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1. Inledning  

Människan mot naturen och naturen vinner? Inte en chans. 

 

En del säger att om man hade lyssnat på vad alla olyckskorpar säger så hade väl egentligen 

aldrig något hänt här i världen. Kartorna hade fortfarande lyst vita, haven varit blåa och 

tomma och Afrika fortfarande kallats för det mörkaste, men månen hade väl fortfarande lyst 

med sitt gula sken ner på oss, så nära men ändå så fjärran. Vi hade suttit isolerade och 

inbundna, ensamma och inskränkta.  

 

Detta scenario låter väldigt osannolikt. Det ligger i människans kultur att utforska, 

experimentera, erövra och att finna nya och bättre vägar. Det är förmodligen denna, en av 

människans främsta egenskaper - nyfikenheten, som har gjort att vi kommit så här långt. En 

nyfikenhet, ibland på gränsen till dumdristighet, vilken har drivit fram människans utveckling 

från apa till IT-konsult. En ständig strävan och tanke om att det finns något mer spännande 

bakom nästa bergstopp eller nere i dalen eller på andra sidan havet.  

 

Under mänsklighetens historia har det i det stora hela bara funnits en väg, och den vägen 

pekar framåt. Visserligen har det tagits åtskilliga steg bakåt eller sidledes, och det beror oftast 

på att något eller någon annan klivit i din väg. Vi är inte alltid så hänsynsfulla mot varandra 

eller naturen och ofta omvänds nyfikenheten till habegär och girighet. Detta är inga 

smickrande egenskaper och dessa är inga man vill förknippa med nyfikenhet, men det går inte 

alltid att komma undan. Nyfikenheten kan dock, och har gett upphov till en mångfald av 

positiva effekter. Den kan bidra till en för alla användbar och spännande utveckling och det är 

nog det man helst vill höra om. Den utveckling vilken har givit oss den världsbild och det 

moderna samhälle vi har i dag. Här känns det som om jag får rannsaka mig själv och jag är 

mycket väl medveten om att orättvisor existerar. Men, jag vill inte och detta ska inte vara 

någon samhällskritisk uppsats, utan en ögonblicksbild och skildring av de människor som 

utsätter sig för faror och umbäranden för vad de tror är det rätta. 

 

Vissa människor blir aldrig nöjda. De kan inte slappna av på grund av sin nyfikenhet och det 

är då nyfikenheten omvandlas till en utmaning. En utmaning som börjar med frågor såsom: 

”Kan man inte… vad skulle hända om…” och ”… varför har ingen tänkt på att…”.  
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”Ingenting är omöjligt” är en devis som vi fått itutad oss och det är ett motto som många lever 

efter. Att testa gränser, att pressa sig till det yttersta, både för egen och andras vinning, det är 

något som kännetecknar den nyfikne.  

 

Målen och vägarna dit varierar från person till person. Den nyfikenhet som jag kommer att 

berätta om har till största delen geografiska förtecken och kan kanske enklast kallas för 

äventyrslusta. Ibland kan den ha vetenskapliga avsikter och ibland inte. Det som är 

gemensamt är dock den fascination som vi ”vanliga” människor känner inför dessa, för oss 

flesta, ouppnåeliga mål som vissa nyfikna individer ställer sig helt frivilligt inför. Vi hör, läser 

om, ser på och låter oss förfasas eller inspireras av människor som pressar sig till det yttersta 

för att vara först, snabbast, högst, djupast, ja var som helst på vår planet (eller kanske även 

utanför den)… och detta helst innan någon annan gjort det. Men det finns även en annan typ 

av fascination, och det är den som existerar mellan dessa nyfikna individer. En fascination 

som medvetet eller omedvetet påverkar deras respektive agerande och formar dem till de 

personer de är och de äventyr de tar sig för.  

 

Människan mot Moder Natur - på bästa sändningstid och du har den skönaste fåtöljen. 
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1.1 Prolog 

Den 18 oktober 1854 föds Salomon August Andrée i Gränna1. Han är det femte barnet i en 

syskonskara om sju. De stolta föräldrarna är Claes, apotekare och medlem i fullmäktige och 

mamma Mina. Redan som barn får Andrée rykte om sig att vara särdeles påhittig och energisk 

och han får smeknamnen Titulus Lurifax. Det är en turbulent tid då den unge August växer 

upp. Industrialiseringen inleds och han får växa upp under den tid då elektriciteten, 

ångmaskinerna och telefonen introduceras och emigrationen pågår som bäst. Det är denna 

uppväxt som formar honom till den person vi lärt känna genom historieböckerna.  
 

Det som kännetecknar den unge Andrée är hans studieintresse. Hans förhållandevis långa 

studietid inleds med 3 år på Gränna Pedagogi, varpå han läser 4 år vid Jönköpings högre 

allmänna läroverk. Detta läroverk lämnar han innan han fått sin studentexamen, men betygen 

är goda och räcker till att uppfylla hans fortsatta mål: att bli ingenjör.  På hösten 1870 flyttar 

Andrée till Stockholm för att påbörja den ettåriga förberedelsekursen vid Teknologiska 

institutet. Kursen är mödosam, men Andrée verkar ha lätt för sig och i september 1871 

påbörjar han ingenjörsutbildningen. Andrée utmärker sig som en duktig student, men hans 

överdrivna energi och envishet gör honom inte helt populär bland studiekamraterna. Han tar 

sin ingenjörsexamen den 9 juni 1874, med överbetyg i de flesta ämnena. Han har nu 

genomfört ett av sina delmål, och detta tack vare den envishet som 23 år senare kommer att 

leda honom in i döden. 

 

Efter sin ingenjörsexamen får Andrée sin första anställning som ritare och konstruktör vid 

Göranssons mekaniska verkstad i Stockholm. Där stannar han i två år med avbrott för att göra 

sin militärtjänstgöring. Under denna militärtjänstgöring nämner han för några av sina 

kamrater att han finner Amerika lockande. Sagt och gjort, i januari 1876 lämnar han sitt jobb 

på Göranssons och förbereder sig för en resa till Amerika. I februari 1876 lämnar Andrée 

Bremerhaven i Tyskland för en lång båtresa till New York. Efter några dagar i denna storstad 

beger han sig till Philadelphia och det huvudsakliga målet, världsutställningen. Denna 

utställningsform blev populär under 1800-talets senare hälft och kunde ses som en storslagen 

hyllning till mänsklighetens uppfinningsrikedom och industrialismen. För Andrée passade 

detta som handen i handsken. 

 
                                                 
1 De fakta som ligger till grund för detta avsnitt är till stora delar baserad på biografier och faktaböcker om 
Andrée samt Andréemuseets hemsida (http://andree.grm.se). 
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Andrée arbetar sig så sakteliga uppåt i hierarkin och år 1884 utnämns han till föreståndare vid 

Patentbyråns tekniska avdelning. Där gör han sig känd som en envis typ med uppenbara 

svårigheter för administration och som kräver att få allt förklarat in i minsta detalj. Dock har 

han en sida som uppskattas mycket och det är hans brinnande intresse för uppfinnarväsendets 

utveckling. Genom ett fortsatt avancemang lämnar han 1886 de tjänster han haft som 

material- och kassaförvaltare och bibliotekarie på Tekniska skolan och blir istället överlärare i 

experimentalfysik på samma plats. Han innehar nu även titeln överingenjör vid Patentbyrån. 

 

1886 bildas, efter Andrées förslag, Svenska Uppfinnareföreningen. Syftet med denna förening 

är att ”befordra uppfinnande och uppfinningars tillgodogörande samt verka för 

patentväsendets utveckling”. Där kommer Andrée i kontakt med många likasinnade vilka, 

såsom han, strävar efter att skapa en bättre och drägligare värld för mänskligheten genom 

teknikens utveckling. Andrée lär känna, både genom jobbet på Patentbyrån och genom 

Uppfinnareföreningen, många av den tidens storheter och tekniska upphovsmän, bland annat 

dynamitens Alfred Nobel, separatorns Gustaf de Laval och telefonens L M Ericson.  

 

Under sin tid på Patentverket fick Andrée möjligheter att se sig om i världen, där han bland 

annat besöker London, Berlin och Paris. I Paris besökte han 1889 återigen världsutställningen 

och förundrades av den teknik som förevisades där. Han fascinerades av Eiffeltornet, och 

konstaterade att denna byggnad enbart var en teknikens förtjänst, konsten hade ingen rätt att 

tillägna sig denna fantastiska skapelse. 

 

Ola Skinnarmo föddes den 31 maj 1972 och kom redan i tidig ålder att präglas av naturen och 

friluftsliv. Hela hans uppväxt har dominerats av närheten till naturen, skogs- och 

fjällvandringar och kanotutflykter och det är av denna uppväxt som han, enligt honom själv, 

har formats till den person han är idag. Skinnarmo ger i sin bok ”Ensam mot sydpolen” en 

egen förklaring till hur han blev den han är idag:  
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… med en ”Mulletant” som mamma och en ”hurtig norrman” som pappa är det inte så konstigt 

att jag blev som jag blev. För mig är inte steget från Mulleskogen till Sydpolen speciellt stort. 

Det är snarare fråga om en ganska naturlig utveckling. Och förutom familjens naturintresse har 

jag i Friluftsfrämjandets regi, i Mulle, i strövarna, i frilufsarna, lärt mig att uppskatta utelivets 

alla fördelar. Det var också i Friluftsfrämjandet som jag fick börja ta ansvar, lära mig sätta upp 

mål och tvingas fundera över hur jag skulle gå till väga för att uppnå dessa.2 

 

En annan, lite grabbigare, förklaring anpassad för tidningen Slitz lyder som följer: 
 

När andra barn lekte med lego satt jag med kottar och småsten. Jag gick mycket ute i skogen, var 

med i Friluftsfrämjandet, bodde i vindskydd på helgerna och lärde mig åka skidor innan jag 

lärde mig gå. Jag låg hellre i ryggsäck bredvid en trevlig tjej än sprang på en grusplan efter en 

boll. De hade ju inte fattat någonting, de där killarna.3 

 

Med denna uppfostran kanske de inte ter sig så underligt att Skinnarmo har den sysselsättning 

han har idag. En uppväxt präglad av naturintresserade föräldrar och med ett intresse och en 

ödmjukhet inför naturen. Hos Skinnarmo finns allt detta, dessutom kombinerat med ett sinne 

för affärer. Han har gått Fjäll- och Vildmarksledarutbildningen på Malungs Folkhögskola och 

jobbat som instruktör i både Sverige och USA. Han driver idag företaget Stora och Små 

Äventyr, igenom vilket han håller föreläsningar, ger utbildningar och genomför olika 

företagsarrangemang. Kortfattat kan man kalla Skinnarmo för en egen företagare som håller 

på med föreläsningar och äventyr, både egna och andras, då i form av reseledare.  

 

Alla stora händelser, förändringar eller upptäckter måste ju ha en utlösande faktor och för 

Skinnarmo var denna faktor en incident med en älg. Vintern 1994 kliver en älg ut på vägen 

framför Olas och hans kamrats bil. Turligt nog (både för älgen, kamraten och Ola) går 

olyckan att undvika, men Ola får sig en tankeställare. Hans tankar börjar flacka och glida in i 

de gamla Rock´n´roll-resonemangen a la Lev-hårt-och-dö-ung, fast med en 

friluftsfrämjandeaspekt istället för det sedvanliga sexet och drogerna: 
 

… med den färska insikten om att vi faktiskt lika gärna kunde ha varit döda i denna stund, 

krossade mot stål, glas och en hårig älgtjur, kom snacket alltmer att glida in på ämnet ”man 

borde göra något mer av sitt liv”. Vi pratade om att leva livet nu och inte vänta på de stora 

utmaningarna och under tiden dö i någon meningslös olyckshändelse. Att dö genom att 

krocka med en älg skulle vara ett alltför snopet sätt att sluta sitt liv på. Vilket eftermäle det 

                                                 
2 Skinnarmo, Ola & Tell, Johan, 1999, Skinnarmo ensam mot Sydpolen, s. 14. 
3 Internet - Intervju på http://www.slitz.se, november 2003. 
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skulle bli: ”Vad blev det av Ola egentligen?” ”Tja, han dog. Körde visst skallen i en älg.” 

Därför sa jag efter en stunds grubblande: ”Vi borde göra något riktigt stort. Något som 

ingen svensk tidigare har gjort!4 

 

Med denna något klichéaktiga fras bestämmer sig Ola att ta sig an sitt första stora äventyr, att 

skida till Sydpolen. 

 

Hur Andrées första stora äventyr slutade vet vi ju. Resterna av expeditionen5 återfanns först 

33 år senare på Vitön och många frågor fick sina svar, men det var även många nya som 

uppstod. En fascination för Andrée och hans öde skapades och många teorier och 

spekulationer framlades, ett flertal böcker skrevs och skrivs än idag. Andrées hemstad, 

Gränna, är i våra dagar ett sorts centrum för all fakta rörande Andrée som person och hans 

expedition, där Grenna Museum har sitt polarcentrum och Andréemuseum. 

 

En av Skinnarmos största bedrifter är den ovan nämnda sydpolsskidturen, men han har även 

hunnit med en skidtur till Nordpolen. Skinnarmo är en intressant individ med tanke på vad 

han sysslar med – hans äventyrslystnad och våghalsighet - men det är inte det som är det enda 

som är av intresse i det här fallet. Under senare år har Skinnarmo ändrat inriktning en smula 

på sina äventyr. Från att ha tagit sig an enmansexpeditioner med ett ofta fysiskt krävande mål 

har han på senare tid riktat in sig på expeditioner i formen av en ”expedition i NN´s fotspår”. 

Här har Skinnarmo ”följt efter” både bland annat Andrée och Shackelton och använt sig av 

dessas historiska berättelser som kuliss och applicerat tankefigurer av hjälten/äventyraren6 på 

sitt eget äventyrande.  Denna typ av ”biografiska” äventyrande är något som inte syns lika 

tydligt i Skinnarmos tidigare expeditioner och det är hur Skinnarmo använder sig av och 

relaterar till dessa tidiga varianter av äventyrare som ligger i fokus i denna uppsats.7 

 

                                                 
4 Skinnarmo, Ola & Tell, Johan, 1999, s. 18. 
5 Angående bruket av orden expedition/äventyr: Ordet expedition ger eventuellt ett mer förtroendeingivande 
intryck och en känsla av en mer vetenskaplig inriktning till resan. Detta behöver dock inte vara syftet. Nu för 
tiden används expedition minst lika ofta, om inte oftare, än ordet äventyr. I denna uppsats kommer ordet 
expedition att i huvudsak användas. 
6 Angående bruket av orden hjälte/äventyrare: En hjälte definieras här som en person vilken gör något 
spektakulärt och krävande av fysisk karaktär. Ett epitet som oftast tilldelas personen ifråga av någon annan. Kan 
eventuellt anses lite förmätet att kalla sig själv för en sådan och de flesta är blygsamma och låter det vara upp till 
någon annan att låta kalla dem för det. En äventyrare definieras i denna uppsats som en person som planerar och 
genomför resor, ofta till svårtillgängliga regioner. Ett mindre värdeladdat ord än hjälte, därav mer blygsamt att 
använda om sig själv, men ofta med samma innebörd. 
7 De fakta som ligger till grund för detta avsnitt om Skinnarmo är till stora delar baserad på reseskildringar av 
och med Skinnarmo samt hans hemsida (http://www.skinnarmo.com). 



 9

1.2 Syfte 

De frågor som väcks när man tittar närmare på detta ämne, och det som jag tänker försöka få 

svar på är hur dessa individer ser på sitt agerande och hur de framställer sig själva.  

 

Hur genomför man äventyret som ett projekt och hur legitimeras detta? Är det så att man 

legitimerar helt galna företeelser ur det rationella tänkandet med motiveringen ”klart att vi 

måste ha kunskap!”? Hur legitimerar Skinnarmo sitt eget projekt? 

 

Jag skall även undersöka relationen mellan äventyrar- och hjälterollen. Denna bild, med 

utgångspunkt i utvecklingen av vetenskapsmannen8 till en hjälte och äventyrare upprättas av 

en mängd olika skäl och den stora frågan är den om vad som händer när just denna bild slutar 

vara aktuell som legitimerande praktik och hur den då eventuellt förändras. 

 

I dagens samhälle går inte vetenskapen hand i hand med äventyret. Vetenskapsmännen ses 

inte som äventyrare eller hjältar, i alla fall inte på samma sätt som förr, men den bilden lever 

kvar i form av en ”rollbeskrivning” eller en sorts ”social institution” som kan användas av 

vem som helst och i alla möjliga syften. Dessa ”rollbeskrivningar” skulle kunna ses som en 

sorts ”spelregler” för dagens moderna äventyrare och verka både begränsande och 

möjliggörande.  

 

Kan det vara så att dessa fångas av hjältebilden och blir låst av dess begränsningar eller är 

det så att man använder sig av dessa regler för att modernisera och vidareutveckla denna 

rollgestaltning och sociala institution? Vilken press finns på en att göra det man gör 

”spännande”? 

 

För att få svar på dessa och flera andra frågor kommer jag att jämföra två svenska polarfarare 

från två olika århundraden: Salomon August Andrée, ingenjör och polarfarare och Ola Helmer 

Skinnarmo, egen företagare och polarfarare.  

 

 

 

 
                                                 
8 En vetenskapsman definieras här som en person som, legitimerad av vetenskapen, utforskar och undersöker 
okända företeelser. 
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1.3 Metod och upplägg 

De metoder som ligger till grund för denna uppsats kommer till största delen grunda sig på en 

insamling av för uppsatsen relevant material. Det primärmaterial jag använt mig av består av 

en intervju med Ola Skinnarmo utförd i Stockholm den 15 januari 2003. Vid detta tillfälle 

diskuterades bland annat Skinnarmos syn på äventyret och hans relation med Andrée. 

Intervjun, som är cirka 40 minuter lång, utfördes med en DAT-bandspelare. Denna intervju 

transkriberades senare för att få en översikt över materialet. Sekundärmaterialet består av 

texter skrivna om och av Andrée och Skinnarmo. Exempel på dessa texter kan vara egna 

reseskildringar, dagböcker och hemsidor. Det finns även ett stort antal historiska 

genomgångar av Andrées färd mot polen, både skönlitterära och dokumentära. Genom att gå 

igenom diverse referensmaterial skapas en bild av dessa personer och utifrån denna dras 

eventuella slutsatser som kan förklara varför och om det finns ett förhållande mellan dessa två 

individer. Detta material strävar efter att ge en historisk/mytologisk fond som Skinnarmo 

avtecknar sig emot och ge en förklaring till varför det ser ut som det gör idag. Den teoretiska 

grund som det insamlade materialet ställs emot kommer att utgöras av teorier om samhälls- 

och naturvetenskaplig utveckling, samt hur människor påverkar och påverkas av varandras 

olika agerande.  

 

Uppsatsen inleds med en teoridel där ovan nämnda teorier tas upp och fortsätter sedan med ett 

avsnitt med begränsningar och definitioner. Därefter kommer den del där primärmaterialet tas 

upp, och där fokuseras på bakgrunden, och Andrée och Skinnarmo blir jämförda på ett flertal 

punkter, bland annat: Vilka personer är/var de? Vilken är bakgrunden till deras 

sysselsättningar? För att få svar på dessa och andra frågor kommer alltså denna 

bakgrundsbeskrivning av deras karaktärer sträva efter att besvara sådana frågor som kan röra 

ämnen som exempelvis: Var kommer de ifrån, vilken uppväxt, uppfostran och utbildning har 

de? Det vill säga, vägen mot målen och hur de formats till de personer de är eller var.  

 

Sedan kommer ett parti, i vilket det tas upp och jämförs mellan de olika expeditioner Andrée 

och Skinnarmo har utfört. I denna del kommer det att fokuseras på skillnader och likheter 

mellan dessa expeditioner. Jämförelser kommer att göras mellan de förberedelser man tar sig 

för innan själva genomförandet, vilken utrustning man utnyttjar sig av och hur 

kommunikationen och relationen med allmänhet och media upprätthålls och eventuellt 

utnyttjas. Här tas även upp hur allmänheten skapar sig bilden av äventyrarna och var de får 
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dessa intryck ifrån. Efter detta kommer ett avsnitt där Skinnarmo, med sina egna ord, får 

komma till tals med sin syn på Andrée och hans förehavanden. I avsnittet Synen på det 

vetenskapliga fokuseras på den bild som upplysningstiden formade av vetenskapsmannen. 

Viss tyngdpunkt kommer att ligga på hur man producerar sann och trovärdig kunskap och hur 

denna förs ut till en vidare allmänhet. Det hela avslutas med en diskussion i vilken 

frågeställningarna avhandlas. 
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1.4 Begränsningar 

Eftersom det finns oändliga mängder skrivet i detta ämne och tusentals äventyrare och 

vetenskapsmän som under mänsklighetens historia har strävat efter att tänja på gränserna kan 

detta område tendera att bli ofantligt stort. Därför har jag valt att göra ett antal begränsningar, 

både för min egen skull och för läsaren. Avsikten med denna uppsats är inte att svara direkt på 

frågan varför vissa människor har ett behov att utsätta sig för risker och ta sig an det omöjliga. 

För att kunna svara på denna fråga krävs det att man fokuserar mer på och har kunskaper 

inom sådana områden såsom psykologi, fysiologi och medicin. Den fråga jag har för avsikt att 

svara på är mer hur man tar sig för det man har tänkt utföra. Jag har även för avsikt att i min 

jämförelse begränsa mig geografiskt till svenska äventyrare, närmare bestämt August 

Salomon Andrée och Ola Skinnarmo, och till de Arktiska polarområdena. Dock kommer jag 

att i bakgrundshistoriken ta upp diverse personer och platser som jag har ansett viktiga och 

intressanta för att skapa sig en förståelse för polarområdenas utforskning och för utvecklingen 

av bilden av vetenskapsmannen/upptäckaren/äventyraren. Det ger också en bra bild över den 

fascination som har funnits och finns för dessa kalla områden av vår jord. 
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1.5 Teori/perspektiv 
”Finns det antipoder? Häftigt gräl mellan vetenskap och folktro. Vad! En klotformig jord där 

det finns människor överallt? Människor som står med fötterna mot varandra och med himlen 

över sig var de än går på jorden? Och varför faller inte antipoderna ned?”  

 

Plinius den äldre, Naturhistoria (23-79 e.Kr.)9 

 

För att förstå denna undersökning måste man tänka i termer av förändring och kontinuitet, 

samt hur man legitimerar sitt agerande utifrån den historiska bakgrunden. Följande avsnitt 

kommer att fokusera på hur relationen och kopplingen mellan vetenskaplig legitimering och 

ren äventyrslusta ser ut med Andrée som ett sorts ”facit”.  

  

Vi formas av samhället, medvetet eller omedvetet, vare sig vi vill det eller inte. Det som vi 

kallar för sunda förnuftet har formats under påverkan av hundratals år av sociala krafter. 

Människan identifierar sig rutinmässigt med hur och var man är placerad på den sociala 

kartan. Man rör sig inom samhället inom noggrant definierade makt- och prestigesystem. 

Placeringen där betyder att man befinner sig under påverkan av bestämda sociala krafter och 

dessa krafter ignorerar man på egen risk.10 Samhällsordningen är en mänsklig produkt, eller 

exaktare uttryckt, består i ett pågående mänskligt skapande.11 

 

För att upprätthålla detta system utövas en så kallad samhällskontroll. Detta är ett av de mest 

använda begreppen inom sociologin och syftar på de olika medel som samhället använder sig 

av för att återföra motsträviga samhällsmedborgare till ledet. Samhällskontroll kan utövas på 

en mängd olika sätt, ett av de mest slutgiltiga och äldsta medlen är fysiskt våld, ingen stat kan 

existera utan en polismakt. Dock kan det finnas otaliga steg att ta till innan det behöver 

verkställas, såsom varningar och reprimander.12 Andra typer av kontroll kan vara av 

ekonomisk art.13 Var helst människor lever och arbetar i grupper utsätts de som bryter mot 

normen för starka, men samtidigt mycket subtila kontrollmekanismer. Dessa mekanismer 

innefattar bland annat övertalning, förtal eller smädelse. En grupp människor som arbetar 

tillsammans modifierar sina åsikter så att de till slut överensstämmer med gruppnormen, 

                                                 
9 Citatet taget ur: Imbert, Bertrand, 1998, Polarforskningens pionjärer, s. 14. 
10 Berger, Peter, L., 2001, Invitation till sociologi – ett humanistiskt perspektiv, s. 65. 
11 Berger, Peter, L. & Thomas Luckmann, 1998, Kunskapssociologi – hur individen uppfattar och formar sin 
sociala verklighet, s. 68. 
12 Berger, Peter, L., s. 66-67. 
13 Ibid. s. 68. 
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vilken utgörs av ett sorts medelvärde av de gemensamma åsikterna inom gruppen. Det som 

ligger bakom detta tryck mot samstämmighet är troligtvis en djup mänsklig önskan att bli 

accepterad.14 

 

Alla vi som befinner oss i samhället är placerade i bestämda sektorer i detta system och denna 

placering förutbestämmer nästan allt vi gör. Samhällets institutioner ger oss en mall för våra 

handlingar och belönar oss när vi gjort det som förväntas av oss. Gör vi inte det finns det en 

mängd kontrollmekanismer för att fösa oss tillbaka till rätt plats. Vi befinner oss i samhället 

inte bara i rummet utan även i tiden, och det är mycket äldre än vi och kommer att överleva 

oss alla.15 Detta låter kanske lite dystert och man kan berättigat ställa sig frågan om det inte 

finns några flyktvägar ut ur denna determinism. Den sociala situationen är en sorts realitet 

enligt en överenskommelse mellan dem som är delaktiga i den. Varje situation man möter 

ställer krav på vilka gensvar man ska ge. Motiven kan vara olika men gensvaren på de 

viktigaste situationerna överensstämmer åtminstone någorlunda. Om dessa går isär allt för 

mycket uppkommer oundvikligen någon sorts konflikt. För att undvika detta blir man tilldelad 

en roll.  En roll kan alltså definieras som ett gensvar på en förväntning, en roll man tilldelats 

innan ridån går upp och så länge man spelar sin roll efter manuskriptet kan det sociala spelet 

fortgå som förväntat.16 

 

Det mänskliga agerandet tenderar allt som oftast att bli vanemässigt. Vilken handling som 

helst som upprepas kan inordnas i ett mönster som sedan, utan större besvär, kan upprepas 

igen. Denna vanemässighet innebär att handlingen i fråga senare i framtiden kan utföras på 

samma sätt och med samma kraftbesparing. Denna vanehandling tas för självklar och finns till 

hands för  de projekt som sträcker sig in i framtiden.17 

 

Hur påverkar då två individers agerande varandra? När en person observerar en annans 

agerande förknippar han dennes handlingar med ett motiv. Även om de bägge fortsätter att 

utföra handlingar som skiljer sig från den andres följer dessa specifika handlingsmönster. Ett 

direkt rollövertagande kan ske vid ett uppträdande i samma handlingar utförda av båda. Detta 

agerande spar tid och möda och kan ske på en låg uppmärksamhetsnivå.18 Andrées handlande 

                                                 
14 Berger, Peter, L., s. 69. 
15 Ibid., s. 86. 
16 Ibid., s. 87-89. 
17 Berger, Peter, L. & Thomas Luckmann, s. 69. 
18 Ibid., s. 72-73. 
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är, ur Skinnarmos synvinkel, inte längre en eventuell källa till överraskningar och potentiell 

fara, och i det här fallet kan alltså Skinnarmo i sitt inre lägga sig till med Andrées roll och 

använda den som modell för sitt eget rollspel. 

 

Människan och hennes sociala värld interagerar med varandra, produkten återverkar på 

producenten. Externaliseringen är en del av denna process.19 Detta innebär att världen 

förändras genom att vi lever ut och gestaltar det vi lärt oss om de allmänna spelreglerna för 

det sociala livet, och när vi gör detta förändras innehållet i och förutsättningarna för den 

fortsatta sociala interaktionen. 

 

Både den enskilda individen och andra människor kan alltså uppfattas som ”skådespelare” 

agerande dessa roller i situationer vilka är återkommande och upprepningsbara av vem som 

helst. Denna skådespelare identifieras med typiska exempel av sitt agerande, men skapar ett 

avståndstagande från dessa när han reflekterar över sitt handlande efteråt. Detta avstånd 

mellan aktören och hans handlande bevaras i medvetandet och kan återkallas och användas i 

framtida repetitioner av agerandet. På detta sätt kan agerandet uppfattas, inte som en unik 

individs agerande, utan som en tankefigur. Denna tankefigur är utbytbar och kan 

omformuleras och användas av vem som helst och i det syfte som passar för dem. Jag ska 

framöver följa hur denna tankefigur kommer till uttryck och används i Skinnarmos moderna 

äventyrarprojekt. 

 

1.5.1 Vetenskapens självbild 

Detta avsnitt kommer att undersöka den kontinuitet som existerar mellan den utveckling som 

finns mellan vetenskapens självbild och polarforskningens framväxt. Avsikten är att visa på 

hur bilden av Andrée som forskare/äventyrare har formats under och på grund av dessa 

förutsättningar. 

 

Synen på naturvetenskapen och naturvetenskapen i sig själv hade en kraftig tillväxt under 

1600-talet. Att kunna kontrollera och bekräfta trovärdighet och sanningshalt hos de fenomen 

som ryms i naturen var ett av de stora problemen under denna period. Hur ska man kunna 

bevisa trovärdigheten hos ett påstående? Den engelska filosofen Francis Bacon (1561-1626) 

ansåg att om en erfarenhet ska kunna utgöra grunden för en användbar filosofi måste denna 

                                                 
19 Berger, Peter, L. & Thomas Luckmann, s. 77. 
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vara en äkta och faktiskt gjord specifik erfarenhet. Syfte med denna metod är inte att 

illustrera en allmän uppfattning om hur naturen fungerar, utan att genom att samla in 

tillräcklig erfarenhet kan man bidra till en solid grund till fortsatta undersökningar om hur 

naturen rimligen kan fungera. Genom att sålla och utvärdera rapporter skulle vetenskapen 

göras trovärdig. Genom ett antal tekniker gav Bacon förslag på hur fakta om naturen skulle 

observeras, bevittnas och dokumenteras.20 

 

De empiriska fakta man erhöll genom observationer och experiment skulle inte vara utsagor 

om ”det som händer i naturen” utan om ”det som faktiskt hände i naturen” när en specifik 

grupp av människor observerar händelsen på ett specifikt sätt vid en specifik tidpunkt, plats 

och omständighet. Denna förteckning av fakta skulle lägga en säker grund åt naturfilosofin 

eftersom den inte var färgad av förväntningar utan framställd exakt som den framstod.21  

 

Vilken metod som skulle användas för att producera kunskap skilde sig åt bland de 

verksamma filosoferna. Det man var överens om var dock att metoden var allt, det var denna 

som gjorde kunskap om naturen möjlig och kraftfull. Bacons sätt att se på metoden var att 

denna skulle gå till väga från insamlade kunskaper av fakta, erhållna genom observation och 

experiment, till kausal kunskap, det vill säga kunskapen om orsaken till vad som sker. Detta 

kan då kallas för en induktiv och empiriskt grundad procedur, vilken alltså innebär att man 

genom erfarenhet och experiment härleder en orsak och dess verkan ur en enskild företeelse. 

Ett krav för att denna metod skall anses tillförlitlig är då att faktainsamlingen måste vara säker 

och trovärdig. Om man inte etablerar en solid grund att utgå ifrån riskerar hela teorin att bli 

svajig och opålitlig. Den induktiva metoden var en omkastning av traditionell naturfilosofisk 

praxis. Fram tills Bacon lanserade denna metod härskade den deduktiva metoden, vilken 

resonerade från etablerade och allmänna principer, vilka anses som sanna, till förklaringar av 

skeenden. 

 

Denna induktiva metod fick en stor genomslagskraft i England, trots att många uttryckte 

skepsis mot dess säkerhet och ändamålsenlighet. En kritik som hörts är att den förordar ett 

tankebefriat faktainsamlande. Detta stämmer dock inte, enligt Shapin. För att få 

genomslagskraft för en teori använde sig Bacon och hans efterföljare av så kallade avgörande 

fall, med vilka syftet var att fälla ett entydigt avgörande mellan olika fysikaliska teorier. Ett 

                                                 
20 Shapin, Steven, 2000, Den vetenskapliga revolutionen, s. 95-96. 
21Ibid., s. 98. 
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annat krav som ställdes var det anspråk som ställdes på observatörernas sinnen. För att dessa 

överhuvudtaget skulle kunna ge tillförlitlig information måste de vägledas av en rationell 

metod. Varken sinnena eller förnuftet är var för sig tillräckliga för att ge upphov till kunskap, 

det krävs även erfarenhet och förmåga att ta till sig fakta.22 

 

På frågan om vilken erfarenhet som krävs följer också den om vems erfarenhet. Shapin skriver 

om att samtida naturfilosofers syn på detta är den att gränsen mellan vad som är sant och vad 

som är sagor måste hållas isär. ”Folket” besitter inte den erfarenhet som lämpar sig för 

filosofisk slutledning, odisciplinerad erfarenhet är oanvändbar. Sinnena måste vägledas av 

förnuftet och det gemena folket med sin bristande kunskap är bara dåliga bedömare av 

sanning. Kraven på denna disciplinerade erfarenhet gav alltså även upphov till ett behov av en 

karta över den sociala ordningen. För att dra nytta av någons erfarenheter och kunna använda 

dessa för någon sorts slutledning är det viktigt att veta ifrån vem denna erfarenhet kommer. 

För att vara trovärdiga måste dessa människor vara förmögna att råda över en sanningsenlig 

och tillförlitlig slutledningsförmåga och kunna rapportera om denna. Men även kunna bedöma 

andras rapporter om erfarenhet.23 

 

Själva begreppet kunskap förutsätter en offentlig hållning, en gemensam egendom. Detta till 

skillnad från den enskildes tro. För att erfarenheter ska erhålla kunskapsstatus måste de på ett 

effektivt sätt kunna förmedlas till andra. Stor möda lades ner på att hur man på ett effektivt 

sätt skulle få ut kunskap från den privata till offentliga sfären. Hur skulle man på ett 

tillförlitligt sätt kunna sprida kunskap från en individ till en annan? Den engelska 

naturfilosofen Robert Boyle (1627-1691) utvecklade tillsammans med sina kolleger ett flertal 

tekniker för att, genom experiment och observationer, överföra erfarenheter från den privata 

till den offentliga sfären. De första metoderna Boyle använde sig av var experiment inför 

publik och publicering av omsorgsfullt skrivna rapporter som gav detaljerade beskrivningar 

över hur man själv kunde (och borde) reproducera försöken. Ingendera av dessa tekniker 

visade sig vara särskilt effektiva för att förmedla erfarenheter till en vidare krets. 

Experimenten föll på det att de inte kunde förevisas för särskilt många människor. Oftast 

bestod publiken av tre, eller högst sex av Boyles kolleger och de var redan insatta i ämnet. 

Rapporterna verkade inte heller inspirera folk att genomföra liknande experiment, så något 

annat måste göras. 

                                                 
22 Shapin, Steven, s. 100-101. 
23 Ibid., s. 102-103. 
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Det som då fick ske var att man tvingades att skriva vetenskapliga berättelser på ett sätt som 

fick läsare som aldrig hade bevittnat fenomenet att få en så levande redogörelse som möjligt. 

Man skulle kunna införliva kunskapen utan att själv reproducera denna, detta bara genom att 

läsa rapporterna och i dessa finna goda skäl att lita på sanningshalten. Detta innebar att texten 

i sig blev väldigt detaljerad och omständlig, där presenterades minsta detalj: vem var 

närvarande; när, var, hur genomfördes experimenten; vilka resultat erhölls? Detta omständliga 

sätt att skriva förvandlade läsarna till vittnen, erfarenheten utvidgades och faktagrundvalar för 

de naturfilosofiska teorierna garanterades.24 

 

Den syn på naturvetenskapen som formades under denna period har, enligt Shapin, följt med 

oss in i våra dagar. Några av de genomgående dragen är en depersonalisering av naturen och 

en opartiskhet som ska existera i kunskapsproduktionen. Naturvetenskapen och dess utövare 

ska beskriva hur det är och inte hur det borde vara. Att vara objektiv är en självklarhet och ett 

krav för en modern naturvetenskapare. Enligt detta synsätt misslyckas vetenskapen med att ge 

en objektiv bild av världen, av att vara just vetenskap, om den låter moraliska eller politiska 

värderingar påverka de processer som producerar och bekräftar kunskap. Samhället ska hållas 

utanför vid bedrivandet av vetenskap.25 

 

Att jorden är formad som ett klot eller sfärisk har inte alltid varit en självklarhet, men redan 

för över två tusen år sedan var grekiska astronomer ganska så säkra på att jorden inte var platt. 

Genom att observera månförmörkelser såg de att skuggan från jorden alltid var cirkelformad 

och eftersom det är så att en sfär är den enda kropp som kastar cirkulära skuggor oavsett från 

vilket håll den belyses, drog de slutsatsen att jorden måste vara rund. Även Pythagoras (500 f. 

Kr.) ska ha dragit slutsatsen att jorden är sfärisk, sedan han studerat solen och månen. Är de 

sfäriska (vilka de uppenbarligen var) är även jorden det. Men, tron på en platt jord levde kvar 

länge, även fast det var bevisat att den var sfärisk. 

 

Förr i tiden trodde sjömännen att det bortom horisontens kant väntade en avgrund där vattnet 

störtade ner i det kalla universums tomrum, eller att det simmade omkring fasansfulla 

monster, vaktandes okända kontinenter omgärdade av lavasjöar. Ju farligare och svårare det 

var att ta sig dit, desto mer lockande och eftersträvansvärt var det. Det skulle väl inte vara så 

                                                 
24 Shapin, Steven, s. 114-116. 
25 Ibid., s. 169-170. 
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välbevakat och otillgängligt om det inte fanns något där att skydda? Man antog därefter att 

dessa kontinenter dignade av rikedomar och bestod av vacker natur. Nu, i våra dagar, när inga 

vita fläckar existerar på kartan och vi kan se vår jord från rymden vet vi att den är rund och 

har en nordlig pol - Arktis och en sydlig pol - Antarktis. 

 

1800-talet var det århundrade då vetenskapsmannen, enligt Frängsmyr, blev en hjälte i ordets 

egentliga mening. Anledningarna till detta var flera, men de största av dessa var att 

naturvetenskapen under denna period hade börjat betraktas som en viktig del av den 

samhällsvetenskapliga utvecklingen. Industrialismen gjorde sitt framsteg över världen. 

Vetenskapen fick även en ideologisk lyftning och blev en sorts symbol för människans 

förhållande gentemot naturen. Människan, här i form av vetenskapsmannen, blev en 

upptäckare och besegrare av naturen. 

 

Vid 1800-talets början var engelsmännen oroade av de ryska framstötarna i Arktis26. Eftersom 

engelsmännen hade en efter Napoleon-krigen till stora delar arbetslös flotta, beslutades att ett 

flertal utforskningar av dessa områden skulle göras. 1818 skickades en expedition ledd av 

John Franklin ut för att finna vägen mellan Grönland och Spetsbergen. En annan, ledd av John 

Ross, skickades ut för att utforska vägen mellan Grönland och norra Kanada. Tätt följd av 

dessa gav sig 1819 Edward Parry ut. Parry återvände 1820 efter att ha fått övervintra i 

Polarområdena. Denna expedition ansågs synnerligen framgångsrik eftersom Parry lyckades 

att övervintra och hade kommit så långt västerut att han funnit infarten till Nordvästpassagen. 

Vid sin nästa expedition (1821) spenderade Parry två vintrar i Arktis, men tvingades så 

småningom återvända på grund av skörbjugg. Dock hade ett flertal viktiga geografiska 

resultat uppnåtts. 

 

Dessa expeditioner väckte den engelska regeringens intresse. 1821 utfärdade parlamentet 

stora belöningar för den som kunde nå Nordpolen. Det man till största delen ville ha svar på 

var om det fanns en sjöväg mellan Atlanten och Stilla Havet och få ett svar på den 

vetenskapliga frågan huruvida det fanns ett isfritt område runt polen. Sporrad av belöningarna 

gav sig Parry återigen ut 1827 med sin trotjänare Hecla, vilken hade burit honom under hans 

tidigare resor mot Nordvästpassagen. Han fick dock avbryta efter allt för stora påfrestningar 

700 km från Nordpolen. 

                                                 
26 De fakta som ligger till grund för detta avsnitt är till största del baserad på Imbert, Polarforskningens pionjärer 
samt Kjellström, 1995, Polaräventyr. 
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Engelsmännen kunde dock inte släppa tankar på de eventuella vinster man kunde göra i de 

Arktiska vattnen och nu när man hade tillgång till ångkraft och propeller gav sig John 

Franklin 1845 ut för att göra ett nytt försök. Expeditionen gav sig iväg under pompa och ståt, 

utrustade med den för den tidens bästa utrustning som fanns att tillgå. I officersmässarna 

fanns tusentals böcker, silverbestick och kristallglas. Det man saknade var dock vinterkläder, 

snöskor och tält. När ett par år hade gått sedan expeditionen gett sig av och förtröstan vänts i 

misstro gav sig James Clark Ross, brorson till John Ross, ut för att ta reda på vad som hänt 

med Franklins expedition. Han fann dock inga spår efter dem. Fram till mars 1854, då 

sökandet avblåstes, sändes 40 expeditioner ut för att hitta Franklin, men till ingen nytta. Sir 

John och hans män antogs ha omkommit ”i drottningens tjänst”.  

 

Senare samma år kom den erfarne Arktisforskaren doktor John Rae tillbaka från sina egna 

efterforskningar där han hade funnit spår efter Franklin i form av ett läger han funnit på King 

Williams Island. De iakttagelser Rae hade att berätta om var ohyggliga. Han konstaterade i sin 

rapport: ”Att döma av det tillstånd många av liken befann sig i, och av innehållet i grytorna, 

måste man dra den slutsatsen att våra olyckliga landsmän drivits till det yttersta.” Tanken att 

civiliserade engelsmän, i drottningens tjänst skulle ha tvingats till kannibalism, gjorde att 

Raes rapport inte mottogs med någon större entusiasm, men han fick den utlovade belöningen. 

Lady Franklin hade dock ännu inte gett upp hoppet och skickade ut ännu en 

biståndsexpedition. Denna expedition fann läger och rapporter över Franklin och hans 

mannars sista tid i livet och därmed var den stora tragedien fullbordad. 

 

Franklinexpeditionen kom att kasta sin skugga över den kommande polarforskningen och den 

fick nu epokbeteckningen före och efter Franklin. Efter Franklin var inte regeringarna så 

intresserade av ekonomiska mål och handelsvägar, det blev nu mer en fråga om äventyr och 

individuellt hjältemod, mer av privata satsningar istället för nationella. 

 

Den skandinaviska polarforskningen fick sin start genom den svenske zoologen Sven Lovéns 

forskning. Lovén arbetade utifrån teorin att Sverige en gång i tiden hade varit täckt av 

inlandsis. Lovéns elev Otto Torell var fascinerad av Lovéns teorier. Torell hade i sin ungdom, 

i Sverige, hittat ett fossil efter en mussla som nu levde i polarområdena. Om nu ett sådant 

ishavsdjur en gång levt i Sverige måste klimat och natur en gång ha varit arktiskt, vilket i sin 

förlängning måste ha inneburit att glaciärer måste ha funnits i vårt land. 
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Den skandinaviska polarforskningen skiljde sig i många avseenden från den engelska och den 

amerikanska, men har dock beskrivits i liknande ordalag. När man läser skildringar från 1800-

talets mitt pekas det på ett flertal motiv och drivkrafter av vilka dessa är några: 
 

Nationalism (Vikingakulturen) 

Den rena äventyrslustan 

Handelspolitiska/Ekonomiska skäl 

Kulturella skäl (akt av självständighet) 

Privata syften (donatorers personliga ära) 

Ideologiska skäl (människan mot naturen) 

 

Alla dessa drivkrafter fanns med i bilden. Dock utan inbördes ordning och varierande från fall 

till fall. Sverige var till exempel, till skillnad från England, Amerika och andra länder ingen 

stormakt. Här fanns ingen tradition av sjöfart, ingen större tradition av hjältebedrifter och 

nationalism som drivkraft hade inte heller någon avgörande betydelse i den svenska 

polarutvecklingen. Historieskrivarna fastnar, enligt Frängsmyr, allt som oftast i schabloner, 

här: Vikingarna. Drivkrafterna varierar därefter mycket från framställning till framställning. 

 

Vilka samhällsgrupper var då inblandade och vilka var deras intressen och syften? Här 

utkristalliseras, enligt Frängsmyr, tre distinkta samhällsgrupper27: 
 

1. Vetenskapsmännen – de som planerade och genomförde expeditionerna. 

De tog initiativet, uppträdde som expeditionsledare och hade enbart de vetenskapliga 

resultaten för ögonen. 

 

2. Staten – kungen, regering och riksdag. 

De bidrog till att expeditionen kom till stånd och var en stödjande part. Talade gärna i 

termer av nationell ära och ekonomiska förväntningar. 

 

3. Allmänheten – privata donatorer och de som läste tidningarna.  

Uttryckte sedvanligt behov av äventyr och hjältemodiga insatser. 

 

Varken statens eller allmänhetens krav var avgörande för expeditionernas förverkligande, utan 

mer en följd av verksamheten. Under tidens gång sker, enligt Frängsmyr, en förskjutning av 

                                                 
27 De fakta som ligger till grund för detta avsnitt är baserade på Frängsmyr, 1984, Vetenskapsmannen som hjälte 
– aspekter på vetenskapshistorien, s. 162-177. 
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motiven från att ha varit en renodlad vetenskaplig angelägenhet, till föreställningar av 

nationell ära och hjältemod. 

 

Frängsmyr skriver senare i sin bok om utvecklingen av hjälterollen, även här med fokus på 

vetenskapsmannen, att denna hjälteroll från början mer var intellektuell än nationell. Fokus 

låg mer på individen och människans förmåga prövades, hans kamp mot naturen stod i 

centrum. Efterhand genomgick denna bild en vulgarisering, detta genom att kungligheter och 

donatorer skänker glans åt verksamheten, det går prestige i hjälterollen. Nordenskiöld och 

Nansen var seriöst arbetande vetenskapsmän med mottot utforska – inte upptäcka, men 

Andrée blir fången i sin egen myt. Lite senare, med Amundsen och Scott omvandlas detta till 

en ren tävlingshysteri som blir på gränsen till parodisk. Nu har vetenskapsmannens heroiska 

insatser ersatts av en systematisk utforskning av välplanerade organisationer. 

 

Vi ser här hur tankefiguren ”vetenskapsmannen som hjälte” börjar som ett upplevt behov av 

att lämna de dammiga biblioteken och laborationssalarna och istället låta handlingen och 

studiet av händelser ”på plats” styra forskningen. Vetenskapsmannen utvecklas och 

omvandlas till en utforskare som ger sig allt längre ut i det okända, och med detta medföljer 

prestigetänkande och alla de risker detta kan tänkas medföra. 
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2. Bakgrund 

2.1 Ola Helmer Skinnarmo28 
Att äventyra är Ola Skinnarmos liv. Det är det han har som arbete och det är det som hans liv 

cirkulerar kring. Själv ger han en förklaring och presentation av sig själv där han beskriver sig 

som en person som jobbar med äventyr, både med egna och med andras. Det finns många 

anledningar till varför han valt just detta, i mångas ögon, riskfyllda yrkesval. Han ger som 

tidigare nämnts, en förklaring som bottnar i hans barndom och uppväxt, där hans föräldrar 

tagit med honom ut på olika utflykter och fjällvandringar. En uppväxt präglad av friluftsliv 

och fjällvandringar. 

 

 En annan orsak är nog att Skinnarmo lyckats kombinera de två egenskaperna envishet och 

affärssinne. Driften att få utforska, upptäcka nya saker, nå högt satta mål och inse att man kan 

mycket mer än vad man egentligen tror är stor hos Skinnarmo. Den andra egenskapen kan 

man skönja när man går in på Skinnarmos hemsida på nätet (www.skinnarmo.com), där man 

kan boka honom som föredragshållare, köpa filmer och böcker och läsa om tidigare 

expeditioner. Dessa två kombinationer är i Skinnarmos fall ett ytterst lyckosamt koncept. 

Intresset för Skinnarmos äventyr är stort och han är ständigt på gång, föredrag på mässor och 

för företag, dokumentärfilmer för TV och diverse resor där han agerar guide. 

 

Hur ser då Skinnarmo på ett äventyr? Vad är ett äventyr? Nationalencyklopedin beskriver 

ordet äventyr på detta vis:  
 

Ovanlig, spännande och farlig händelse som upplevs av viss (grupp av) person(er) särsk. om 

(längre) färder i avlägsna områden, med inslag av upptäckter, strapatser, strider etc. 

 

Detta är nog en beskrivning som Skinnarmo skulle kunna hålla med om. Frågan ligger nog 

mer i vad syftet med detta äventyr skulle vara. För Skinnarmos del är förmodligen syftet med 

äventyret mer en bekräftelse av sina egna möjligheter, att sätta höga mål och besegra dem. En 

annan stor del av äventyret är, enligt Skinnarmo, naturupplevelsen, att få se och uppleva 

platser och miljöer som är få förunnade. Om man ser till nationalencyklopediens definition av 

ordet och även våra egna tankar är ju risken en del av äventyret. Är då äventyrare i allmänhet 

och då Ola Skinnarmo i synnerhet mer självmordsbenägna och dödsföraktande än gemene 

                                                 
28 De fakta som ligger till grund för detta kapitel är till största del baserad på Skinnarmos självbiografiska 
böcker, (Skinnarmo ensam mot Sydpolen och Kampen mot Nordpolen), hans hemsida, samt utförd intervju. 



 24

man? Svaret på denna fråga måste bli nej, förmodligen ligger gränserna för vad man kan och 

orkar utsätta sig för högre än hos de flesta. Men, bara för att man ger sig ut på en skidtur till 

Nordpolen betyder inte det att man bejakar sin dödslängtan. Tvärtom, de expeditioner som 

genomförs är ytterst noggrant planerade in i minsta detalj. Givetvis kan olyckor ske men 

genom planering kan man i största möjliga mån undvika detta. Skinnarmo skriver i ”Kampen 

mot Nordpolen” några mer tankar kring den tidigare nämnda incidenten med älgen, vilken 

framställs som den ”utlösande faktorn” till hans yrkesval, ja, man kanske kan säga hans 

”kall”. Här efter Skinnarmos och Kropps ökända sammandrabbning med isbjörnen på vägen 

mot Nordpolen: 
 

Men på samma vis som då kom känslorna och tankarna långt efteråt. Jag kunde varit död. Jag 

borde vara tacksam för att jag levde. Eller i varje fall borde jag uppskatta livet något mer, ta till 

vara dess möjligheter bättre med tanke på att det när som helst kunde ta slut. Det är kanske 

därför jag lever det liv jag gör. Att vara äventyrare är inte att bejaka sin dödslängtan. Tvärtom. 

Det är att hylla livet. Genom att sträva efter att få ut så mycket som möjligt av såväl människa 

som natur.29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 Skinnarmo, Ola & Tell, Johan, 2000, Kampen mot Nordpolen, s. 44. 
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2.2 Salomon August Andrée30 

Som tidigare nämnts reste Andrée 1876 till USA för att besöka världsutställningen. För att 

klara av uppehället var Andrée tvungen att skaffa sig ett jobb och lyckligtvis fann han detta 

vid den svenska avdelningen på världsutställningen, dock som städare. Men huvudsaken var 

att han fick en fortsatt finansiering av sin Amerikavistelse. Det är under sin resa i Amerika 

Andrée för första gången kommer i kontakt med luftballongen. Han får reda på att den 

berömda aeronauten John Wise håller på med uppstigningar strax utanför Philadelphia. Men 

denna gång blir det inte mer än ett bevittnande av ballongen stående på marken. 
 

När jag framkom dit, presenterade jag mig för ”professorn”, vars niece skulle gå upp med 

ballongen, förklarade mig högst intresserad och frågade, om han ej ville tillåta mig att på nära 

håll skärskåda hela förloppet. Han blev mycket glad över att finna en person, som var så 

intresserad i hans konst och överlämnade åt mig att leda ballongens fyllande med gas. Detta 

lyckades också förträffligt, och Miss Ihling stod just färdig - klädd som frihetens gudinna - att 

stiga in i korgen, då en vindstöt i detsamma slet ballongen i två stycken och förstörde hela 

tillställningen. Jag reste hem, och så var den saken klar.31   

 

Efter sex månader i Amerika vänder Andrée tillbaka hem till Sverige och Gränna, sliten och 

sjuk av den ständiga värmen och dålig kosthållning. Denna resa kändes nog som ett litet 

misslyckande hos den unge Andrée, men strax efter, vid våren 1877, flyttar han till sin syster 

och dennes man vid Norrahammars bruk, strax utanför Jönköping, där han får anställning som 

verkmästare och underingenjör. 

 

På hösten 1878 får Andrée nya planer, han ska starta ett eget företag. Tillsammans med 

kollegan Möller startar han firma Möller & Andrée. Detta går dock inte som Andrée tänkt sig 

och några år senare går firman i konkurs. Vid 26 års ålder återvänder Andrée till Stockholm, 

skuldsatt efter konkursen. Det dröjer dock inte länge förrän han genom en gammal lärare får 

ett erbjudande till anställning som assistent på Teknologiska institutet. Detta får honom på 

fötter igen och en framgångsrik karriär inom vetenskapen och författandet tar sin början. 

 

1882-83 tar Andrée över tjänsten som material- och kassaförvaltare vid Tekniska skolan, han 

innehar även tjänsten som bibliotekarie. Under denna period, år 1882, får han möjlighet att 

följa med doktor Nils Ekholm på en expedition till Spetsbergen. Ekholm skulle senare bli 
                                                 
30 De fakta som ligger till grund för detta kapitel är till största del baserad på biografier och faktaböcker om 
Andrée samt Andréemuseets hemsidor.  
31Internet – Andréemuseet - http://andree.grm.se/saa/1880/del2/amerika.htm. 
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medlem på Andrées egen expedition. Expeditionen ingick i den stora, internationella 

forskningsinsats som gick under namnet Polaråret 1882-1883. Syftet med denna expedition 

var att göra meteorologiska observationer samt studera jordmagnetism och norrsken. Andrée 

fick ansvar över den tekniska utrustningen, men skulle även studera yrsnö och atmosfärisk 

elektricitet. De lämnade Sverige den 15 juni 1882 och var åter den 6 september 1883. Under 

denna expedition kände sig dock Andrée lite utanför eftersom han uppfattade att han 

egentligen inte hade ”rätt” utbildning för denna typ av forskning.   

 

Andrée författade ett flertal vetenskapliga skrifter, men hade även politiska åsikter. Det som 

gjorde honom stark var hans egenskap att fullfölja sina tankar och idéer och han satt även 

under en period i Stockholms stadsfullmäktige. Men det mesta skrivandet rörde som sagt 

vetenskapliga undersökningar, patentlagstiftningar och uppfinningar. Ibland brukade Andrée 

sammanträffa med sällskapet Kråkorna, vilkas välutbildade medlemmar hade liberala idéer 

som gemensam nämnare. Bland dessa medlemmar syntes bland annat Verner von 

Heidenstam. Det var under en av dessa sammankomster, den 27 februari 1893, Andrée lät 

meddela att han, efter att ha genomfört två ballongfärder under 1892 tillsammans med 

Francesco Cetti, en luftseglingsinstruktör i Stockholm, själv skulle framföra en ballong. 

 

Detta om Andrée, nu tillbaka till Ola Skinnarmo. Som tidigare nämnts har Skinnarmo under 

senare år ändrat inriktning en smula på sina äventyr. Från att ha varit enmansexpeditioner med 

ett ofta fysiskt krävande mål har han på senare tid riktat in sig på expeditioner i formen av en 

”expedition i NN´s fotspår”. Här har Skinnarmo ”följt efter” både Andrée och Shackelton och 

använt sig av dessas historiska berättelser som kuliss och tankefigurer av hjälten/äventyraren 

till sitt eget äventyrande.  Detta syns inte lika tydligt i Skinnarmos tidigare expeditioner, men 

jag hävdar att det förekommer även där. Så, fortsättningsvis kommer detta kapitel ta upp hur 

Skinnarmo använder sig, omedvetet eller medvetet, av de olikheter och likheter som finns 

mellan bilden av äventyraren av idag och den från förr, i det här fallet bilden av Salomon 

August Andrée. 
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2.3 Med skidor eller ballong mot Nordpolen32 

2.3.1 Förberedelser 
Den första stora expedition Skinnarmo tar sig an är att 1998 skida till Sydpolen. Detta är inget 

man gör i en handvändning och Skinnarmo tar sig an uppgiften på ett ytterst noggrant sätt. 

Det kommer att dröja fram till den 20 december 1998 innan han nått sitt mål. Innan dess har 

han hunnit med två ”övningsexpeditioner” till både Svalbard 1995 och Grönland 1997. Efter 

expeditionen på Svalbard tvingas hans kamrat avbryta planerna på Sydpolen, så han får ta sig 

an uppgiften själv. Under dessa förberedelser lär sig Skinnarmo att bygga upp en 

marknadsföringsapparat runt sig själv, med både sponsorer, hemsida och mediekontakter. 

Detta är förmodligen grunden till vad som gjort honom så framgångsrik inom sin nisch, en 

kombination av affärsman och äventyrare: 
 

Ja, det är ju en oerhört komplex apparat som tar lång tid. Från att jag bestämde mig till och 

skida på Sydpolen, så höll jag på i fyra år. Dels att genomföra en rad expeditioner innan då, 

så jag skulle få kunskap och erfarenhet, men sen också att testa fram rätt utrustning och få… 

ja, så optimal apparatur runt omkring som möjligt. Men sen är det ju också så i dagens värld 

att ska man göra en dyr expedition så kostar det en hel del, så måste man ju ha sponsorer. 

Det tar ju tid att fixa och för att sponsorerna ska kunna få någonting ut utav det här så krävs 

det ju en viss exponering och då ska man göra hemsidor och ja… göra TV och 

överhuvudtaget hålla sig på god fot med media och då kräver ju det en del också. Men 

summa summarum så tycker ju jag att det är helheten som är det roliga. Det är ju äventyret 

och friluftslivet som är pricken över I: et, men det andra är ju nog så spännande det med. 

… 

 

Först så måste du kanske konkretisera det och göra någon typ av presentationsmateriel som 

du kan vända dig med till sponsorerna. Så ekonomin blir ofta lite haltande under 

förberedelsetiden, men å andra sidan så har ju jag lärt mig hur man ska jobba med sponsorer 

och i och med att jag har lyckats med det och insatt mig, så har jag ju också blivit etablerad. 

Det är ju lättare för mig och lösa en sån typ av utmaning, vilket kanske kan vara den största 

utmaningen för många. Å andra sidan så är det viktigt att inse att det är en lång väg att gå 

och det kanske inte är så lätt att ringa upp helt apropå som oetablerad äventyrare och tro att 

man kan få guld och gröna skogar på en gång.33  

 

                                                 
32 De fakta som ligger till grund för detta kapitel är baserade på biografier, faktaböcker, reseskildringar om 
Andrée och Skinnarmo samt hemsidor, i Andrées fall, Andréemuseet (http:///andree.grm.se) och i Skinnarmos 
fall, skinnarmo.com (http://www.skinnarmo.com). 
33 Intervju, Skinnarmo 030115 
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Skidturen till Sydpolen blir en succé och Skinnarmo får mersmak av polarområdena. Inte 

långt efter det att han återvänt hem till Sverige hör Göran Kropp av sig till honom och frågar 

om han skulle vara intresserad av att följa med till Mount Everest. Skinnarmo erkänner att han 

är sugen, men avböjer med motiveringen att det är viktigt att verkligen hinna landa mellan 

sina äventyr – man måste resa till, inte fly ifrån. Dock har han redan nu så smått börjat planera 

för att bli förste svensk som skidar till Nordpolen och eftersom det är andra förhållanden där 

med drivis och isbjörnar anser han det tryggast att vara två. Skinnarmo lägger fram idén för 

Kropp och efter en inte speciellt lång fundering svarar han ja. 
 

Till skillnad från Skinnarmo var syftet med Andrées expedition först och främst vetenskapligt. 

Det var tänkt att man skulle göra geografiska undersökningar i hela polarregionen, detta 

genom att fotografera områdets topografi och sedan hemma, i lugn och ro, rita upp kartor över 

området. Men även meteorologiska studier och studier av flora och fauna skulle utföras. Efter 

idogt planerande fick så Andrée klartecken av sina mecenater och medresenärerna skulle 

utses. Intresset var stort och många ville följa med. Äventyrare, tidningsmän och andra 

nyfikna stod i kö för att få denna möjlighet, men det var inte människor med den bakgrunden 

Andrée ville ha med, utan det Andrée strävade efter var att få tag i män som kunde uppfylla 

den vetenskapliga biten av expeditionen. Däremot prioriterades inte hur deras erfarenhet av 

överlevnad i arktiskt klimat var. Även Andrées erfarenhet av denna region var liten. Förutom 

den expedition han gjort till Spetsbergen 1882-1883, hade han knappt själv varit norr om 

Dalälven. Tron på tekniken och ballongens kapacitet var så stor att tanken på att man skulle 

ställa krav på erfarenhet i arktiskt klimat helt hamnade i skymundan. 

 

För att ta sig an en så stor utmaning som detta var krävdes deltagare av det ”rätta virket”. En 

stor urvalsprocess genomfördes och den slutade med att de två personer som till sist valdes ut 

var Nils Ekholm (1848-1923) och Nils Strindberg (1872-1897). Ekholm var ju den som tog 

med sig Andrée på expeditionen till Spetsbergen. Han var docent i meteorologi vid Statens 

meteorologiska centralanstalt i Stockholm och blev indragen i expeditionen först som 

rådgivare, sedan ansvarig för den tekniska instrumenteringen och till sist även ett erbjudande 

om ett deltagande i expeditionen. Detta var rent vetenskapligt mycket tilltalande för Ekholm 

och han tackade ja. Till en början hade han inga betänkligheter mot genomförandet, men blev 

till sist mer och mer skeptisk. Skepticismen berodde dock inte på om det överhuvudtaget var 

möjligt att framföra en ballong i det hårda klimat polarregionen hade att bjuda på, utan det låg 

mer i om ballongen skulle hålla tätt under hela resan. 
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Nils Strindberg var yngst av deltagarna, det skiljde 19 år mellan honom och Andrée och hela 

23 år mellan honom och Ekholm. Andrée fick upp ögonen för Strindberg efter dennes rykte 

om sig av att vara en målmedveten student med intresse för fotografi. Han får ansvar för 

planeringen av den fotografiska utrustningen. Strindberg får under våren tillfälle att lära sig 

något om ballongflygning då han i Paris får möjlighet att genomföra fyra uppstigningar. Innan 

dess hade inte Strindberg satt sin fot i någon ballongkorg.  

 

Uppstigningen var avsedd att ske under sommaren 1896, men väderförhållandena var då inte 

så gynnsamma som man hade planerat och man fick återvända hem till Sverige med outrättat 

värv. Ekholm hoppade under hösten av expeditionen, då han ansåg att ballongens täthet inte 

var tillräckligt tillfredsställande. Allmänheten såg inte med blida ögon på Ekholms avhopp 

och han fick bära hundhuvudet som svikare och fegis. Saken var den att både Ekholm och 

Strindberg hade genomfört tester på ballongens täthet, så båda borde ha varit insatta i detta 

problem. Men Strindberg hade, i egenskap av sin ungdom, mer att förlora på avhoppet än den 

redan etablerade vetenskapsmannen Ekholm, så han fortföljde expeditionen.  

 

Som ersättare för Ekholm utsågs Knut Frænkel (1870-1897). Frænkel var utbildad 

civilingenjör och väg- och vattenbyggare, men hade ännu inte hunnit med någon yrkespraktik. 

Till skillnad från Strindberg och Andrée hade Frænkel erfarenhet av friluftsliv och 

fjällvandringar och det som i första hand lockade honom till expeditionen var möjligheten till 

att få uppleva ett äventyr. Frænkel övertog Ekholms sysslor som meteorologisk observatör 

och av de anteckningar som återfunnits att döma genomförda han detta på ett noggrant sätt. 

Precis som Strindberg hade Frænkel ingen som helst erfarenhet av ballongflygning och i 

början av mars 1897 fick även han resa till Paris för att göra diverse testuppstigningar 

tillsammans med ballongen Örnens fabrikant, Henri Lachambre. Totalt gjorde Frænkel nio 

uppstigningar, varav ett flertal blev vådligt äventyrliga. Vid ett tillfälle läckte ballongen så 

mycket gas att den störtade ner mot marken och korgen släpades över stock och sten innan de 

fick stopp på den. Inte ens lärdomen av att en så erfaren ballongflygare som Lachambre, med 

över 500 uppstigningar i bagaget, kunde få problem att behärska ballongen var något som 

verkade avskräckande på expeditionsmedlemmarna. 
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2.3.2 Utrustning 

För att ta sig an en expedition av den här dimensionen, vare sig det gäller att skida eller att 

åka med ballong till nordpolen, krävs givetvis en utrustning som är planerad in i minsta detalj. 

Det duger inte att finna sig strandsatt, mitt ute i isöknen, och märka att man glömt packa ner 

linsvätskan. Skinnarmo är noga med detaljerna och ingenting lämnas åt slumpen. Allt vägs, 

hållfasthetstestas och prepareras in i minsta detalj för att allt ska gå som planerat. Skinnarmo 

gör en jämförelse mellan sin egen utrustning och det som Andrée hade med sig: 
 

När jag studerar vad de släpade på är det inte så mycket alla onödiga prylar som slår mig … Det 

jag verkligen slås av och kan känna medlidande med dem för är att allt annat, det verkligt 

nödvändiga var så tungt på den tiden: verktygssäck 8,0 kg, fotografisk apparat 6,0 kg, skosmörja 

3,5 kg, sysaker 4,9 kg, 1 sovsäck 9,0 kg, 1 säck böcker 3,0 kg, 2 åror 4,5 kg, 1 tält 9,0 kg, 

medicinlåda 9,0 kg, en låda tändstickor 3,0 kg, ammunition 17 kg, och så vidare, för att inte tala 

om själva segelduksbåten som var och en släpade på och som enbart den vägde 63 kilo. 

 

Vår egen verktygssamling består av ett multiverktyg på 152 gram, två borrar, en fyra- och en 

åttamillimeters på sammanlagt 44 gram, en stjärnmejsel på 26 gram och ett bågfilsblad som 

väger 12 gram. Vår navigationsutrustning är en GPS på 190 gram och en kompass på 72, vårt 

bensinkök väger mindre än 500 gram, tältet 3,5 kg, min jacka 727 gram, mina byxor 802 gram, 

alla våra 120 frystorkade middagspåsar knappt 16 kilo och om vi får anledning att fira något 

nöjer vi oss med att göra detta genom att fästa en Sverigeflagga på 32 gram i tälttaket.34 

 

För att testa all utrustning i skarpt läge åker Skinnarmo och Kropp till norska Hardangervidda 

för att se hur utrustningen kommer att fungera under de förutsättningar som förväntas råda 

under resan mot Nordpolen. Hardangervidda är en klassisk träningsplats för polarfarare. Både 

Nansen och Amundsen tränade här innan de gav sig iväg åt varsitt håll. Testerna utfaller till 

deras belåtenhet och endast några småsaker behöver åtgärdas. Under förberedelsefasen får 

Skinnarmo nytta av sina tidigare erfarenheter från Sydpolen. Mycket av det han använde där 

ska finnas med även under denna expedition, men mycket byts ut. Skidorna blir av ett annat 

fabrikat och så även kläderna.  

 

Här kommer även sponsringsaspekten med i bilden. Skinnarmo anser att detta, för honom, 

innebär att man använder saker som man får låna, får eller får betalt för att använda. 

Näringslivet är inte främmande för att sponsra ett äventyr. Det första och viktigaste hindret att 

överkomma ifråga om att övertyga eventuella sponsorer är att bevisa påståendet att man 
                                                 
34 Skinnarmo, Ola & Tell, Johan, 2000, s.62-63. 
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faktiskt kommer att komma fram, man kommer att överleva. Om man inte lyckas kommer 

ingen att vilja höra på historien, ännu värre vore det om äventyraren skulle omkomma under 

strapatsen. Ingen tälttillverkare vill ju marknadsföra sin produkt som tältet där polarfararen 

frös ihjäl. Han anser att det är viktigt för trovärdigheten att tänka igenom vilka sponsorer man 

använder och att de är relevanta för det sammanhang de ska användas i. Trovärdigheten för 

expeditionen sänks, enligt Skinnarmo, om man exempelvis låter sig sponsras av whiskyfirman 

Johnnie Walker eller Chiquita bananer, vilka två grupper som också ska på 

nordpolsexpedition detta år låter sig sponsras av. 

 

I intervjun jag gjorde med Skinnarmo kommenterar han Andrées sponsorer på detta sätt: 
 

Andrée hade ju en massa sponsring. Alla hans pengar kom ju ifrån sponsorer på sätt eller vis. 

Dels så var det ju Nobel och sen så var det Dickson, även kungen hade gått in med en hel del 

pengar och folk stod i kö för att få sponsra. På den tiden så hade man ju inte sponsorloggor på 

jackorna som man springer omkring med idag utan det Andrée lovade sina sponsorer det var ju 

att… ja, helt enkelt namnge land, outforskat, oupptäckt land i sponsorernas namn. Det är också 

därför det finns en hel del Dickson… ja, öar och städer och landområden. Dickson var ju en 

träpatron från Göteborg och han sponsrade många polarexpeditioner och Dickson såg väl det 

som ett sätt att bli odödlig exempelvis.35 
 

För att dokumentera resan hade man med sig en digital videokamera tillverkad av Sony, 

systemkamera med diverse objektiv (Canon), en kompaktkamera (Olympus) samt en 

digitalkamera (Nikon). 50 rullar kamerafilm och 11 band videofilm användes för att föreviga 

upplevelsen. 

 

De krav som Andrée kom att ställa på sin utrustning, i synnerhet det fortskaffningsmedel de 

skulle komma att förlita sig på - ballongen - var givetvis oerhört stora. Den skulle, förutom att 

hålla tätt, även kunna bära med sig all utrustning männen hade planerat ha med på resan och 

fungera som en bostad och laboratorium. Andrée ställde fyra krav på ballongen som var 

tvungna att uppfyllas för att få en lyckad utkomst av expeditionen: 
 

 

 

                                                 
35 Intervju, Skinnarmo 030115. 
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1. Ballongen skulle äga så stor bärkraft, att den kunde uppbära tre personer, alla de instrument, 

som erfordras för anställandet av observationer, underhåll, livsförnödenheter med mera för fyra 

månader, samt ballast, allt beräknat att väga sammanlagt ungefär 3.000 kilo.  

 

2. Ballongen skulle vara så tät, att den kunde hålla sig svävande i luften under en tid av 30 dygn.  

 

3. Ballongens fyllning måste kunna ske i polartrakterna.  

 

4. Ballongen måste vara i någon mån styrbar.36  

 

För att få tag i en ballong som uppfyllde dessa krav vände man sig till Parisaren Henri 

Lachambre. Ballongen som byggdes var en verklig gigant och den döptes till Örnen. Den 

bestod av tredubbla lager siden tätad med gummifernissa. Ballongens diameter var på 20,5 

meter och den kom att rymma 4500 m3 vätgas, och det hela inneslöts av ett nät tillverkat av 

hamprep. I den nedre delen av detta rep hängde gondolen, vilken var en cylinder med en 

diameter av 2 meter tillverkad av kastanjeträ. På taket av denna gondol var det meningen att 

diverse mätningar skulle göras. Själva gondolen fungerade som sovutrymme och förråd. 

Mellan gondolen och ballongen fanns också den så kallade bärringen. Denna del var det 

utrymme där den huvudsakliga mängden av lasten förvarades. I bärringen hängde också 

styrlinorna och seglet, med vilka man skulle kunna reglera höjd och riktning. 

 

Dessa styrlinor var Andrées egen uppfinning. Med hjälp av dessa skulle höjden kunna hållas 

på en konstant nivå genom att dessa, om ballongen vid försämrad bärkraft skulle sjunka, 

skulle lägga sig på marken och på så sätt göra ballongen lättare. Samma sak vid ökad bärkraft, 

linorna skulle lyftas från marken och göra vikten större. Denna idé ser ganska förnuftig ut vid 

första anblick, men konstigt nog verkar det som om man inte hade räknat med någon friktion 

från underlaget vid linornas släpande mot detta. Förmodligen hade man förutsatt att 

islandskapet skulle var helt slätt och platt och man hade även antagit att ballongen skulle hålla 

tätt. Ingen av dessa förutsättningar stämde med verkligheten. 

 

En av anledningarna till att vi idag vet så mycket om de vedermödor Andrée och hans mannar 

fick stå ut med är tack vare den rikliga fotodokumentation som gjordes under resans gång. 

Ansvarig för denna dokumentation var Nils Strindberg. Strindberg ansvarade för fotodetaljen 

på expeditionen och han hade själv satt ihop den utrustning som togs med. Man kan nog påstå 

                                                 
36 Internet – Andréemuseet - http://andree.grm.se/saa/polarexp/utrust.htm. 
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att denna planering var den mest noggranna och framgångsrika delen av hela expeditionen. 

Utrustningen var, för den tiden, mycket avancerad och var tänkt att användas som hjälp för 

kartläggning av området. Den var även tänkt att användas vid dokumentering av djurliv och 

väderförhållanden. Från början var det tänkt att gondolen skulle innehålla mörkrum för 

framkallning, men detta fick på grund av utrymmesbrist, stryka på foten. Man använde istället 

så kallade växelsäckar för att byta film. Nu blev ju inte användningsområdet det man hade 

planerat, men tack vare Strindbergs fotografier har vi idag fått tillgång till ett unikt historiskt 

dokument där vi får möjlighet att förstå de vedermödor männen utsattes för. 

 

2.3.3 Kommunikation och relation med allmänhet och 

media 

För att hålla kontakt med omvärlden under sin nordpolsexpedition begagnar sig Skinnarmo 

och Kropp av den senaste tekniska utrustningen. De har en satellittelefon av märket Iridium, 

driven antingen med solcell eller med batteri, vilken även är utrustad med modem för att man 

via sin HP Laptop ska kunna göra direktrapporter till hemsidan. Man har även med sig en 

nödsändare (Argos) och en personsökare (Iridium). 

 

Trots, eller kanske på grund av all denna högklassiga teknik uppstår problem. 

Satellittelefonens högtalare slutar att fungera och det går bara att föra en sorts 

envägskommunikation. Skinnarmo eller Kropp ställer en fråga, om svaret är jakande kopplar 

den i andra änden ner och på detta omständliga vis får man genomföra samtalet. Efter några 

dagar nås man av ännu ett bakslag rörande telefonen. Iridium, satellittelefonbolaget har gått i 

konkurs, men ur säkerhetssynpunkt är detta ingen katastrof eftersom de har nödsändaren. 

Kommunikationen visar sig dock att kunna upprätthållas under resten av expeditionen. 

 

När sedan Kropp förfryser sin tumme och man blir tvungen att ställa in nödsändaren från 

meddelandet ”Everything is okay” till ”Please pick us up. No emergency. Suitable for 

landing”, ger det upphov till ett litet dilemma ifråga om definitionen för om vad en expedition 

”utan support” är för något. Enligt Skinnarmo är en expedition där en eller flera av 

medlemmarna blir upplockade inte unsupported, detta eftersom de som blivit upplockade har 

hjälpt till att bära på gemensamt material. Om man tillåter detta skulle det, enligt Skinnarmo, 

inte vara så svårt att sätta detta i system och låta ett flertal skidlöpare agera ”bärare” och 

ensam glida fram utan packning. Skinnarmo anser att hans expedition nu kunde ses som en 
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expedition ”utan assistans”, eftersom han inte fick mer material och förnödenheter under 

vägen, förutom en telefon som fungerade åt bägge håll. 

 

Andrée och hans mannar hade olika idéer om hur kommunikationen med omvärlden skulle 

upprätthållas och hur information och redogörelser för expeditionens upptäckter skulle fås 

fram. Till sist bestämde man sig för två relativt osäkra och primitiva metoder, flytbojar och 

brevduvor. Brevduvorna fick expeditionen som en gåva av tidningen Aftonbladet och de hade 

med sig 36 duvor, som alla hade märkningen "Andrées Polarexp." stämplat på vingarna. 

(Aftonbladet fanns med på ett hörn även i Skinnarmos expedition då han deltog i en chatt med 

Aftonbladets läsare, via satellitlänk). Man hade redan vid första försöket 1896 släppt iväg ett 

trettiotal duvor från Danskön på prov, men inte en enda hade dykt upp vid sitt duvslag i norra 

Norge. En mycket osäker metod kan tyckas och av de duvor man hade med sig på 

expeditionen fann man endast en, två dagar efter avsändandet.  

 

Lika osäkert som duvor kan man tycka att metoden med flytbojar var. Bojarna var tillverkade 

av kork och innehöll ett metallrör där ett meddelande kunde stoppas in. Man medförde 13 

stycken och av dessa har man återfunnit sju stycken. Endast två stycken innehöll något 

meddelande och man antar att man släppt de övriga som ballast. De meddelande man 

återfunnit har varit daterade på kvällen den elfte juli, alltså på seglatsens första dag: 
 

Flytboj N:o 4 

Den första som kastades den 11 juli kl 10 em. G.M. T  

Vår resa har hittills gått bra. Seglatsen fortgår på ungefär 2.50 m. höjd med en riktning 

till en början åt N 10° ost rättvisande men senare åt N 45° ost rättvisande. Fyra 

brefdufvor afsändes 50h, 4o e.m.Greenw. tid. De flögo vestligt. Vi äro inne öfver isen 

som är mycket fördelad åt alla håll. Vädret härrligt. Humöret utmärkt.  

 

Andrée Strindberg Frænkel 

Öfver molnen sedan 7.45 G.M.T  
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Någon timme senare skickas ytterligare ett meddelande iväg: 
 

Denna flytboj är utkastad från Andrées ballong kl 1Oh 55m em GMT den 11 juli 1897 

På cirka 8.2° latitud och 25 long E fr. Gr. Vi sväva på 600 meters höjd. All well  

 

Andrée Strindberg Frænkel37 
 

Dessa bägge bojar återfanns inte förrän efter tre respektive två år och tonen i dessa 

meddelanden återspeglar inte den besvärliga situation man befann sig i. En intressant 

aspekt är att man även kastade iväg den så kallade polbojen som skulle ha placerats på 

resans mål. Detta tyder på att man redan så här tidigt hade insett att det utsatta målet 

inte skulle komma att uppnås. 

 

Steget från att hålla kontakten med bojar och duvor till kommunikation via satellit är mycket 

långt, men Aftonbladet finns som sagt även med på ett hörn av Skinnarmos expedition: 
 

Återigen slås jag av det stora i att få uppleva detta praktfulla, att få vara med om detta spännande 

och att det ju är detta det handlar om. Det handlar inte om att generera ett och annat 

kvällstidningslöp. Vilket ju inte innebär att kvällstidningar är av ondo och inte heller deras 

hemsidor. Det är faktiskt en märklig känsla att sitta mol allena i ett litet frosttyngt tält femton 

dagsmarscher från nordpolen och via satellit vara med på Aftonbladets chat.38 

 

All publicitet är inte heller bra publicitet, det får Skinnarmo och Kropp bittert erfara. Orsaken 

till att Göran Kropp var tvungen att avbryta expeditionen var på grund av det faktum att han 

förfrusit sin tumme. Detta genom att hålla fingret på avtryckaren på sin Magnum lite för länge 

när han tvingades försvara sig mot en isbjörn. Denna incident fick stor genomslagskraft i de 

svenska medierna och Skinnarmo och Kropp fick mycken publicitet, dock inte på grund av 

deras prestationer, utan på just på grund av detta faktum att de tvingats skjuta en isbjörn. 

 

En av de ivrigaste kritikerna mot skotten mot isbjörnen är Jan Guillou. En kritiker som, enligt 

Skinnarmo, misslyckas fatalt att hålla en saklig och nyhetsmässig ton. Guillou hade själv, 

endast ett halvår tidigare gått ut med en stor artikel i Aftonbladet om när han själv jagade 

isbjörn hos Inuiterna i Nunavat i norra Kanada, vilka innehar tillåtelse att jaga just isbjörn. 

När sedan Göran Kropp tvingas skjuta en isbjörn kallar Guillou Kropp och Skinnarmo för 

                                                 
37 Lundström, Sven, 1997, "Vår position är ej synnerligen god...” – Andréexpeditionen i svart och vitt, s. 80. 
38 Skinnarmo, Ola & Tell, Johan, 2000, s.150. 
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”kriminella tjuvjägare” och anser att de skall åtalas för grovt jaktbrott och sannolikt olaga 

vapeninnehav”. 
 

Deras direkta uppsåt är en affärsidé att skida till Nordpolen som ingen annan gjort (på grund av 

isbjörnarna), få böcker spökskrivna och tjäna pengar på olika sponsorer. För att genomföra den 

affären krävs omfattande brottslighet – det är ju därför ingen har gjort det förut. 

Enligt svensk lag kan svenska medborgare ställas inför rätta för brott som begås utomlands eller 

på internationellt territorium, i det här fallet alltså grovt jaktbrott och sannolikt olaga 

vapeninnehav. Normalt skulle den brottsligheten ge minst ett års fängelse, som för den renägare 

som sköt en varg förra året.  

… 

Nu är det väl ingen som tror att just dessa tjuvjägare kommer att ställas inför rätta som 

om de vore någon sorts samer. Varenda åklagare i landet kommer att kunna iaktta den 

pågående brottsligheten. Sannolikt kommer ingen enda av dem att låtsas om att de sett 

vad de sett. Ty förbrytarna är ju äventyrare, fina och spänstliga grabbar ... Det enda 

straff som väntar är det som finns mellan isbjörnens tänder.39   

 

Ord och inga visor från Guillou. Förhållandet mellan Skinnarmo och Aftonbladet är dock en 

smula ambivalent. Samtidigt som Guillou attackerar med aggressiva ord i sina krönikor kan 

man på samma tidnings hemsida läsa om förberedelserna inför resan, chatta med och lyssna 

på ljudrapporter från Skinnarmo på isen, se filmer och även ”strippa” Skinnarmo på hans alla 

lager vinterkläder. Ur Aftonbladets synpunkt är förmodligen ekvationen: en bra rubrik = fler 

potentiella läsare, men ur Skinnarmos synvinkel är det inte lika enkelt. Dock genererar media 

den så viktiga uppmärksamhet som krävs för att kunna fortsätta med en dylik verksamhet, så 

för fortsatta framsteg och karriär gäller det här att kunna försvara sig, ha bra argument och stå 

för sina principer. Denna viktiga balansakt behärskar Skinnarmo väl.  

 

Skinnarmo är, som tidigare nämnts, egen företagare med inriktning på äventyr och 

föreläsningar om äventyr, men man kan även på hans hemsida - www.skinnarmo.com, 

förutom att boka honom som föredragshållare, beställa böcker och filmer om hans 

expeditioner. 

 

 

 
                                                 
39 Internet – Aftonbladet - http://www.aftonbladet.se/nyheter/0003/06/guillou.html. 
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Skinnarmo kommenterar sitt förhållande med medierna: 

Jaa, jag har väl en bra relation med medierna. För att jag fått dem att… jag har förstått 

hur de funkar. Det bygger väl till en viss del på det, men sen också för att… ja, oftast så 

tycker ju medierna att det är oerhört spännande att skriva om det som man håller på 

med. Det blir ju en del skitskriverier också i tidningen. Det finns ju alltid folk som är 

avundssjuka på det man gör… inte minst Jan Guillou… 40 

 

Även Andrées förehavanden får stor uppmärksamhet runt om i Sverige, han blir var mans 

egendom. Efter varje uppstigning som görs gör tidningarna reportage och det är kanske inte så 

konstigt eftersom Andrée är den förste svensk som själv flyger ballong i Sverige. När sedan 

tiden för polarflygningen närmar sig ordnar Aftonbladet så att de får ensamrätt till 

förstagångsupplysningar mot att de stöttar expeditionen, ett exempel på detta är de tidigare 

nämnda brevduvorna. Men bland de människor som sökt sig upp till Danskön fanns även 

journalister från andra tidningar, förklädda till turister, för att försöka snoka till sig de senaste 

nyheterna. Tidningarna sökte upp kända och okända personer för att få deras synpunkter om 

ballongfärden. En fransk tidning fick en intervju med August Strindberg för att få honom att 

ge en kommentar om det äventyr hans kusinbarn skulle företa. Strindberg skiljde sig dock från 

mängden genom att ge en pessimistisk kommentar om att han inte hade så stora 

förhoppningar om ett lyckligt slut för männen. 

 

Det stora intresset för expeditionen genererade flera möjligheter att tjäna pengar på föremål 

och produkter på något sätt associerade med expeditionen. Allt som på något sätt kunde 

förknippas med expeditionen såldes. Man sålde bland annat små häften och fotografier om 

livet på Danskön, näsdukar med fantasifulla broderier och spel med tryck av händelser 

Andrée och hans män kunde tänkas råka ut för, men även pipor med Andrées porträtt 

utgörande själva piphuvudet. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40 Intervju, Skinnarmo 030115. 
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2.4 Skinnarmo om Andrée 
 

Kanske ska de tre ballongfararna ses som ett slags positiva förebilder. De ansåg sig leva i den 

bästa av tider, i den bästa av världar där allt genomsyrades av en till tro till teknik och vetenskap. 

Männen blev ett slags symboler för förra sekelskiftets framtidsoptimism – som varade ända tills 

första världskriget bröt ut – där ingenting längre var omöjligt. Som om man tänkte: Kan 

fransmännen bygga Eiffeltornet ska väl vi kunna ballongflyga till Nordpolen – inga problem!  

 

Men problem blev det - För om Eiffeltornet var ett test av människans gränser – ett test som 

lyckades – var ballongflygningen till Nordpolen istället ett konstaterande att nu var gränsen 

överskriden. Frænkel, Strindberg och Andrée hade satt sina mål för högt, kanske lidit av hybris 

och fått sota för det. Men de hade vågat spänna bågen, sikta mot Polstjärnan och vågat ge sig av. 

Kanske är det därför vi fascineras av denna trio – detta trots att de faktiskt inte lyckades med 

någonting.41 

 

Givetvis är Skinnarmo insatt i den polarvetenskapliga historien och han känner till de mesta 

om de olika försök som gjorts för att erövra de bägge polarområdena. En som speciellt fångat 

hans intresse är Salomon August Andrée, så till den grad att han, på uppdrag av TV4, gjort en 

dokumentär om denne. Filmen visades på TV4 den 30 april 2003 under namnet: Skinnarmo i 

Andrées spår - Fångad av vinden. Filmen är gjord tillsammans med fotografen Fredrik 

Blomqvist och journalisten Staffan Heimersson. 

 

Under en intervju jag gjorde med Ola Skinnarmo (030115) ställde jag några frågor om hans 

syn på Andrées expedition. Den inledande frågan rörde det faktum om varför han gjort en 

dokumentär om just Andrée: 
 

Ja, Andrée har jag väl alltid sett på lite med ett småleende egentligen på läpparna för… det har 

väl… ja, det var ju inte en sån lyckad expedition om man säger så. Det var ju ett stort 

misslyckande. Men, å andra sidan så är han ju en av dom polarmän i Sverige som är mest kända 

och givetvis så har ju han intresserat mig. Jag har ju läst en del om honom, men nu i somras när 

jag var uppe på Svalbard och paddlade kajak så blev man ju väldigt gripen av Andrée och hans 

projekt. Dels för att man blir påmind om det om man ser till olika namngivna områden på 

Svalbard, men också rent konkret i och med att vi då kom fram till Danskön med våra kajaker, 

där han efter mycket om och men då äntligen kunde starta sin ballongfärd. 

 

 

                                                 
41 Skinnarmo, Ola & Tell, Johan, 2000, s. 85-86. 
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Skinnarmo fortsätter sedan att berätta om de intryck han fick på Danskön: 
 

… man blir ju väldigt påmind om vad som hade hänt där och vilket öde han gav sig iväg på. Sen 

så bestämde jag mig för att försöka ta reda på mer fakta om det som hade hänt och vad de hade 

gjort, och därför så åkte jag tillbaka till Svalbard några veckor senare och åkte med båt upp till 

Vitön där de tyvärr omkom allihopa och sen här under höst och vinter så har jag tillsammans 

med Fredrik Blomqvist och Staffan Heimerson, som jag håller på att göra en dokumentär med, 

vart runt och bland annat då på Grännamuséet och varit och pratat med olika läkare och 

polarhistoriker. 

 

Eftersom Skinnarmo tydligen själv valt att undersöka de spekulationer som finns rörande 

männens död valde jag att fråga honom om hans syn på detta och det faktum att deras sista 

veckor i livet är dolt i ett mysterium. Här tar jag upp de olika teorier som finns angående deras 

död, samt den mytologisering som finns runt detta i litteraturen och hur detta påverkat vår bild 

av Andrée. 
 

Det är ju ingenting som säger i dagböckerna att de skulle… att det var… så att Strindberg dog 

och sen så tog de livet av sig. Trikinförgiftning är ju inte särskilt sannolikt har jag konstaterat när 

vi har pratat med olika läkare. Men, det finns ju andra teorier, botulism är ju någonting vi har 

kollat närmare på och det är en typ av bakterie som man kan bli förgiftad av. Det kanske är det 

troligaste att de åt någon gammal säl som de har släpat på under en längre tid ute på isen och när 

de kom fram på Vitön så åt dom den och blev väldigt dåliga snabbt. Sen så finns det ju olika… 

att de har förfryst och att de har… ja… blivit kolmonoxidförgiftade och så att det finns ju några 

olika teorier… blivit förgiftade av bly och annat, men man vet ju som sagt inte. Kropparna 

kremerades ju och hade det funnits någonting, ja… någonting kvar av dem så hade man ju 

kanske kunnat, med hjälp av modern DNA-teknik, eller andra typ av prover kunnat konstatera. 

Men det är väl det som är en del av mystiken i det hela också, att man inte vet… och det är väl 

därför människorna fortfarande fängslas av historien. 

 

På frågan om man överhuvudtaget kan hitta något vettigt i Andrées expedition svarade 

Skinnarmo: 
 

Han var ju en pionjär och man ska väl egentligen inte döma någon om man inte har gått i samma 

skor. Men, det var ju en hel del galenskaper det som han gav sig iväg på. Han var ju inte särskilt 

erfaren ballong… eller aeronautiker, vad man nu ska kalla det. Men… ändå så tog han sig an 

den här utmaningen. Han hade ju egentligen bara flugit med sin ballong Svea nio gånger tidigare 

och det är ju väldigt lite för att vara en ballongfarare. Sen så var det ju väldigt många som var 

skeptiska till idén. Men å andra sidan, ska man lyssna på alla olyckskorpar så hade väl 

egentligen aldrig något hänt i världen. 
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Andrée gav sig ut på sin expedition 1897. Året innan hade han försökt att ge sig iväg, men 

förhållandena då var inte gynnsamma och detta resulterade i att man fick avbryta. Jag undrade 

då hur Skinnarmo tror att detta påverkade Andrée och hur resonemanget gick, samt om han 

såg sig tvungen att ge sig iväg året efter. 
 

Ja, det tror jag. Jag tror att han kände sig mer eller mindre tvingad att ge sig iväg. Anledningen 

till att han inte startade 1896 var ju på grund av att inte vindarna var, sydliga eller kom från syd 

och det i sin tur var ju anledningen till att han inte startade. Väl hemma så bestämde han sig för 

att försöka på nytt och en av medlemmarna, Knutsson (Skinnarmo måste här mena Ekholm – 

förf.  anmärkning), hoppade ju av. Men det var ju många som stod i kö för att få följa med. När 

de väl var på Svalbard ´97 så hade han ju som sagt gått ut med det här i hela världen och han 

tvekade väl om det var möjligt… å andra sidan så var han nog innerst inne övertygad om att det 

skulle kunna gå vägen. Han var väl en av de få som var det. Men, sen så var det väl också så att 

dels hade han lovat det och det var mycket prestige i det. Han hade blivit väldigt känd för det 

här, varit runt i hela världen och berättat om det han skulle göra och åka hem med svansen 

mellan benen ännu en gång, även om det hade varit rätt vindar… nej, det tordes han nog inte. 

 

På frågan om Skinnarmo saknar något i dagens expeditioner om man jämför de expeditioner 

som gjordes på 1800-talet och början av 1900-talet svarade han på detta sätt:  
 

Nej, det tror jag väl inte. Det är väl ingenting som jag saknar på det sättet. Det som jag ger mig 

iväg på det är ju betydligt bättre kalkylerat och säkerhetsmarginalen är ju skyhögt mycket högre. 

Dels på grund av den moderna teknologin idag som finns med möjlighet att kommunicera… 

Andrée hade ju… ja… flytbojar av kork och brevduvor och de hade han väl först och främst 

bara för att kunna underrätta media om vad som hände. Sen så tog han ju väldigt stora risker, det 

är ju någonting som inte jag är beredd att göra när jag ger mig iväg på egna äventyr. 
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3. Synen på det vetenskapliga 

I detta kapitel kommer jag att försöka beskriva hur bilden av vetenskapsmannen vuxit fram, 

då speciellt fokuserat på upplysningstiden. Under denna period formas bilden av 

vetenskapsmannen och även det vetenskapliga tankesättet. 

 

Under medeltiden och hela 1600-talet var vetenskapsmannen knuten till kyrkan. Få kunde, 

eller ville inte, skilja sitt vetenskapliga arbete från de kyrkliga intressena. Många, eller 

förmodligen de flesta, av dessa vetenskapsmän var präster eller munkar som arbetade inom 

institutioner som kontrollerades av, eller var tätt associerade med kyrkan, däribland 

universiteten. Detta förhållande förändrades sedermera när andra fick upp ögonen för 

naturvetarna, matematikerna och astronomerna. Dessa mecenater var skilda från de religiösa 

angelägenheterna.42 1600-talet blev en övergång från ett intellektuellt klimat till ett annat. 

 

Ett exempel på dessa mecenater var furstehoven, vilka uppträdde som beskyddare åt 

vetenskapsmännen. Många av dessa beskyddare har visat sig vara avgörande för ett flertal 

framstående karriärer, bland annat Galileis. Detta förhållande var ett sorts 

symbiosförhållande, där ”hovfilosoferna” genom sina upptäckter och teorier kunde ge 

furstehusen en förhöjd kulturell status och vetenskapsmännen fick ekonomiska bidrag. Galilei 

var mycket väl medveten om sitt värde då hans florentinska beskyddare fick de nyupptäckta 

månarna runt Jupiter döpta efter sig – de Mediceiska stjärnorna. Att, under bjudningar, kunna 

föra konversationer och ha uppvisningar av fantastiska ting skänkte hög status och varje furste 

av rang skulle ha ett eget ”kuriosakabinett” där exotiska och främmande föremål förevisades 

och gav uttryck för både äregirighet och försök till systematiska vetenskapliga 

undersökningar.  

 

En annan anledning till att vetenskapsmännen sakta frigörs från kyrkan är att man nu får upp 

ögonen för möjliga militära och ekonomiska användningar för matematiska egenskaper inom 

hoven. Detta är i och för sig inget nytt, alltsedan antiken har härskare varit medvetna om 

dessa användningsområden, men nu aktualiseras användandet i och med den stora europeiska 

expansionen i Nya världen.43 Mot slutet av 1600-talet fick de humanistiska strömningarna 

ökat inflytande i vetenskapen. Dessa strävade efter att påverka vetenskapen och de 

förväntningar samhället förväntades ha på denna. I och med det ökade inflytande (genom eller 
                                                 
42 Shapin, Steven, s.133. 
43 Ibid., s. 135. 
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på grund av reformationen och boktryckarkonsten) utökades och förflyttades gränsen för den 

litterata kulturen. Fler människor blev konsumenter av kunskapsmassan som erbjöds. 

Egenskapen och möjligheten att ta till sig kunskap sågs som ett medel till att uppnå dygd, 

förutom den samhälleliga nytta dom kunde erhållas. 

 

Dock var synen på vilka som besatt och vilka som skulle besitta kunskap mycket elitistisk. 

Voltaires åsikter speglar detta faktum:  
 

Det finns alltid inom en nation ett folk som inte har någon kontakt med den fina världen, som 

inte hör till sin tid, som är oemottagligt för förnuftets framsteg och över vilket fanatismen 

behåller sitt avskyvärda grepp … Folket bör styras, men inte för att det skall bli bildat, ty det är 

inte värdigt att undervisas … Det är inte arbetaren som skall bildas utan den gode borgaren, 

handelsmannen.44  

 
Denna syn var Voltaire inte ensam om att ha och trots dessa ord, var den inte menad att verka 

föraktfull mot arbetarna. Syftet med ökad utbildning var att de långsamma framsteg som 

uppnåddes skulle upphöja de duktigare bland befolkningen. Man hade inga revolutionära 

syften och störtande av den traditionella samhällshierarkin var inte en del av planen. 

Oberoende av de faktiska konsekvenser som deras arbeten gav upphov till och oavsett vad de 

kan ha bidragit med för att påverka en revolutionär rörelse var deras egen uppfattning om sig 

själva att den undervisning de bidrog till enbart skulle sprida upplysning, tolerans och 

mänsklighet bland de bildade.45 

 

Som tidigare nämnts var universiteten tidigare endast förbehållna prästerskapet, men när detta 

blev allt fattigare gavs uppmaningen att de som utbildade sig till präster även skulle ge sina 

söner kunskaper som var användbara i samhället. En offentlig reformering började krävas att 

utbildningen inte bara skulle passa det sociala livet utan även anpassas för statsmaktens nytta. 

 

Ett av de stora problemen under denna period var att skilja mellan vetenskap och vidskepelse, 

detta är givetvis inget speciellt synonymt med vetenskapen av denna tid, men det blev mer 

uppenbart och ifrågasatt under denna period. Det blev för många svårare att finna rationella 

grunder för både världsliga och religiösa övertygelser. I de mest fabelaktiga påståenden kunde 

                                                 
44 Hampson, Norman, 1993, Upplysningen – en analys av dess attityder och värden, s. 160. 
45 Ibid., s 161. 
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det finnas en kärna av sanning som gjorde det omöjligt att förkastas som total nonsens.46 

Många intelligenta resonemang ledde ofta till felaktiga slutsatser. Det svåra var inte att 

förvärva kunskap, utan att skilja sanningen från felaktigheter. När sedan vetenskapen 

systematiserades och etablerades på en grund av experimentellt bevisade fakta, banade det 

väg för ett ökat självförtroende och en tanke om att det okända bara var det ännu inte 

upptäckta och att människan i mycket hög grad var herre över sitt eget öde. 47 

 

En stor paradox uppstod dock under denna period och den rör förhållandet mellan den 

objektiva och opartiska naturvetenskapen och vardagslivet med dess subjektivitet och olika 

ställningstaganden. Denna paradox består i att ju mer den samlade kunskapen uppfattas som 

objektiv och opartisk, desto intressantare blir den som ett verktyg för moraliskt och politiskt 

agerande. Att denna kunskap bidrar med förmågan att lösa moraliska och politiska problem 

beror på att den inte producerats i syfte att främja särskilda intressen. Detta härstammar från 

1600-talet då de opartiska forskarna producerade kunskap som var användbar för både 

teologer och politiker eftersom de på detta sätt definierade gränserna mellan vetenskapen och 

kyrkans och statens angelägenheter.  ”Det mäktigaste lagret av värden i vår moderna kultur är 

den kunskapsmassa som har minst att göra med diskursen om moraliska värden.”48 

 

Att gå från upplysningens syn på vetenskapen och vetenskapsmannen till den syn vi har idag 

kan ses som ett stort steg, men det behöver inte vara det, bara ett stort steg i tiden. Att få ut 

tillförlitlig information till offentligheten har alltid varit mycket viktigt och är så även idag, 

dock inte lika elitistisk som förr. Ett bra exempel på detta är det planerade Polarcentrum på 

Grenna museum49, där syftet kommer vara att försöka förmedla kunskap mellan forskningen 

och ”vanligt” folk. Den svenska polarforskningen är idag mycket framgångsrik. Varje år 

genomförs expeditioner i polarområdena och vart tredje år rustas för en svensk 

Antarktisexpedition till de svenska forskningsstationerna Wasa och Svea i Antarktis. De 

svenska aktiviteterna i Arktis och Antarktis grundas på såväl vetenskapliga behov att utforska 

polarområdena, som utrikespolitiska ambitioner.  

 

Idén med detta centrum är att genom ett gemensamt tema – polarområdena och Andrée, 

försöka knyta ihop synen på forskning och forskningsinformation av igår och idag. Dessa 
                                                 
46 Hampson, Norman, s. 30-31. 
47 Ibid., s. 33. 
48 Shapin, Steven, s. 169-172. 
49 Internet - Grenna Museum, Polarcentrum - http://polarcentrum.grm.se/ 
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paralleller skapar en interaktivitet mellan de olika tidsepokerna och skapar på detta sätt, enligt 

museets pedagogiska målsättning, en förståelse för det faktum att även om varje generation 

hävdar att de hittat lösningen på sina problem så är det trots allt inte fallet. Ett annat syfte är 

att sträva efter att forskningsinformation i populärvetenskaplig tappning skall bli mer 

förekommande om människorna skall kunna ha någon kontakt med en alltmer avancerad 

forskning. Här är syftet med Polarcentrum i Gränna att de på ett underhållande och 

intresseväckande sätt ska förmedla kunskapen till en bredare publik och därmed spela en 

central roll för information och opinionsbildning. 

 

Andrée blir här en sorts ciceron och entrébiljett från Gränna till omvärlden där man får en 

uppfattning om hur omvärlden utforskats och hur förhållningssättet varit till denna under olika 

epoker. Idén med centrumet är att den stora målgruppen, skolbarn, genom modern 

informationsteknologi ska kunna ta del av expeditioner, tala med forskare i fält, ha kontakt 

med akademier och andra polarcentrum världen över och genom dessa få svar på eventuella 

frågor om forskning och vetenskap. 
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4. Diskussion 

Lite förenklat skulle man kanske kunna säga att Andrée använder sig av vetenskapen för att 

legitimera sina handlingar, han använder denna för att få bekräftelse, för att få en offentlig 

plattform att utgå ifrån. Skinnarmo däremot, vilket är något som vi ser tydligast i hans senare 

äventyr, utnyttjar Andrée för att få denna bekräftelse och utgångspunkt genom honom. Han 

bryr sig, som det verkar, inte om den vetenskapliga aspekten utan hänger sig mer åt det 

mytologiska. Som Frängsmyr skriver i sin bok ”Vetenskapsmannen som hjälte” fanns det 

under 1800-talet ett flertal motiv och drivkrafter till att man ägnade sig åt utforskande. Några 

av dessa motiv, som skulle kunna passa in på Andrée var nationalism, den rena 

äventyrslustan, privata syften (donatorers personliga ära), och ideologiska skäl (människan 

mot naturen). Det som kännetecknade den framgångsrika mannen på 1800-talet var om du 

hade karaktär, en god sådan var oerhört viktig att besitta för att få tillträde i de fina 

salongerna. För Skinnarmo personligen är det dock mer en fråga om livsstil och 

individualism.  

 

En förändring kan även skönjas i de av Frängsmyr definierade inblandade samhällsgrupperna. 

De som nu utför expeditionerna är inte längre vetenskapsmän, utan renodlade äventyrare. Det 

är fortfarande de som tar initiativet och uppträder som expeditionsledare, men man har inte 

längre några vetenskapliga avsikter. Det är inte heller längre staten, kungen, regering och 

riksdag som bidrar till att expeditionen genomförs, utan denna roll har tagits över av 

marknaden i form av sponsorer. Dessa bidrar dock fortfarande med ekonomiskt stöd och har 

sina förväntningar i form av ära och reklam (vilket i förlängningen hoppas ge en ökad 

försäljning). 

 

Synen på det nationella projektet har förändrats, den nationella äran är inte längre det 

viktigaste. Det vetenskapliga äventyret är inte över, men som nationellt projektskapande är 

det så, i alla fall i Sverige. Men detta stämmer inte överallt. I USA är fortfarande det 

nationella vetenskapliga projektet viktigt, då i form av NASA: s strävanden ut i rymden. När 

vetenskapen, i form av det nationella projektet, är viktigt kan vetenskapen som ett äventyr 

återigen bli ett laddat ämne som är högst aktuellt och viktigt. Här återstår att se hur Sverige 

ställer sig till detta faktum om och när exempelvis Christer Fuglesang blir förste svensk i 

rymden.  
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Under den intervju som genomfördes med Skinnarmo ställdes denna fråga om var han kom in 

i bilden, hur han såg på sin egen roll som en eventuell arvtagare till tidigare polarresande: 
 

Tja, jag är ju inte ute på några vetenskapliga turer, jag har ju inga såna ambitioner med mina 

expeditioner heller. Utan det är ju en rent… det är ju på sätt och vis en sportslig utmaning man 

ställs inför. Att ta sig till en viss punkt som jag har visat… eller som jag har bestämt mig för att 

bli… Sydpolen eller Nordpolen. Däremot så kan man ju bedriva vissa vetenskapliga 

undersökningar även under såna omständigheter, men… men det är väl mest för att kanske få det 

att se vackert ut.50 

 

Här tar Skinnarmo ett bestämt och tydligt avstånd från en eventuell vetenskaplig legitimering 

av hans expeditioner och av Skinnarmos aktiviteter syns inte ett spår på exempelvis det 

planerade Polarcentrumet i Gränna, denna typ av aktivitet associeras inte heller här med 

vetenskapliga aktiviteter. Av de motiv Frängsmyr tar upp är väl de rörande den rena 

äventyrslustan och de ideologiska skälen de som passar bäst in på Skinnarmo. Men på sätt och 

vis kan man även påstå att privata syften också spelar in. Om man ser sponsorer som 

donatorer har dessa ett nog så stort inflytande på expeditionernas fortlevande. På frågan vems 

och vilken tradition han för vidare svarade Skinnarmo på detta sätt: 
 

Jag för väl vidare människans tradition att vilja utforska och upptäcka och röra på sig. Jag vet 

inte om man kan likna det vi håller på med idag vid det man höll på med tidigare, å andra sidan 

så finns det en hel del likheter. Anledningen till att Andrée ville flyga med ballong till 

Nordpolen var ju för att… ja, utforska och nå dit ingen tidigare hade nått. Ärligt talat så fanns 

det en hel del vetenskapliga ambitioner i projektet, men frågan är ju vad den vetenskapen skulle 

användas till egentligen. Den största drivkraften för Andrée var nog ändå att göra någonting för 

sin egen skull.51 

 

Här kan man se hur Skinnarmo nästan rakt ut bekräftar den fråga jag ställde mig i inledningen 

av denna uppsats - frågan om det är så att man kan legitimera helt galna företeelser ur det 

rationella tänkandet med motiveringen ”klart att vi måste ha kunskap!”. Skinnarmo anser att 

det är så, Andrée ville göra något för sin egen skull och såg vetenskapen som en bra skjuts 

mot målet.  

 

Andrée gick, åtminstone i början, in i sitt projekt med en vetenskaplig avsikt vilken var att 

kartlägga och utforska polarområdena. Han skaffade medel för sitt projekt genom att 
                                                 
50 Intervju, Skinnarmo 030115. 
51 Ibid. 
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marknadsföra sitt äventyr och sin person med den avsikten att samla in fakta om 

polarområdena med hjälp av den tidens bästa teknologi och snille. Skinnarmo däremot har, 

som han säger själv klart och tydligt, inga vetenskapliga avsikter med sitt äventyrande utan 

ser sig mer som en inspiratör och motivatör för den stora allmänheten. Trots detta uppstår det 

en liten konflikt när han tar sig an äventyr av den historiskt/biografiska typen genom att följa i 

någons ”fotspår”. Var ligger skillnaden från det rena vetenskapliga äventyret då? Kan man 

inte se detta äventyrande ur en vetenskaplig synvinkel, åtminstone som ett sorts 

populärvetenskapligt inlägg? Skinnarmos tidigare äventyr kan eventuellt ses som ett sorts 

individuell prestation och ställningstagande i form av de gamla hjälteschablonerna 

”människan mot naturen” men detta är ju inte heller det någon som helst nyskapande form av 

äventyrandet. Detta synsätt har existerat åtminstone sedan 1800-talets början då, som 

Frängsmyr skriver, industrialismen gjorde sitt framsteg över världen, denna period då 

vetenskapen blev en symbol för människans förhållande mot naturen. Människan, som då, i 

form av vetenskapsmannen, blev en upptäckare och besegrare av naturen.  

 

En stor skillnad kan dock hittas i det vetenskapliga synsättet på äventyrandet och det är i hur 

Skinnarmo väljer att presentera sina ”resultat”. Istället för att, som Andrée, (om han kommit 

tillbaka, det vill säga), lägga fram sina resultat framför en publik av likasinnade, i det här 

fallet vetenskapskollegor under föredrag och experiment, använder sig Skinnarmo av sitt 

äventyrande till att inspirera andra människor till ökat självförtroende och självförverkligande. 

Detta genom att exempelvis hålla föredrag på mässor eller hos företag. 

 

Andrée faller dock på eget grepp när han försöker legitimera sitt projekt i vetenskapens namn, 

när de största kraven för en modern naturvetenskapare är att vara objektiv. Vetenskapen 

misslyckas ju att vara just vetenskap om den låter moraliska eller politiska värderingar 

påverka de processer som producerar och bekräftar kunskap. Till största delen tror jag nog att 

Andrée gjorde det han gjorde för sin egen skull. 
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Det framgår med all tydlighet att man alltid återvänder till kärnfrågan och det stora dilemmat 

– hur. Skinnarmo försöker framhäva och legitimera att han gör det han gör eftersom han vill 

influera andra människor, han vill visa på att ingenting är omöjligt. Han ser sig som inspiratör 

och motivatör och erkänner ärligt att han finner tillfredsställelse i att genomföra ett projekt så 

bra som möjligt. Han ser sig i viss mån som en civilisationskritiker som på sitt sätt ställer 

frågor om människans ”normala” tillvaro. 
 

 … Nio till fem-kneg är för riktiga tuffingar, det pallar inte jag.52 

 

På frågan om Skinnarmo kan anses vara låst av hjältebilden tycker jag inte att så är fallet. Låst 

är ett alltför kraftigt uttryck, begränsad kan nog passa som ett bättre uttryck.  Man kan se det 

som en smula orättvist eftersom Andrée inte får en chans att försvara sina handlingar och när 

Skinnarmo påstår det faktum att Andrée är ”fånge i sin egen myt”, glömmer han bort att, i viss 

mån, så nog är fallet även med honom själv. Det är ett ambivalent porträtt vi får av 

Skinnarmo, han är mycket kompetent inom sitt område, men är även han på sätt och vis 

fångad i sin myt. Bägge styrs de och blir begränsade av osynliga system, mot vilkas regler det 

är förbjudet att bryta. Man kan jämföra detta med modern idrott där utrustningen blir mer 

effektiv och ger ett bättre resultat, men de regler som en gång skapats står fast. Kraven man 

har på sig är liknande och de som ställer dessa likaså. Det är, i Skinnarmos fall, ett vågspel 

som måste genomföras för att tillfredsställa både allmänhet och medierna vilka sedan i sin tur 

påverkar de så viktiga sponsorerna. Kravet är enkelt och entydigt: Det måste vara intressant 

och spännande och inte minst, man får absolut inte misslyckas. 

 

Dock är begränsningen en begränsning öppen för viss modifikation, Skinnarmo blir inte 

hindrad från att utföra något, eller tvingad att utföra något han inte vill, eller på något sätt hårt 

begränsad i sin utveckling. Tvärtom kan man, enligt mig, se det som om Skinnarmo utvecklar 

denna hjältebild till något eget. Han tar den och använder den efter sina egna syften. Givetvis 

är han formad av bilder av forna tiders äventyrare och använder schabloner såsom bilden av 

den frostskäggige polarfararen stående med sin flagga vid målet, men Skinnarmo ser det ur ett 

annat perspektiv. Han ser det som ett jobb, ett projekt som aldrig slutförs och på vägen dit 

plockar han de smakrikaste russinen ur kakan. Han tar de delarna ur tankefiguren 

”vetenskapsmannen som hjälte” som passar hans ändamål bäst och omformulerar dem till 

något eget, till sina egen syften. Detta är något som jag tror Skinnarmo är mycket väl 

                                                 
52 Internet - Intervju på http://www.slitz.se, november 2003. 
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medveten om och han utvecklar sitt eget äventyrande genom att spela på den fascination som 

alltid har funnits för det okända. Dock är de krav som ställs på en hjälte likadana förr som nu. 

Att lyckas är något som ses som en självklarhet. Givetvis är Andrée även här undantaget som 

bekräftar regeln, men de omständigheter som kom fram, 33 år efter expeditionens avfärd, 

satte honom i ett annat ljus. Här pekades på de umbäranden männen utsattes för och hur de 

kämpade hjältemodigt för att överleva, och orsaken till varför de överhuvudtaget kom att 

hamna i denna situation sköts åt sidan för denna skildring av deras heroiska kamp för 

överlevnad. 

 

Skillnaderna mellan då och nu är, som i så många andra fall, stora och dessa kan tyckas vara 

fler än likheterna, i alla fall om man ser till den tekniska utrustning och säkerhetsaspekterna. 

Men så är nog ändå inte fallet. Skinnarmo och Andrée är som individer väldigt lika i många 

avseenden. Båda är lika envisa och är begåvade med ett väldigt stort självförtroende, och båda 

tar sig an och genomför uppgifter som vid första anblick kan synas som totalt ogenomförbara. 

Givetvis blir resultatet av de bägges ansträngningar högst varierande, men den grundläggande 

inställningen till äventyret är densamma. Bägge är lika notoriska kontrollfreak som vill ha 

insyn i hela processen från det ursprungliga fröet till idén fram till det faktiska 

genomförandet. Den stora skillnaden mellan Andrée och Skinnarmo ligger dock ändå i vilket 

uttalat syfte man har med sina respektive äventyr. 

 

Skinnarmo har ju, som tidigare nämnts, inga vetenskapliga aspekter på sina expeditioner, och 

istället för att kalla sig vetenskapsman kallar han sig äventyrare, eller officiellt – egen 

företagare med äventyr som sysselsättning. Han tar initiativet, planerar och genomför 

expeditionen. Av de drivkrafter som Frängsmyr räknar upp (nationalism, den rena 

äventyrslustan, handelspolitiska/ekonomiska skäl, kulturella skäl, privata syften och 

ideologiska skäl), vilka han även säger varierar från fall till fall, kanske de ideologiska skälen 

– människan mot naturen - och den rena äventyrslustan ligger närmast till hands för 

Skinnarmo. Istället för staten som finansiär finns här, i Skinnarmos fall, företag och andra 

intressenter som genom Skinnarmo vill göra sig ett namn, och istället för nationell ära kan 

man här istället skönja en sorts marknadsmässig ära eller individuell ära, i form av en 

kvalitetsbekräftelse över de egna produkternas pålitlighet och klass. De ekonomiska 

förväntningarna finns givetvis även med här i och med publiciteten. 
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Skillnaden mellan den mediala bilden av Andrées respektive Skinnarmos äventyrarroll är stor, 

men de mediala kontakterna var lika viktiga då som nu. I och med medierna etablerades en 

relation med allmänheten. I Andrées fall skapades en bild av den nationelle hjälten, Andrée 

var en stolt svensk som skulle erövra Arktis i sin mäktiga ballong och visa omvärlden vilka 

framgångsrika medborgare Sverige hade att visa upp. För Skinnarmo ligger inte ribban lika 

högt, det är inte nationalhelgonstatus som eftersträvas i det här fallet. Men syns man inte i 

medierna får man ingen finansiell uppbackning och det måste man ha för att fortsätta med vad 

man håller på med. Det sker på så sätt en sorts produktutveckling, där slutprodukten ska likna 

den gamla, men ändå inte vara densamma. 

 

Skinnarmo kommenterar Andrées relation med allmänheten och synen på att eventuellt ses på 

som en hjälte på detta sätt: 
 

Jag vet inte om det var det som drev han, men helt klart så var han ju lika stor som Britney 

Spears mer eller mindre, när han var ute på turné och berättade om det han skulle göra och om 

man ser till hur tidningarna haussade upp det här över hela världen så tror jag att han kände en 

viss glädje i det också.53 

 

Allmänheten fungerar nog på ungefär samma sätt då som nu och intresset för ämnet håller i 

sig. Skillnaden idag är bara att tillgången på information är så mycket större. Möjligheterna 

att följa en expedition skiljer sig markant. När Andrée gav sig iväg 1897 dröjde det upp emot 

två till tre år innan man hittade de flytbojar man skickat iväg. Ett undantagsfall i den enda 

brevduva som kom fram, vilken man råkade skjuta men lyckades hitta igen, två dagar efter 

Andrée gett sig av. Nu för tiden kan man följa expeditioner via Internet, dag för dag, med 

både ljud och bild. Allt är enklare att få ut till den stora massan och fler kan då tänkas få upp 

ögonen för fenomenet, vilket i sin tur ytterligare trissar upp kraven på att det man ser på och 

läser om ska vara intresseväckande och spännande 

 

Skinnarmo hävdar bestämt att det han sysslar med inte kan jämföras med det Andrée tog sig 

för. De två största skillnaderna, enligt honom, finns i riskfaktorerna och legitimerandet av det 

man sysslar med. Skinnarmos äventyrande är genomtänkt och ansvarstagande. Det som han 

ger sig av på är som han säger, ”betydligt bättre kalkylerat och säkerhetsmarginalen är ju 

skyhögt mycket högre”. Han behöver inte heller, enligt honom själv, legitimera det han 

                                                 
53 Intervju, Skinnarmo 030115. 
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sysslar med i vetenskapens namn, kort sagt – Skinnarmo anser sig själv ”friare” än Andrée. 

Visst är han begränsad av vissa av spelets regler, men det är en begränsning som passar hans 

syften och ändamål väl, och det viktigaste av allt - det är en begränsning som han kan leva, 

trivas och utvecklas med, både som privatperson och i yrkesrollen. 
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Bilaga. Historiska hållpunkter för utforskandet av 

Arktis54 

Här följer, för den intresserade, några historiska hållpunkter för det utforskande som skett av 

Arktis. Dessa får ses som en kort genomgång av de tillfällen då människan tagit sig an ett 

utforskande av denna isiga kontinent och inberäknar de tillfällen som jag anser speciellt 

intressanta för denna uppsats: 
 

330 f. Kr.  Pytheas, en grekisk sjöfarare från Marseille, når troligen fram till Island. 

 

983 Erik den Röde grundlägger en norsk koloni på Grönland. 

 

1553 Sir Hugh Willoughby och Chancellor (GB) ger sig ut för att leta efter Nordostpassagen. 

 

1576-1578 Martin Frobisher (GB)genomför tre resor för att leta efter Nordvästpassagen. 

 

1585-1587 John Davies (GB) genomför tre resor för att leta efter Nordvästpassagen. 

 

1594-1597 Willem Barents (Holland) deltar i tre resor för att leta efter Nordostpassagen. 

 

1607-1610 Henry Hudson (GB) genomför tre resor för att leta efter Nordvästpassagen. 

Upptäcker Hudsonbukten. 

 

1648 Kosacken Dezjnjov (Ryssland) seglar genom passagen mellan Sibirien och Alaska. 

 

1721 Prästen Hans Egede (Danmark och Norge) koloniserar Grönland och sprider evangeliet. 

 

1725-1742 Vitus Bering (Ryssland) och därefter den stora arktiska expeditionen upptäcker 

Berings sund och hela nordkusten av Sibirien. 

 

1758 Anton Rolandsson Martin, en svensk lärjunge till Linné, skickas av denne på en expedition 

till Svalbard. Den första svenska polarexpeditionen. 

 
1776-1779 Upptäcktsresande James Cook (GB) genomför sin tredje resa och söker förgäves 

förbindelsen mellan Atlanten och Stilla havet norr om Amerika. Utforskar trakterna kring 

Berings sund. 

 

                                                 
54 De fakta som ligger till grund för detta kapitel är till största del baserad på Imbert, Polarforskningens 
pionjärer. 
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1778 Cook (GB) utforskar Alaskakusten och Sibiriens nordostkust. 
 
1836-1837 Zoologen Sven Lovén från Lund besöker Svalbard och samlar bland annat prover på 

den marina faunan. 

 
1858 Otto Torell inleder de svenska polarfärderna med en expedition till Spetsbergen. Med sig 

har han en ung Adolf Erik Nordenskiöld, som här för första gången kommer i kontakt med 

polarforskningen. 

 

1861 Otto Torell leder den första större svenska expeditionen till Svalbard.  

 

1872 A E Nordenskiöld genomför den första svenska övervintrande expeditionen på Svalbard. 

 

1878-1880 Nordenskiöld utför den första genomfarten av Nordostpassagen med Vega.  

 

1882-1883 Första internationella polaråret. Sverige har en station på Kap Thordsen i Isfjorden på 

Svalbard. 

 

1888 Nansen (Norge) korsar Grönlands inlandsis från öster till väster. 

 

1891-1902 Peary (USA) utforskar norra delen av Grönland och Ellesmere-ön i ett försök att nå 

polen. 

 

1893-1896 Nansen driver med Fram tvärs över Ishavet. 

 

1896-1897 Salomon August Andrée, Nils Strindberg och Knut Frænkel försöker flyga med 

ballongen Örnen över Polarområdet, men omkommer på Vitön i oktober 1897. 

 

1903-1905 Amundsen (Norge), ombord på Gjøa, lyckas utföra den första genomfarten av 

Nordvästpassagen. 

 

1905-1906 Peary gör om sitt försök att nå polen. 

 

1906-1908 Erichsen (Danmark) utforskar hela nordostkusten av Grönland och visar på viktiga 

fel i Pearys kartor. 

 

1908-1909 Peary meddelar att han i april 1909 nått Nordpolen. Cook (USA) meddelar att han 

nått Nordpolen redan i april 1908.  
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1913-1915 Vilkitski (Ryssland), med Taimyr och Vaigatch, lyckas utföra den första genomfarten 

av Nordostpassagen från öst till väst. 

 

1913-1917 Macmillan (USA) utforskar de yttersta områdena i nordväst av den kanadensiska 

övärlden och visar att Crooker Land, upptäckt av Peary, inte existerar. 

 

1922-1924 Maud-expeditionen. Amundsen (Norge) driver över Ishavet. 

 

1926 Byrd (USA) tillkännagiver att han nått Nordpolen med flyg. Amundsen, Ellsworth och 

Nobile (Norge & USA) genomkorsar Ishavet från Spetsbergen till Alaska med luftskeppet 

Norge. 

 

1928 Nobile (Italien) når Nordpolen med luftskeppet Italia, men förolyckas på återvägen. 

 

1931 Wilkins (Australien) försöker gå under packisen med undervattensbåten Nautilus. 

 

1937-1938 Papanine (Sovjetunionen) skapar den första drivande stationen på Nordpolen. 

 

1950-1986 Ryssarna inrättar 27 drivande stationer enligt Papanines idé för att utforska Ishavet 

och studera dess klimat. 

 

1952-1960 Amerikanerna inrättar en forskningsstation på isön T3 som driver åtta år i Ishavet. 

 

1958 Den amerikanska ubåten Nautilus genomkorsar Ishavet, passerar under Nordpolen. 

 

1959 Den amerikanska ubåten Skate dyker upp till ytan på Nordpolen. 

 

1962 Den sovjetiska ubåten Leninski Komsomolets når Nordpolen. 

 

1968 Plaisted-expeditionen (USA) når polen på snöskoter. 

 

1971 Den brittiska ubåten Dreadnought når Nordpolen. 

 

1978 Japanen Uemura färdas sträckan Kap Columbia – Nordpolen ensam med hundsläde. 

 

1979 Dmitry Shparo (Sovjetunionen) och sex lagkamrater når polen efter en marsch på 1500 km 

utan vare sig hundar eller slädar. 

 

1980 Sverige genomför sin första stora expedition på decennier. Med isbrytaren Ymer 

genomkorsas vattnen norr om Svalbard. 
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1991 Den svenska isbrytaren Oden blir första icke atomdrivna fartyg på Nordpolen. 

  

1997 Det första mötet för varmluftsballonger på Nordpolen sker i april 1997 till minne av 

Andrées försök att flyga ballong över polartrakterna. Axel Madsen från ballongklubben Andrée i 

Gränna blir därigenom förste svensk som flyger ballong på Nordpolen 

 

Den första svenska Svalbardexpeditionen med enbart kulturvetenskapliga uppgifter genomförs 

100 år efter Andrées expedition. 

 

2000 Ola Skinnarmo blir i april detta år förste svensk att skida till nordpolen. 

 


