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Ballongfärden, med de tre delta-
garna Salomon August Andrée, Knut
Fraenkel och Nils Strindberg, startade
den 11 juli 1897 och man tvingades
nödlanda på polarisen tre dagar senare.
Därefter vidtog en isvandring som på-
gick till 5 oktober då man landsteg på
Vitön.

Andrée förde en utförlig dagbok vars
sista sidor dock är skadade så att texten
delvis är oläslig. Minnesanteckningar
skrevs även av Fraenkel och Strindberg.
Dagboksanteckningarna och studier av
resterna av deras sista läger avslöjar en
del omständigheter som bör rymmas
inom en dödsorsaksteori för att den ska
kunna betraktas som trovärdig. 

Förutsättningar
• Strindberg dog före de andra. Han

var nödtorftigt begravd 30 meter från lä-
gerplatsen, dock utan svepning, kors,
flagga eller annan minnesvård. Han var
iklädd byxor och väst men jacka och

personliga tillhörigheter var tillvaratag-
na.

• Kvarlevorna av Andrée och Fraen-
kel hittades intill varandra i resterna av
det medförda tältet, men låg inte i grup-
pens gemensamma sovsäck. Fraenkel
var iklädd mössa. Vid hans kranium
återfanns ett par solglasögon.

• Isvandringen varade i nästan tre
månader, landstigning på Vitön skedde
ett par dagar innan de mötte döden.
Vandringen över packisen hade period-
vis varit utomordentligt ansträngande,
men ingenting tyder på att de tre ska ha
varit döende vid ankomsten till Vitön.

• I dagböckerna omnämns följande
sjukdomssymtom: Återkommande diar-
réer (samtliga), en period med förstopp-
ning (Andrée), buksmärtor, rinnande
näsor (samtliga), muskelkramp (Fraen-
kel), snöblindhet i början av isvandring-
en (Fraenkel), uttalad muskeltrötthet
(Fraenkel och i viss mån Strindberg).
Mot slutet av isvandringen saknas be-
skrivningar av sjukdomssymtom.

• Dagboksanteckningarna upphör
omkring den 7 oktober och döden har av
allt att döma inträffat strax därefter. I
de sista fragmentariska sidorna av
Andrées dagbok finns inga omnämnan-
den om sjukdom, död, olycka, för-

virring eller andra ledtrådar till döds-
orsaken. Där beskrivs naturobserva-
tioner, rekognoscering, väder, namn-
givning av landstigningsplatsen med
mera. Stilen är läslig, inga felstavningar
eller andra tecken på gravt påverkad
mental förmåga finns.

• Förutsatt att alla dog av samma or-
sak var dödsförloppet uppenbarligen
tillräckligt utdraget för att en deltagare
skulle hinna bli nödtorftigt begravd
men samtidigt så snabbt att inga dag-
boksanteckningar om den förstes död
hann eller kunde utföras.

• Intill Andrées kropp återfanns ett
gevär, oklart om det var laddat eller ej.
Inga rapporter finns om kulhål eller an-
nan skada på kropparna eller klädes-
plaggen, undantaget en mindre reva i
Strindbergs jacka.

• I lägret fanns mat i stora mängder,
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Sammanfattat

• Dödsorsaken för de tre delta-
garna i 1897 års ballongfärd
mot nordpolen har aldrig fast-
ställts.

• Under årens lopp har ett antal
teorier framkastats (A-vita-
minförgiftning, ihjälfrysning,
kolmonoxidförgiftning, själv-
mord, skörbjugg, trikinos, ut-
torkning m fl), men ingen av
dessa har varit helt invänd-
ningsfri.

• Någon egentlig obduktion av
kropparna utfördes aldrig i
samband med att deras sista
läger hittades på Vitön nord-
ost om Spetsbergen 1930.
Kvarlevorna kremerades efter
ankomsten till Sverige. Övriga
föremål förvaras på Andrée-
museet i Gränna.

• Här framförs ytterligare tre
dödsorsaksteorier, av vilka
förgiftning med botulinum-
toxin framstår som mer san-
nolik än övriga teorier.

Fraenkel och Strindberg vid skjuten isbjörn, troligen den 19 juli. Andrée som fotograf.
Bilden från Andréemuseet/SSAG, Andréemuseets bildarkiv, Gränna.



både rått kött och konserver. Kött och
späck från säl, valross och isbjörn som
hade skjutits under isvandringen med-
fördes på de medhavda slädarna. 

• Primusköket, en flaska, en mugg
och en tallrik med matrester återfanns
i tältet. Köket var funktionsdugligt
och innehöll vid fyndet tre fjärdedels
liter fotogen. Ventilen var stängd. Inga
rester av en eldstad sågs någonstans i
lägret.

• Trikiner har senare påvisats i rester
av isbjörnskött som tagits till vara från
fyndplatsen.

• Expeditionen medförde »kok-
sprit», opium och morfin.

Teorier om dödsorsaken
– gamla och nya
Trikinos: Teori framförd på 1950-

talet av den danske läkaren Tryde,
som skrev en hel bok på detta tema.
Att trikiner upptäckts i rester av is-
björnskött som tagits till vara från
fyndplatsen var hans främsta argu-
ment. Vissa ospecifika sjukdomssym-
tom som omtalas i dagböckerna stäm-
mer med trikinos (diarréer, obstipa-
tion, muskelvärk – dock övergående).
Andra förväntade symtom saknas
(feberperioder, ögonlocksödem, kon-
junktivala blödningar, ihållande mus-
kelsmärtor, pneumonit). Om letalt för-

löpande myokardit tillstöter inträffar
det vanligen mellan fyra och åtta
veckor efter intaget av trikiner. Även
obehandlad trikinos är vanligen inte
dödlig. Det är mycket osannolikt att
tre personer dör i stort sett samtidigt
av denna infektion. Nansen och andra
polarfarare klarade sig bra i denna
region trots upprepat intag av is-
björnskött.

Värdering: Möjlig orsak till vissa
sjukdomssymtom men mycket osanno-
lik dödsorsak.

Skörbjugg: Välkänd dödsorsak
bland äldre tiders sjöfarare som levde
på C-vitaminfattig kost. Tre månader är
dock för kort tid för att utveckla livsho-
tande symtom. Tillgång till C-vitamin-
innehållande födoämnen som färskt
kött och alger fanns hela tiden. Inga ty-
piska symtom finns beskrivna i dag-
böckerna. Inga lossnade tänder kunde
iakttas på kranierna. 

Värdering: Utesluten dödsorsak.

A-vitaminf örgiftning: Av dag-
böckerna framgår att man avstod från
att äta den A-vitaminrika isbjörns-
levern. Inga typiska symtom såsom svår
huvudvärk, fjällande hud, håravfall,
ödem och blödningsbenägenhet be-
skrivs. Det är även osannolikt att denna

diagnos skulle kunna döda alla tre inom
en så kort tidsrymd.

Värdering:Utesluten dödsorsak.

Förgiftning med kolmonoxid
(CO): Enligt denna teori skulle det
medhavda primusköket ha varit källa
till CO-utsläpp. Det är dock osannolikt
att primusköket använts nattetid för
uppvärmning med tanke på hushåll-
ningsbehov med bränslet. Döden för
de två personerna i tältet inträffade
troligen dagtid eftersom kropparna
hittades utanför sovsäcken. En vaken
person märker symtom på CO-förgift-
ning och avbryter exponeringen. Det
slitna tältet bör ha varit otätt och väl-
ventilerat. Två primärt överlevande
som senare dör av sin kolmonoxidför-
giftning klarar inte av att utföra en be-
gravning. Fotogen fanns kvar i pri-
musköket och ventilen var stängd vil-
ket indikerar att det inte varit i bruk vid
dödstillfället. 

Värdering: Mycket osannolik döds-
orsak.

Blyförgiftning: Det är känt sedan ti-
digare att höga blyhalter i vävnader har
förekommit i arktiska sammanhang.
Två kroppar från avlidna medlemmar
av Franklinexpeditionen 1846 har åter-
funnits i välbevarat skick på Beechey
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▲Läger vid landningsplatsen, 14–21 juli. Unionsflaggan fäst vid gondolen, båten monteras. Troligen Strindberg som fotograf. Bilden från
Andréemuseet/SSAG, Andréemuseets bildarkiv, Gränna.
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Island i norra Kanada. Under 1980-talet
togs prov från dessa kroppar och bly-
halten analyserades i vävnadsbitar från
skelett, mjukdelar och hår. Nivåer på
110–228 ppm fastställdes i skelett. I en
nutida studie har normalvärden för bly i
fingernaglar uppmätts till cirka 5 ppm
[1]. Blyförgiftning har föreslagits som
en bidragande orsak till Franklinexpe-
ditionens undergång [2], dock finns av-
vikande åsikter [3].

Andrée liksom Franklin medförde
proviant förpackad i metallburkar som
förslutits med blysömmar. Det är känt
att denna typ av konservburk kan läcka
hälsofarliga mängder bly till burkinne-
hållet.

I de samlingar som finns bevarade på
Andréemuseet i Gränna återfanns 1979
tre stycken naglar i en vante. Analyser
av naglarnas blyinnehåll har nu utförts
med två olika tekniker.

I december 1997 utfördes en rönt-
genfluorescensanalys av ett 0,25 kva-
dratcentimeter stort område centralt
beläget på framsidan av en av nag-
larna. Man uppmätte där en halt av 60
ppm vilket är 10–20 gånger mer än
normalt, relaterat till nutida referens-
värden.

För att bekräfta detta fynd utfördes
i juni 1998 en ny analys med proton-
inducerad röntgenemission – PIXE
(Tekniska Högskolan i Lund) – där
man mätte blyhalten i tolv punkter be-
lägna på längsaxeln av ytterligare en
nagel. I detta fall togs proven på bak-
sidan av nageln för att i möjligaste
mån eliminera risken för att nageln
blivit kontaminerad av exogent bly.
Analysen visade förhöjda blyvärden
belägna i området 27–486 ppm (me-
dianvärde 65 ppm).

I en nutida svensk studie på långtids-
exponerade för bly fann man en halt i
fingerskelett på 55 ppm (kontrollgrup-
pen 3 ppm) [4]. I en annan studie hade
13 yrkesexponerade patienter skelett-
värden i området 26–410 ppm (kon-
trollpersoner 4–18 ppm) [5]. 

Symtom på kronisk blyförgiftning är
till en början smygande: trötthet, lyn-
nighet och initiativlöshet kan förekom-
ma. Vid ökad exponering tillkommer
ofta symtom från mag–tarmkanalen
med aptitlöshet, diffusa buksmärtor,
förstoppning eller diarré. Muskelsmär-
tor, ömmande leder och domningskäns-
la i benen är vanligt vid fortsatt blytill-
försel. Sedan tillstöter blykolik med
svåra attackvisa buksmärtor. Koordina-
tionsproblem, pareser, förvirring och
minnesstörningar vidtar. I slutstadiet
kan kramper och medvetslöshet tillstö-
ta.

Tillv äxthastigheten för fingernag-
lar är 0,5–1,2 mm/vecka. Expeditio-
nen varade i cirka 88 dagar, vilket ger
en förväntad nageltillväxt av 6–15

mm under denna period. Om man
antar att tillväxthastigheten ligger mitt
emellan dessa gränser kommer endast
de första 7 mätpunkterna från roten
räknat på den 20 mm långa nageln
att ha bildats under expeditionstiden.
Det högsta värdet på 486 ppm är be-
läget i mätpunkt 10 och faller däri-
genom definitivt utanför den aktuella
tidsramen och har – om värdet stäm-
mer – inträffat före expeditionens bör-
jan! 

Bland de sjukdomssymtom som om-
nämns i dagböckerna finns vissa ospe-
cifika symtom som är förenliga med
blyförgiftning men som också kan ha
flera andra orsaker. Eftersom blyför-
giftning stör de högre hjärnfunktioner-
na kan man spekulera i om expedi-
tionsdeltagarnas omdöme och förmåga
att fatta rationella beslut påverkats. I
dagboken finns dock inga uppenbara
tecken till mental funktionsnedsättning,
vilket vore att förvänta under de sista
dagarna av en dödligt förlöpande bly-
förgiftning.

Blyförgiftning enbart kan inte för-
klara de tre männens död inom loppet
av något–några dygn.

Värdering: Möjlig orsak till vissa
sjukdomssymtom, mycket osannolik
dödsorsak.

Metanolförgiftning: Koksprit med-
fördes och två spritdunkar hittades i
lägret. Det har hittills inte gått att klar-
lägga om spriten var metanolhaltig. En
möjlighet finns att de i okunnighet
druckit av kokspriten. Eftersom driv-
ved hade hittats var behovet av att spa-
ra på kokspriten reducerat. Vin och
vanlig sprit hade tagit slut vid ankoms-
ten till Vitön.

En snaps på 4–6 centiliter ren meta-
nol kan vara dödande. Förgiftningsför-
loppet utspelar sig inom ett till två dygn
med stor individuell variation.

Den synskada metanolförgiftning
kan ge gör det svårt att skriva dagbok.
Vid Strindbergs begravning förefaller
hans kamrater ha varit i dåligt skick.
Teorin förutsätter att kokspriten inne-
hållit en hög halt av metanol och att
samtliga vid i stort sett samma tillfälle
druckit en mängd minst motsvarande en
stor snaps.

Värdering: Möjlig dödsorsak med
låg sannolikhet.

Självmord: Inga avskedsbrev har
återfunnits. Inga indikationer på själv-
mordstankar finns någonstans i dag-
böckerna. Utvidgade eller kollektiva
självmord är extremt ovanliga. Person-
ligheter och tidsanda talar emot. Över-
levnadsinstinkten torde vara stark under
de rådande omständigheterna. Man kan
förvänta sig att begravningen av Strind-
berg skulle varit noggrannare genom-

förd om de två kvarvarande hade varit
kapabla till detta.

Värdering: Möjlig men osannolik
dödsorsak.

Uttorkning, r en hypotermi, ut-
mattning m m: Dessa tillstånd har ett
mer utdraget förlopp än vad omständig-
heterna kring dödsfallen indikerar.
Andrée och Fraenkel påträffades i tältet
men inte i sovsäcken där man kan för-
vänta sig att hitta personer som dött av
utmattning och nedkylning. Möjlighe-
ten att de båda samtidigt pågrund av
en terminal värmeupplevelse krupit ut
ur sovsäcken för att sedan dö förefaller
osannolik. Fraenkel var dessutom
iklädd mössa vid fyndet av hans kropp.
Bränsle i form av drivved och fotogen
fanns i riklig mängd. De kroppsan-
strängningar som behövde utföras på ön
torde varit lindrigare än under isvand-
ringen. Ingenting omnämns i dagböck-
ernas sista anteckningar om ett utmatt-
ningstillstånd.

Värdering: Osannolik dödsorsak.

Anfall av isbjörn: Möten med is-
björnar var regelbundna händelser. Ett
stort antal björnar sköts. Ammunitionen
var inte förbrukad vid tidpunkten för
dödsfallen.

Värdering: Kan på sin höjd förklara
Strindbergs död, inte de övrigas.

Botulism: Botulinumtoxin är det
mest potenta gift som existerar. Det kan
bildas av anaeroba bakterier (Clostridi-
um botulinum) i födoämnen som förva-
rats en tid. Kött från havslevande djur är
speciellt utsatt eftersom klostridierna
finns i bottenslam. Botulism är kraftigt
överrepresenterad i polarländerna bland
urbefolkningar eftersom dessa äter
traditionell mat (vanligen säl-, valross-
och valkött) som förvarats länge och
inte upphettats tillräckligt vid till-
lagningen [6-8]. Botulinumtoxin typ E
som dominerar i dessa regioner ger van-
ligen inte upphov till förruttnelsetecken
i födan.

Toxinet blockerar den neuromusku-
lära impulsöverföringen och orsakar
generell muskelparalys. Symtom upp-
träder vanligen 12–36 timmar efter
födointaget. Kortare latenstid indikerar
stor dos och allvarlig förgiftning. De
första symtomen är ofta diffusa – all-
män sjukdomskänsla, illamående,
svaghet, sluddrigt tal, yrsel, dimsyn,
ljuskänslighet, mydriasis, muntorrhet
och sväljningssvårigheter. Dubbelseen-
de och ptos är mera specifika symtom.
Symtombilden domineras sedan av en
nedåtstigande muskelparalys. And-
ningsinsufficiens kan i allvarliga fall
tillstöta 6–8 timmar efter symtomdebu-
ten.

Botulism är förenligt med att:
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• De tre männen dött inom loppet av
ett till två dygn, men inte samtidigt.

• Strindberg hunnit begravas men att
begravningen var »nödtorftig» efter-
som Andrée och Fraenkel var försvaga-
de av förgiftningssymtom.

• Dagboksanteckningar om Strind-
bergs död saknas eftersom synrubb-
ningar och muskelsvaghet omöjliggör
skrivande.

• Solglasögon hittades vid Fraenkels
kranium (ljuskänslighet är ett tidigt
symtom). Det är mindre troligt att sol-
glasögon normalt ska behövas den 7 ok-
tober på dessa breddgrader.

Sannolikheten för att botulinumbak-
terier kunnat växa till sig i det kött av säl
eller valross som expeditionen med-
förde på sina slädar vid ankomsten till
Vitön kan anses vara ganska stor. Den
säl (storkobbe) som sköts den 19 sep-
tember omnämns ånyo i dagboken tio
dagar senare då en isbjörn försökte stjä-
la den. Rester av denna säl påträffades i
lägret. En av och till krånglande kok-
apparat gjorde också att måltiderna inte
alltid kunde värmas på ett adekvat sätt. 

Denna dödsorsak kräver inga
osannolika händelser för att kunna in-
träffa och stämmer väl med kända fak-
torer.

Värdering:Sannolik dödsorsak.

Ny expedition
till V itön i sommar
Av de ovan nämnda dödsorsaksteori-

erna framstår förgiftning med botuli-
numtoxin som den troligaste. Så vitt
känt återstår inga organiska rester i
samlingarna i vilka detta toxin skulle
kunna påvisas med modern laboratorie-
teknik. En ny arkeologisk expedition
till fyndplatsen på Vitön planeras under
sommaren år 2000, möjligen kan då fler
indicier framkomma.

*
Ett stort tack riktas till intendent Hå-

kan Joriksson vid Andréemuseet i
Gränna för hans medverkan i utred-
ningsarbetet, liksom till Jan Pallon vid
tekniska högskolan i Lund där bly-
analyser utförts.
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Summary

The men on the Andrée expedition
probably died of botulism; new
hypothesis explains these mysterious
deaths 

Mark Personne 

Läkartidningen 2000; 97: 1427-32. 

The last camp of the three members of the
1897 Swedish Andrée balloon expedition to the
North Pole was found in Svalbard in 1930. The
human remains and the paraphernalia of the ex-
pedition including diaries were brought to Swe-
den and are presently housed in a museum. The
cause of the deaths has never been determined,
but several hypotheses have been put forward
over the years. Trichinosis, scurvy, and poiso-
ning by carbon-monoxide, vitamin-A or lead
are some of them. In this article it is argued that
botulism is a plausible explanation which is in
better accord with known facts. 
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