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Kuldabeltið syðra 
 

Suðurskautslandið fannst síðast af öllum heimsálfunum vegna þess að það er svo 

órafjarri öllum mannabyggðum auk þess að vera umkringt víðáttumiklum hafís svo 

siglingar að landi voru vart hugsanlegar á fyrri tímum. Það var ekki fyrr en á 5. áratug 

19. aldar að menn áttuðu sig á að þarna væri um meginland að ræða. 

 

 

James Cook sigldi í raun umhverfis Suðurskautslandið á árunum 1772-1775 í þremur 

leiðöngrum. Í miðferðinni, árið 1774 sigldi hann fyrstur manna suður fyrir 

heimskautsbauginn syðri en komst þó aldrei í sjónmál við landið því að hafísinn 

umhverfis það er svo víðáttumikill.  

 

Breski selfangarinn James Weddell sigldi árið 1823 

sunnar en nokkrum manni á undan honum hafði 

auðnast. Hann var þá kominn inn í innhaf sem við hann 

er kennt og kallað Weddellhaf. Ein tegund sela er 

einnig kennd við hann, Weddellselur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leiðangrar Cook um heiminn James Cook 

James Weddell 

Weddellselir Öndunarop með weddellselum 
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Hálfri öld seinna fóru menn að gefa Suðurskautslandinu gaum. Að hvatningu alheims 

landafræðiráðstefnu fóru menn að skipuleggja leiðangra til þessa nýfundna 

meginlands einkum Belgar, Englendingar og Þjóðverjar. 

 

 

 

 

Belginn Adrien de Gerlache fór fyrir fyrsta 

alþjólega vísindaleiðangrinum að Suður-

skautslandinu. Með honum voru m.a. Roald 

Amundsen og Frederick Cook, sem seinna hélt 

því fram að hann hefði fyrstur komið á 

norðurskautið.  

 

  

 

 

 

Amundsen notaði hundasleða 

í leiðangri sínum 1912 og 

náði suðurskautinu við 

fimmta mann þann 14. 

desember það ár. Þeir komust 

allir heilir á húfi til baka.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Adrien de Gerlache 

Roald Amundsen 
Frederick Cook 

Amundsen og hundasleðinn 
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Keppinautur Amundsen, Robert Scott, sem var einnig við fimmta mann, komst á 

suðurskautið 18. janúar 1913. Þeir drógu sleða sína sjálfir. Enginn þeirra komst lífs af 

úr ferðinni. 

 

  

 

 

 

 

Robert Scott Scott og félagar. 

Úr dagbók Scott sem fannst í tjaldinu þar sem hann og félagar hans fundust látnir. 
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Írinn Ernest Shackleton ætlaði árið 1914 að ferðast þvert yfir Suðurskautslandið. Skip 

hans “Endurance” sökk 1915 áður en hann komst að landi en samt varð ferð hans sú 

lengsta í sögu pólsvæðanna eftir hrakninga um Weddellhaf. Þeim var öllum bjargað 

25. ágúst 1916, ári eftir að skipið sökk, eftir mikil ævintýri. 

 

 

Ýmsir hafa orðið til þess að ganga þvert yfir Suðurskautslandið. Þeirra á meðal eru 

Ingþór Bjarnason, Ólafur Örn Haraldsson og Haraldur Örn Ólafsson sem gengu 

saman á suðurskautið á nýársdag 2006 og er sá síðastnefndi eini Íslendingurinn sem 

hefur gengið á bæði heimskautin. Vilborg Arna Gissurardóttir gekk á suðurskautið 

ein síns liðs um áramótin 2012-13 án utanaðkomandi hjálpar eina íslenska konan sem 

afrekað hefur það. 

 
 

Endurance - skipið sem Ernest Shackleton 
notaði til ferða sinna. 

Ernest Shackleton 

Ingþór Bjarnason 

Ólafur Örn Haraldsson 

Vilborg Arna Gissurardóttir Haraldur Örn Ólafsson 


