
En dag ble skuta overrasket av en fryktelig storm og måtte søke ut i åpent vann. De 

var redd isblokker skulle knuse skuta. De to samene var da inne på land og trente 

hundene. Skipet måtte bare forlate dem. Begge guttene var vant til å klare seg i hardt 

vær. De hadde sydd seg varme klær av skinn og begge gikk på ski. I tillegg hadde de 

stor kunnskap om vær, vind og snø. Savio og Must ble dermed de to første 

menneskene som overnattet ute i snøen i Antarktis. Begge guttene og hundene ble 

hentet i god behold da været ble bedre. 

19. november år 1900 kom de to sydpolfarerne Must og Savio seilende inn til havna i 

Kirkenes. Kaia var full av folk og flaggene vaiet fra hver en flaggstang. Da skipet 

klappet til kai ble det avfyrt salutter til ære for polfarerne. Det var mange som ikke 

hadde trodd de skulle få se dem igjen da de dro ut 2 år tidligere.

Carsten Borchgrevink ledet i 1898-1900 sydpolekspedisjonen Southern Cross til 

Antarktis. Med seg på skuta hadde han et mannskap på 31 personer. To av dem var 

Ole Johannes Must og Per Johan Savio.  De to unge samene fra Sør-Varanger var med 

som hundepassere.

1) På hvilket kontinent var ekspedisjonen?
2) Hva tror du grunnen var at de dro dit? 
3) Hvorfor overnattet guttene på land?
4) Hva var grunnen til at overnattingen utendørs gikk så bra?
5) Hva brakte gutten med seg hjem? 

Distrikslegen Wessel var førstemann som fikk treffe Savio og Must. Legen og hans 

bror hadde hjulpet dem med ekspedisjonen. Som takk hadde guttene med seg et 

pingvinegg i gave til legen. Han var en lidenskapelig eggsamler. På denne tiden var 

det lov å samle på egg. 

w
w

w
.sp

ireserien
.n

o



En dag ble skuta overrasket av en fryktelig storm og måtte søke ut i åpent 

vann. De var redd isblokker skulle knuse skuta. De to samene var da inne på 

land og trente hundene. Skipet måtte bare forlate dem. Begge guttene var 

vant til å klare seg i hardt vær. De hadde sydd seg varme klær av skinn og 

begge gikk på ski. I tillegg hadde de stor kunnskap om vær, vind og snø. 

Savio og Must ble dermed de to første menneskene som overnattet ute i 

snøen på kontinentet Antarktis. 

Begge guttene og hundene ble hentet i god behold da været ble bedre. 

Carsten Borchgrevink ledet i 1898-1900 sydpolekspedisjonen til Antarktis. 

Med seg på skuta hadde han et mannskap på 31 personer. To av dem var 

Ole Johannes Must og Per Johan Savio.  De to unge samene fra 

Sør-Varanger var med som hundepassere.

1) Hvor dro ekspedisjonen?

2) Hva tror du grunnen var at de dro dit? 

3) Hvorfor overnattet guttene på land?

4) Hva var grunnen til at overnattingen utendørs gikk så bra?
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En dag ble skuta overrasket av en fryktelig storm.

De to samene var på land og trente hundene. 

Skipet måtte bare forlate dem på land. 

Ole og Per hadde sydd seg varme klær av skinn.

I tillegg kunne de mye om vær, vind og snø. 

Savio og Must måtte overnatte ute i snøen.

De ble de første menneskene som overnattet ute i Antarktis. 

Begge guttene og hundene ble hentet i god behold da været ble bedre. 

For 122 år siden var det en ekspedisjon til Antarktis. 

Det var 31 personer med i skuta. 

To av dem var samene Ole Must og Per Savio.  

De to var med som hundepassere.

1) Hvor dro ekspedisjonen?

2) Hvorfor overnattet guttene på land?

3) Hva var grunnen til at overnattingen utendørs gikk så bra?
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