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En uvurderlig kaffebordbok for 
den som blir mo i nikkersen av 
å se barske menn spenne bryst-
muskelen midt i det store 
isødet. Skjønt isøde og isøde, 
det er påfallende hvordan 
polarhelten, enten han het 
Nansen, Amundsen eller Sver-
drup, iscenesatte seg selv og 

sin samtid på de mest spekta-
kulære måter. De ikoniske bil-
dene av Roald Amundsen er for 
eksempel tatt av den kjente 
fotodokumentaristen Anders 
Beer Wilse, mot en bunn-
frossen Bunnefjord. Tre år 
senere fulgte bildene med 
nyheten om at Amundsen 
hadde nådd Sydpolen. Fridtjof 
Nansen og Hjalmar Andersen 
ble studiofotografert i Oslo 
med sleder og ski etter hjem-
komsten, og de såkalte «kabi-
nettkortene» var datidas fot-
ballkort, heltebilder spredt i 
stort omfang. Nasjonalbiblio-

teket står bak boken, hvis 
største verdi ikke bare er isce-
settelsen, men også de mange 
autentiske bildene fra polarek-
spedisjonene. Fotografi gene-
relt ble i tillegg til de mange 
bokutgivelsene og avisoppsla-
gene de viktigste brikkene i 
måten polarnasjonen ble bygd. 
Bokomslag, reklameplakater, 
kart og annen visuell doku-
mentasjon av polarheltenes 
status, er sentrale brikker i vår 
visuelle kulturhistorie.
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I polaråret 2011 har vi fått en 
rekke bøker/biografier om 
Fridtjof Nansen og Roald 
Amundsen. Tom Bloch-Nak-
kerud velger å trekke fram 
Eivind Astrup. Polarforsker, er 
navnet han har fått, og i den 
store sammenhengen er det en 
fascinerende og viktig historie 
om en mann som tok sitt liv 
som 24-åring. Da var han alle-
rede på størrelse med Nansen 

i popularitet, etter å ha krysset 
Grønlandsisen sammen med 
amerikaneren Robert E. 
Peary, samt kartlagt Melville-
bukta. Astrup var en pioner på 
mange områder, som gjennom 
den åpne kontakten med inuit-
tene, beskrevet i «Blandt 
Nordpolens naboer». Det var 
også Astrup som knakk koden 
med å bruke ski og hunder 
samtidig. Bloch-Nakkerud har 
fint fått fram historien om 
Astrup, hans popularitet som 
foredragsholder og hvordan 
han var forut for sin tid som 
vitenskapelig anlagt opp-
dager. Han belyser også mys-

tikken bak selvmordet under 
en skitur fra Hjerkinn i 1895. 
Motløshet over sviktende helse 
etter å ha pådratt seg tyfus av 
bedervet pemmikan, synes å 
være nærliggende. Men, slår 
forfatteren fast, Astrup var en 
mann av sin tid. Dermed 
tegner han et sammensatt por-
trett av et mann på terskelen 
til en udiskutabel, lysende 
framtid, men som skulle havne 
i skyggen av de som kom etter 
ham.
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Når mennene får sin biografi, 
hvorfor ikke også skipet som 
har spilt størst rolle i bragdene 
som står igjen etter Fridtjof 
Nansen og Roald Amundsen i 
jubileumsåret. Borch Sannes 
(1944 – 2007) skrev flere bøker 
om maritime storheter, blant 
annet Colin Archer og konge-
skipet «Norge». I denne 
skriver han levende om 

«Fram»s opprinnelse, dens 
ferd og ikke minst mannskap. 
Gjennom å tegne historien om 
dette polarskipet tegner han 
også historien om Nansen og 
Amundsen, og Otto Sverdrup. 
Slik kan denne boken leses som 
en innføring i noen av de mest 
sentrale ekspedisjonene, og 
med gjennomgåtte tekster av 
polarhistorikeren Susan Barr 
følger vi oppdagelsestrang, 
storpolitikk og menneskelige 
skjebner sett gjennom 
«øynene» på «Fram». Godt 
bildetilfang og en utførlig 

beskrivelse av skipets tilbli-
velse, byggeprosess og beva-
ring løfter boken. I tillegg har 
Borch Sannes lagt vekt på pas-
sasjer fra tidligere bøker og 
fortellinger fra personer som 
var med på ferdene, men som i 
kraft av å være mannskap og 
deltakere ikke har fått navnet 
sitt like godt bevart for etter-
tida. Slik blir dette også histo-
rien om de ukjente polfarerne.
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Et apropos til bøker om for 
lengst avdøde polarhelter, eller 
av birkenløpere som går til 
polene. Marit Figenschau har 
hatt flere samfunnsverv, men da 
hun fikk kreft med flere kompli-
serende diagnoser, satte hun seg 
nesten uoppnåelige mål. Ett av 
dem ble Sydpolen, og boken 
handler om erkjennelsen av at 
andre ting betyr mer enn å nå 
det mest ekstreme målet du kan 
sette seg. En tankefull bok om å 
være på tur, om å nå verdens 
ytterpunkter. Det handler om at 
heltene i dag finnes andre steder 

enn i skiløypa mot Sydpolen.
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