvervintrade med amerikanen Wellman på
Frans J osefs land 1898-99, har upptagit försöket att
nå nordpolen från detta land, där han nu öfvervintrar.
Expeditionen bekostas af en amerikansk millionär Ziegler,
som ställt obegränsade medel till Baldwins disposition.
Med skotska hvalfångstfartyget »Esquimaux», som af
Baldwin inköpts och omdöpts till »America», har han
sommaren 1901 begifvi t sig till Frans J osefs land, di t
ett annat fartyg föt hans r�kning fört öfver 400 hundar
samt ett antal ponies. Baldwins mening är att tidigt
på våren 1902 anträda färden mot nordpolen , och o m
denna nås, ämnar han icke återvända till Frans J osefs
land utan fortsätta mot Grönland, på hvars ostkust, i
närheten af 75° n. br. , ett par depåer för hans expedi
tion sommaren 1901 blifvit upplagda och där ett fartyg
skall söka honom redan 1902. Expeditionen har för oss
ett särskildt intresse, emedan fartygets befäl och be
sättning till stor del utgöres af svenskar ; en af styr
männen har deltagit i författarens båda polarexpeditio
ner 1898 och 1899.
Någon utförlig framställning af polarforskningens
historia ingår icke i planen för denna uppsats, och den
korta ofvan lämnade öfversikt af de färder, som sedan
börj an af förra århundradet företagits med sj älfva nord
polen eller en möjligast högsta nordliga bredd grad så
som mål, torde här vara fullt tillräcklig. Vi skola nu
vända oss till den andra, vida viktigare sidan af polar
forskningen, nämligen den vetenskapliga, eller polar
områdets allsidiga undersökning i vetenskapligt hän
seende.
De äldre expeditionerna till polarområdet, särsk ildt
de engelska, hade i allmänhet geografiska upptäckter
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såsom mål. En veten skaplig utforskning af de länder,
som påträffades och besöktes, ingick icke i dessa expe
dition ers plan, men det oaktadt har dock vetenskapen
skördat många frukter af desamma genom de iakttagel
ser, som utförts af fartygens officerare och läkare. Äf
ven genom hvalfångarne, särskil dt William Scoresby
den yngre, hade kännedomen om polarområdets natur
beskaffenhet samt framför allt om dess högre dj urvärld
bragts åtskilligt framåt. Men frånse vi det, som angår
en del af de högre djuren, voro iakttagelserna i det
stora hela spridda och bristfälliga, helt naturligt då
de utförts vid sidan af andra arbeten.
Det blef svenskarue förbehållet att införa en annan
tingens ordning, ty det är från dem , soni den veten
skapliga polarforskningen stammar. När Otto Torell
utrustade sin expedition till Spetsbergen 186 1, satte han
n ämligen en allsidig vetenskaplig utforskning af lan det
och omgifvande farvatten såsom mål j ämte de rent geo
grafiska arbetena. Utom chefen cleltogo i denna expe
dition sju andra n aturforskare, och den kunde därför
återvända med mycket omfattande resultat på de olika
vetenskapernas områden, ja så omfattande, att ingen
föregående expedition i detta hänseende ens tillnärmel
sevis kunde j ämföras med densamma. A. E. Norden
skiöld, hvilken såsom Torelis närmaste man deltog i
denna expedition, efter att redan 1858 hafva åtfölj t ho
nom på hans första spetsbergsfärd , ·har planerat alla
sina expeditioner på samma sätt, och så har i allmän
het äfven varit fallet med öfriga svenska expeditioner,
både större och mindre. Astron omer, geodeter, k arto
grafer, mineraloger, geologer, fysici, meteorologer, hydro
grafer, zoologer, botanister, bakteriologer och fotografi
kunniga hafva sålunda haft tillfälle att arbeta inom
skilda trakter af polarområdet, och de delar af detta,
som företrädesvis utgj ort målet för svenskarnes forsk
ningar, äro därför bäst kända. Af andra nationer är
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det i synnerhet danskarne, som adopterat den svenska
forskningsmetoden, och danska Grönland har genom de
af kommissionen för Grönlands geologiska och geogra
fiska undersökning (från 1876) utsända expeditionerna
blifvit ganska grundligt utforskadt. Dessa undersök
ningar hafva, såsom rimligt är, då det gäller en till
Danmark hörande besittning, bekostats af danska sta
ten, på senare tid dock äfven med bidrag från den un
der danska veten skapsakademien stående Carlsbergsfon
den . Beträffande andra nationer må vi erinra om tyskar
nes arbeten på nordöstra Grönland 1869-70, resultat
rika därför att denna under K. Koldeweys ledning stå
ende expedition medförde flera naturforskare liksom de
svenska. Den engelska expeditionen under Nares är re
dan nämnd , l ikaså Nansens färd med .Fram. På senare
år hafva äfven ryssarn e utfört ett erkännansvärJt ar
bete inom polarområdet, såsom på Novaja Serolj a och
östra Spetsbergen, för att nu icke tala om de Nysibi
riska öarna och fastlandet söder om Ishafvet.
Mindre resultatrik i vetenskapligt hänseende var
engelmannen F. ,Jacksons treåriga vistelse på Fraps
Josefs l and 1894-97 , helt vi sst därför, att l edaren
själf ej ägde vetenskaplig underbyggnad. Men doktor
Koettlitz och andra af deltagarue hafva dock gjort
många vackra iakttagelser, och N ansens korta vistelse
på Frans Josefs land gaf relati vt mycket goda resultat.
På grund däraf att de många engelska franklinexpedi
tionerna i cke medförde, egentliga n åturforskare , återstår
ännu ofantligt mycket arbete, innan Nordamerikas ark
tiska arkipelag kan anses någorlunda fullständigt ut
forskad i vetens kapligt hänseende. Hvad man redan
därom har sig bekant, lofvar mycket intressanta resultat.
Vår kännedom om polarområdet står följ aktligen i
samband med expeditionernas sam mansättning och arbets
metod. Där den svenska metoden följts, är sagda känne
dom fullständigast, där vetenskapen kommit i andra
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rummet, är den däremot, trots äfven ett stort antal ex
peditioner, fortfarande bristfällig. Vi skola nu taga i
betraktande några sidor af de vetenskapliga arbetena
där uppe samt skärskåda deras betydelse.
Vi vända oss därvid i första rummet till gradmät
ningen på Spetsbergen , som de senaste åren varit så
mycket på tal och till hvars utförande svenska staten
bevilj at anse�liga bidrag. Afsikten med densamma är
att erhålla ett viktigt bidrag till kännedomen om j ordens
storlek och form. Hade j orden varit fullständigt klot
rund, så kunde m an genom att uppmäta hvil ken som
helst del af en meridianbåge eller af ekvatorn erhålla
det önskade resultatet. Hvarje meridianbåge omfattar
ju 360 latitudgrader, och om t. ex. en latitudgrad upp
mättes, lika mycket hvar, så blefve j ordens hel a om
fång 360 gånger så stort som det erhållna resultatet;
mättes tre latitudgrader, m åste resultatet multipliceras
med 120 o. s. v. Sedan emellertid Newton påvisat, att
j orden icke är klotrund utan i stort sedt en rotations
ellipsoid, d. v . s. afplattad mot polerna, måste det möta
betydligt större svårigheter att bestämm a j orden s form.
Helst borde en gradmätning företagas från ekvatorn
ända till polen , men då fördelningen af land och haf
lägger hinder i vägen för detta, måste man i stället
n öj a sig med så stora delar af bågen, som kunna er
hållas. Om en afplattning är för handen, måste meri
dianbågen visa en mindre krökning närmare polen än
vid ekvatorn. För att utröna, om så verkligen vore
fallet, anordnades af franska veten skapsakademien redan
1735-43 en gradmätning vid ekvatorn i Peru och 1736
-37 en annan i Torneådalen, vid 66" latitud. Dessa
mätningar bekräftade den antagna tillplattningen, läng
den af en breddgrad i Lappland befann s större än vid
ekvatorn, d. v. s. krökningen var på förstnämnda ställe
min st. Det är tydligt, att ju närmare polen en dylik
gradmätning kan utföras, dess bättre, och redan 1826
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framkastade engelsmannen E. Sabine tanken därpå, att
en sådan borde företagas på :Spetsbergen. Torell upp
tog en förberedande rekogn osering af denna plans ut
förbarhet i programmet för expeditionen till Spetsber
gen 1861, och n orra delen af gradmätningsn ätet blef då
af Chydenius och Duner till sina hufvuddrag utstakad,
medan den södra delen rekognoserades af Nordenskiöld
och Duner under en särskild expedition 1864.
Till definitivt utförande k o m planen, på grund af de
stora k ostnaderna, först 1899, då Sverige och Ryssland
gemensamt påbörj ade arbetena, efter det att en svensk
expedition under E. Jäderin utfört en del förberedande
arbeten 1898. Ryssarnes u ndersökningar voro fullbordade
1901, men af svenskarnes arbeten återstår, på grund af
ogynnsamma isförhållanden vid Spetsbergens nordknst, en
obetydlig del, som dock antages kunna fullbordas somma
ren 1902. Den meridianbåge, som då blifvit uppmätt, är
visserligen endast omkring 4° 20' lång, men resultatet af
m ätningen antages blifva af stor betydelse. Dock an
ses numera, att gradmätningar icke ensamt äro tillräck
liga för att bestämma j ordytans form i stort, emedan
denna är oregel bundnare, än man förr antagit. Man an
vänder därför äfven un dersökningar öf'ver pendeln s
svängningar, hvilka på grund af tyngdkraften äro
hastigare, ju närmare jordens medelpunkt det ställe är
beläget, där p endelobservationen utföres. Och då j ord
radien s längd minskas mot polerna, blir pendelns s väng
ningshastighet därstädes gifvet.vis större än närm are
ekvatorn . Emellertid tillkomma en mängd störingar,
beroende af lokala om ständigheter, såsom bergarternas
olika täthet, lokala terrängförhållanden m. m. Alla
dessa omständigheter hafva under gradmätningsexpedi
tionerna blifvi t beaktade och undersökta, och därför
komm a dessa jämte sitt hufvudresultat att medföra en
mängd andra viktiga sådana, hvilket här endast kunnat
antydas.
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Efter att sålunda hafva vidrört en särskildt viktig
uppgift för geodesien , hvilken endast står att vinna i
polarområdet, skola vi n ämna några ord om de rent
kartografiska arbetena . Om dessa h afva de sv enska
polarexpeditionerna gj ort sig i hög gra d förtj änta. Re
dan efter exp e ditionerna 1861 och 1864 kunde Duner och
Nordenskiöld utgifva en karta öfver S p etsbergen , hvil
ken i högst väsentlig gr a d korriger ade de förut befint
liga och för första gången visade land et såsom det till
sina hufvuddrag ser ut. Sedern!era h ar denna karta
genom följ a nd e expeditioner blifvit mer och mer kom
pletterad, och detta ej blott genom topografiska arbeten
utan äfven genom en stor mängd astronomiska ortsbe
stämningar. Intet polarlan d kan i detta h änseende an
ses så noggrant kartlagdt som S pet s bergen . Men vår
insats i denna riktning stannar ej härvid. Beeren Ei
Jan d och Kung Karls land hafva blifvit noggra n t upp
mätta och k artlagda, en stor del af Asien s nordkust har
gen o m Vegafärd en blifvit till sitt läge riktigare be
stämd , Kej sar Frans Josefs fjord och Kung Oskars fjord
i nordöstra Grönland äro uppmätta och kartlagda gen o m
svenska expediti on e r , så ock Kung Oskars hamn (Ang
magsalik) längre söder ut och li k a så några spridda om
r åd e n på västkusten .
Det är naturligtvis d a nskar ne ,
som för öfrigt utfört mest omfattande kartarbeten på
Grönland, om ock i allmänhet mindre detalj erade ·än
svenskarnes. En gelsmän och amerikaner hafva arbetat
i nordvästra Grönland , på Grin n ell land och i Amerikas
arktiska arkipelag, ryssarne på Novaj a Semlj a och i
arktiska Sibirien .
Nu kan man fråga, h vartill allt detta arbete tjänar.
Det är no g sant, att de fartyg, som gå hit, k u nna
reda sig med mindre noggran n a kartor, såsom sj ökorten ,
på hvilka endas t k u s tkontu r ern a någ o rlunda riktigt an
gifvas. Men för en mängd vete n skapl iga arbeten , sär
skildt de geologiska, är ett noggrant ka r tografiskt nn-
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derlag absolut nödvändigt, och ett land kan för öfrigt
icke anses fullständigt kändt, förrän hufvuddragen af
dess topografiska förhållanden. blifvit fastställda. De
kartografiska arbetena försvara därför väl sin plats och
äro på samma gång en måttstock på den grundlighet,
hvarmed landets undersökning försiggått.
Geologien torde kanske mer än någon annan veten
skap, detta såväl direkt som indirekt, hafva profiterat
af polarforskningen , och det var för öfrigt geologiska
spörsmål, hvilka gåfvo anledningen till den veten skap
liga polarforskning, som utgått från Sverige. När O.
Torell började studera de lösa j ordaflagringarna och ber
gens afslipningsfenomen hos oss samt (1856) lärde känn a
glacierernas verkningar i Schweiz, fann han det önsk
värdt att utsträcka sina forskn ingar till polarländerna,
där glaciärerna äro utvecklade efter en helt annan mått
stock än i Alperna. Det var. detta, som gaf anledning
till hans första resa till Spetsbergen 1858 , hvarefter h an
besökte Grönland 1859 - på Island hade han varit
redan 1857. Hemkommen från Grönland planerade han den
stora expeditionen 18()1, i hvilken såsom nämndt sj u
andra naturfurskare deltogo, representerande geologi och
mineralogi, geografi och geodesi, astronomi, fysik, bota
n ik, zoologi och på s ä tt och vis äfven hydrografi.
När vi nu såsom ett geol0giskt faktum kunna an
föra, att Sverige under istiden , i analogi med det nutida
Grönl ands inre, var betäckt af en väldig inlandsis af
kanske ett par tusen m eters mäktighet och att denna
inlandsis sträckte sig öfver n orra Tyskland och en stor
del af Ryssland, så kan detta sakförhållande sägas hafva
framgått gen om jämförelser med förhållandena inom polar
området. Och sedan vi nu veta, att vårt krosstensgrus är
den forna inlandsisen s moräner och att den hvarfviga le
ran, som utbreder sig öfver en så stor del af södra och mel
lersta Sveri ge och där utgör en viktig åkerjord, är afsatt
/Jeimrlols
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i det h af, som omedelbart efter isens afsmältning in
kräktade på landet, då förstår man utan vidare, att
man, för att få inblick i dessa j ordarters rätta bild
ningssätt, måste utföra jämförande studier inom polar
l änderna. Och d et är äfven där, som man får lära känna
beskaffenheten af det dj ur- och växtlif, som efter isens
afsmältning först tog vårt land i besittning. Loven
hade redan 1839 och 1846 påvisat, att de mollusker,
hvilkas skal bilda de bekanta Kapellbackarna vid Udde
valla, tillhöra arter, som nu lefva i Ishafvet, och äfven
i östra Sverige, särskildt i Stockholms omgifningar, har
man i den hvarfviga leran, glacialleran eller ishafsleran,
såsom den num era k allas, funnit skal af den ish afs
mussla, Yoldia m·ctica, som lefver under mera ytterligt
arktiska förhållanden än någon annan molluskart. I
fullständig öfverensstämmelse härmed tillhöra de dägg
dj urslämnin gar, som i södra Sverige funnits i ishafs
leran, äfven arktiska arter, af hvilka särskildt må näm
nas grönlandshval (Bal a c n a mysticettts), hvitfisk eller
hvithval (Delphinapterus leuca s), narhval ( Monodon mono
ceros), grönlandssäl (Pho ca groenlandica), storsäl (Ph oca
barbata) m. fl.
Af landdjur må erinras om renen, som är fun nen i
istidens aflagringar i Skåne, och vi se sålunda, att man
först inom polartrakterna finner motsvarighet till den
djurvärld, som vid isen s afsmältning lefde på Sveriges
och angränsande o mrådens land samt i närbelägna baf.
Alldeles detsamma gäller om växtvärlden. Den flora,
som först tog l andet i besittning, i den mån som isen
smälte undan, utgjordes ej blott i Sverige utan äfven i
Dan mark, norra Tyskland, Ryssland samt till och med
i S kottland och England af till stor del samma rent
arktisk a arter, som nu bilda växtligheten på Spetsber
gen , Frans Josefs land, Grönland o. s . v. eller i ark
tiska Sibirien. Detta känna vi genom de fynd, som
blifvit gj orda i sötvattensaflagnin gar, afsatta i dam-
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mar och SJoar efter isens afsmältning, företrädesvis i
Skåne och Danm ark men äfven i Ryssland, norra Tysk
land ända ned til l Dresden, England och Skottland.
Såsom exempel på dessa växter erinras om små dvärgvid�:m
(Salix polaris, herbacea och reticttlata), fjällsippan (Dryas
octopetala), dvärgbjörken (Betula nana), saxifragor ( Saxi
fraga oppositifolia, hirculus och crespitosa), fjällsyran
( Oxyria digyna) m. fl. D essa växter finnas ju vi sser
ligen äfven på våra f}äll, men först inom polartrak
terna får man en full inblick i de förhållanden, under
hvilka istidens flora Jefvat.
Det är sålunda företrädesvis där vi hafva att lära
oss, huru räfflorna på våra berg och andra afslipnings
fenomen un der istiden hafva uppstått, huru våra gla
ciala grus- och lerlager hafva bildats samt huru den
växt- och djurvärld var beskaffad, som efter isens af
smältning först tog land och haf i besittnin g. Och man
kan därför tryggt påstå, att polarforskningen varit ab
solut nödvändig för en riktig uppfattning af istiden och
i samband med denna stående förhållanden . Där ha vi
sålunda en frukt af denna forskning, som särskildt för
vårt lands geologi varit af oskattbar betydelse.
Men äfven för många andra geologiska spörsmål hafva
de geologiska arbetena i polartraktern a varit frukt
bringande. D å utrymmet förbjuder mig att stanna vid
dem alla, skall jag endast i förbigående erinra om de
ras viktiga bidrag till frågan om fördelningen af land
och haf under forna geologiska perioder och i omedel
bart samband därmed om de forna nivåförändringarna
och frågan om fastlandens rörelser. Däremot kan j ag ej
underlåta att något stanna vid ett annat resultat af de
geologiska forskningarna inom polarområdet, h vilket varit
af genomgripande betydelse för kännedomen om j ordens
forna klimat.
Vid studium af de fossilförande formationerna i Eu
ro pa hade man snart nog kommit till insikt därom, att
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de i allmänhet, frånsed t isti d en s aflag n inga r , talade för
ett klimat, betydligt varmare än det, som nu på samma
ställen är råd a nde. Detta vare sig det var fråga om
aflagri ngar från den paleoziska (med u ndantag för per m),
mesozoiska eller tertiära tiden. För a tt nu endast tal a
om tertiärtiden, så funnos t. ex. palmer under densamma
ej blott i Schweiz, Frankrike och England utan till och
med så långt norr ut som vid det nutida Preussens öster
sj ökust . Det var ju häraf gifvet, att kli matet under
den tiden var betydligt gynnsammare än det närvarande ,
och samma vittnesbörd kan dragas af den dåtida djur
världen . Me d elt e mp e r a t u ren i Schweiz under den äldre
miocena tiden uppskattas af Heer till ungefär 20,o gra
der Celsius, eller ungefär detsamma som nu på Kan a ri e
öarna, medan den nutida medeltemperaturen på först
nämnda ställe är 11,66 grader.
Man försökte forklara detta på olika sätt, och så
l ä nge man ej k ände några tertiära aflagri n gar norr om
Tyskland, kun de man ju alltid söka orsaken till det
forntida mildare klimatet i l ok ala förhållan den, bero
ende på olika fördelning af lan d och haf m. m.
Men u n d ersökn i ngarn a inom polartrakterna gjorde en
gång för alla slut på dylika förklaringsförsök, ty de
ådagalade, att fenomenet var af en all m än natur, som
hade gj ort sig gälland e ö fve r hela jor dkl otet. I polar
trakterna fann man n ämligen mång e nstädes växtförande
tertiära aflagrin gar, och de väx tlämningar de innehålla
bära vittnesbörd om ofantligt mycket gyn n sammare kli
matförhållanden än nutidens. I Grö n land har man vid
omkring 70° n . br., sålunda vid nära nog samma bredd
grad som Nordkap, funnit lämningar af en rik skogs
flora, som s ammansättes af många olika barrträd, såsom
sumpcypresser och mammutsträd, ginkgo, granar, tal
lar, tujor m. fl. samt ett ännu större antal löfträd, så
som popplar, alar , björkar, valnötsträd, lönnar, magno
lier, plataner, l a g era r ter och en stor mängd andra. Af
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valnötter har man till och med funnit de förstenade fruk
terna, som sålunda där nådde full mognad. På Spets
bergen , vid 7 8 och 7 9 ' n. br., finnas likaledes tertiära
afl.agringar med en stor mängel barr- och löfträd, eh uru
en d el af de på Grönlan(l förekommande mest sydliga
formerna sakn as. I alla fall funnos där sumpcypresser,
sequoior, granar, tall ar, t uj alik nande träd eller buskar,
popplar, almar, bj örkar, alar, lindar, lönnar, magnolier,
plataner , hasslar och många andra, i allmänhet utmärkta
genom stora blad. Dessutom funnos ormbunkar , bland
dem en storbladig Os·munda, samt fräkenarter m. fl..
Men ännu längre norr ut har man vittnesbörd om ett
gynnsamt klimat under den tertiära tiden. Vid Dis
cavery Bay på Grinnell land in samlades under den en
gelska expeditionen 1875-7 1 i vid 8 1 ' 42' n. br. åtskil
liga tertiära växtförsteningar. Här förekom ma visser
ligen af löfträd endast storbladiga björkar samt hasslar,
popplar, al mar, lindar m. fl., men af barrträd finnas allt
jämt sumpcypresser och sequoior. Ehuru denna flora tyder
på ett mindre varmt klimat än det, som samtidigt var
rådande tio breddgrader längre mot söder, är dock mot
satsen mot nutiden icke mindre stor än förut. Ty sump
cypressen (.Taxodiurn distichum) är i våra dagar inskränkt
till södra delarna af Förenta staterna. Då man äfven
på de Nysibiriska öarna funnit en tertiär flora med
sumpcypresser och löfträd, blir det utan vid are tydligt ,
att klimatet under den terti ära tiden varit varmare öf
ver hela j orden och att detta måste bero af hela j orden
beträffande förhållanden .
G å v i län gre tillbaka i tiden , skola vi finna vittnes
börd om liknande förhål landen . På Grönlands västkust
v id 70° u . latitud finnas afl.agringar från kritsystemet, rika
på växtlämnin gar af mångahanda slag, blan d hvilka tiJl
och med märkas trädartade orm bun kar, eyeasarter samt
brödfruktsträd, närstående det på Söderhafsöarna lefvande
äkta brödfruktsträdet (Artocarpus incisa). Under krit o
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perioden var klimatet följaktligen ännu varmare därstädes
än under den tertiära, antagligen tropiskt. . Och gå vi så
långt tillbaka i tiden som till stenkolsperioden, så märka
vi ingen skillnad mellan de fossila växter, som finnas
i de under denna tid på Spetsbergen afsatta afl.agrin
garna, och dem , som förekomma i motsvarande afl.agrin
gar i Europa.
Hade vi vändt oss till de fossila dj uren i stället för
till växtfossilen, skul le vi kommit till samma resultat, och
det är därför onödigt att uppehålla osR vid dem. Af
aet sagda torde det vara tydligt, att man först genom
de geologiska Ulldersö kningarna i polartraktern a kun
n at komma under fund med forna tiders klimatförhål
landen och på samma gång komma till insikt därom, att
klimatförändringarna varit gällande öfver hela j orden
och icke berott af lokala förhållanden. Huru dessa för
ändringar skola förklaras, kan ännu icke med säkerhet
sägas, ehuru förklaringsförsök icke saknats, såsom att
de skulle bero på rent kosmiska förhållanden, på för
ändringar af polernas läge, af jordbanans excentricitet
o. s. v . På senaste tid har man sökt förklaringen i väx
lingar af atmosfärens kol syrem ängd ; en ökning af denna
medför nämligen en stegrad temperatur. Här är dock
icke stället att ingå på någon diskussion angående det
ena eller det andra förklaringsförsökets större eller
mindre sannolikhet.
Utom hvad de fossilförande afl.agringarna i polar
trakterna lära oss i fråga om jordens forna kli mat, få
vi af dem en mycket viktig inblick beträffande organis
mernas .forn a geografiska utbred n ing, och särskildt hafva
m ånga växtgeografiska frågor genom undersökningarna
af desamma vunnit sin lösning. Vända vi oss till de
nutida organismerna därstädes, till föremålen för de
zoologiska och botaniska studierna, så finna vi ej mindre
betydelsefulla uppslag. För att först tala om de zoolo
giska forskningarna, så innebär ju kännedomen om polar-
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områdets dj urvärld en v äsentlig ökning af det zoolo
giska materialet, en ökning som redan i fråga om de
h ögre dj uren genom många egendomliga typer - h va
larna, narhvalen , hvalrossen, sälarna, myskoxen, isbj ör
nen och åtskilliga fåglar - är beaktansvärd nog. Det
gäller härvid ej blott kännedomen om dessa djurs bygg
nad utan äfven om deras lefnadsförh ållanden, hvarvid det
icke är minst märkligt, att så stora dj ur som hval- och
säldj uren å ena sidan, myskoxen och renen å den andra
kunna fin n a näring och frodas under de mest utprägladt
arktiska förh ållanden Ej mindre resultatrik är under
sökningen af den lägre dj urvärlden i hafvet, h vilken ,
tvärtemot hvad man på förhand k unnat förm oda, är
s ärdeles rik ännu vid mycket låg temperatur, j a exem
pelvis utanför glaciärerna visar en fast otrolig lifaktig
het och individrikedom . Att ingå på någon redogö
relse för detta dj urlif kan naturligtvis icke här komma
i fråga, det är nog med att säga, att det ej blott har
l ämnat ett ytterst värdefullt allmänt zoologiskt och
biologiskt material utan därj ä mte gifvit uppslag till
många djurgeografiska frågors lösning och på samma
gång, såsom förut n ämnts, lärt oss känn a beskaffenheten
af dj urlifvet under istiden.
I samband med dj urlifvet i hafvet må äfven näm
nas något om plankton , de mestadel s små och för blotta
ögat nästan oskönj bara organismer, dj ur och växter,
hvilka förekomm a fritt krin gdrifvande i hafsvattnet
och hvilka, oaktadt sin litenhet, kunna blifva af bety
delse på grund af individernas talrikhet. De utgöra
nämligen föda åt högre dj ur, speciellt fisk�rna. Be
skaffenheten af p l ankton står i det närmaste samband
med vattnets temperatur och salth alt, och då dessa äro
olika i olika hafsströmmar, äro planktonorganismern a
till viss grad bundna vid olika sådana. Undersöknin
garna af pl ankton äro därför ej blott för biologen utan
äfven för hydrografen af betydelse och äro slutligen i
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praktiskt hänseende af vikt, på grund däraf att p lank
ton såsom nämndt tj änar till föda åt fiskar, däribland
äfven sill en .
Då. vi nu kommit in på det hydrografiska o m rådet, må
nämnas, att för att kunna rik tigt uppfatta hafsström
marna i Atlanten, är det n ödvändigt att äfven studera de
hydrografiska förhål landen a inom polarområdet. Då de
förra hafva stort inflytande på vårt lands klimat och
äfven, såsom antydts, äro af stor betydelse för hafsfish:et,
torde vikten af dylika undersökn ingar utan vidare inses.
Det må på tal om de hydrografisk-zoologiska undersök
ningarna i cke förgätas, att de dj updraggningar, som ut
fördes under den svenska polarexpeditionen 1 8 6 1 , i högst
väsentlig mån bidrogo att ådagalägga oriktigheten af
den dittills omfattade meningen, att något dj nrlif på
de stora hafsdj upen icke skulle kunna existera. Hydro
grafiska undersökningar, upphämtande af vattenprof samt
lodningar hafva utförts under flertalet s v enska expedi
tioner och medfört viktiga rön .
D e botaniska forskningarna inom polarområdet haf
va gifvit mycket beaktansvärda resultat. Den arktiska
floran är nu ganska väl känd, och därmed hafva vi äf
ven kunnat bilda oss föreställning om istidens flora i
Europa. Viktiga växtgeografiska slutsatser i fråga om
den arktiska florans historia hafva d ärvid blifvit v unna.
Ej mindre betydelsefulla äro undersökningarna af de
arktiska växternas biologi . Huru äro de byggda för att
kunna motstå de i pol artrakterna rådande ogynnsamma
förhållanden a ? Detta är en fråga, som genom noggranna
undersökningar i naturen j ämte anatomiska undersök 
ningar af det hemförda materialet för e n stor del af
dem redan blifvit b esvarad, hvarvid många nya upp
slag blifvit vunna. Ej mindre intressanta äro iakttagel
sern a öfver växternas öfvervintring och hastiga utveck
ling, när sommaren börj ar, öfver det inflytande, som ut
öfvas af sommarens stän diga dager, samt öfver det sätt,
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h v arpå befru ktningen försiggår, ehuru därvid förmed 
l ande insekter för många arter sakn as. Detta i fråga
om d e h ögre växterna. Rörande de lägre e rinra vi sär
skildt om h afsalgernas yppiga utveckling i det kalla
vattnet, deras märkliga fruktsättnin g under vinter
mörkret samt vidare om snö- och isalgerna, som lefva
på snöchifvor, glaciärer och inlandisar, där några af dem
äro kända som »röd och grön snö».
Den arktiska lnftens hälsosam h et är e n gammal er
faren.het, och frånvaron af mikroorganismer i den samma
har länge varit anad. Un der sen are expeditioner hafva
omfattande bakteri ologiska undersökningar enligt nyaste
metoder blifvit utförda, hvilka konstatera , att b akterier
fullständigt saknas i luften inom det högarktisk a om
rådet och att j ästsvampar förekomma ytterligt spar
samt. Äfven andra bakteriologiska resultat af in tresse
b afva geno m dessa forskningar blifvit vunna.
De botan iska u ndersöknin garn a af drifveden , som
träffas så allm änt uppkastad på stränderna inom d et
arktis ka området, h afva visat sig vara af stor betydel
se för kännedomen om hafsströmmarna och isens drift.
Gen om dessa undersökningar har n äm ligen k unnat be
stämmas, att drifvede n till störata delen härstammar
från Si birien, med hvars floder den från skogsområdet
förts ut i hafvet och vidare med h afsströmmarn a. För
känn edomen om isens drift h afva äfven under.;; ö knin gar
na af på drifisen förekomman de lersl am och mikrosko
piska alger vi sat sig vara af betydel se. En del af detta
slam härstammar från Sibiriens floder. Det var delvis
på resultaten af dylik a undersöknin gar, som Nan sen
grund ade sin teori om isdriften i polarhafvet, h vill• en
till fullo bekräftades af Framexpeditionen.
Af de fysikaliska arbetena i n om pol arområdet må
erinras om betydelsen a f m agn etiska undersökningar af
al lahanda slag, om studier af el ektriska förhå llanden
och af norrskensfenomenet, ebb- och fl o d fenomenen samt
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om de meteorologiska observationerna. Man erkänner
j u numera, att väderlekens växlingar på en viss trakt
står i närmaste samband med väderleksförh ållanden a
inom öfriga del ar af j orden . Hade v i fas t a stationer
öfver hela j ordklotet, sk ulle väderleken utan tvifv el på
förh and fullt säkert k unna bestämmas, men som det nu
är, kan detta endast s k e till en viss grad. Väderleks
förh ållandena inom polartrakterna äro af stor betydelse
för öfriga delar af n orra halfklotet, och d et var insik 
ten därom , som föranledde upprättandet af de samtidigt
arbetande meteorologiska stationerna inom en stor del
af polarområdet 1882-83. I detta internationella före
tag deltoga de flesta civiliserade nationer, Sverige på
Spetsbergen, så att icke mindre än femton stationer
samtidigt arbetade inom norra polarområdet, medan tre
voro verksamma vid det södra. A tt ett så omfattande
och kostsamt företag kunde åvägabringas, ådagalägger
allra bäst dess stora betydelse.
Till det m eteorologiska området, ingripande i det
geologiska, k an man äfven räkna undersökningarna af
glaciärer och deras uppkomst, deras moräner, deras
periodiska v äxlingar o. s. v. Dessa undersökningar inom
polarlanden äro särdeles viktiga, ej blott därför att
gl aciärerna där äro ut vecklade i betydligt större mått
stock än i Alperna och andra berg utan ä fven emedan
de uppträda under delvi s andra former, af hvilka sär
skildt de stora inlandsisarna äro af betydelse för en
riktig uppfattning af förhållan dena under istiden.
J ag har i det föregående på grund af utry mmes
hänsyn endast kunnat antyda de allra viktigaste upp
gifterna för den vetenskapliga polarforskningen, en d e 
talj erad framställning skull e kräfva en volym. Af det
anförd a torde emellertid denna forsknings oerh örd t stora
vetenskapliga betydelse vara k l ar, och på samma gång
torde tillräckligt vara visadt, att den väl är värd de
penningsummor, som offrats på densamma. Ä n tydli-
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gare framträder dess inflytande på naturvetenskapernas
hela ut v eckling, om man söker g öra sig en föreställning
om den ståndpunkt, som dessa nu skulle intaga, om nå
gon vetenskaplig polarforskning icke ägt rum .
Vi sk ulle då icke på långt när k unnat få en så
noggrann föreställning om j ordens verkl iga form som
nu, kännedomen om fördelningen af land och haf under
forna geologiska perioder skulle v arit i hög grad brist
fällig, vi skulle aldrig kunnat bilda oss någon riktig
föreställning om j ordens forna klimat. Vi skulle helt
visst hyst den oriktiga meningen , att ett rikt djur- och
växtlif icke vore förenligt med ett arktiskt klimat, vi
skulle aldrig kunnat bilda oss något riktigt begrepp om
istiden eller om uppkomsten af våra lösa j ordafiagringar,
kännedomen om en mångfald växter och djur skulle sak
nas eller vara bristfällig, många växt- och djurgeogra
fiska frågor skulle vara olösta, vår uppfattning af or
ganismernas lifsbetingelser skulle vara mycket inskränkt
och delvis oriktig, kännedomen om hafsströmmarna och
öfriga hydrografiska förhållanden likaså, o. s . v., o. s. v.
När vi därför se, huru det nu är, emot hvad det sanno
likt varit, om icke den vetenskapliga polarforskningen
ägt rum, då kunna vi ej annat än med tacksamhet er
känna, att denna varit en oskattbar vinst af omfattande
och ingripand e betydelse för naturvetenskapens utveck
ling under det nittonde seklet. Och det är med stolthet
vi erinra oss, att denna forskning utgått från Sverige .
Inför dessa resultat är det tydligt, att vetenskaps
mannen med ganska stor likgiltighet måste åse kapp
löpningen om att först hinna till polen. Lösnin gen af
de vetenskapliga uppgifter, som polarområdet erbj uder,
är i hans tanke af ofantligt mycket större vikt och
betydelse än ett framträngan de till den af mången så
eftersträfvade punkten.
*

*
*
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H vad j ag om polarforskningen h ittills yttrat h ar
af:; ett det norra polarområdet. Men det är tydligt, att
i samma mån som detta blifvit mer och mer kän dt, i
samma mån har m an börj at rikta uppmärksam h eten mot
det södra. Så har särskildt skett i våra dagar, och det är
ett glädj ande vittnesbörd därom , att den vete nskapliga
forsknin gens betydelse blifvit alltmera insedd , att så
m ån ga expeditioner till det södra eller antarktiska polar
området, bland dessa äfven en svensk, nu kommit till
stånd. Af dessa e xpeditioner gå de en gelska och tyska
löst på millioner kron or. Och dock kunna de endast an
ses såsom början till ett mera a Il varligt upptagande af
sydpolarforskninge n .
Det· obekanta området i n o m det södra polarområdet
(se kartan) är nämligen flera gånger större än inom det
norra och går på sina sträckor till och med utanför
den södra pol cirkeln. Det södra polarhaf'vet är också
betydligt olika det norra så till vida, som det rundt
om
är öppet, medan det norra kan anses såsom ett til l
stor del afstängdt bäcken, som på alla sidor, utom mot
Atlanten , omslutes af land, så att endast Berin gs sun d och
su nden till Baffins Bay där lämna tillträde till detsamma .
Här är icke platsen att lämna någon skildring af
hvad man hittills känner om det antarktiska o m rådet.
Men d äremot må några ord ägnas åt arten af de forsk
ningar, som där böra utföras. Om desamma kan jag
dock fatta mig kort, ty de äro i det stora hela af samma
art som i det norra polarområdet, ehuru n aturligtvis
vissa olikh eter, betingade af de olika förhållandena, måste
uppstå. O m någon gradmätning i sydpolarområdet kan
det gifvetvis ännu icke blifva tal, man vet icke, om nå
got område, som lämpar sig för en dylik, där är för
handen. Så mycket viktigare blifva därför pendelobser
vationerna, ty några sådana hafya hittills icke utförts
därstädes, och m an sak n a r följ a ktligen ännu hvarj e som
helst kunskap om jordens afplattning mot den södra
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polen . H uruvida de geologiska forskni,ngarn a skola
gifva lika vikti ga dokument för bedömande af jordens
forna klimat, som de, hvilka vunnits i det norra pol ar
området, är änn u ovisst. :Man vet dock, att förstenadt
trä och fossil a musslor finnas på Sydshetlandsöarna, och
d etta l ofvar åtmin stone god t för afgöra.ndet af frågan
om huru klimatet under den tertiära tiden därstädes
var beskafl'adt. Ett viktigt stu dieföremål blifva de ant
arktiska ismassorna, de största som finnas på j orden ,
samt utredningen om huru de bildats ; detsamma gäller
om de från dessa is massor härstamman de kol ossala is
bergen . A tt rent geografisk a arbeten till en början
komma att träda i förgrunden inom ett hittil ls så föga
kändt område är en gifven sak, och de äro äfven nöd
vändiga såsom underlag för forskningarna på andra
områden . Af stor betydelse blifva de hydrografiska
arbetena, särskildt för frågan om den kalla ström , som
söder ifrån framtränger längs hafsbottnen mot ekvatorn .
Af de meteorologiska iakttagelserna väntar man sig vik
tiga rön, likaså af de jordmagnetiska observationerna
och andra i samband därmed stående. Sydskenets natur
är äfven en fråga, som står på dagordningen , i all
synn erh et som det, en ligt uppgifter af Ross, up p träder
nnder andra former än n orrsken et.
Floran inom detta område är ännu ytterligt litet
känd, och inom en stor del af detsam ma påstås h ögre
växter till och med helt och hållet saknas, något som
skulle inn ebära en väsentlig olikhet mot det norra po
larområdet, där fanerogamer förekomma ännu vid de
högsta breddgrader, där människofot trampat land. Zoo
logen har ett ytterligt rikt arbetsfält. Hval djuren äro
ännu obetydligt kända, och d e m ånga sälarterna samt
fåglarna - särskildt pingvinerna - komma att lämna
honom ett intressant och värdefullt material. :Men vikti
gast blifva kanske hans undersökningar af de lägre djuren,
hvarvid det bland annat gäll er att söka lösa frågan om
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>-' bipolariteten». . Härmed förstås förhållandet, att det ant
arktiska området innehåller åtsl>:illiga arter, hvilka äro
identiska med sådana, som finnas i det arktiska, ehuru
de saknas i de m ellanliggande hafven. Hur skall denna
öfverensstämmelse förklaras ? Soml iga mena, att dessa
arter äro afkomlingar af en fauna, som un der forna tider
varit likformigt fördelad öfver hela j ordklotet och hvilka
nu endast skulle bibehållit sig i de båda polarområdena.
Andra hålla före, att dj uren under larvstadiet med
kalla dj upströmmar kunnat passera ekvatorialbältet, en
åsikt som af andra forskare bestämdt förn ekas. Man
sku lle kanske kunna tänka sig, att en sådan spridning
ägt , rum under istiden, hvilk en efter allt att döma in
fallit samtidigt på båda halfkl oten . De nuvarande ark
tiska och antarktiska faunorna funnos då samtidigt be
tydligt närmare ekvatorn, och man vet genom fyn d
a f stenblock p å hafsbottnen, att isbergen d å drefvo
mycket längre mot ekvatorn än n n . Vare h ärmed huru
som helst, denn a bipolaritet i hafsdj urens utbredning är
en fråga, som tilldragit sig forskames sy nnerliga upp
märksamhet och som för sin slutliga förklaring ovill
korligen fordrar, att den antarktiska hafsfaunan blir
noggrant känd . Äfven planktonundersökningar samt
bakteriologiska undersökningar höra till sydpolarforsk
ningen s uppgifter. Det är att hoppas, att den n a forsk
ning under det tjugonde århundradet skall bringa lika
vackra frukter åt vetenskapen som den arktiska forsk
ningen medfört under det nittonde, samt att de områden ,
s o m änn u äro okända inom de norra polarregionerna,
under tiden äfven skola blifva utforskade.

Förk l a r i n g ti l l karta n .
Kartan framställer d e t norra p olarområdet u c d till 6 0 ° n . br.
Den

obrutna

röda liuien o m sluter det o m råde i nom detsamma,

som ännu är outforskadt.
För j ämförelses skull har här äfven angifvits s torleken och
begränsni ngen af det outforskade området inom den södra polar
regionen,

med

nordpolen

tänkt

såsom

sydpol.

Det

utmärkes

genom den röda brutna linien med vidfogade fina streck.

Enligt

Supan, efter hvilkens karta 1 8 9 7 dessa gränser äro inlagda, var
den geografiska kännedomen o m det södra p olarområdet vid slutet
af nittonde århundradet ungefär af samma omfattni ng som känne
domen o m det norra vid slutet af det sextonde.
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45 i5re.
Om det :�amla och det nya kru te t.

63.

Konsten ocn skolan orh konsten i hemmet.

64.

Erik Dahlberg.

66.

Holländare och ennelsmän i SydafriX.a.

73.

71.
72.

.

15 vre.

50 öre.

Af Fil. Kand.

a ndnin g •org a n

Djurens blodomiO?PS- och

Hehingelit under helsingelag.

15 öre.

Af Carl G. Law·in.

V<>-ner Söderterg. 2; lire.

Luther s etiska å skåd nin g . Populära f'öreläS;nin3'rtr bå.lln;\ vid
kurser i Uppsala af Prof. Hj. Iianell. 20 (jre.

67.
6�.

Af Fil. Lil:. 2:rH Falk.

Af Prof. Oskar TVidman.

Iljalmar Nilsson ifeden.

68.

Af Fil. D.:r

A.f !Hrcktör Tom t'O"'

25 öre.

61.

t5.

Ett b1ad ur

3� öre.

62.

Af

tolkt..in.g.

1690-talets krigspolitik.

utveckling af

Ur·konung Gustaf II Adolfs skrifter.

Ån�J

Af Doc. J. F1·. Nystriim.

Om de indiska i n S- kri ftern a , <.lera� upptäckande och
InUiens historia. .Af Prof. K. F. Johansson. 15 öre.

60.

Prof.

10 lire.

56.

51).

Af

�8�9

års

Af Lektor L"d�. Johan,<son.

Hjärne.

20 0re.

Af Doc. J, A!at·tense,,

�J (jre.

Af Prof. Hat·ald

smnma��
40 eire.

S veri q es sockenbibliotek och öfr!�a an•tal�er för folkllisuing. Af FiL Kand. V,
Si..iderberg. 45 öre.
Några blad ur oaga11s historia. At Prof lf,•trik Schiicl.'. 30 öre.
Om K alev a l a 1innar:ues na.tionr..lepos och fvrskningarna rörande detsamma. Af
Doc. K. JJ. 1Viklund. 25 ;)re.
Om anfalls- och försvu.rsme-d�l inom dj �rriket. .Af DJr.. Einar Lörm.Ge1·g. Med
.

,

7 planEche.r.

50 öre.

73.

Freårika Br�mer.

74.

Polarforskningen at A. G. Nathorst.

Med porträtt.

Stockholm 1902.

:Mcrl en karta.

2;) Cre.

Kungl. Boktryckeriet.

