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Stanisław Siedlecki 
 

Forord 
 
I denne boken finner du ikke beretninger om spesielle opplevelser av de 

polske eskpedisjonene til Svalbard. Den riktige Store Opplevelse berodde i at våre 
ekspedisjoner ble gjennomført. De ble påbegynt i tiden av vanskelig gjenoppbyggelse 
etter de tragiske krigsødeleggelser. De utførte deres oppgaver og utgjorde en del av 
verket som var symbolet på den skjønne idée av fredelig samarbeide mellom 
nasjonene. Denne sannheten anså jeg for noe viktig og visstnok gledelig. Møtet med 
isbjørner, is på land og til sjøs, bølger, vind og polarnatt er marginale hendelser av 
Den Store Opplevelse, det vil si, gjennomføring av en usedvanlig forskningsoppgave. 

Det viktige innholdet av våre ekspedisjoner avspeiles kun i tallene som nå blir 
offentliggjort i vitenskapelige avhandlinger. En beskrivelse av ekspedisjonens alle 
foretagender og opplevelser krever en utførlig bok. Et album kan dessverre ikke 
forestille leseren hele anstrengelsen og fremgangen av et stort hold av menneskene 
som har deltatt i ekspedisjonene til Svalbard. Det kan ikke engang vise alle 
ekspedisjonsfellene. En hver var et levende vesen som hadde en egen særpreget 
oppfattelse av sin rolle i ekspedisjonen. En hver ofret mange personlige verdier og 
mye besvær for hele verkets skyld. 

Denne boken har som formål å skissere ekspedisjonenes bilde. Hovedsakelig 
er det fotografier som skal tale. De skal forestille skjønnheten av polarlandet og vårt 
arbeide. Det kan de gjøre bedre enn ordet. Jeg er takknemlig til forlaget ”Sport og 
Turisme” for at det har muliggjort denne slags uttalelse for meg. 

Til alle deltakerne av Den Store Opplevelse og til alle Menneskene av God Vilje 
som med deres ubundne arbeide i fedrelandet og på Svalbard har bidratt til å sette 
ekspedisjonene i gang og til ekspedisjonenes verdifulle utfall, retter jeg min 
hjertelige tanke og min store beundring. 

 
Stanisław Siedlecki 

 
(Sidene 7 til 10) 

 
 

Kapteinbryggens rekkverk som er blitt fuktigt av saltne bølgestenk husker oss 
igjennom frosne hender på det som virker litt uvirkelig, men vekker usikker glede: vi 
seiler der hen! En polsk vitenskapelig ekspedisjon seiler på en polsk skute igjennom 
bølgende Norskehavet. Baugen av vårt tapre skipet ”Bałtyk” pløyer ryggene av 
herjende bølger. Furer av skummende vann legger seg til side likesom levende 
plogjord som lover høst for arbeide. 

Vi seiler mot norden, mot en fjern egn hvor det ennå hersker istiden, mot 
arkipelet av Svalbard hvor vi skal gjennomføre oppgaver ifølge forskningsplanen og 
oppleve ting man ikke kan forutse på en nøyaktig måte. Om noen dager vil vi gå inn 
på en verden som er forskjellig fra virkeligheten vi har vært vant til i fedrelandet. Det 



vil dukke frem nye vitenskapelige gåter, nye tekniske oppgaver og kanskje de nyeste 
vanskelighetene i det personlige livet. Vi skal oppnå et skjønt mål. Vi utgjør en del av 
et vitenskapeligt forehavende som har stor betydning i hele verdenen. Vi er bare én 
av mange deler. Vi er hverken mer eller mindre viktige enn andre stasjoner og 
forskningstokt som i våren 1957 påbegynner arbeide innenfor Det Internasjonale 
Geofysiske År likesom vi gjør. 

Måten å oppnå dette målet på er dog mye vanskelig. Når forskningstoktet er 
avsluttet en dag, og når værre øyeblikk er sløyfet fra hukommelsen ifølge regelen av 
det menneskelige sindsoppbygning, vil ekspedisjonen bli en deilig erindring. Man vil 
være tilfreds med dens utfall selv hvis den endegyldige bearbeidelsen avstedkommer 
nye vanskeligheter, men i dag, når ekspedisjonen begynner, glede og uro trenger i 
hjertet. Etter mer enn ét år byrdefull ordningsarbeide begynner en ny vanskelig tid 
hvor ekspedisjonens oppgaver må dannes og oppleves. 

Sjøforskningsskipet ”Bałtyk” gynger i bølgens takt og viser seg å være tapper 
likesom besetningen og øverstkommanderende. Ekspedisjonens hold bedømmer seg 
selv for første gang i de nye vilkårene. Folk er satt så tett som mulig i rom av et lite 
sjøfartøy. Mange er sjøsyke, men man kan ikke trekke tilbake. Det store personlige 
spillet av en hver er begynt og det må vinnes. Spiller dreier seg om store ting, det vil 
si, alvorlige vitenskapelige utfall og selvtillid som enten kan vinnes eller tapes. 

Ekspedisjonens væsentlige hold vil være på spil igjennom 14 måneder fra 
slutningen av juni 1957 til september 1958. Ti deltagere av den ”overvintrende” 
gruppen er, så å si, ekspedisjonens kjerne. Utover dem reiser 25 deltagere av 
”sommergrupper” som kun vil arbeide på Svalbard under polardagen. Til tross av 
avvikende oppfattelser, forskjellig alder, utdannelse og rang utgjør alle en broget, 
levende og rask kropp. Ekspedisjonens endegyldige utfall avhenger av arbeide og 
god vilje av et hvert av disse folk. 

En hver vil opfatte ekspedisjonen annerledes. Den ene vil anse den for lett, 
den annen vil betrakte den som vanskelig. En hver vil bli skuffet flere ganger og 
oppdage verdier han ikke har forventet, men en hver kjenner grundregelen som sier 
at hvis jeg utfører oppdraget, jeg har foretatt meg innenfor ekspedisjonen, så godt 
jeg kan, så er min plikt gjort. 

 
Under reisen til sjøs er ekspedisjonens hold heller uvirksom. Det er skutens 

besetning og øverstkommanderende på skuten som spiller den virksomme rollen. De 
er ekspedisjonens nødvendige del. Både ekspedisjonens trygghet og dens fremtidige 
vitenskapelige utfall avhenger av deres erfaring og anstrengelse, deres evne til 
skutens førelse, deres ro og orden. Offiserer og sjømenn og jernkisten av det lille 
skipet er en liten del af ét hold og ét verk. Dette er en tapper og verdifull del. 

For øvrig er det ikke kun sjøforskningsskipet ”Bałtyk” som gjør sin vanskelige 
plikt. Fraktskipet ”Ustka” deltar også i toktet. Fraktskipet skal bringe dets tunge 
ladning hen til ekspedisjonens havneplass på Svalbard på en strengt bestemt dato, 
når skuten ”Bałtyk” er blitt losset. Ekspedisjonens medlemmer som vil oppholde seg 
på kysten da, vil så være i stand til å gjøre stort lossingsarbeide for å få mer enn fem 
hundre kilogram utrusting på land. 

I tokter som kommer senere og er fortsettelsen af den første ekspedisjonen 
under Det Internasjonale Geofysiske År, vil også delta andre polske fartøyer, det vil 
si, flotte redningsbåter ”Jantar” og ”Koral”. 



Vi vil huske at besetningene av alle disse båtene har vært riktige venner som 
har gjort en stor tjeneste til vårt gode fellesforehavende. Alle har gjort deres plikter 
med stor iver og har hatt den fornødne forståelse for ekspedisjonens formål. 

 
Det kjempestore vitenskapelige forehavendet som Det Internasjonale 

Geofysiske År er en mye spennende hendelse i vitenskapens historie. 
Dette forehavendet forenet næsten alle forskerne fra hele verden som hadde 

til hensikt å begripe vår planets fysikk bedre enn man hittil hadde gjort det, skjønne 
livets regler og påvirkninger i luftlaget, vannlaget og steinlagget. 

Ifølge pågjeldende internasjonale avtaler deltok et kjempestort antall av 
forskningsintitusjoner og vitenskapsfolk fra hele verden i fellesarbeide innenfor 
ordnet vitenskapelig plan. Bedriften av geofysiske laboratorier og nettverket av 
værvarslingsstasjoner i siviliserte land ble øket og utviklet. Man sendte likeledes et 
stort antall ekspedisjoner til disse av Jordens steder som ennå ikke var blitt gransket 
på en tilstrekkelig måte eller til steder hvis nettverk av forskningsstasjoner ikke var 
tett nok. Det vitenskapelige arbeide fikk et oppsving som hadde vært ukjent på dette 
området før. Man foretok seg forskning i de sværst tilgjengelige hjørner av vår klode. 
Heri tok man i betraktning både polaregner, især i Antarktis, ettersom disse egnene 
ikke ble observeret på en regelmessig måte, og store havområder, ørkener eller 
områder av tropikale skoger. 

Geofysiske iakttagelser som sædvanligvis ble bakket opp av tillegsforskning 
innenfor geologi, geografi eller naturvitenskap i det hele tatt og gjennomført innenfor 
en fellesplan, lot oss anse vår klode for en organisk helhet. Alle reglerne som styrer 
den, avhenger alltid av hverandre. Iakttagelsens grundregler, målingstiden og måten 
å utveksle iakttagelsens utfall ble satt på en særlig måte så det kjempestore 
observasjonsstoffet kunne sammenlignes, og så store forekomster på jordkloden 
kunne beskrives nøyaktigt. 

Denne slags forskning har ikke bare teoretisk betydning. Utfallet av arbeide av 
Det Internasjonale Geofysiske År sammenhenger med talrike behov av den nåtidige 
sivilisasjonen. En dyptgående erkjennelse av termodynamikken både i luftlaget og 
vannlaget, en streng oppfatning av egenskapper av Jordens tyngdefelt, størrelse og 
årsaker til endringer i det magnetiske felt, en nøyaktig erkjennelse av stratosfæren 
som det nåtidige kommunikasjonsflyvæsenet anser for dets fremtidige vei, eller 
oppfatning av jonosfæren hvor de grundliggende forekomster av ledning, 
tilbakesending eller absorbering av radiobølger finner sted, er nødvendig for luft- og 
havkomunikasjon som utvikler seg mer og mer, landbruk, især for dristige planer 
hvor store områder med kunstigt omdannet klima skal benyttes av mennesket, 
verdens vannøkonomi, radioforbindelser og til sidst for det modigste forehavende i 
menneskehetens historie, det vil si, menneskets romfart utenfor jordkloden. 

Individuelle forskningstokter eller avsondrede observatorier ville aldri ha vært i 
stand til å fremlegge stoffet som man behøver for å oppnå dette målet. Dette er kun 
mulig innenfor verdensomfattende sammenarbeide. 

Det Internasjonale Geofysiske År som var bestemt for årene 1957 og 1958 og 
deretter ble et varende foretagende av Internasjonal Geofysisk Sammenarbeide, var 
ikke det første forehavendet av slagsen. Dets forgjengere var to forehavender av 
mindre vitenskapelige rang som hadde funet sted for 25 og 75 år siden. I årene 1882 
til 1883 foretok vitenskapsfolk fra hele verden seg for første gang en felles geofysisk 
forskning ifølge en forutbestemt plan av studier og bearbeidelse. Da henvendte man 



sin oppmerksomhet fremfor alt på polarstasjoner idet polaregner i sin tid var de mest 
utilgjengelige og hemmelighetsfulle områder på kloden. En rekke nasjoner sendte 
deres ekspedisjoner til polaregnene. Hele forehavendet ble døpt til ”Det Første 
Internasjonale Polarår”. 

Femti år senere, innenfor en årstid 1932/33, ble det flotte forslaget fra de 
gamle dager gjenopplivet. Etter tilsvarende internasjonale avtaler foretok man seg 
igjen en felles forskning som selvfølgelig ble utviklet etter den tidligere erfaringen. 
Ideen av sammenarbeide innenfor jordklodens forskning ble den samme som før, 
men arbeidets oppsving, antall forskningsstasjoner og vitenskapsfolk var mye større. 
Tiere av ekspedisjoner, faste observatorier og noen tusen forskere deltok i verket 
som ble kalt for ”Det Andre Internasjonale Polarår”. 

Vårt land deltok også i dette forehavendet. Det Andre Internasjonale Polarår 
begynte sitt arbeide i tiden mellom verdenskrigene så polakkerne for første gang 
kunne delta under deres egne flagg i et internasjonalt forehavende. Takket være 
fremfor alt anstyrengelsen og fortsatt arbeide av den daværende direktøren av Det 
Meteorologiske Riksinstitutt, professor Jan Lugeon, og takket være troen på den 
vitenskapelige verdien av polarekspedisjoner som professor Antoni Dobrowolski, 
forgjengeren av den polske polarvitenskap, hadde, ble det satt i gang den første 
polske ekspedisjonen innenfor ”Det Andre Internasjonale Polarår”. Ekspedisjonen var 
beskjeden, men dens formål og utfall var verdifulle. Etter en internasjonal avtale ble 
ekspedisjonen sendt til Bjørnøya. Gjennom en tid av omkring 13 måneder utførte 
man regelmessige værobservasjoner, magnetiske observasjoner, forsket man 
nordlyset og nogen jonosfæriske forekomster. Det var kun tre unge observatøre som 
deltok i denne ekspedisjonen: ingeniør Czesław Centkiewicz som var ekspedisjonens 
leder, Władysław Łysakowski og Stanisław Siedlecki. Det vitenskapelige stoffet som 
ble samlet av denne ekspedisjonen, ble offentliggjort av Det Meteorologiske 
Riksinstitutt. Polarerfaringen fra ekspedisjonen ble utnyttet senere. Man ble venner 
fremfor alt med norske polarforskere. Vi utviklet sammenarbeide med Det Norske 
Meteorologiske Institutt og Nordlysobservatoriet i Tromsø. Dette sammenarbeidet 
kom til å gjenopplives nå, etter Andre Verdenskrig, da vi kom tilbake til norden i 
forbindelse med Det Internasjonale Geofysiske År. 

Utover den polske ekspedisjonen var det også et norsk hold som overvintret 
på Bjørnøya. Det norske besetningen betjente den stedlige radiostasjonen. 
Besetningen ble da ledet av radiotelegrafisten Fritz Øien fra Tromsø. Met 
ham og hans feller opplevet vi i tiden 1932 til 1933 to polardager og en polarnatt. Vi 
fikk verdifulle anbefalinger fra dem mens vi tok våre første skritt i en 
polarekspedisjon. Likeledes fikk vi riktige venner som aldri sviktet. 

Ekspedisjonen til Bjørnøya var den første offisielle polske ekspedisjonen, men 
man skal fremheve at en rekke polske vitenskapsmenn hadde deltatt i forskningen av 
polaregner før Første Verdenskrig. Mange polske navn ble til historien av granskingen 
av Arktis og enda Antarktis: Z. Hryniewiecki, A. Cywołek, J. Morozewicz, A. Piwowar, 
J. Czerski, K. Bogdanowicz, L. Janczewski, J. Ciągliński, P. Ordyński, J. Tremski og 
andre vitenskapsmenn. Skjønt disse polakkerne gjennomførte deres studier under et 
fremmed flagg, fikk de godt ry i den flotte historien av polarforskningen som krever 
store anstrengelser. J. Nagórski som nå bor og arbeider i Warszawa, var forgjenger 
av polarflyreiser i tiden da flyvæsenet i hele verden fryktsomt prøvet kvaliteten av 
dets vinger. To forestående polske vitenskapsmenn: M. Arctowski og A. Dobrowolski 
deltok i den berømte belgiske ekspedisjonen til Antarktis. I slutningen av 1800-tallet 



var det den første ekspedisjon som overvintret på ishavet omkring dette svært 
tilgjengelige fastlandet. Begge gav et bidrag til ekspedisjonens vitenskapelige arv og 
A.B. Dobrowolski ble den mest verdifulle vitenskapelige morale beskytter av alle 
polske polarekspedisjonene. 

Etter at ekspedisjonen til Bjørnøya var blitt avsluttet, gikk forskningstokter ut 
av vårt land til Arktis ennu fire ganger før Andre Verdenskrig. I årene 1934, 1936 og 
1938 virket polske ekspedisjoner på Svalbard. I året 1937 arbeidet en polsk 
vitenskapelig ekspedisjon på Grønland. Deres høst omfattet kartleggingsbilder og 
geologiske bilder av egnene som hadde vært ukjente før, rikt observasjonsstoff som 
vedrørte polarjøkler og deres innflytelse på Jordens overflate, erkjennelsen av 
Svalbards indre egn som den polske ekspedisjonen turde krysse fra syd til nord, en 
reke polske navn på kartene som fremstiller de gamle ”hvite pletter” av Svalbards 
eller Grønlands indre strøk. Det finnes i dag på verdenens karter isbreen ”Polonia” 
som går ned fra det grønlandske isfastlandet til fjorden Arfersiortik. Det finnes også 
”Lodowiec Polaków” i den indre egnen av Torells Land på Svalbard. Dessuten er det 
en rekke navn som ”Góra Kopernika”, Góra Staszica”, ”Góra Curie-Skłodowskiej”, 
”Wawel” og andre. Disse navnene og etternavnene på deltagerne av den polske 
ekspedisjonen til Svalbard i 1934 ble godkjent av skandinaviske kartleggere eller rett 
og slett innført av Norsk Polarinstitutt som ville hylde polakkernes arbeide i Arktis. 

Nøyaktigere erfaringer som de gamle ekspedisjonene fikk, satte ekspedisjoner 
som kom senere, i stand til å nå vitenskapelige utfall hurtigere og nemmere. Den 
nuværende tradisjon av den polske polarforskningen er uten tvil meget rik. 

Formålet ved polske ekspedisjoner til polaregnene hadde alltid bunnet enten i 
et internasjonalt forskningsprogram (likesom i tilfellet av ekspedisjonen til Bjørnøya) 
eller i behov av den polske vitenskap når det gjaldt å forske virksomheten av isbreer, 
eller behov innenfor geologi og den fysiske geografi. Her er det umak verdt å nevne 
at for tiere og hundrer av tusen år, i den gelogiske tiden som er ung med hensyn til 
Jordens liv og kalles for pleistocen eller istid, ble Polen dekket flere ganger at et 
kjempestor islag. Dette islaget gled til vårt land idet det strakk fra den skandinaviske 
kjernen. Den kjempestore isbreen nåde i tiden av dens største rekkevidde til brynet 
av Karpatiafjell. 

Samtidig oppstod det fjellisbreer i de høyste daler av Karpatiafjell og under de 
viktigste bjergene. I det minste tre fjerdedler av overflaten på vårt land bærer spor 
av isbreernes direkte virksomhet. I hele Polen hersket istidens klima. 

Isbreer bygget eller ødela Polens overflate. De skar dype daler i fjeller eller 
jevnet bakker på det polske flatlandet. Isbreer etterlot likeledes et stort antall leir, 
sand og stein som dekker et kjempestort område. Det var ikke kun sand som ble ført 
av vann fra de tøende isbrehoder og satte seg ned på isbreenes ytterpunkt. Det var 
også masser av steinstøv som ble overført av vinden. Dette steinstøvet betegnes nå 
som løss eller vindleir og utgjør en mineral leirbunn hvorpå den mest fruktbringende 
jordarten i vårt land oppstod etter hvert. 

Vår landbruk og skogbruk utvikler seg i dag på isbreverker som bunnmorener 
eller spissmorener, på sand og løss. Bygder og næringsvirksomhet opprettes på en 
grund som har sin opprinnelse i istiden. I isbreavleiringer leter man etter råstoff for 
murstein, aur eller vann. 

Forskningen av egenskaper av isbreavleiringer, erkjennelsen av reglerne bak 
deres oppståelse og oppfattelsen av hele naturlivet i istiden har ikke kun teoretisk 
betydning for den polske vitenskap. De har også en stor praktisk betydning. Alle 



polske ekspedisjonene til polaregner hadde i deres forskningsprogram granskingen 
av isbreer og deres innflytelse på landets overflate og naturliv. Dette var en oppgave 
av høyere eller lavere rang, men den hadde alltid vært der. Polaregner som Svalbard, 
Grønland eller Antarktis opplever stadig deres istid så de muliggjør sammenlignende 
forskning som man behøver for å kunne forstå Polens geologiske fortid. Man kunne 
da udtale en underlig setning at vi i løpet av våre ekspedisjoner til polaregnene flere 
ganger lettet etter vårt fedreland, men det gjaldt å finne vårt fedreland ra istiden, og 
ikke vårt nåtidige fedreland. 

Dette formålet dukket altså frem i programmet av de polske ekspedisjonen 
som ble igangsatt i forbindelse med Det Internasjonele Geofysiske År. 

 
(Sidene 18 og 19) 
 
...for at de samarbeider med ekspedisjonen. På skipene som overførte våre 

ekspedisjoner arbeidet havforskere fra Det Meteoologiske Riksinstitutt og havforskere 
fra Havforskningsavdelingen av Det Polske Vitenskapsakademi. Sjøfolk og de 
øverstkommanderende av havforskningsskip ”Bałtyk”, ”Ustka” og oppsynsskipene 
”Jantar” og ”Koral” deltok egentlig i våre ekspedisjoner. Deres reise var størstendels 
en opplæringstur. Deres arbeide utgjorde en stor del av ekspedisjonens fortagende 
både til sjøs og på kysten av Svalbard. Stasjonen i Hornsund ble besøkt av 
stattholderne av Komité av Internasjonalt Geofysisk År ved Forvaltningen av Det 
Polske Vitenskapsakademi. Blant dem fantes professor H. Niewodniczański 
(formannen av Komité av Internasjonalt Geofysisk År) og professor S. Manczarski, 
vitensskapsekretær av det forutnevnte Komité. Han var utholdende og begeistret for 
ekspedisjonens foretagende av full hjerte. 

I forbindelse med reiser av de polske skipene fikk vår stasjon besøk av tallrike 
journalister fra radioen og fjernsynet. Det skjedde aldri at selv under deres korteste 
opphold hos oss ville de kjærkomne gjestene fra det fjerne fedrelandet ikke hjelpe 
med det løpende arbeidet eller levere deres egen bidrag til ekspedisjonen. Antallet 
folk som besøkte den polske stasjonen på Svalbard i selve tiden da ekspedisjonens 
skuter lå til ankers i Isbjørnhamna, kan anslås til 350. Utvilsomt samlet de fleste 
gjestene verdifulle erfaringer under oppholdet på stasjonen. 

Hele holdet av folk som hadde forbindelse til ekspedisjonen var en innviklet 
blanding både med hensyn til oppgaver i adkillige ekspedisjoner og med hensyn til 
personlige opplevelser, men i det hele tatt bestod holdet eksamen både i vitenskap 
og yrkesoppgaver og i reglene av likevektig fellesliv. I den herskende stemningen av 
god vilje i omgang med hverandre og aktelse for egne plikter hadde uunngåelige 
negative hendelser som opprant av den svake menneskelige natur, ikke mye å si. 
Det sier seg selv at folk som var med i ekspedisjonen, hadde stø karakterer og 
velutviklet personlig preg. Statistisk sett formådde de fleste av disse interessante, 
spennende og forskjellige folkene å bruke deres evner til gavn for ekspedisjonen. 

Statistikkens lov blir også mer personlige. Blandt de egentlige medlemmene av 
ekspedisjonen, det vil si, disse som tilbragte sammen med ekspedisjonen hele tiden 
av sommerarbeide eller overvintret, fikk fem av våre feller vite der, i Isbjørnhamna, 
at de var blitt fedre. Alle barna var døtre! 

Dessverre skjedde det også mye bedrøvende ting. I fem andre tilfeller måtte 
man føle med fellene som var langt vekk fra familiene og fikk vite at deres neste var 
gått bort. 



Hvis man kun omtaler ekspedisjonens sammensetning på en overfladisk måte, 
må man ikke la være med å nevne to feller fra utlandet: nordmannen Lars Fasting og 
østriger Fritz Moravec. Begge forutnevnete rare svenner havnet heller tilfellig under 
forskjellige omstendigheter i egnen av vår stasjon i Hornsund. Begge ble ”klistret” til 
ekspedisjone og ble dens virkelige deltakere i en lengere tid. Især Lars, en stor ung 
mann, kom til å utgjøre en del av historien av de polske ekspedisjonene som et 
mønster av en god venn og hjelpearbeider. Han tilbragte (man skulle heller ha sagt 
”arbeidet”) sammen med ekspedisjonen fem måneder i 1958 (fra begynnelsen av 
april til slutningen av august). I 1959 kom han sammen med oss tilbake til Honsund 
for å være med oss og hjelpe oss gjennom neste to måneder. 

Lars kom fra en liten by Steinkjer nær Trondheim i Mid-Norge. I 1957 tok han 
seg eksamen artium. Han fulgte fedrelandets skikk og besluttet å lære å tjene brød 
og innsamle penge for å kunne påbegynne arkitektoniske studier i Oslo. Han inngikk 
en avtale om et års arbeide i en norsk kullgrube på Svalbard. Han var ladende 
kullgrubearbeider. Hans kjempekraft og hans gledelige holdning til verdenen var 
gavnlige i det svære arbeidet. Da vi så Lars i vår stasjon i begynnelsen av april for 
første gang, var han en nittenårig gutt. Han var nøyaktig to meter høy. Han så ut 
som en atlet og hadde øyne likesom et barn. Han var ankommet hit til oss som en av 
hundekjørere i spannet av sysselmannen av Svalbard. Sysselmannen Odd Birketvedt 
avla da en besøk hos oss. Dels gjorde han det for vennskapets skyld (vårt vennskap 
hadde begynt i sommer forrige år). Dels gjorde han det for pliktens skyld. Han var 
foruroliget over en innviklet hendelse som hadde intruffet i vår stasjon i mars. På 
grunn av legens uventede sykdom hadde vi da vært nødt til å be om legehjelp og 
overføringstjeneste med radioen. Til sist ble pasienten sent av sted om bord på den 
sovjetiske skuten ”Lena”. 

Sysselmannen som ytet oss al mulig hjelp i ekspedisjonens hårde tid, nådde 
stasjonen i Hornsund etter åtte dager av en udmattende sledekjørsel. Polarnatten var 
omme, men vinteren var langt fra å være forbi. På en jøkelvei av 200 kilometer fra 
en norsk bygd i Isfjord opplevet det norske holdet førti grader frost. Oven i kjøpet 
blåste det en hård vind. Sneen var nesten ugjennomtrengelig for mennesker og 
hunder. Folk frøs i leir av telter som var fulle av sne. Soveposer og kler var helt våte. 
Da hele holdet ankom til oss, var de svært trette. De hadde frostsår og kvestelser på 
hender og bena. Hundene var helt utmattede. 

Hva angår Lars, var hans ben mest kvestede. Jeg foreslo da til sysselmannen 
at den unge fellen måtte bli etterlatt hos oss til våren så sårene på bena hans ble 
helbredet. I våren kunnne man nå vår stasjon ifra havet. Forslaget ble godtatt og 
Lars ble hos oss. Sysselmannen kom tilbake til Isfjord med to feller etter to dager. 

Vi syntes mye godt om den unge nordmannen så snart vi lærte ham å kjenne. 
Han talte med oss i tre språk: engelsk, tysk og norsk. Han var ivrig etter å lære polsk 
og han ble god til det. Da isen i Isbjørnhamna brast i juni, og da sysselmannens skip 
”Nordsyssel” var den første skute som noensinne anløp havnen ved vår stasjon i den 
tiden, var Lars sunn og rask. Da besluttet han: ”Jeg blir hos dere!” Telegrafisk oppsa 
han kontrakten med kullgruben og forble blant polakkerne inntill skuten ”Bałtyk” 
ankom til stasjonen i slutningen av sommeren 1958. Som jeg nevnte før, kom han 
tilbake til oss i neste sommer. Han var en deilig gutt. Han var dyktigere enn guttene i 
hans alder bruker å være det. Vennskapet med ham var så å si et tegn av moralske 
regler av Det Internasjonale Geofysiske År hvis ide var drivkraften i vår stasjon. 



I begynnelsen vrengte Lars kun nesen ad en ting. Når han skulle til å fjerne 
sne foran husets dør etter en stormvind (et sånt arbeide måtte man gjøre ofte nok), 
satte han ikke pris på våre tunge skovler. De var små til en mann han var. 

Fritz Moravec, en ingerniør fra Wien, en utmerket østrigsk alpinist, deltaker av 
mange ekspedisjoner til det afrikanske og asiatiske fjellet, leder av den østrigske 
ekspedisjonen til det himalaiske kjempefjell Dhaulagiri, ankom til oss ved leiligheden 
ombord på et skip av Norsk Polarinstitutt i sommeren 1960, da vår ekspedisjon 
begynte sitt arbeide. Formålet ved hans ekspedisjon var å erobre på ny det berømte 
fjell Hornsundtind som befant seg innenfor virksomhetsområdet av den polske 
ekspedisjonen. Fritz ventet på hans felle som ifølge avtalen skulle ankomme snart. 
Han bad meg altså om å lette hans ventetid og la ham slå teltet opp i nørheten av 
huset av den polske stasjonen. Vi kom til å holde av Fritz øyeblikkeligt likesom det 
gikk med mange folk vi møtte i det høje nord. Han var tapper, oppfinnsom og rar. 

Somme dager senere mottok vi en radiomeddelelse om at Fritz’s felle ikke ville 
ankomme. Stormvinden gikk løs og vår venns telt som var slått opp hundre meter fra 
stasjonens hus, ble ødelagt. Han kunne ikke folate Hornsund mer. Man betraktet 
altså Fritz som ekspedisjonens deltaker. Han understreket straks deltagelsen idet han 
tilsluttet seg arbeidet av det geologiske holdet og trakk sleden med ladningen for 
glasjologerne. Han ble hos oss inntill slutningen av sommeren. Han kom tilbake til 
Tromsø ombord på den polske skuten ”Koral” i midten av september 1960. Han tok 
det hurtigste flyet til Wien hvor han ankom kun et par dager for sent. Den nyfødte 
datteren og hennes lykkelige mor så med stor utålmodighet frem til å hilse den tapte 
faderen velkommen. Jeg vet fortsatt ikke om frøken Moravec bør anses for den sjette 
datteren blant ”ekspedisjonens barn”. I hvert fall er jeg viss på at vi opplevet alle 
sammen bekymringen av den utålmodige far som forgjeves forsøkte å komme hjem 
fra Svalbard tidligst mulig. 

Hele ekspedisjonen hadde også ”et vennerhold” på Svalbard. Andre stasjoner 
av Det Internasjonale Geofysiske År var jo søstrene av vår stasjon. Holdene av 
radiotelegrafister fra Isfjord-Radio, Hopen og Tromsø var våre gode kjenninger. Den 
svensk-finsk-sveitsisk stasjonen på Nordaustlandet, den sovjetiske statsjonen i 
Barentsburg på Svalbard og den norske stasjonen på Kap Linné var ikke kun naboer. 
De var våre medarbeidere og feller. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Resten av boka er benyttet til totalt 145 bilder med tilhørende tekst. 
 
På side 29 finnes dette Bilde 4. av Fritz Øien i sitt hjem i Tromsø: 

 
Oversettelse av teksten under Bilde 4: 
 
4. Fritz Øien - vår store venn og en uerstattelig hjelper til vår ekspedisjon i Nord-Norge, formannen av 
Arktisk Forening i Tromsø, radiovaktsjef iVærvarslingen for Nord-Norge, venn av mange 
ishavsforskere fra hele verden. 
Han deltok i en rekke av ishavstokt og var ofte bestyrer av norske radiostasjonerpå øyene i Det Høye 
Nord. Under den siste krigen bestyret han med heltemot den ensomme norske stasjonen på Jan 
Mayen i fem år. I løpet av Andre Internationale Polarår 1932/33 overvintret han sammen med hustruen 
og barnet på Bjørnøya. Han bestyret en norsk stasjon i nærheten av den daværende polske 
stasjonen. I løpet av de siste ekspedisjonene til Svalbardvar hans hjelp uvurderlig.  
Han var vår uoffisielle ambassadør i Tromsø. 
Han hjalp oss med småsaker og store saker. I årene 1958 og 1959 besøkte han oss to ganger i 
Hornsund. Han døde i Tromsø etter han var kommet tilbake fra en ferd til en antarktisk stasjon på 
Sørpolen. 



Bilde 16 – stasjonen i Hornsund: 
 

 
Oversettelse av teksten under bilde 16: 
 
16. Hjemmet står på støtter av forsterkede betongmursten omkring 0.5 m over overflaten. Det er 
nødvendigt på grunn av jordegenskaper på Svalbard. 
Jorden er bunden av permafrost som er et par hundre meter dyp. Om sommeren tør den høyeste del 
av islaget som blir betegnet som "frostlag" her, opp mange centimeter i dybden. Det eroderte fjellet i 
tøværsområde påvirkes av tyngdekraften slik at de kryper og går fra hverandre på den glatte 
overflaten av frostlaget som ligger dyppere. Hvis hjemmet stod rett på overflaten, ville jorden som ville 
tø opp uregelmessigt under dets fundamenter, få bygget til å synke og misdannes.  
 



 
Bilde 19 og 20 – i stasjonen i Hornsund: 
 

 
Oversettelse av teksten under bilde 19: 
 
19. Før stasjonshjemmet var blitt bygget, foregikk vitenskapeligt arbeide i teltene. Et av teltene ble 
bestemt for laboratorium. Grupper som kun oppholdt seg på Svalbard om sommeren, benyttet store 
telt senere enda etter stasjonshjemmetvar blitt ferdigbygget. 
 
Oversettelse av teksten under bilde 20: 
 
20. Innenfor boligteltet i tiden da hjemmet ble bygget. Fra venstre:  
ing. J. Piotrowski, ing. R. Trechcinski, doc. K. Birkenmayer, mgr. K. Karaczun,  
M. Paully, doc. St. Siedlecki, ing. J. Staszel, mrg. J. Kowalczuk.  
 



Bilde 90 – Baltyk: 
 

 
 

Oversettelse av teksten under bilde 90: 
 
 

90. Forskningsskipet "Baltyk" ankom til Svalbard atter i slutningen av september 1957. 
Den overvintrende gruppen fikk friske grøntsaker og mer utrustning. 
Sommergruppene ble bragt ombord på skipet og reiste tilbake til Polen den 1. oktober. 
 
(Min anmerkning: Hele familien på 4 var med denne opp til Hornsund sommeren 1957 som inviterte 
gjester. Jeg husker vi kom inn til Tromsø St. Hansaften det året.) 



 Bilde 92 – Komite fra Polsk Vitenskapsakademi utenfor forskningsstasjonen i 
Hornsund: 
 

 
 
Oversettelse av teksten under bilde 91: 
 
91. Representantene av Kommisjonen av Det Internationale Geofysiske År ved Komitéen av Polsk 
Vitenskapsakademi avla et kort besøg i den polske stasjon på Svalbard som allerede var blitt 
ferdigbygget. De var ankommet med forskningsskipet "Baltyk". Fra venstre: prof. dr, W. Okolowicz, 
viseformannen av Kommisjonen av Det Internationale Geofysiske År og direktør av Polsk 
Værvarslingsinstitutt, prof. dr. A. Jahn, prof. ing. S. Manczarski, den vitenskapelige sekretær av 
Kommisjonen av Det Internationale Geofysiske År, doc. dr St. Siedlecki og mgr. W. Kowalski, direktør 
av Kontoret av Kommisjonen av Det Internationale Geofysiske År ved Komitéen av Polsk 
Vitenskapsakade 
 



Bilde 92 – rundt matbordet: 
 

 
Oversettelse av teksten under bilde 92: 
 
92. Etter sommergruppene var reist bort, kunne det overvintrende holdet sette si arbeidsgang. 
Det gjaldt to hovedregler: 1. Vi arbeider i et alminneligt polskvitenskapeligt foretagende og vi bør holde 
på alle regler som forutsetter arbeidet av hver forskningsbedrift i fædrelandet; 2. Vi bor i et vanligt 
polsk hjem og her bør vi følge skikken fra vårt familiehjem. Det var etter min oppfattelse en stor 
fortjeneste av hele holdet at disse reglene ble godkjent. Det å holde på orden, disiplin, renhet i sinn og 
skinn er vanskeligere enn det å bygge og bo i streng natur. Vi vet av erfaring at en ekspedisjon ikke 
trenger til noen ualminnelige folk. Den trenger derimot til folk som selv formår å styre deres hverdag. 
Det krever anstrengelse og god vilje. Billedet forestiller oss ved aftensmaten. Mattiden var satt på en 
nøyaktig måte. Tallerkener som man brukte for å spise fra, måtte være helt rene. Bordet måtte være 
dekket ordentligt. 
 



Bilde 128 – Lars Fasting: 
 

 
Oversettelse av teksten under bilde 92: 
 
128. Lars Fasting, en ung nordmann som ankom til oss sammen med sysselmannens i april og forble 
der med oss ettersom hans ben var skadd.  
Deretter oppholdt han seg hos oss som venn af vår ekspedisjon og en tapper medarbeider.  
Han hadde ikke lyst til å ta avskjed fra ekspedisjonen.  
Han kom så tilbake til Svalbard som medlem av vår ekspedisjon i sommeren 1959. 
Vi anså ham for å være en svært god venn.  
 


