
Nordvestpassasjen gjennom et halvt årtusen – fra myte til turistrute 

Bård Kolltveit  

 

Da Roald Amundsen og resten av deltakerne i Gjøa-ekspedisjonen ankom Nome i Alaska sensommeren 
1906 hadde et skip for første gang fullført seilasen av Nordvestpassasjen fire hundre år etter de første 
søk etter en farbar sjøvei mellom Atlanterhavet og Stillehavet nord for Amerika.  

Det østlige innløpet til Nordvestpassasjen er Lancaster-sundet mellom Baffin og Devon Island lengst nord 
i Baffinbukta, som fører inn i et kongolomerat av større og mindre øyer. Tradisjonelt har drivis fra 
Beaufort-havet gjort det vanskelig å forsere seg gjennom dette farvannet, unntatt i issmeltingen 
halvannen måned fra sensommeren til tidlig på høsten, hvor øyene dessuten danner en barriere mot 
drivisen ig gir en isfri passasje langs lesiden av disse. 

Ettersom portugiserne og spanjolene kontrollererte de sørlige handelsrutene til Østen, var de 
nordeuropeiske nasjonene på jakt etter et nordlig alternativ. Først ute var John Cabot som etter oppdrag 
fra handelsfolk i Bristol la ut i 1497.  Etter å ha nådd og navngitt New Founde Land vendte han hjem – det 
samme gjorde sønnen Sebastian et tiår senere. 

Franskmannen Jacques Cartier dro i 1534  forbi Newfoundland og oppover St. Lawrence-elva og la 
dermed grunnlaget for det franske nærværet i Canada. 

Briten Richard Chancellor og nederlenderen Willem Barendz søkte i 1553 og 1596 etter en sjøvei nord for 
Sibir (Nordøstpassasjen). Chancellor registrerte og navnga Nordkapp, mens Barendz oppdaget en 
øygruppe med høye, spisse fjell som fikk navnet Spitsbergen. 

I 1576 reiste Martin Frobisher vestover på oppdrag fra dronning Elizabeth for å finne en 
Nordvestpassasje. I stredet mellom Labrador og Baffin Island – det senere Hudson-stredet – kom han 
over noen mineraler som han antok inneholdt gull. Flere store ekspedisjoner ble utrustet de neste årene, 
inntil det ble slått fast at mineralet var verdiløst kråkesølv. 

John Davis – også kjent for å ha oppdaget Falklandsøyene – ga navn til Davis-stredet mellom Grønland og 
Baffin Island, som han undersøkte i 1587. 

Henry Hudson var britisk, men påtok seg oppdrag både fra briter og nederlendere i jakten på en nordlig 
sjøvei til Østen. I 1607 dro han nordøstover til Spitsbergen, deretter sørover langs østkysten av Nord-
Amerika til elva som i dag bærer hans navn, men som også var en blindvei. Siste fremstøt førte ham 
gjennom Hudson-stredet inn i den store havbukta med samme navn. Her ble han offer for et mytteri fra 
mannskapet og overlatt til sin skjebne i en skipsbåt. 

Robert Bylot, en av mytteristene mot Hudson, fikk i 1615 oppdraget med å utruste en ny ekspedisjon 
mot Nordvestpassasjen, denne gang helt nord i Davis-stredet, hvor det ble registrert tre mulige passasjer 
videre mot vest – Smith-stredet, Jones-stredet og Lancaster-stredet. Farvannet er kjent som Baffin-
bukta, etter navigatøren på reisen, William Baffin. Han  skrev en så grundig reiserapport at den ble 
liggende ulest de neste to hundre år. Alle ekspedisjoner i mellomtiden konsentrerte seg om Hudson-
bukta. 



Kristian IV – den mest ekspansive av alle våre unionskonger, ønsket både å finne en Nordvestpassasje og 
å finne ut om Amerika var landfast med Grønland og dermed en del av det dansk-norske riket. I 1619 dro 
nordmannen Jens Munk av sted med to skip og 64 mann. Under overvintringen i Munkehavn på 
vestbredden av Hudson-bukta, som i dag heter Churchill og er en viktig eksporthavn for kanadisk korn, 
ble de angrepet av skjørbuk som tok livet av alle unntatt Munk og tre av mannskapet, som på mirakuløst 
vis klarte å vende tilbake med et av skipene. 

I 1725 fikk Vitus Bering, danskfødt, men i tjeneste hos tsar Peter den store, i oppdrag å dra østover tvers 
gjennom Sibir for å finne ut om Asia og Amerika var knyttet sammen, eller om de var skilt av et sund som 
ingen hadde sett, men var oppført på alle kart som Anian-stredet. Han døde i 1741 lengst øst i Sibier, 
etter å ha konstatert at kontinentene var atskilt av det senere Bering-stredet. 

Da det ble klart at Hudson-bukta var en blindvei, fulgte Alexander MacKenzie i 1780-årene elva som 
bærer hans navn og munner ut på nordkysten av Canada.  

I 1779 forsøkte James Cook å gå inn i Nordvestpassasjen fra vest men vendte om da han ble stanset av is 
i Bering-stredet. Han slo nøkternt fast at passasjen var uten kommersiell betydning. På denne tid var 
sjøveiene til Østen sør for Afrika og Amerika tilgjengelige for alle.  

Etter Napoleonskrigene mente John Barrow, Storbritannias marinesekretær, at landets store flåte bl.a. 
kunne brukes til å gjenoppta søket etter Nordvestpassasjen – også for å motvirke russisk ekspansjon 
østover fra Alaska, som tilhørte Russland. I 1818 dro John Ross i 1818 ut med to skip til det samme 
farvannet som William Baffin hadde undersøkt to hundre år tidligere. Han mente imidlertid at det ikke 
var noen farbar vei videre vestover og vendte tilbake, til protest fra sin nestkommanderende William 
Parry, som på en ny eksepdisjon året etter kunne slå fast at det var åpent farvann videre vestover. Han 
nådde langt vestover men ble stanset av isen og vendte hjem etter en overvintring. 

I 1829 gjorde John Ross et nytt fremstøt, denne gang med gin-produsenten Felix Booth som sponsor. 
Ekspedisjonsskipet, en hjulbåt, havarerte, og først fire år senere, i 1833, vendte ekspedisjonen tilbake, og 
beviste dermed at det var mulig å overleve så lang tid i Arktis.  Hans nevø, James Clark Ross, var blant 
deltakerne og i 1831 nådde han den magnetiske nordpol.  

Med disse og flere andre reiser i området hadde britene stort sett kartlagt Nordvestpassasjen. Ledet av 
Sir John Franklin la HMS Erebus og Terror, de beste og sterkeste skip bygd for polare farvann, ut fra 
Themsen 19 mai 1845 med 129 mann. En gang for alle skulle sjøveien til Østen nord for Amerika erobres. 

Franklin-ekspedisjonens skjebne er blant de store tragediene i polarhistorien. Etter at man ikke hadde 
fått noen signaler ble de første leteekspedisjonene sendt ut i 1848. Tre graver på øya Beechey Island i 
Lancaster-sundet fortalte at ekspedisjonen hadde overvintret her fra 1845 til 1846, men deretter 
forsvant alle spor. I årene som fulgte ble ekspedisjon etter ekspedisjon utrustet med det ene mål å finne 
ut  hva som var skjedd med Franklin, besetningen og skipene. To skip, ledet av henholdsvis Robert 
McClure og Richard Collinson,, dro i 1850 og 1851 østover fra Bering-stredet for om mulig å treffe 
overlevende fra den siden. Collinson vendte tilbake med uforrettet sak, mens McClure måtte forlate sitt 
skip i isen, hvor han ble møtt av og dro videre med letemannskaper som kom østfra. Han ble dermed den 
første som hadde tilbakelagt hele passasjen, om enn ikke på én kjøl. 

 En både morsom og noe pinlig episode oppsto da admiral Belcher i 1854 anså HMS  Resolute for tapt og 
forlot skipet i isen. Da isen smeltet kom skipet løs, ble berget av en amerikansk hvalfanger, reparert og 



tilbakelevert fra USA til Storbritannia. Da Resolute ble opphogd i 1878 sørget dronning Victoria for at en 
del av skipstømmeret ble til et gedigent skrivebord som hun forærte den amerikanske president, og som 
senere fikk plass i det Ovale rom i det Hvite Hus. 

John Rae, ansatt i handelskompaniet Hudson’s Bay Company, traff 1856 lokale inuiter med diverse utstyr 
som utvilsomt stammet fra Franklin-ekspedisjonen. De kunne fortelle om hvite menn som hadde 
omkommet. Den offisielle letingen etter ekspedisjonen ble dermed avsluttet, men Sir Johns hustru, Jane 
Franklin, var ikke tilfreds og fortsatte søket i egen regi. I 1859 – 14 år etter at Franklin-ekspedisjonen la ut 
-  ble en papirlapp datert i mai 1847 og april 1848 funnet i en varde på King Wiiliam-øya. Ifølge lappen 
hadde ble skipene forlatt etter å ha ligget innefrosset i to år.  Franklin, ni offiserer og 15 av mannskapet 
var døde, og de overlevende ville ta seg fram over land mot sør. Ved å følge dette sporet kom 
letemannskapene over flere lik. Papirlappen er den eneste kjente skriftlige opplysningen om 
ekspedisjonens tragiske skjebne. 

Med de mange leteekspedisjonene var Nordvestpassasjen i realieten kjent og fastlagt, men ennå ikke 
gjennomseilt. John Millais maleri ”The Northwest Passage” fra 1874 bar  undertittelen ”It might be done, 
and Britain should do it”, men  med et par mindre forsøk kom det ikke flere fremstøt fra britisk side. 

En reproduksjon av maleriet henger i Uranienborg, Roald Amundsens hjem på Svartskog. Anundsen var 
født i Østfold i 1872, og helt fra barnsben var han besatt av tanken på å bli polarforsker, med sjansen til å 
bli den første til å seile gjennom hele Nordvestpassasjen som sitt første store mål. I 1901 kjøpte han jakta 
Gjøa,  bygd i Rosendal i 1872, og oppkalt etter kona til den første eieren, Asbjørn Sekse fra Hardanger. 

For å unngå å bli stoppet av kreditorene forlot Gjøa med  Amundsen og et mannskap på seks mann i all 
stillhet Oslo natten til 15. juni 1903. Etter et par dramatiske episoder, bl. a. en brann i maskinen og da 
Gjøa gikk på grunn og først kom videre etter at mye dekkslast var kastet over bord, tok ekspedisjonen 
vinterkvarter 9. september på sørøsthjørnet av King William-øya. Stedet heter i dag  Gjoa Haven. Her ble 
de værende til august 1905. I mellomtiden ble posisjonen for den magnetiske nordpol justert, et 
omfattende etnografisk materiale fra netsilik-inuitene ble samlet inn og senere gitt til Etnografisk 
Museum i Oslo, mens kunnskap om de innfødtes levesett ble av stor verdi for senere ekspedisjoner i 
polare farvann. 

En  siste overvintring fra 1905 til 1906 fant sted på King Point ved munningen av MacKenzie-elva. 
Amundsen foretok en sledereise til Eagle City hvor han telegraferte at den hittil ukjente delen av 
passasjen var vellykket gjennomført. Gustav Juel Wiik, den yngste av deltakerne, døde etter et akutt 
mageonde under overvintringen på King Point  hvor han ble gravlagt. Havet har erodert graven, men 
stedet er fortsatt markert med et trekors som bærer navn og dødsår. 

Etter ankomst 31. august 1906 dro Amundsen straks videre fra  Nome i Alaska på en omfattende 
foredragsturné. Gjøa fortsatte til San Francisco, hvor hun stod på land i Golden Gate Park fra 1908 til 
1972 da hun ble fraktet tilbake til Oslo.  Etter nye 40 år i friluft fikk Gjøa i 2015 permanent plass i et hus 
ved siden av Frammuseet på Bygdøynes. 

I 1940, 44 år etter Gjøa, fant den neste gjennomseilingen av Nordvestpassasjen sted, også denne gang 
under kommando av en østfolding, Henry A. Larsen, fører av Royal Canadian Mounted Police’s 
inspeksjons- og forsyningsfartøy St. Roch. Reisen gikk fra Vancouver til Halifax fra 1940 til 1942, med 
retur til Vancouver to år senere – første gang passeringen ble gjort i løpet av én sesong. Henry Larsen 



avanserte etter hvert til en toppstilling i det kanadiske ridende politi. En av den kanadiske kystvaktens 
isbrytere er oppkalt etter ham, og St. Roch står i dag utstilt i et eget hus i sjøfartsmuseet i Vancouver. 

Bortsett fra en forsøksreise i 1969 med det isforsterkede tankskipet Manhattan som et mulig alternativ 
til en rørledning for å transportere olje fra Prudhou Bay i Alaska – et alternativ som heldigvis aldri ble 
videreført – har den senere kommersielle bruken av Nordvestpassasjen begrenset seg til reiser turister. 
Den første fant sted i 1984 med Lindblad Explorer, som senere har fått følge av flere liknende skip. Selv 
har jeg hatt tre reiser gjennom Nordvestpassasjen, i 1992, 2009 og 2012.  Mens det i 1992 trengtes en 
hel uke for å forsere 1,7 meter tykk drivis, ble det samme, nå isfrie farvannet de neste gangene 
tilbakelagt på halvannet døgn. Det sier også sitt at mens reisen i 1992 foregikk med Frontier Spirit, 
spesialbygd for navigasjon i polare farvann og med assistanse av to isbryere, skjedde turen tjue år senere 
med ”leilighetsskipet” The World uten isbryterhjelp. Med de klimatiske forandringene har også 
Nordvestpassasjen endret karakter fra myteomspunnet sjøvei til turistrute. 

 

 


