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Forord  
Arbeidet med denne masteroppgaven har vært en krevende prosess. Jeg vil derfor takke min 

veileder Ulrike Spring som hele tiden gitt gode råd og grundig veiledning gjennom disse 

årene. Jeg vil også sende en takk til arkivaren Anne de Malleray på A.E Nordenskiölds arkiv, 

Stockholm: Centrum för Vetenskapshistoria, Kungliga Vetenskapsakademien som har hjulpet 

meg med alt fra å finne arkivmateriale til å gi meg en innføring i hvordan kollektivtrafikken i 

Stockholm fungerer.  

Til slutt jeg vil også takke min samboer Silje Haugsten Ellefsen som har i denne tiden gitt 

meg utrolig mye støtte. Dette arbeidet hadde jeg aldri klart uten deg, med våre diskusjoner og 

din korrekturlesing.  Du har vært en stjerne som har navigert meg gjennom mørket.  
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Sammendrag  
Denne oppgaven omfatter en dybdestudie i Adolf Erik Nordenskiölds ekspedisjon gjennom 

Nordøstpassasjen i 1878-1880. Oppgaven belyser i hovedsak hvordan han klarte å seile 

gjennom Nordøstpassasjen, og identifiserer faktorene som gjorde ekspedisjonen til en suksess. 

Det å seile gjennom Nordøstpassasjen var en av tidenes største oppdagelser, men ferden var full 

av farer og risikoer. I denne oppgaven vil det komme frem at det ikke bare var en tilfeldighet at 

Nordenskiöld var den første til å nå dette målet. Faktorene som identifiseres er blant annet 

Nordenskiölds egne erfaringer, kunnskap, bakgrunn, forberedelser, isen, værforholdene og 

evne til å planlegge. Dette var en av hovedgrunnene til at ekspedisjonen nådde sitt mål. I tillegg 

vil oppgaven drøfte betydningen av Nordenskiölds fokus på psykisk og fysisk helse hos 

mannskapet, valg av mannskap og skip, samt kontakt med urbefolkningen.  

For å forstå Vega-ekspedisjonens suksess vil oppgaven redegjøre for flere andre 

polarekspedisjoner som foregikk med omtrent de samme forutsetningene, i samme tidsrom. 

Dette belyser eventuelle fordeler eller ulemper Nordenskiöld hadde. 
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Kapittel 1 – Introduksjon 
 

1.1 Innledning   
 

I denne oppgaven omfatter en dybdestudie i Adolf Erik Nordenskiölds ekspedisjon med Vega 

gjennom Nordøstpassasjen i 1878-1880. Formålet med oppgaven er å undersøke de ulike 

faktorene som til slutt ledet til Vega-ekspedisjonens suksess. Faktorene jeg kommer til å 

gjennomgå er blant annet Nordenskiöld sin opparbeidede erfaring før ekspedisjonen. Jeg vil 

med dette undersøke og redegjøre for hvordan han fikk den erfaringen han hadde, og se den i 

sammenheng med hvilke valg han tok både da planla og gjennomførte Vega-ekspedisjonen. 

Oppgaven vil også identifisere andre faktorer som kan sies å ha hatt en positiv effekt på 

ekspedisjonen gjennom Nordøstpassasjen, blant annet utvelgelsen av mannskapet og 

ekspedisjonsskipet, hvordan de arbeidet for å opprettholde fysisk og psykisk helse, kontakt med 

urbefolkningen, og ikke minst værforholdene under ekspedisjonsperioden. 

Jeg vil dermed gå igjennom disse faktorene for å forklare Vega-ekspedisjonens suksess. For å 

forstå de ulike faktorene, og deres betydning for ekspedisjonen ønsker jeg å trekke frem andre 

ekspedisjoner i arktiske områder som foregikk i tilsvarende tidsperiode. Dette vil bidra til å 

sette Vega-ekspedisjonen i en beskrivende kontekst, og vil også belyse situasjoner som kunne 

ha oppstått hvis ekspedisjonen hadde andre forutsetninger. Dette vil til sammen gi en helhetlig 

forståelse av hvorfor Vega-ekspedisjonen lyktes med å ta seg gjennom Nordøstpassasjen. 

 

1.2 Problemstilling  
 

Problemstillingen for denne oppgaven er følgende: 

Hvorfor klarte Nordenskiöld å seile gjennom Nordøstpassasjen? 

For å svare på dette spørsmålet vil jeg identifisere faktorene som førte til at Nordenskiölds ferd 

gjennom Nordøstpassasjen ble vellykket. Faktorene som utpeker seg som sentrale i denne 

sammenhengen er: 
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- Nordenskiölds lederegenskaper, bakgrunn, kunnskap om polarferder og forberedelser 

til ekspedisjonen gjennom Nordøstpassasjen. 

- Mannskapet på ekspedisjonen og skipet Vega. 

- Psykisk og fysisk helse gjennom ekspedisjonen. 

- Kontakten med urbefolkningen underveis. 

- Hadde ekspedisjonen flaks med vær og klima? 

Problemstillingen vil løses gjennom bruk av Nordenskiölds publiserte verk «Vegas Färd Kring 

Asien och Europa», og arkivmateriale fra A.E Nordenskiölds arkiv, Centrum för 

vetenskapshistoria, Kungl. Vetenskapsakademien. Dette materialet består i hovedsak av 

håndskrevne brev, loggbøker og dagbøker skrevet under, i forkant og i etterkant av selve 

ekspedisjonen. I tillegg vil jeg ta i bruk nyere sekundærlitteratur om polarekspedisjoner generelt 

og ekspedisjonen gjennom Nordøstpassasjen spesielt. 

Metoden kan derfor defineres som kvalitativ. Oppgaven representerer en dybdestudie i selve 

ekspedisjonen, og hvorfor den lyktes. I tillegg vil jeg benytte sammenligning som et metodisk 

hjelpemiddel. Jeg kommer til å redegjøre for flere andre sammenlignbare ekspedisjoner med 

tilsvarende utgangspunkt som Nordenskiölds Vega-ekspedisjon. Dette vil sette Nordenskiölds 

valg og forberedelser før og under ekspedisjonen i en lettfattelig kontekst. 

  

1.2 Polarhistorie  
 

Denne oppgaven vil ta for seg polarforskning og det er dermed viktig å fremlegge en definisjon 

på hva polarforskning er. Dette har, som mye annet innen humaniora, ikke et enkelt fasitsvar. 

Av de ulike definisjonene som finnes, har jeg valgt den av Urban Wråkberg:  

«Polarforskningens identitet framstår ytligt sett klart i det enkla kriteriet att det handler om en 

vetenskap som utförs under expeditioner til jordens polartrakter och intresserar sig för 

forhållandena där» (Wråkberg, 1999, s.11).  

Polarforskningen opplevde et slags gjennombrudd på 1800-tallet, da de faglige miljøene bak 

ulike geografiske tidsskrifter begynte å samarbeide. Dette ga grunnlag for et internasjonalt 

kunnskapsprosjekt. Dette samarbeidet gjorde det mulig å diskutere hvorvidt det var mulig å 

utforske nye steder. Verden hadde allerede blitt mindre og det utviklet seg til et kappløp om å 

kunne dekke de siste hullene. På 1800-tallet var det særlig områdene rundt Grønland, 
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Spitsbergen og Novaja Semlja som var aktuelle for utforskning (Wråkberg, 1999, s.11). Dette 

førte til at de forskjellige tidsskriftene begynte å lage teorier på hva som kunne eksistere på de 

nye landområdene og hvordan man kom seg dit.  

Polarforskningen var tidlig på 1800-tallet ikke et etablert vitenskapelig emne, slik som kjemi 

og medisin, som hadde en etablert identitet innenfor den tradisjonelle universitetsverdenen. 

Henholdsvis var det kun de geografiske tidsskriftene som skrev om polarforskningen. I Sverige 

derimot, var det annerledes. Det var en gammel tradisjon å oppmuntre og støtte vitenskapelig 

reisende som representerte Kungl, Vetenskapsakademien i Stockholm, og polarforskningen var 

noe svenskene satset på i en mye større grad enn resten av verden. Det som gjorde verden 

interessert i polarforskning var selvfølgelig de geografiske aspektene, men også muligheten for 

nye kolonier, økonomiske aspekter, militære aspekter og de allmenne interessene for noe 

«eksotisk» (Wråkberg, 1999, s.14). Interessen for den ville naturen var også med på å skape en 

interesse for polarforskningen.  

Disse komponentene samlet, skapte stor fasinasjon over hva polarfaget kunne tilby. På 1800-

tallet begynte tyske og engelske forskere å publisere polarvitenskapelige artikler i 

geografitidsskrift. Dette førte til at polarforskningen fikk en utvidet vitenskapelig leserkrets og 

polarforskningen fikk en egen vitenskapelig identitet. Spesielt har mye av interessen for 

polarforskning kommet fra August Petermann sine tidsskrift, som ble først publisert i 1855 

Petermanns Geographische Mitteilungen (Wråkberg, 1999, s.15). Hans tidsskrift publiserte 

artikler om ekspedisjoner som var ute i polarområder eller ekspedisjoner som kom tilbake. 

Disse tidsskriftene var med på å formidle nye oppdagelser som ble gjort i polarfeltet. Det var 

vesentlig for en forsker eller en ekspedisjonsleder å havne i Petermanns tidsskrift, og dette 

gjorde også Nordenskiöld. Etter polarekspedisjonen til Spitsbergen i 1868 ville hans 

Stockholmskorrespondent meddele mye av informasjonen de hadde oppnådd til Petermanns 

tidsskrift (Wråkberg, 1994, s.17).  Dette ble antageligvis gjort for at Nordenskiölds oppdagelser 

skulle bli anerkjent internasjonalt.  
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1.3 Primærkilder 
 

I denne oppgaven vil jeg arbeide mye med historiske kilder. Historiske kilder kan inkludere alle 

arter av observasjonsdata som historikeren bygger på i sin forskning. Kildene blir sett på som 

levninger fra menneskenes fortid og kan være alt fra produkter, redskaper eller spor av 

menneskelig aktivitet, boplasser, redskaper, våpen, innskrifter, dokumenter og statistikk (Bøe 

& Ekle, 1980, s.16). Primærkildene som brukes i denne oppgaven består hovedsakelig av bøker 

som Nordenskiöld selv har skrevet, og arkivmateriale fra A.E Nordenskiölds arkiv, Centrum 

för vetenskapshistoria, Kungl. Vetenskapsakademien. Boken til Nordenskiöld Vegas Färd 

kring Asien och Europa er en viktig kilde for denne masteroppgaven. Her får man mulighet til 

å se nærmere på hvordan Nordenskiöld selv omtalte ekspedisjonen.  

Det som er viktig når man arbeider med kilder som har opphav fra primærpersonen er å finne 

ut av om de er til å stole på. I arbeidet med denne oppgaven har jeg funnet få indikasjoner på at 

Nordenskiöld er en utroverdig kilde. Det han formidler virker riktig ut ifra hans standpunkt, 

men kan man faktisk stole på det? Det som har vært ekstremt viktig for polarekspedisjonene er 

det å ende opp med et godt omdømme etter en ekspedisjon. Dette var avgjørende, siden de 

kunne bruke ekspedisjonen som levebrød. Det var også viktig at framtidige ekspedisjoner med 

samme ekspedisjonsleder skulle virke troverdige og pålitelige, da de er avhengige av framtidige 

sponsorer. Dette kan i teorien bety at man velger å utelate noen situasjoner som kan skade 

ekspedisjonens omdømme. I ettertid har man ved flere anledninger sett at ekspedisjonslederen 

gir et annet uttrykk i sin dagbok, enn det som blir offentlig publisert. Hva kan være kritikkverdig 

med Nordenskiölds materiale?  

Adolf Erik Nordenskiöld fikk unektelig en heltestatus da han gjennomførte Vega-

ekspedisjonen. I ettertid brukte flere personer og organisasjoner i Sverige Nordenskiölds navn 

for å utgi polarforskning (Wråkberg, 2019, s.175). Dette viser at Nordenskiölds navn hadde høy 

kredibilitet.  

«As stated already, reports and popular accounts of his expeditions were written mainly by the 

scientists who had participated in them, while some accounts were written or edited by staff of 

the Royal Swedish Academy of Sciences but published under Nordenskiöld’s name. Anna 

Hierta-Retzius, close friend to Nordenskiöld, stated in 1920 in a candid handwritten note on the 

inside of the flyleaf of the bound volume of her husband Gustaf Retzius’ copy of the official 

account of the Vega-expedition, that the book had in fact been written by E. W. Dahlgren, head 

librarian of the Royal Swedish Academy of Sciences» (Wråkberg, 2019, s.175).  
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Dette tyder på at Nordenskiölds bok ikke var skrevet av han selv, men av E.W. Dahlgren. Boken 

til Nordenskiöld er fortsatt en viktig kilde, da den er basert på Nordenskiölds notater, men det 

blir enda viktigere å tenke kritisk til hva som kan stå der. Hva er det Nordenskiöld eller 

personene som skrev boken vil? De vil selvfølgelig selge ekspedisjonslederen og hans erfaring 

for alt det er verdt, slik at de kan sikre seg et økonomisk grunnlag for framtidige ekspedisjoner 

eller forskning.  

Jeg har som nevnt også vært hos A.E Nordenskiölds arkiv, Centrum för vetenskapshistoria, 

Kungl. Vetenskapsakademien. Her har jeg fått tilgang til alt fra loggbøker til brev som 

Nordenskiöld sendte og mottok, både før og etter Vega-ekspedisjonen. Dette materialet kan 

bidrar til å belyse Nordenskiölds kontaktnettverk. Nordenskiöld hadde kontakt med store deler 

av verdenen da han undersøkte mulighetene for å reise gjennom Nordøstpassasjen. På dette 

tidspunktet hadde han enda ikke vært i områdene rundt Beringstredet, og for å oppnå kunnskap 

om disse områdene valgte han å kontakte personer som hadde vært der. Disse brevene var blant 

annet mellom han selv og det marine departementet i USA. Her fikk han tilgang til detaljert 

kunnskap om isforholdene, og tidspunktene amerikanerne anså det som gunstig å reise 

gjennom.  

I Vegas loggbøker er det notert detaljerte skildringer dag for dag ombord skipet. Dette 

kildematerialet er viktig, for det kan gi et reelt bilde på hvordan forholdene ombord var. Disse 

kildene representerer også et viktig innblikk i hvordan Nordenskiöld opplevde ferden gjennom 

Nordøstpassasjen, og de kan inneholde informasjon som ikke har kommet med i boken hans. 

Det blir også viktig å benytte seg av sekundærlitteratur for å få et så nyansert bilde som mulig, 

da disse også kan ta for seg informasjon som ikke nødvendigvis kom med i boken.  

1.4 Sekundærlitteratur og forskningshistorie  
 

Et av problemene jeg har hatt gjennom denne masteroppgaven er å oppspore relevant 

sekundærlitteratur. Kildematerialet om Nordenskiölds ekspedisjon gjennom Nordøstpassasjen 

er relativt lite skrevet om i forhold til mange andre polarekspedisjoner. Dette har ført til at jeg 

har brukt mye av den samme litteraturen som omfatter Nordøstpassasjen og Nordenskiöld, 

ganske enkelt fordi det ikke finnes så mye mer.  

George Kish skrev North-east passage; Adolf Erik Nordenskiöld, his life and times i 1973, som 

er en biografi. Kish var professor på universitetet i Michigan og er kjent for sitt arbeid innenfor 
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geografi og kartografiens historie. Det som utmerker seg i historieskrivingen fra denne tiden 

har vært en overveldende fokusering på ekspedisjonslederen, og dette er også tilfellet i Kishs 

beretning om Nordenskiöld. Det settes ingen tvil på at Nordenskiöld var en viktig del av Vegas-

ekspedisjonens suksess, men han gjennomførte ikke ekspedisjonen alene. Denne måten å 

formidle historie på var vanligere på 1900-tallet enn det den er i dag. 

Dette gjelder også Henrik Ramsay som utga boken Nordenskiöld Sjöfararen i 1950. Dette er 

også en biografi. Ramsay, som var utdannet kjemiker, forteller i forordet i boken at hans morfar 

kjente Nordenskiöld, og at han vokste opp med fortellinger om utforskeren. Boken tar for seg 

Nordenskiölds liv og ekspedisjoner, i likhet med Kish, men han idoliserer Nordenskiöld i 

høyere grad. Dermed er det viktig å inkludere forskjellige vinklinger, og dette har jeg blant 

annet gjort ved hjelp av boken til Peter Holmberg. Holmberg var professor på det medisinske 

fakultetet på universitetet i Helsingfors.  Boken hans A.E. Nordenskiölds Expeditioner till Arktis 

1858-1883, utgitt i 2018, er også en biografi, men har blant annet et større fokus på mannskapet. 

Han har blant annet tatt med seg mannskapets meninger og dagbøker og viser med dette at de 

største beslutningene ble tatt i fellesskap, ikke kun av Nordenskiöld. Grunnen til denne 

forskjellen har opphav i at biografiene er skrevet i forskjellige perioder, der Kishs og Ramsays 

er fra 1900-tallet og Holmbergs er fra 2000-tallet.  

Dette er et eksempel på en endring i hvordan polarhistorien har blitt fremstilt gjennom tidene, 

og hvordan det har forekommet et skifte i historieskrivingen i moderne forskning. På generell 

basis ser man at fokuset tidligere har vært på lederen av ekspedisjonen, noe som har bidratt til 

uttrykket «polarhelt», som fortsatt brukes i populærvitenskapelige tekster i dag.  I senere tid har 

historikere rettet søkelyset mot helheten til ekspedisjonen, og ikke minst besetningen. For å 

illustrere dette ønsker jeg å trekke fram en artikkel som nylig ble publisert på NRK, der Fridtjof 

Nansen blir omtalt på en annen måte. Artikkelen er basert på direktør for Frammuseet Geir 

Kløvers forskning på Nansens og ekspedisjonsmedlemmenes dagbøker, og dette har skapt et 

annet bilde. I artikkelen blir han stilt følgende spørsmål: Hva slags ny kunnskap har overrasket 

deg mest i arbeidet med dagbøkene?  

«Det som skuffer meg mest etter å ha lest om Nansen siden eg var gut, er at dei nok ikkje var 

så godt førebudde som det vi skal ha det til og som vi har skrytt på oss i over 100 år» (Tunheim, 

2020).  

Det har vært vanskelig å oppspore andre dagbøker fra mannskapet til Vega, men dagboken til 

Sven Andersson, som var tømrer ombord på Vega dukket opp i 1908 (Holmberg, 2018, s.160). 
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Denne dagboken har sannsynligvis ikke fått like mye oppmerksomhet av tidligere 

historieskrivere. Det er først de siste årene, hvor man har hatt ekspedisjonens helhet i fokus, at 

den har blitt relevant.  

Jeg har også valgt å benytte meg mye av litteraturen til Urban Wråkberg, som er professor i 

nordområdestudier på Universitetet i Tromsø. Han er den som har skrevet mest om 

Nordenskiöld etter 2000-tallet.  

For å løse problemstillingen best mulig, og på grunn av mangelen på sekundærlitteratur har jeg 

også valgt å undersøke ekspedisjoner i Nordenskiölds samtid. Dette har jeg gjort for å skape et 

sammenlignende grunnlag med Nordenskiölds ekspedisjon. Selv om disse ekspedisjonene ikke 

direkte omtaler han, er det særdeles mange likheter i hvordan de planlagte ekspedisjoner til for 

eksempel Nordvestpassasjen. Det å sammenligne disse gir det et bedre utgangspunkt i 

identifikasjonen av de ulike faktorene som påvirker arktiske ekspedisjoner. Denne litteraturen 

er også mye nyere enn sekundærlitteraturen som handler om Nordenskiöld. Forfatterne av 

denne litteraturen inkluderer blant annet Larzer Ziff, Atle Næss og Susan Barr. Felles for disse 

forfatterne er at forskningsarbeidet deres ble utgitt på 2000-tallet. Dette fører til at de har et mer 

helhetlig fokus på ekspedisjonen og undersøker flere faktorer enn kun lederen av ekspedisjonen.  

Jeg har også i denne oppgaven satt av en del plass til Karl Weyprecht og Julius Payer sin 

ekspedisjon til havområdene i Sibir 1872-1874. Denne ekspedisjonen hadde på mange måter 

likt utgangspunkt som Nordenskiöld, og den som var nærmest hans egen ekspedisjon både i tid 

og geografi. Her har jeg lagt merke til en forskjell mellom de to skildringene: Payer er mer 

kritisk til sin egen ekspedisjon og forteller om ting de kunne ha gjort annerledes. Weyprecht 

derimot er mer opptatt av å fortelle at ekspedisjonen gikk som den gikk og det var ikke noe 

annerledes de kunne ha gjort.  

 

1.5 Ekspedisjonshistorie  
 

Mennesket har alltid hatt en interesse for å utforske og lære mer. Denne interessen har ført til 

at man har reist til områder som har vært sett på som utilgjengelige. Ekspedisjoner har hatt som 

oppgave å utforske ukjent territorium og har lagt grunnlaget for utviklingen av moderne 

imperier (Thomas, 2015, s.1). Det å utforske nye områder har ikke bare bakgrunn i 

imperialisme, men det er også et viktig forskningsbidrag. Tilgangen til nye områder legger ikke 
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bare grunnlaget for kolonier. Det legger også et grunnlag for utvikling. Handelsveier opprettes 

og kontakt med ukjente menneskegrupper etableres. Dette gjorde ekspedisjoner viktig for 

imperiene da de ønsket å finne nye metoder for å forbedre seg, tjene mer penger og ikke minst, 

oppnå nye landområder.  

Verdenen ble stadig mindre og etter at nye kontinenter ble oppdaget og utforsket ga dette 

inntrykket av at verdenen ikke ble større, men mindre. Dette førte til et slags kappløp mellom 

imperiene for å kartlegge de siste ukjente områdene. Den industrielle revolusjonen førte med 

seg en enorm utvikling for ekspedisjonene og med ny teknologi kunne de komme til nye steder. 

Ekspedisjonene hadde på 1800-tallet begynt å utforske alternative veier for å finne snarveier til 

de ulike kontinentene. Dette gjaldt særlig Nordvest- og Nordøstpassasjen. Dette førte med seg 

at «Polarhelten» ble et statussymbol. I ekspedisjonene fra det 20. og det 21. århundret dukker 

det opp et nytt begrep: mann mot natur, som blir løftet opp i det vide og det brede (Thomas, 

2015, s.13-14). Dette vil jeg påstå også gjelder ekspedisjonene i det 19. århundret. Mennene 

som frivillig utsatte seg for den ekstreme naturen som man kan finne i polare strøk, førte med 

seg en slags heltestatus og en enorm popularitet.  

«Physical hardship and preparedness to sacrifice oneself in the service 

of science or empire were always endemic features of the expeditionary 

journey and its construction of masculinity» (Thomas, 2015, s.14).  

Hvem var disse menneskene som ville ofre alt for vitenskap og imperiet? Polarlederen har lenge 

vært den personen som gjennom historien har fått mest ære og kredibilitet av ekspedisjonene. 

Det har nå først de siste årene vært et annet fokus enn kun på lederen. Polarlederen spiller 

selvfølgelig en viktig rolle for en vellykket ekspedisjon, men han er sjeldent alene. Ofte trenger 

man et godt utvalgt mannskap som sammen med polarlederen klarer å gjennomføre oppdraget. 

Dette er viktig å skille på, for polarlederen er et individ, men en ekspedisjon er et kollektiv av 

mennesker. Samarbeid er drømmen som forener ekspedisjonen, mens anomi (kaos) er et 

mareritt som ofte medfører ekspedisjonens ødeleggelse (Thomas, 2015, s.17). Derfor har det 

kommet et skille i hvordan man omtaler ekspedisjoner, ekspedisjonene er ikke en person – det 

er et flertall. Flertallet er essensielt i ekspedisjonen, for den bringer sammen et variert utvalg av 

ferdigheter og kunnskap (Thomas, 2015, s.17). Det har dermed blitt tidligere referert til 

ekspedisjoner som enkeltmenn og betydningen av fellesskapet har blitt nedvurdert.   

De som kalte seg oppdagere eller utforskere, var først kapteiner i marinen. Disse mennene ble 

først valgt ut for deres karriere i marinen (Craciun, 2015, s.28). Dette var særdeles vanlig når 
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det kom til ekspedisjoner til Nordvestpassasjen på tidlig 1800-tallet. Oppdagere eller utforskere 

ble en slags egen type mennesker på 1800-tallet. De hadde egne klubber, kostymer og 

profesjonelle organisasjoner. Det å være oppdager var på 1800-tallet ikke en egen disiplin, de 

ble heller ansett som forskere (Craciun, 2015, s.26). Det å være en oppdager var også synonymt 

med å ta risikoer. Tok man ingen risikoer var det vanlig at slike ekspedisjoner ble sett ned på. 

Et eksempel på dette er John Ross, som i 1818 reiste til Baffinbukta for å kartlegge områdene. 

Ferden endte med at de hadde gjort det de skulle og kartlagt de områdene de hadde planlagt å 

kartlegge, men ekspedisjonen ble fordømt da han kom tilbake fordi de ikke hadde risikert mer 

(Potter, 2016, s.8).  

Samme året reiste David Buchan og John Franklin til Nordvestpassasjen for å utforske. 

Ekspedisjonene deres ble fanget av is og skipene ble nesten ødelagt. De oppnådde ikke det de 

reiste ut for å gjøre, men ved hjemkomsten ble de hyllet som ekte helter innenfor polarfaget. 

Det ble tydelig at hvis man skulle utforske arktiske områder og unngikk farer, var det det samme 

som å ikke utforske i det hele tatt. Æren gikk til dem som tok risikoer uansett samme om de 

oppdaget noe nytt eller ikke (Potter, 2016, s.9). For at ekspedisjonene skulle hylles måtte de 

involvere tap og de måtte utføres frivillig. De må også tjenestegjøre for en nasjon eller i 

vitenskapens navn (Potter, 2016, s.13). Disse kriteriene var viktig for at en ekspedisjon og en 

ekspedisjonsleder skulle bli tatt seriøst.  

Det som ofte kan forbindes med polarferder og ekspedisjonsledere er at de får en heltestatus. 

Gjennom hele historien har man gjennom tidene fått ulike helter. De kan ha hatt bakgrunn i krig 

eller gjennomført andre store prestasjoner. Den arktiske villmarken har vært et godt sted for å 

tilegne seg en heltestatus. I den arktiske villmarken har mennesker blitt presset til sitt ytterste. 

Disse menneskene har vært igjennom mye som vanlige mennesker aldri ville utsatt seg for. Det 

å kjempe gjennom isen, bli utsatt for total isolasjon kombinert med farer og å være utenfor 

rekkevidde for hjelp. Dette var det nye grunnlaget for heroisme og kjendisstatus, og kunne 

oppnås gjennom polarekspedisjoner (Wråkberg, 2019, s.168). Det å få en slik status kunne bety 

at de ble mindre kritikkverdige i sin tid og har fått et slags «slør» over seg. Dette var vanlig for 

ekspedisjoner som anses som vellykkede og Nordenskiöld var ikke noe unntak.  
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1.6 Hvem var Adolf Erik Nordenskiöld?  
 

Adolf Erik Nordenskiöld ble født 18. november 1832 i Helsingfors. Hans far var Nils Gustaf 

Nordenskiöld (1792-1866) og hans mor var Sofia von Haartman (1808-1860) (Holmberg, 2018, 

s.21). Nordenskiöldfamilien kom opprinnelig fra Sverige, men emigrerte til Finland. Faren, Nils 

Gustaf, var utdannet innenfor mineralogi og han ble oppfattet som ekstremt dyktig. Han skulle 

også bli sjefen for Finlands gruveadministrasjon. Han ville ikke selv beregne seg som en 

byråkrat og han brukte heller mye av fritiden sin på jakt etter nye mineraler, enn å sitte på et 

kontor. Dette førte til at han brukte hver anledning han fikk til å reise. Han arvet familiens gård 

Frugård, som ble Adolf Eriks barndomshjem. Frugård hadde et godt bibliotek med mange 

forskjellige bøker. Nils Gustaf utvidet dette biblioteket og det var på et tidspunkt fylt opp med 

både bøker, mineraler og utstoppede dyr (Kish, 1973, s.13). Dette førte til at Adolf Erik vokste 

opp i omgivelser som omtrent kunne sammenlignes med et lite naturhistorisk museum.    

Adolf Erik ble tidlig i livet interessert i naturen, og hadde lignende ambisjoner som sin far. Han 

begynte på universitetet i Helsingfors i 1849 der han studerte kjemi, fysikk og mineralogi. I 

perioden Adolf Erik studerte var det et økende press for frihet som herjet i Europa. Helt siden 

Sverige hadde mistet Finland til Russland, hadde mye av adelen og eliten i Finland rette blikket 

tilbake mot Sverige. Dette var også en vanlig tanke hos studentene og en praksis Adolf Erik 

skulle bli en del av (Kish, 1973, s.18). Adolf Erik ville følge i sin fars fotspor, og viste stor 

interesse for å reise.  

På midten av 1850-tallet reiste han rundt om i Europa for å gjøre som hans far hadde tidligere 

gjort, å snakke med forskjellige eksperter innenfor sitt fagfelt. Han kom tilbake til Finland og 

fullførte sin doktorgrad i 1857 (Kish, 1973, s.26). Russiske myndigheter fulgte med på Adolf 

Erik gjennom hans studieturer, hvor de også oppdaget hans negative holdning til landet. Adolf 

Erik hadde blant annet deltatt på en middag der Russland hadde blitt latterliggjort, og han hadde 

også havnet i situasjoner med myndighetene som ikke talte i hans favør. Dette gjorde at han 

følte seg utrygg i Finland der myndighetene fulgte han tett.  

For Adolf Erik var det viktig å komme seg vekk fra Finland der han følte myndighetene kunne 

komme til å sette kjepper i hullene for forskningen. Det virket naturlig å reise til Sverige. Han 

hadde vært i Sverige flere ganger og han hadde venner der. Nordenskiöld kunne også svensk 

og dette førte til at han reiste til Sverige i 1857, og det kommer tydelig fram at Adolf Erik så 

Sverige som sitt andre hjemland (Kish, 1973, s.29). Sverige tok imot Adolf Erik med åpne 

armer og han fikk mulighet til å fortsette med forskningen sin. Han fortsatte å bruke nettverket 
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han hadde fra Finland, gamle studiekamerater og andre forskere for å opprettholde muligheten 

til å reise. Spitsbergen var på 1850-tallet et spennende reisemål for forskere. Dette skulle bli en 

mulighet Adolf Erik benyttet seg av og sammen med sitt nettverk begynte han å planlegge en 

ekspedisjon til Spitsbergen. Spitsbergen ble Adolf Eriks begynnelse som polarforsker og han 

reiste til Spitsbergen både i 1858, 1861, 1864 og 1868 (Holmberg, 2018, s.6). Disse 

ekspedisjonene var med på å gi Adolf Erik kunnskap og erfaring som han senere benyttet i 

ekspedisjoner til områdene rundt Nordøstpassasjen.  
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Figur 1 Maleri av A.E. Nordenskiöld fra 1886. Malt av Georg von Rosen. Foto: Nordiska museet 
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Kapittel 2 - Nordøstpassasjen 

2.1 Hvorfor Nordøstpassasjen? 
 

Nordøstpassasjen starter øst for Barentsregionen og strekker seg over Sibir til Beringstredet.  

Det å reise gjennom Nordøstpassasjen byr på mange utfordringer. Disse utfordringene, som 

man kjenner til i dag, er at regionen er kald og dekket av is store deler av året. Dette hindrer 

mye av skipsfarten og har vært en stor utfordring for ekspedisjonene. Det å bli frosset fast i 

Nordøstpassasjen har vært en av hovedgrunnene til at tidligere ekspedisjoner har måttet gi opp. 

Sesongen for skipsfart gjennom Nordøstpassasjen er i dag kun på fire måneder (Østreng, 1992, 

s.6).  Skal man benytte seg av ruten utenfor sesongen er man helt avhengig av å ha med seg 

isbrytere for å komme igjennom.  

«Først og fremst vil trafikken være begrenset til sommeren når isen er ung og tynn langs store 

deler av ruten og helt isfri langs kysten. Selv ved gode isforhold vil isflak være en alvorlig 

trussel mot navigering. I tillegg kan tøffe værforhold og lite forutsigbar isutbredelse gjøre 

navigeringen risikabel. I Arktis er det langt unna mellom bebyggelse og begrenset tilgang til 

søk og redningstjenester som innebærer økt risiko å operere i disse farvannene» (Chen mfl. 

2015).  

Selv med alle disse utfordringene har europeerne sitt utgangspunkt, helt siden 1500-tallet, vært 

klart: De skulle igjennom. Hva gjorde Nordøstpassasjen så aktuell for europeerne på 1500-

tallet, selv med så store utfordringer? 

Handelen med Asia hadde alltid vært lukrativt for europeerne og på 1500-tallet åpnet det seg 

en ny æra med handel med Asia. Den portugisiske ekspedisjonslederen Vasco da Gama hadde 

gjennomført en vellykket ekspedisjon rundt Afrika og til India. Dette førte til at Silkeveien og 

andre handelsruter over land ble utsatt for konkurranse. Det portugisiske East India Company 

ble etablert i 1587 og andre europeiske land, som England, Nederland, Frankrike, Danmark og 

Sverige skulle også etablere sine handelskompanier. Siden verden på 1500-tallet var dominert 

av spansk og portugisisk handel, lette andre europeiske land etter andre veier til Asia. Dette 

ledet dem til Nordvest- og Nordøstpassasjen og etter mange forsøk var dette fortsatt kun en 

drøm fram til 1880 (Nordenstam, 2002, s.15). Handelsruten rundt Afrika og til Asia viste seg å 

være seg veldig kostbar og det resulterte i at man ville kutte ned reiseveien så mye som mulig.  
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Den offisielle åpningen av Suezkanalen i 1869 gjorde det lettere for europeerne å komme til 

Asia. Kanalen gjorde at de sparte rundt 30 dager med skipsfart for å nå asiatiske havner. Dette 

ga dem mulighet til å reise fra Middelhavet til Asia. Dette var en enorm forbedring og er i dag 

en av de mest travle shippingrutene. Selv om åpningen av Suezkanalen gjorde reiseveien 

betraktelig mindre, lette man fortsatt etter en kortere vei. Ser man på reiseveien gjennom 

Nordøstpassasjen fra Tromsø til Yokohama er lengden 5600 nautiske mil mot 12 400 nautiske 

mil gjennom Suezkanalen. Dette vil si at man sparer en fraktavstand på hele 55% (Østreng, 

1992, s.4). 

Sammenligner man avstanden gjennom Nordøstpassasjen med avstanden gjennom 

Suezkanalen, er den ikke bare kortere fra Tromsø, men man oppnår besparelser fra London til 

Hong Kong også. Dette betyr at storparten av den nord-amerikanske vestkysten, den russiske 

østkysten, Japan, Kina, Korea og Taiwan er nærmere Europa i fraktavstand gjennom Arktis enn 

over Stillehavet og Middelhavet (Østreng, 1992, s.4).  

Disse faktorene har spilt en vesentlig rolle i utforskningen av Nordøstpassasjen, og disse 

fordelene var for mange land tydelige flere hundre år før den første gjennomseilingen. Dette 

gjorde at Nordøstpassasjen var særlig aktuell før Suezkanalen siden det var store besparelser på 

reiseveien. En mulig handelsvei gjennom Nordøstpassasjen var hovedgrunnen for at man ville 

oppdage den. Shippingselskaper og handelsmenn så alle for seg mulighetene Nordøstpassasjen 

kunne tilby, for frakt av varer over lange distanser var dyrt og tidkrevende.  

 

2.2 Oppdagelsen av Nordøstpassasjen 
 

Nordøstpassasjen var lenge et uoppdaget alternativ til en reisevei til Asia. De tidligste 

beretningene om Nordøstpassasjen sies å stamme helt tilbake til vikingtiden (Unwin, 1995, s.6). 

Disse beretningene er usikre og vanskelige å kartfeste. Sikrere kilder om områdene rundt 

Nordøstpassasjen stammer norske hvalfangere og hvalrossjegere på midten av 1500-tallet 

(Unwin, 1995, s.6). Selv om nordmennene hadde Nordøstpassasjen i øyet, hadde de ikke 

ambisjoner om å reise igjennom. Den første nasjonen til å sende skip gjennom Nordøstpassasjen 

var England (Unwin, 1995, s.6). Den ekspedisjonen som til da hadde kommet lengst igjennom 

Nordøstpassasjen var Willoughby-ekspedisjonen i 1554. Totalt var det tre skip. Det antas at de 

kom i nærheten av Novaja Semlja (Unwin, 1995, s.9).  



15 
 

Willoughby var sponset av handelsmenn fra London og hadde som mål å nå Kina. 

Ekspedisjonen ble tvunget til å overvintre fordi skipet hadde begynt å ta inn vann (Holland, 

1994, s.16). Dette førte til at det ene skipet og mannskapet ble igjen sammen med Willoughby. 

De overlevde ikke vinteren, men det andre skipet seilte videre. Skipet kom til Kvitsjøen hvor 

de kom i kontakt med russerne. Selv om denne ekspedisjonen ikke kom så langt inn i 

Nordøstpassasjen, var den med på å skape et bilde av mulighetene passasjen kunne ha for 

Europa. De oppnådde kontakt med russerne og fikk mulighet til å opprette en 

handelsvirksomhet med dem (Holland, 1994, s.16). Dette førte til at engelske og nederlandske 

selskaper etablerte seg på Kolahalvøya, hvor de hadde direkte innsyn mot passasjen (Unwin, 

1995, s.12).  

Det å se muligheten til å reise gjennom Nordøstpassasjen førte til at den nederlandske 

regjeringen i 1596 ville gi ut en dusør til de som kunne gjennomføre en ekspedisjon til 

Nordøstpassasjen (Kish, 1973, s.119). Med en utlovet dusør førte dette til at europeiske 

sjøfarere begynte å planlegge ekspedisjoner gjennom nordøstpassasjen. En av de viktigste 

ekspedisjonene som var med på å sette Nordøstpassasjen på kartet var den ledet av Willem 

Barents. I 1596 seilte to skip fra Nederland, og et av dem var ledet av Barents (Unwin, 1995, 

s.43). Denne ekspedisjonen var godt utstyrt, og mat og klær var av datidens beste kvalitet. Målet 

var klart, en sjørute til Asia over Sibir skulle oppdages.  

Underveis førte Barents ekspedisjonen til det vi i dag kaller Spitsbergen og var med dette være 

den første til å oppdage øygruppen. Dette var en stor oppdagelse i seg selv, men det er viktig å 

huske på at ekspedisjonens hovedmål var Nordøstpassasjen. Dette førte til at ekspedisjonen 

seilte videre østover og Barents oppdaget Novaja Semlja (Unwin, 1995, s.66). Her gjorde 

Barents en feilberegning og antok at han var mye lenger sør enn han var. Han beregnet seg til 

å være rundt Jugarstrede,t som er det sydligste stredet på Novaja Semlja, men var egentlig i 

Matochkinstredet. Matochkin er stredet som deler Novaja Semlja i to og Barents kunne i 

realiteten fortsatt seile inn i Nordøstpassasjen.  

Ekspedisjonen reiste lenger nordover og prøver å seile rundt Novaya Zemlya til Karahavet. De 

hadde håpet og antatt at Karahavet skulle være åpent, men det som kom dem i møte var store 

mengder is (Unwim, 1995, s.76). De prøvde gjentatte ganger å bryte seg igjennom, men 

Karahavet skjøv is mot dem. Dette førte til at de ble frosset fast og tvunget til å overvintre. 

Dette er starten på en lang og tung historie der Barents og mannskapet gjør det de kan for å 

overleve. Ettersom tiden går opplever de matmangel, sykdom og utmattelse. De prøvde så godt 

de kunne å komme seg vekk fra Novaja Semlja, men dårlig vær og mye is gjorde dette 
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vanskelig. I 1597 omkommer Barents etter sykdom og mannskapet kommer seg til slutt til 

Kolahalvøya der de blir plukket opp av et nederlandsk handelsskip (Unwin, 1995, s.163).   

Ekspedisjonen hadde klart mye ingen hadde fått til tidligere, men tapet av Barents førte til at de 

nederlandske ambisjonene om Nordøstpassasjen stilnet (Unwin, 1995, s.231). De neste årene 

ble stadig flere nederlandske skip sendt til havet som bærer hans navn for å jakte på hval og 

hvalross. Nordøstpassasjen ble med dette mindre attraktivt siden det var fult av risikoer, og man 

begynte å lete etter andre sjøveier og oppdagelser. Det som kom til å være det store i årene 

framover, var muligheten til å seile gjennom Nordvestpassasjen.  

 

2.3 Hvorfor er ikke Nordøstpassasjen en like stor oppdagelse som Nordvestpassasjen? 
 

Storbritannia utlovet i 1754 en belønning på 20 000 engelske pund til den som kunne finne en 

sjøvei over Grønland og til Amerika. Dette ligner veldig på hvordan Nederland utlovte en 

belønning for den som kunne finne Nordøstpassasjen. For britene representerte 

Nordvestpassasjen en mulig forbindelse mellom Atlanterhavet og Stillehavet (Cavell, 2018, 

s.292). En handelsvei gjennom Nordvestpassasjen kunne føre til at britene sparte lange 

avstander for å komme til Amerika. Dette gjorde at Storbritannia på 1800-tallet igangsatte flere 

ekspedisjoner for å finne denne sjøveien.  

De første ekspedisjonene fra Storbritannia ble ledet av John Ross i 1818. Ross og andre 

ekspedisjoner begynte å kartlegge områdene rundt Grønland for å finne den beste og tryggeste 

sjøveien (Cavell, 2018, s.293). Det å manøvrere seg i disse områdene bød på mange 

utfordringer. Farvannet var ofte smalt, og havet hadde mye is. Isen i Nordvestpassasjen ble 

ifølge de britiske ekspedisjonene beskrevet som «solid and compact, to all appearance, as so 

much land» (Cavell, 2018, s.293). Selv med disse utfordringene kom britene langt med å 

planlegge og gjennomføre flere ekspedisjoner gjennom Nordvestpassasjen.  

Det som kom til å bli det mest berømte forsøket på å finne veien gjennom Nordvestpassasjen 

ble gjort av sir John Franklin. Franklinekspedisjonen (1845) var en veldig ambisiøs ekspedisjon, 

en klassisk marineekspedisjon med to fartøyer og 129 mann (Næss, 2004, s.128). Utfallet av 

denne ekspedisjonen ble et stort mysterium i polarforskningen, for hele mannskapet forsvant. 

Skipene hadde frosset fast og store deler av ekspedisjonen hadde prøvd å komme seg tilbake til 

bebodde strøk. Mannskapet omkom av forskjellige grunner, men det antas at det var på grunn 
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av sult, kulde og skjørbuk, og kanskje også etter blyforgiftning (Næss, 2004, s.128). Det var 

takket være redningsforsøkene som ble sendt ut etter ekspedisjonen at man klarte å kartlegge 

hele Nordvestpassasjen, og på 1850-tallet var det i og for seg kjent at en gjennomseiling av 

Nordvestpassasjen var teoretisk mulig. Likevel viste Franklinekspedisjonen at 

Nordvestpassasjen representerte både vanskelig og risikabelt farvann for en stabil sjøvei. Dette 

førte til at interessen for Nordvestpassasjen ble gradvis borte. Dette ser man blant annet på 

hvordan ekspedisjonene ble portrettert i The Illustrated London news i 1849:   

«These Polar Expeditions prove, even more completely than any others undertaken by our 

countrymen, the indomitable energy, the daring love of adventure, and the enthusiasm for 

discovery which so pre-eminently distinguish the Anglo-Saxon race, and which have raised it 

so high a position in the councils of the world. It has been alleged as a reason why no more 

money should be lavished upon North Polar adventure, and why no more valuable lives should 

be imperilled or sacrificed, that the North-West passage, even if effected, will be of no use. »  

(The Illustrated London news, 1849).  

Dette førte til at Nordvestpassasjen ble lite interessant for sjønasjonen Storbritannia. Det at sir 

John Franklin døde førte til at ekspedisjonen ble et episk oppdrag, der heltene prøvde å overleve 

den arktiske vinteren (Potter, 2016, s.3). Et stort mysterium ble dermed til og usikkerheten rundt 

hva som skjedde på ekspedisjonen debatteres fortsatt.   

Nordvestpassasjen ble for første gang gjennomseilet av Roald Amundsen i perioden 1903-1906. 

Amundsenekspedisjonen var, i motsetning til Franklinekspedisjonen, en relativt liten 

ekspedisjon. Besetningen var bare på 6 mann, men det manglet ikke på polarekspertise (Næss, 

2004, s.129). De utvalgte mennene hadde mye erfaring fra polare strøk. Ekspedisjonen fulgte i 

Franklins fotspor og de hadde gode forhold for reisen. Amundsen og hans menn kom seg 

gjennom Nordvestpassasjen og ekspedisjonen kom tilbake til Norge i 1906. I perioden 

Amundsen hadde reist til Nordvestpassasjen hadde det skjedd store endringer i Norge. Norge 

gikk ut av unionen med Sverige i 1905 og hadde blitt et selvstendig land mens Amundsen var 

på ekspedisjon.  

Det jeg har blitt oppmerksom på i dette arbeidet er at kildematerialet tilknyttet 

Nordvestpassasjen er mye større enn det tilknyttet Nordøstpassasjen. Dette har ført til at jeg har 

lurt på hvorfor det er slik. Begge oppdagelsene er store og viktige oppdagelser, derfor er det 

oppsiktsvekkende at Nordøstpassasjen i så stor grad har kommet i annen rekke i ettertid. 
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Nordenskiöld må ha vært et forbilde for framtidige ekspedisjoner, og det skriver også 

Amundsen: 

«En vældig revne i ismuren blev slaat, da Nordenskjöld fuldførte Nordøst-passagen og rev 

Asiens fastlande løs av bøigens grep» (Amundsen, 1907, s.2).  

Siden ekspedisjonene brukte Nordenskiöld og andre som reiste i Nordøstpassasjen som et 

forbilde, er det ikke de som har undergravd Nordøstpassasjens betydning.  

Hvordan ekspedisjonene blir snakket om i ettertid er med på å sette et søkelys på hvordan 

ekspedisjonene ble oppfattet i samtiden. Det jeg antar som rimelig å ilegge betydning er at 

tragedie, nasjonalisme og avisene var med på å bestemme hva som ble satt i søkelyset. 

Ekspedisjonen til Nordenskiöld var en kjempesuksess når man tar i betraktning at ingen ble 

alvorlig syke eller døde. Franklinekspedisjonen derimot var en tragedie uten like og 

ekspedisjonen ble også et mysterium der forskere har undersøkt forskjellige årsaker til 

mannskapets død. Ekspedisjonen reiste fra Storbritannia i 1845 og det gikk flere år uten at man 

fikk noen opplysninger om ekspedisjonen. Denne usikkerheten var noe avisene kunne skrive 

om og dette gjorde avisene i hele Europa og Amerika (Wråkberg, 2004, s.28). Dette er en faktor 

som har gjort ekspedisjonen til en evig diskusjon og tema for mange forskjellige drøftinger.  

Drama, martyrer og eventyr var noe avisene likte å skrive om når det kom til polarekspedisjoner. 

Det er ikke det eneste, og for Norge var det viktig som en selvstendig nasjon å vise seg for 

verdenen. Ekspedisjonen til Amundsen foregikk som sagt i et kritisk vendepunkt for Norge som 

tidligere hadde vært under union med Sverige. Dette førte til at avisene hadde en mye større 

nasjonal vinkling mot de nye polarheltene, for de kunne være med på å løfte Norge som en 

selvstendig nasjon.  

«Amundsens koldblodige beregninger i forbindelse med den seige energi, som findes hos de 

bedste i vort folk, har her klaret de største vanskeligheder. Det er en overordentlig stor seier for 

nationaliteten, først og fremst for vor sjømandstand» (Nordre Bergenshus, 1906).  

Her brukes uttrykk som den «seige energi» og «det beste i vårt folk», og Amundsens bragd 

settes i sammenheng med en nasjonal identitet. Ekspedisjonen var ikke bare en seier for 

vitenskapen, men en seier for hele nasjonen. Dermed blir Nordvestpassasjen et vendepunkt for 

Norge siden ekspedisjonen forekommer samtidig som Norge blir selvstendig. Nordøstpassasjen 

hadde antagelig ikke den samme identitetsbyggende betydningen som Nordvestpassasjen, og 

dette kan ha vært en av grunnene for at omtalen er annerledes. Velkomsten til Nordenskiöld ble 
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selvfølgelig en stor feiring i Sverige. Det oppstår derimot veldig lite omtale rundt betydningen 

Vega-ekspedisjonen. Avisene var mer opptatt av festen og å feire Nordenskiöld og hans menn 

for å ha klart å komme seg gjennom Nordøstpassasjen. Nordenskiölds oppdagelse hadde 

betydning internasjonalt, men ekspedisjonen manglet drama, død og nasjonalisme. Den manglet 

også mysterier og tragedier. Ekspedisjonen ble kun sett på som en stor suksess.  

Dette har gjort at Nordøstpassasjen ikke ble utsatt for samme debatt som Franklinekspedisjonen 

og hadde ikke noe nasjonalt preg som Amundsen gjennom Nordvestpassasjen. Manglende 

omtale i ettertid kan være en faktor for at Nordøstpassasjens betydning har i en grad blitt mindre. 

Nordøstpassasjen var fortsatt full av risikoer etter Nordenskiölds gjennomseiling, og ruten ble 

ikke noe mer brukt, selv etter Nordenskiölds suksess. Dette vil jeg se nærmere på senere i 

oppgaven, men for å forstå utfordringene Nordøstpassasjen innebar er det viktig at man ser 

nærmere på Novaja Semlja.    

 

2.4 Det første hinderet i Nordøstpassasjen: Novaja Semlja 
 

Novaja Semlja ble for første gang rundet i 1760 (Unwin, 1995, s.243). Det å forutsi været var 

vanskelig, og flere ekspedisjoner reiste på forskjellige tider av året for å kartlegge isen så godt 

som mulig. Dette ville gi fremtidige ekspedisjoner bedre mulighet for å kartlegge den best 

mulige reiseveien. Det er i hovedsak fire veier fra Novaja Semlja til Karahavet. Den første er 

den Barents reiste, han prøvde å seile rundt fra nord. De tre andre er stredene Matochkin, Jugar 

og Yukorskiystredet.  Disse inngangene var ikke alltid gjennomtrengelige, og man var avhengig 

av isfrie hav for å komme seg videre.  

Verdenen var på 1700-tallet inne i den industrielle revolusjonen. Den industrielle revolusjonen 

innførte for første gang dampmotorer som kunne settes inn i skip. Dette var ifølge Unwin en av 

de viktigste faktorene for at man kunne komme lenger inn i Nordøstpassasjen.   

«The route was mastered not because of the strength of the ships that sailed it, nor by, unusual 

skill on part of their pilots, but the manoeuvrability of steam ships in the intricate struggle 

against the ice» (Unwin, 1995, s.245).  

Den første rundseilingen av Novaja Semlja løste ikke alle problemene og kartene som ble laget 

av informasjonen fra 1760 var fortsatt veldig unøyaktige. Det var fortsatt vanlig å tro at 

Karahavet var fullstendig dekket av is og en gjennomseiling var umulig. Edvard Holm 
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Johannesen var en norsk fangstmann som seilte til Novaja Semlja i 1869 for å jakte hvalross. 

Denne hvalrossjakten førte Johannsen gjennom Matochkinstredet og han seilte nedover langs 

østkysten. Johannesen oppdaget at det var svært lite is da han seilte der i juli måned (Holland, 

1994, s. 278). Disse oppdagelsene førte til at de tidligere antakelsene om at Karahavet var 

permanent dekket av is og ugjennomtrengelig ble motbevist. I 1870 seilte Johannesen rundt 

Novaja Semlja og denne gangen ble mer nøyaktige kart laget. Johannesen undersøkelser gjorde 

et mulig å tegne et nytt kart av mange av de nordlige øyene. Denne reisen avkreftet mytene om 

at Karahavet var ugjennomtrengelig, noe som oppmuntret flere nasjoner som hadde interesse 

av en handelsvei til Sibir (Holland, 1994, s.283).   

2.5 Vega til Nordøstpassasjen  
 

Vega-ekspedisjonen satte seil fra Karlskrona 22. juni 1878 og reiste videre til Gøteborg. I 

Gøteborg skulle Vega bli lastet opp med vitenskapelig utstyr som skulle være med på 

ekspedisjonen. Deretter gikk reisen til Tromsø. Ekspedisjonen var estimert til å vare minst et 

år, hvis alt gikk som planlagt. Vega seilte fra Tromsø 21. juli 1878 (Kish, 1973, s.156). Sammen 

med Vega seilte det også tre skip: Fraser, Express og Lena. Disse skipene hadde som oppgave 

å drive handels underveis på ferden i Nordøstpassasjen. Den første utfordringen som møtte 

ekspedisjonen, var Novaja Semlja.  

Fra Novaja Semlja og til Karahavet er det hovedsakelig fire forskjellige veier. Den første var å 

seile over Novaja Semlja og de tre andre var gjennom de forskjellige stredene. Matochkinstredet 

var mellom øyene og de to andre stredene befant seg sør på Novaja Semlja. Grunnen til at 

Nordenskiöld valgte ikke å seile gjennom Matochkinstredet var at han i tidligere forsøk hadde 

møtt på is. Norske fangstmenn hadde også favorisert Matochkinstredet, men erfaringen til 

Nordenskiöld samsvarte ikke med dette. Isen hadde gjort at en passering gjennom dette stredet 

tok mye lengre tid enn planlagt, eller var umulig. Dette førte til at Nordenskiöld denne gangen 

valgte å reise gjennom Jugarstredet, basert på sine tidligere erfaringer (Nordenskiöld, 1881a, 

s.66). Nordenskiöld konkluderte også med at den beste tiden å reise fra Norge til Novaja Semlja 

var i august.  

«Man kan derför en viss tid på året (under hela augusti månad) segla från Norge til Novaja 

Semlja, göra jagtutflygter derstädes och återvända uten att hafva sett spår af is eller snö 

(Nordenskiöld, 1881a, s.70).   
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Ekspedisjonen reiste videre til Dicksons havn, som ligger ved Jenisej-elvens utspring. De møtte 

ikke på noen særlige utfordringer på veien dit. De ankom Dicksons havn 6. august og dette var 

innenfor planlagt tid. Med på ekspedisjonen hadde det også blitt med noen handelsskip som 

skulle være med til Dicksons havn. Herfra skulle Fraser og Express seile videre nedover 

Jenisej-elven. Skipene var med under befaling av Alexander Sibiriakoff, som var en av 

sponsorene til ekspedisjonen. Målet deres var at de skulle bevise at handel mellom Europa og 

Sibir skulle være mulig. Verken Fraser eller Express møtte på noen særskilte utfordringer langs 

elven (Kish, 1973, s.158). Da Fraser og Express reiste, gjorde Nordenskiöld sine siste 

forberedelser i Dicksons havn. Vega og Lena var allerede seilklare 9. august, men Nordenskiöld 

ventet et døgn til, slik at løytnant Bove skulle få nok tid til å avslutte kartleggingen av området 

og orientere seg skikkelig på kartet (Nordenskiöld, 1881a, s.304).   

2.6 Fra Dicksons havn til Pitlekaj 
 

Da Løytnant Bove var ferdig med orienteringen reiste ekspedisjonen videre fra Dicksons havn. 

Datoen var da 10. august. Det at ingen hadde reist gjennom Nordøstpassasjen før betydde ikke 

at Nordenskiöld og mannskapet måtte orientere seg i det ukjente helt ennå. Nordenskiöld hadde 

fått tak i noen gamle kart som gjorde det litt lettere å navigere. Disse kartene var hjelpsomme, 

men de var gamle og hadde ofte ikke med seg viktige detaljer.  

«Smärre klippöar, hvilka icke finnas utsatta på sjökartet, erinrade oss dock snart om kartornas 

otillförlitlighet» (Nordenskiöld, 1881a, s.305).  

De var fortsatt veldig heldig med været og temperaturen var foreløpig varm, noe som førte med 

seg at ekspedisjonen enda ikke hadde møtt på drivis. Den 12. august tok lykken slutt, og 

farvannet foran ekspedisjonen begynte å tette seg til med den fryktede isen. Vega og Lena klarte 

seg likevel godt i det islagte farvannet, og kom seg igjennom uten store problemer. Isen de 

møtte var drivis (Nordenskiöld, 1881a, s.305). Ekspedisjonen valgte å legge kursen nærmere 

kysten, og isen ble borte. Den 13. august møtte de igjen på is, og denne gangen var det mer 

alvorlig. Nordenskiöld skildrer at isen heldigvis ikke hadde lagt seg i flere lag, hvis den hadde 

gjort det stod de i fare for å fryse fast. Vega kunne dermed fortsette å seile mot drivisen 

(Nordenskiöld, 1881a, s.309).  

De fortsatte seilingen videre østover og planen var å ligge så nærme kystlinjen som mulig. 

Observasjoner som ble gjort underveis viste at havet inneholdt mer salt jo lengre østover de 
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reiste (Nordenskiöld 1881a, s.322). Dette betydde at ekspedisjonen beveget seg lengre vekk fra 

de varme elvene, og det var derfor naturlig at de ville risikere mer islagte farvann. Det var 

uansett sporadiske møter med is, der de noen dager kunne treffe på mye drivis og andre dager 

kunne havet være helt isfritt. 

Det som kan være med på å gi en indikasjon på hvor mye is Nordenskiöld og ekspedisjonen 

møtte er skippsloggen til Vega. Skipsloggen til Vega ble skrevet fra dag til dag og den 

inneholder mange interessante opplysninger som Nordenskiöld har utelatt i boken. Ser man på 

24. august 1878 i skipsloggen, kan man se at skipsmotoren har vært i drift i 12 timer (Kvb. 

Vegas Loggböker, F01a). Dette er med på å gi en indikasjon på hvor mye is de møtte. Møtte 

ekspedisjonen på mye is var ikke Nordenskiöld sparsom på bruken av motorkraft. Dette var en 

fordel som de hadde fordi de reiste tidligere, med flere skip, og hadde dermed med seg mye 

kull som kunne lastes over til Vega når de andre skipene reiste tilbake.   

Lena skilte lag fra Vega da de ankom Lenaelven. Det var avtalt at Lena skulle finne en 

handelsrute mellom Vest-Europa og elvene Ob, Jenisej og Lena (Barr, 2004, s.396). Herifra dro 

Vega alene gjennom Nordøstpassasjen. De hadde heller ikke møtt på isfjell, som var noe man 

fryktet mest. Ekspedisjonen fryktet isfjellene fordi de kunne ha store is mengder under 

vannoverflaten, og hvis man seilte for nærme kunne de risikere å sette seg fast. Den 4. 

september merket ekspedisjonen en stor forandring i klimaet og farvannet, og møtene med is 

blir mer regelmessig. Temperaturen var også lavere, og vanntemperaturen var veldig tett på 

frysepunktet (Nordenskiöld, 1881a, s.411). 

9. september skildrer Nordenskiöld at isen blir tykkere og tykkere (Nordenskiöld, 1881a, s.411). 

Dette resulterte i vissheten om at ekspedisjonen ikke kom til å komme seg videre, og 

Nordenskiöld begynte å forberede skipet og mannskapet på en overvintring. De hadde kommet 

til Pitlekaj, og der ble de værende i ni måneder. Det var her Vega-ekspedisjonen opprettet 

kontakt med tsjuktsjerne, en kontakt og en kulturutveksling de opprettholdt under hele perioden 

de var frosset fast.  
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2.7 Hvem var Tsjuktsjerne?  
 

Tsjuktsjerne var på Nordenskiölds tidspunkt et svært lite kjent folkeslag, og det hadde 

forekommet lite kommunikasjon mellom dem og resten av verdenen. Denne folkegruppen 

levde hovedsakelig av jakt og reinsdyrsavling (Levin, 1964, s.799). De ble også sett på som 

nomader, der det er estimert at 70 % av befolkning flyttet seg mellom sesongbaserte boplasser, 

mens de resterende 30 % var bofaste hele året gjennom.  

Russerne kom først i kontakt med tsjuktsjerne i det 17. århundret, som var en periode der 

russerne var relativt aktive i utforskningen av Sibir. I 1644 bygde russerne et fort i Anadyr, som 

også var den utposten som var nærmest Nordenskiöld og Vega-ekspedisjonen da han var frosset 

fast. Med denne bebyggelsen planla russerne å innføre en rekke pelsskatter. Dette ble etter hvert 

avsluttet grunnet at tsjuktsjerne hovedsakelig var nomader, og områdene de befant seg i hadde 

lite tilgang på pels (Levin, 1964, s.803). Dette gjorde det vanskelig å skattlegge tsjuktsjerne og 

de var heller ikke begeistret over det russiske fortet. 

Dette førte til en rekke konflikter og tsjuktsjerne var teknologisk og ressursmessig svært 

underlegne russerne. Russerne skulle erobre Sibir og de så seg selv som eiere av landet. Disse 

konfliktene kan sammenlignes med hvordan amerikanerne fordrev indianerne (Forsyth, 1992, 

s.146). Selv om Russland var militært overlegne, var dette ikke noen kort konflikt. Invasjonen 

av Sibir medførte at de forskjellige folkegruppene som bodde i det vidstrakte området begynte 

å samarbeide. Terrenget var også vanskelig å ta seg fram i og tsjuktsjerne kjempet på 

hjemmebane. Dette ble en utmattelseskrig og det var vanskelig å etablere et stabilt styre hos 

tsjuktsjerne. Konfliktene varte fram til 1764, da russerne innså at det ikke lenger var gunstig å 

opprettholde et konstant styre der. Det økonomiske aspektet med å fortsette kontrollen i Anadyr 

ble for dyr i forhold til hva de tjente (Forsyth, 1992, s.149). Dette medførte til at russerne til 

slutt avsluttet krigen mot tsjuktsjerne og forholdet mellom de to ble rolige igjen.  

På slutten av det 18. århundret begynte kontakten igjen å oppstå. Tsjuktsjerne ytret et ønske om 

handel med russerne, og var særlig interessert i tilgang til jern og tobakk. Dette medførte at det 

oppsto gode relasjoner mellom tsjuktsjerne og russerne. Med de gode relasjonene var ikke 

lenger tsjuktsjerne bundet til et avgrenset område, de kunne da begynne med emigrering. 

Russland laget en lov som ble igangsatt i 1822 kalt Native Code. I Native Code ble tsjuktsjerne 

beskrevet som innfødte som ikke var helt avhengige av regjeringen og var styrt av sin egen 

kultur og sine egne skikker (Levin, 1964, s.804). Med dette ble møtet mellom Tsjuktsjerne og 

Nordenskiöld såpass spesielt, siden de hadde holdt godt fast i sin egen kultur og språk.  
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2.8 Betydningen av Vega-ekspedisjonen og dens tilbakekomst til Sverige 
 

18.juli 1879 smeltet Vega fri fra isen og etter ni måneder kunne de endelig seile til 

Beringstredet.  

«Säkert är, att hos mången af oss skilsmessans vemod blandade i sig i de känslor af stormande 

glädje, som u genomilade hvarje Vega-mans bröst» (Nordenskiöld, 1881b, s.72).  

Siden Vega endelig kunne bevege seg igjen var de klare for å fortsette reisen. Vega-

ekspedisjonen var også heldige med at hele veien til Beringstredet var så og si isfri 

(Nordenskiöld, 1881b, s.73).  

«Nu först, efter förloppet af 336 år och sedan de fleste i sjösaker förfarne män förklarat företaget 

omöjligt, har nordostpassagen ändtligen blifvit verkstäld. Dette har, tack vare våra örlogsmäns 

och deras befäls ordningssinne, nit och duglighet, skett utan uppoffring af ett enda menniskolif, 

utan sjukdom bland deltagarne i företaget, utan ringaste skada på fartyget och under 

förhållanden, som visa, att samma sak de flesta, kanske alla år kan göras om igjen på några få 

veckor» (Nordenskiöld, 1881b, s.74). 

Etter passeringen gjennom Beringstredet fortsatte Vega ferden mot Japan og ankom målet 2. 

september 1879. Ekspedisjonen reiste til Yokohama (Nordenskiöld, 1881b, s.295). Yokohama 

var den første havnebyen Vega hadde kommet til som hadde en telegraf (Nordenskiöld, 1881b, 

s.297). Ekspedisjonen ble godt tatt imot i Japan, og det var da viktig for Nordenskiöld å meddele 

at Vega-ekspedisjonen hadde ankommet målet og at de hadde klart å seile gjennom 

Nordøstpassasjen. Det ble sendt totalt tre telegrammer fra Japan og til Sverige i regi av 

Nordenskiöld. Den første var til kongen Oscar II, den andre til Oscar Dickson og den tredje til 

hans kone og barn (Wråkberg & Lindkvist, 2002, s.61).  

Nyheten om at Vega-ekspedisjonen hadde klart å komme seg gjennom Nordøstpassasjen ble 

ikke bare sett på som noe heroisk, det var også en lettelse. I perioden Vega hadde vært frosset 

fast hadde mediene i hele Europa ytret bekymring over hvordan det gikk med ekspedisjonen 

(Wråkberg & Lindkvist, 2002, s.61). Dette hadde ført til at Alexander Sibiriakoff, som var en 

av sponsorene til Vega, sendte ut leteaksjoner. Ironisk nok ble leteaksjonen skipbrudne nordøst 

for Japan bare dager før Vega-ekspedisjonen ankom Yokohama (Wråkberg & Lindkvist, 2002, 

s.62).  
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Ekspedisjonen oppholdt seg i Japan i åtte uker, som var den lengste perioden Vega hadde ligget 

i havn. Dette var av praktiske grunner fordi Vega måtte gjennomgå reparasjoner. Skipet måtte 

også forberedes for å seile gjennom et tropisk hav, der blant annet skipsormer, en type 

saltvannsmusling som borer seg inn i treverk, kunne bli et problem (Wråkberg & Lindkvist, 

2002, s.63). Vega-ekspedisjonens ferd tilbake til Sverige gikk ikke samme vei gjennom 

Nordøstpassasjen, men «den gamle veien» gjennom Suez-kanalen.  

Da Vega-ekspedisjonen seilte fra Japan i slutten av oktober i 1879 fortsatte reisen mot Sverige. 

Ekspedisjonen skulle innom mange forskjellige land som Hong Kong, Italia, Frankrike, 

Danmark, England og til slutt Sverige. Vega var innom mange havner langs den gamle sjøruten, 

og ekspedisjonens suksess vekket raskt internasjonal interesse. Både Nordenskiöld og 

mannskapet ble hyllet og mottatt med festligheter hele veien tilbake til Sverige. Et eksempel på 

dette kan blant annet leses i et brev fra Hong Kong:  

«Sir, We, the Undersigned Residents of HongKong, Have assembled here to-day to offer to you 

and your gallant comrades of the Vega our most cordial welcome. Ever in the forefront as 

England herself has been in scientific naval adventure and Arctic Exploration, the expedition 

conducted by you has inevitably been to her a subject of the deepest and most wide-spread 

interest. It is fitting therefore that we, on her soil, and on her and our own behalf, the 

congratulatory homage due to a task accomplished and a victory won in the twin names of 

Science and Commerce» (Kvb, brev och annan korrespondens, F01b).  

Brevet viser ikke bare til den heroiske innsatsen til Nordenskiöld og hans mannskap, den hyller 

også offiserene og mulighetene Nordøstpassasjen kunne tilby, både for handelen og 

vitenskapen.  

«How great, outside its vast scientific importance, will be the worth of your discovery who can 

predict! Ships in the future going either from East or West, will, we are told, be able to reach 

every summer the month of the great river Lena, and thence bear to the markets of the world 

products of the richest Provinces of Siberia. The practical results your expedition has thus most 

probably opened up, it is not easy to over-estimate» (Kvb, brev och annan korrespondens, 

F01b). 

Da Vega seilte inn mot Stockholms havn kunne man ikke unngå å se alle båtene som møtte 

dem. Jo nærmere de kom Stockholm, jo tettere ble det med båter som hadde seilt ut for å møte 

dem (Nordenskiöld, 1881b, s.461). Den 24. april 1880 ankom Vega endelig Stockholm og 
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ekspedisjonen ble møtt med en fest uten like. I Stockholm hadde det oppstått «Vega-feber» 

(Kish, 1973, s.220).   

Nordenskiöld og mannskapet ble bedt på en rekke festligheter i Stockholm hvor de ble møtt av 

forskjellige ministre og andre personer med høye stillinger i samfunnet. Ferden var en nasjonal 

begivenhet: Vega-ekspedisjonen hadde endelig klart det så mange hadde prøvd på tidligere – å 

seile gjennom Nordøstpassasjen. I sin bok avslutter Nordenskiöld med en hyllest til mannskapet 

som hadde vært med han gjennom denne reisen.  

«Sist en hjertlig tack till mina följeslagare under Vegas färd: Vegas utmärkate befälhafvare 

Luios Palander, dess vetenskapsmän och officerare, dess underbefäl och mannskap! Utan deras 

mod och den hänggifvenhet de visat för den uppgift, som förelåg oss, skulle nordostpassagen 

kanske ännu vänta sin lösning» (Nordenskiöld, 1881b, s.446).  

 

Figur 2 Vega i havn ved Stockholms slott, april 1880. Foto: Sjöhistoriska museet/Ukjent. 
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Kapittel 3 – Erfaringer fra Nordøstpassasjen  

3.1 Innledning 
 

En av de viktigste faktorene som førte til den vellykkede ekspedisjonen gjennom 

Nordøstpassasjen var nettopp Nordenskiölds grundige forberedelser og lange erfaring. Dette 

kapitlet vil redegjøre og synliggjøre for hvor erfaringen og kunnskapen kom fra. 

Nordøstpassasjen hadde på dette tidspunktet (1860-1875) gått fra å være nærmest totalt ukjent 

til å være delvis kartlagt, men det var fortsatt store mørkeområder og mye man ikke hadde 

kunnskap om.  

Det var særlig de norske fangstmennenes innsats for å samle informasjon som spilte en viktig 

rolle i den videre utforskingen av Nordøstpassasjen. På 1800-tallet var den norske 

fangstaktiviteten i en endringsfase. De hadde primært drevet med fangst og fiske rundt 

Spitsbergen, men beveget seg stadig nærmere Novaja Semlja (Kjær, 2011, s.9). Dette gjorde 

det mulig for forskere og ekspedisjonsledere å få et nytt og bedre innsyn i områdene rundt 

Nordøstpassasjen. Tidligere ekspedisjoner til passasjen hadde ikke klart å kartlegge sjøveien 

godt nok og det eksisterte mange ulike, ubekreftede historier om hvor det var mulig å passere. 

Nordenskiöld så dermed på fangstmennenes reiser og oppdagelser med stor interesse. Det som 

vil komme fram i dette kapittelet er relasjonen mellom Nordenskiöld og fangstmennene og 

hvordan Nordenskiöld medvirket for å sørge for at fangstmennene kunne samle informasjon 

han hadde bruk for til Vega-ekspedisjonen.  

Fangstmennene var ikke de eneste som bega seg ut i ukjent farvann, det ble også nødvendig for 

Nordenskiöld selv å reise til Nordøstpassasjen, før den store ekspedisjonen gjennom passasjen. 

Nordenskiöld hadde i 1875 og i 1876 gjennomført to ekspedisjoner til elven Jenisej. Dette ble 

sett som et mulig knutepunkt til den fremtidige handelen i Sibir. Dermed vil jeg også redegjøre 

for disse ekspedisjonene, da jeg mener de spilte en svært sentral rolle i hvordan Nordenskiöld 

opparbeidet seg kunnskap til Vega-ekspedisjonen tre år senere.  Pröven-ekspedisjonen og 

Ymer-ekspedisjonen, som de vil bli kalt i denne oppgaven, har fått navn etter skipene 

Nordenskiöld seilte med. Disse ekspedisjonen var viktig for Nordenskiöld, fordi de ga han 

mulighet til å utarbeide teorier for hvordan han kunne navigere seg videre gjennom 

Nordøstpassasjen. Hvis Pröven og Ymer-ekspedisjonen ble vellykkede kunne Nordenskiöld 

også bevise at handel mellom Europa og Sibir var mulig. Den røde tråden gjennom dette kapitlet 

er dermed spørsmålet: Hvordan tilegnet Nordenskiöld seg kunnskap om Nordøstpassasjen?  
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Figur 3 Kart over svenske arktiske ekspedisjoner mellom 1837-1880. Kartet ble utgitt i forbindelse med "Publicistklubbens" 
fest for Nordenskiöld etter Vegas hjemkomst, april 1880. Foto: Sjöhistoriska museet/C.E. Dahlman. 

 

 

Figur 4 Utsnitt av Publicistklubbens kart over svenske ekspedisjoner mellom 1837-1880. Foto: Sjöhistoriska museet/C.E. 
Dahlgren. 
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3.2 Fangstmennenes rolle i utforskningen av Nordøstpassasjen 
 

De norske fangstmennene spilte en viktig rolle til oppdagelser rundt Nordøstpassasjen. I årene 

rundt 1860 opplevde norske hvalfangere og fiskere en stor nedgang i fangsten rundt Spitsbergen 

(Kish, 1973, s.118). Dette førte til at områdene lenger nord, rundt Novaja Semlja, pekte seg ut 

som et aktuelt og interessant område for fangst. Den begrensede utforskningen og 

informasjonen om havområder som Barentshavet og Karahavet førte dermed til at nettopp disse 

ble attraktive mål for fangstmennene. Tradisjonelt sett ble fiskerne beskrevet som stille og 

uvillige til å dele den opparbeidede informasjonen, og erfaringene de tilegnet seg, antagelig i 

frykt for at områdene skulle bli utsatt for mer trafikk og dermed større konkurranse. Dette var 

ikke tilfellet hos norske fangstmennene som var i områdene Novaja Semlja. Mye tyder på at de 

var mye mer åpne med informasjonen de hadde samlet (Kish, 1973, s.119).  

Selv om farvannene bød på store fordeler og muligheter innen fangst, var det likevel en stor 

risiko å reise til Barentshavet og Karahavet. I hvalfangsten på Spitsbergen opplevde man ingen 

skipshavarier i perioden 1868-1872. Rundt Novaja Semlja var det derimot minst 10 skip som 

ble skadet eller totalvraket i samme periode (Kjær, 2011, s.8). Likevel veide fordelene opp for 

ulempene. De store, vellykkede fangsttoktene medførte at fangstmennene var villige til å 

fortsette å seile til Novaja Semlja, til tross for risikoen det innebar. Hvalfangsten førte med seg 

en rask økning av skip i den nordiske flåte, siden jakt og fiske rundt Novaja Semlja viste seg å 

være lønnsomt (Kjær, 2011, s.9). Denne økonomiske oppturen førte til at flere ville begi seg 

inn i områdene rundt Nordøstpassasjen.   

Det er særlig to fangstmenn som har vært viktige for utforskningen av Nordøstpassasjen. Den 

første var Edvard Johannesen, som var med på å kartlegge Novaja Semlja. Han var derimot 

ikke den første som seilte rundt Novaja Semlja, den første ekspedisjonen var ledet av Savva 

Loshkin, som seilte rundt øyene i 1760-1762, som en del av en russisk jaktekspedisjon. Han 

brukte tre sesonger på rundomseilingen (Barr, 2001, s.100). Johannesens ekspedisjon, hundre 

år senere, førte til at man oppdaget at Karahavet ikke alltid var så isdekket som antatt. 

Geografene på 1800-tallet hadde gitt Karahavet navnet «Den Store Iskjelleren» (Wråkberg, 

2004, s.29). Det var lenge antatt at havet var dekket av is nesten hele året. Johannesens 

ekspedisjon motbeviste akkurat dette, og avdekket muligheten for å reise lenger østover i 

Nordøstpassasjen. Johannesen mottok en medalje fra den svenske akademia for oppdagelsen, 

og August Petermann beskrev det som den viktigste geografiske oppdagelsen i nord siden 

William Barents tid (Barr, 2001, s.104).  
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Den andre fangstmannen var Elling Carlsen, som var en skipper fra Tromsø. Carlsen er særlig 

kjent for to viktige hendelser i Nordøstpassasjen. Han hadde allerede stor polar ekspertise og 

hadde blant annet gjort en rundomseiling av Spitsbergen. I 1871 reiste Carlsen til den nordligste 

delen av Novaja Semlja og videre nedover langs østkysten. På veien langs østkysten oppdaget 

han den nederlandske bosetningen etter William Barents. Den var fortsatt godt bevart, selv 275 

år etter Barents’ død (Kish, 1973, s.119). Dette gjorde det mulig å kartfeste Barents’ ekspedisjon 

i større grad enn tidligere. Ved begynnelsen av hans ekspedisjonstid var ikke Carlsen særlig 

interessert i å reise til Novaja Semlja. Han mente at det ville være for risikabelt å reise dit, i og 

med at farvannet ikke var godt nok kjent. Carlsen ble til slutt overtalt av handelsmenn i 

Hammerfest, som eide to tredjedeler av skipet hans (Barr, 2001, s.103).  Han gjennomførte 

motvillig ekspedisjonen, men med stort hell. 

Carlsens ekspedisjon førte til en betydelig økning av skip som drev med fangst rundt, og kartla, 

Novaja Semlja (Kjær, 2011, s.8). Carlsen ble også valgt ut til å være med på ekspedisjonen til 

Weyprecht og Payer i 1872-1874, som hadde som formål å utforske havområdene rundt Sibir. 

Hvis dette skulle gå som planlagt så de også for seg en gjennomseiling av Nordøstpassasjen om 

det skulle vise seg å være mulig. Weyprecht og Payers ekspedisjon gikk ikke som planlagt. 

Skipet frøs fast i isen før det nådde Novaja Semlja, og ble drevet nordover. Ekspedisjonen drev 

til det som nå heter Frans Josef land før de måtte avbryte og ble reddet. Selv om ekspedisjonens 

mål ikke ble nådd, førte oppdagelsen av Frans Josef Land med seg berømmelse for Weyprecht 

og Payer.  

Fangstmennene spilte utvilsomt en viktig rolle når det gjaldt innsamling av informasjon om 

Nordøstpassasjen. Loggbøkene fra skippere fra Tromsø og Hammerfest hadde ofte verdifull 

geografisk informasjon. Den tyske geografen August Petermann begynte å publisere 

Petermanns Geographische Mitteilungen i 1855. Dette tidsskriftet inneholdt blant annet kart 

over Novaja Semlja og Karahavet, i høy grad basert på fangstmennenes observasjoner (Barr, 

2001, s.103). Disse kartene ble også delt ut til alle skippere som ønsket det, og drev med fangst. 

Dette tyder på at det eksisterte et gjensidig samarbeid mellom norske skippere og europeiske 

forskere. 

 

 



31 
 

3.3 Nordenskiölds relasjon til fangstmennene  
 

Nordenskiöld hadde allerede før ekspedisjonen til Nordøstpassasjen opparbeidet seg et godt 

omdømme som polarfarer. Han hadde reist mye til Spitsbergen og Grønland, noe som gjorde at 

han hadde et velkjent navn for sjøfolk. Nordenskiöld hadde også en genuin interesse for alt som 

kunne befinne seg i Nordøstpassasjen og dette førte til at ingen informasjon var irrelevant. En 

av grunnene til at den inngående interessen for Sibir var at levningene som var å finne der som 

oftest var svært godt bevart. Nordøstpassasjen var spennende for blant annet geologer siden 

fossilene de oppdaget lignet dem på Gotland (Ramsay, 1950, s.139). Nordenskiöld var som sagt 

ikke bare opptatt av å finne en sjøvei gjennom Nordøstpassasjen, han var også en forsker.  

Nordenskiöld var særlig interessert i arbeidet til Edvard Johannesen, som han fulgte nøye. Han 

viste stor interesse for alt Johannesen kunne fortelle (Ramsay, 1950, s.140). Det viser seg at 

Nordenskiöld hadde vært med på å forberede ekspedisjonen til Johannesen til Novaja Semlja. 

Johannesens oppdagelser ble selvfølgelig viktig for å lage et mer nøyaktig kart, men det var 

også mye annen informasjon å hente. Nordenskiöld hadde i forkant av ekspedisjonen gitt 

Johannesen både forskningsinstrumenter og instruksjoner som gjorde det mulig for Johannesen 

å observere blant annet vind, havstrømmer og vanntemperaturer (Kish, 1973, s.118). Dette tyder 

på at Nordenskiöld hadde en god relasjon til fangstmennene og dermed fikk tilgang til deres 

loggbøker. Nordenskiöld samlet ivrig opp all informasjon som fangstmennene etterlot seg 

(Ramsay, 1950, s.142).  

Dette var særdeles viktig informasjon og gjorde det mulig for Nordenskiöld å forutse noen av 

vanskelighetene som møtte dem i øst. Som resultat av fangstmennenes informasjon satt 

Nordenskiöld igjen med kunnskap både om hvordan han skulle manøvrere skipet i isflak, 

vinterens luner, mørketiden og med faren for skjørbuk (Ramsay, 1950, s.146). Nordenskiöld 

gjennomførte, som tidligere nevnt, to ekspedisjoner til Nordøstpassasjen før reisen med Vega. 

Ekspedisjonene, som han selv ledet, gikk forbi Novaja Semlja og til Jenisejelven. Det var med 

disse to ekspedisjonene at Nordenskiöld kunne bekrefte sine antagelser at en gjennomseiling av 

Nordøstpassasjen var mulig. 
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3.4 Pröven-ekspedisjonen 
 

Nordenskiöld hadde gjennomført en rekke ekspedisjoner til Spitsbergen, men han var fortsatt 

ikke fornøyd og hadde flere ambisjoner når det kom til videre oppdagelser. Det var 

hovedsakelig to store oppdagelser han hadde i tankene. Den første var å nå Nordpolen, men en 

mislykket ekspedisjon i 1872-1873 førte til konklusjonen om at dette målet var uoppnåelig med 

datidens forutsetninger, utstyr og teknologi (Kish, 1973, s.116). Dermed hadde han kun ett mål 

for øye og det var å seile til Sibir for å utforske farvannet til en ekspedisjon gjennom hele 

Nordøstpassasjen.  

Nordenskiöld-navnet var allerede blitt godt kjent i polarmiljøene og han fikk forholdsvis enkelt 

det han trengte av økonomisk støtte til ekspedisjonen. Den nye kongen av Sverige, Oscar II, var 

en stor tilhenger av polarutforskning og hadde selv erfaring fra marinen (Kish, 1973, s.114). 

Dette gjorde at han var villig til å sponse ekspedisjonen. En annen sponsor som er viktig å nevne 

er Oscar Dickson, som ved flere anledninger hadde vært med på å sponse ekspedisjonene til 

Nordenskiöld. Dickson var en handelsmann som viste stor interesse for polarområdene. Pröven 

ville under ekspedisjonen ha et mannskap på totalt 15 mann, inkludert Nordenskiöld (Leslie, 

2012, s.276). Mannskapet inneholdt 10 norske fangstmenn, samt to botanikere og to zoologer. 

Med mannskap og finansiell støtte på plass satt ekspedisjonen kursen mot Sibir 8. juni 1875.  

Ekspedisjonen hadde også til hensikt å komme til elven Jenisej. Denne elven var sett på som 

inngangen til Sibir. Sibir var på dette tidspunktet noe utforsket, men det var fortsatt mye man 

ikke visste. En lignende ekspedisjon hadde allerede blitt gjennomført et år før Nordenskiölds. 

Denne ekspedisjonen var ledet av Joseph Wiggins fra Storbritannia, og hadde også Jenisejelven 

som hovedmål. Wiggins var den første europeiske navigatøren som prøvde å etablere en 

handelsrute til Sibir. Også før Wiggins hadde det vært to ekspedisjoner med samme mål. Disse 

ekspedisjonene var russiske og reiste i 1862 og 1869, men begge feilet (Holland, 1994, s.295). 

Wiggins klarte å seile til Jenisej og dette førte til at flere skulle prøve å komme seg til elven.  

Nordenskiöld planla å seile til Jenisej og følge elven innover i Sibir. Der håpet han å møte 

landsbyene som hadde mulighet for økonomisk utvikling gjennom den eventuelle handelen som 

kunne oppstå (Kish, 1973, s.123). For å nå elvene var ekspedisjonen nødt til å seile til 

Karahavet. På veien måtte de seile forbi det første hinderet: Novaja Semlja. Nordenskiöld så 

for seg tre forskjellige veier forbi Novaja Semlja. Det første alternativet var å seile nord og over 

øyene slik Barents hadde forsøkt. Fangstmennene hadde en vei de foretrakk for å nå Karahavet, 

og det var gjennom Matochkinstredet, som deler Novaja Semlja i to (Kish, 1973, s.124). Det 
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siste alternativet var å seile sør og under Novaja Semlja. Nordenskiöld ville først prøve å seile 

nordover og rundt, men der ble skipet møtt av et isdekket hav (Leslie, 2012, s.280). Dette var 

en skuffelse for Nordenskiöld, siden han hadde antatt at en passering nordover skulle være 

mulig.  

Pröven seilte dermed til Matochkinstredet. Her håpet Nordenskiöld det skulle være mulig å 

passere, men han ville også bruke muligheten til å forske i området. Skipet ville bli værende i 

en uke ved Matochkinstredet, der de ville gjøre forskjellige undersøkelser av miljøet. På 

ekspedisjonen var det også med forskjellige forskere fra hvert sitt felt, som gjorde alt fra 

målinger av havnivåer, havtemperaturer og dokumenterte geologiske funn. Da de skulle videre 

møtte de igjen på et problem, denne gangen var det drivisen (Ramsay, 1950, s.148). Været 

hadde endret seg og med de store mengdene med is på vei gjennom stredet, klarte de ikke å 

manøvrere Pröven hele veien igjennom.  

Nordenskiöld bestemte seg for å seile gjennom Jugarstredet, som befinner seg på den sydlige 

delen av Novaja Semlja. Nok en gang møtte de på hindringer. Et voldsomt uvær gjorde det 

vanskelig å fortsette seilingen. Etter noen dager ble uværet til finvær og de reiste gjennom 

stredet til Karahavet uten noen store problemer (Leslie, 2012, s.283). Nordenskiöld ankom 

Karahavet og fikk bekreftet Johannesens oppdagelse: havet var isfritt.  

Pröven ankom sin destinasjon, Jenisejelven, 13. august 1875. Jenisejs utspring ble oppkalt etter 

Nordenskiölds sponsor, Oscar Dickson, Dicksons havn. Dette mente Nordenskiöld ville bli et 

viktig knutepunkt for fremtidig handel gjennom Nordøstpassasjen (Kish, 1973, s.124). Ved 

utspringet av Jenisej fortsatte Nordenskiöld og mannskapet med naturobservasjoner. Det var 

akkurat her Nordenskiöld gjorde en viktig oppdagelse for den fremtidige ekspedisjonen 

gjennom hele Nordøstpassasjen. Langs kysten og rundt utspringet av Jenisej utførte 

Nordenskiöld temperaturmålinger av vannet og kom fram til at vannet som kommer fra 

Jenisejelven var varmere en Karahavet. Dette førte til at Nordenskiöld utarbeidet en teori som 

kunne forklare hvorfor Karahavet ikke var så ugjennomtrengelig av is som tidligere antatt. 

Teorien til Nordenskiöld var at det varme vannet fra elven var med på å varme opp Karahavet 

og førte til at isen smeltet (Leslie, 2012, s.284). 

Denne ekspedisjonen beviste at handel fra Europa til Sibir var mulig. Etter å ha utforsket 

nærområdet rundt Jenisej reiste Nordenskiöld videre nedover elven. Nordenskiöld selv ble 

plukket opp ved elvens munn og reiste videre gjennom Russland og tilbake til Stockholm. 

Pröven seilte tilbake og på hjemturen prøve de igjen å seile nordover, over Novaja Semlja, men 
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farvannet var også denne gangen dekket av is. Dette førte til at Pröven seilte gjennom 

Matochkinstredet, som denne gangen var gjennomseilbar (Holland, 1994, s.296). På turen 

gjennom Russland ble Nordenskiöld hyllet, og han ble godt tatt imot i hver by han var innom. 

Nordenskiöld beskriver russerne som hjertevarme, og var med på mange banketter (Kish, 1973, 

s.131). Da han ankom Stockholm ble han feiret og hele ekspedisjonen styrket Nordenskiölds 

omdømme som polarforsker og ekspedisjonsleder.  

Pröven-ekspedisjonen og Wiggins-ekspedisjonen blir sett på som suksesser, siden de tydelig 

viste at det var mulig å nå Sibir nordfra. Dette betød ikke at alle var overbevist om at dette 

skulle bli en stabil handelsrute. Selv om ekspedisjonene viste at det var mulig, var veien fortsatt 

full av usikkerheter og risikoer. Nordenskiöld var overbevist om at Dicksons havn ville bli et 

kommersielt knutepunkt og at det var mulig å starte handelen. Reisen til Jenisejelven 

overbeviste ikke alle om at Dicksons havn skulle bli det kommersielle knutepunktet 

Nordenskiöld hadde trodd. Selv etter vellykkede ekspedisjoner veide mange argumenter imot: 

Sesongen var for kort for en stabil handelsrute og selv det korte tidsvinduet var fullt av 

uforutsigbarheter (Ramsay, 1950, s.158). Dermed ble det avgjørende for Nordenskiöld å reise 

tilbake til Jenisej for å motbevise ryktene om at det skulle være ugjennomtrengelig. Dette førte 

til at Nordenskiöld igjen bega seg på en reise til Jenisej i 1876, i skipet Ymer. Hensikten var å 

gjøre slutt på all tvil om at det kunne eksistere en stabil handelsrute.  

3.5 Ymer-ekspedisjonen og betydningen av to vellykkede ekspedisjoner  
 

Nordenskiöld samlet en besetning på 14 mann, derav 2 forskere. I likhet med Pröven var også 

Ymer et dampskip, utstyrt med en motor med 45 hestekrefter (Holmberg, 2018, s.133). For å 

bevise at handel var mulig, skulle en annen ekspedisjon, som gikk over land, møte Ymer i 

Jenisejs utspring. Ymer ble lastet med varer fra England og fra Sverige. Varene ombord Ymer 

bestod eksempelvis av silke, glass og forskjellige jernvarer (Kish, 1979, s.141). Ekspedisjonen 

satte seil fra Gøteborg 1. juli 1876, og gikk videre for å plukke opp Nordenskiöld i Trondheim 

(Holmberg, 2018, s.134). Nordenskiöld hadde før ekspedisjonen vært i Amerika for å delta på 

en konferanse. Den 25. juli reiste Ymer mot Novaja Semlja og videre til Jenisej. Denne gangen 

hadde ekspedisjonen som mål å reise igjennom Matochkinstredet.  

Ekspedisjonen kom gjennom Matochkinstredet uten store problemer, men etter bare noen timer 

inne i Karahavet møtte ekspedisjonen is i farvannet (Holmberg, 2018, s.134). Dette førte til at 

ekspedisjonen ble tvunget tilbake til Matochkinstredet der de måtte vente i fem dager på bedre 
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vær. Da været ble bedre, reiste ekspedisjonen videre til Jenisej uten flere problemer. De ankom 

Jenisejs utspring 15. august, der de skulle vente på landekspedisjonen. Landekspedisjonen 

hadde enda ikke nådd sitt mål og Nordenskiöld ble nødt til å vente (Holmberg, 2018, s.135). 

Nordenskiöld reiste også nedover elven Jenisej for å møte landekspedisjonen, men det oppstod 

ingen kontakt. Det viste seg at landekspedisjonen hadde møtt på en rekke forskjellige 

utfordringer som resulterte i at de ikke klarte å komme seg oppover Jenisej. Utfordringene 

bestod først i fremst i dårlig planlegging fra ekspedisjonsleder Thèel. Han hadde ikke klart å 

leie en båt, slik at de kunne seile opp Jenisej-elven for å møte Nordenskiöld (Kish, 1978, s.142).  

2. september vedtok Nordenskiöld at de måtte reise tilbake før vinteren var i gang for fullt, og 

faren for å bli sittende fast oppstod (Holmberg, 2018, s.135).  

Reisen tilbake var heller ikke helt uten problemer. Da ekspedisjonen igjen skulle gjennom 

Matochkinstredet gikk skipet på grunn (Holmberg, 2018, s.135). Heldigvis for ekspedisjonen 

kom tidevannet noen timer senere, og løftet opp skipet så de kunne seile tilbake. De ankom 

Hammerfest 13. september og Nordenskiöld hadde igjen bevist at det var mulig å seile til 

Jenisej. Selv om Nordenskiöld hadde klart å seile til Jenisej to ganger viste også ekspedisjonen 

at ferden likevel ikke var uten risiko. Det å gjennomføre disse ekspedisjonene var ikke bare 

viktig for å bevise at det var mulig, det viser også Nordenskiöld sin ekspedisjonserfaring og 

lederegenskaper. Erfaringene fra disse ekspedisjonene kom til å være veldig viktig for han, da 

han senere skulle gjennom hele Nordøstpassasjen.  

Til tross for utfordringene beskrevet ovenfor, førte Pröven og Ymer-ekspedisjonene til at en 

handelsvei til Jenisej fremstod som mer attraktiv enn tidligere. Dette kan oppfattes som noe 

uvanlig siden verken Ymer- eller landekspedisjonen hadde resultert i bytte av varer, selv om det 

var dette som var hensikten. For sponsorene betydde dette lite. De var heller opptatt av at 

Nordenskiöld igjen klarte å komme seg til Jenisej og dette betydde mer for dem enn et varebytte 

(Kish, 1979, s.142). Dette var særlig interessant for den russiske handelsmannen Alexander 

Sibiriakoff (Holmberg, 2018, s.139). Sibiriakoff var en forretningsmann som hadde store 

ambisjoner om å etablere en handelsvei gjennom Nordøstpassasjen til Sibir. Han kom også til 

å bli en av hovedsponsorene til Vega-ekspedisjonen. Etter Pröven og Ymer satt Sibiriakoff i 

gang flere ekspedisjoner som skulle transportere varer fra Europa til Sibir via sjøveien 

Nordenskiöld hadde utforsket. Dickson var også opptatt av at dette var et tydelig bevis på at 

handelen mellom Europa og Sibir var mulig, og dette førte til at Nordenskiöld fortsatte å få 

økonomisk støtte (Holmberg, 2018, s.141). 
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3.6 Nordøstpassasjen er lenger enn til Jenisej  
 

For at Nordenskiöld skulle opparbeide seg mest mulig kunnskap før Vega-ekspedisjonen var 

det fortsatt mange undersøkelser og forberedelser som måtte gjøres, og forbi Jenisej var det 

fortsatt usikre forhold. Nordenskiöld hadde som mål å reise gjennom hele Nordøstpassasjen på 

en sesong og det ble dermed avgjørende at han hadde informasjon om hele ruten. Et sted han 

ikke hadde vært enda, og et sted som innebar risikoer, var områdene helt øst i Sibir og områdene 

rundt Beringstredet.  

Tiden strakk ikke til for Nordenskiöld, og å planlegge en reise dit gjennom den allerede etablerte 

ruten gjennom Suezkanalen, var ikke mulig samtidig med planleggingen av Vega-

ekspedisjonen. Nordenskiöld bestemte seg dermed for å kontakte det amerikanske marine 

departementet for å få informasjon. I denne korrespondansen er det beskrevet erfaringer 

amerikanske seilere har gjort rundt Beringstredet. Det som kanskje kan oppfattes som mest 

viktig er sesongen det er mulig å seile gjennom. Departementet forteller Nordenskiöld at den 

beste tiden å reise gjennom Beringstredet er i juli måned, da er det liten risiko for å møte på is 

(KVA, Brev och annan korrespondens, F01-b). Dette viste seg å være riktig, siden Nordenskiöld 

valgte å seile gjennom Beringstredet juli måned 1879.   

 

3.7 Oppsummering  
 

Det er mange måter man kan forberede seg til en ekspedisjon og Nordenskiöld har vært innom 

mange forskjellige metoder for å opparbeide seg kunnskap. Før Nordenskiöld reiste til Jenisej 

var det nødvendig for han å komme i kontakt med personer som hadde reist rundt Novaja Semlja 

og videre østover. Novaja Semlja, som lenge hadde vært et uangripelig sted, ble etter tiden 

stadig mer utforsket. Hvalfangsten var en av hovedgrunnene til at fangstmennene bestemte seg 

for å utforske nye områder. Denne utvidelsen av fangstmennenes rekkevidde førte med seg 

viktige bidrag som var med på å avkrefte tidligere myter. Det at Novaja Semlja ble navigert 

rundt og at Karahavet ikke var den «Den Store Iskjelleren», som tidligere antatt, gjorde det 

mulig for Nordenskiöld å se lenger østover.  

Nordenskiöld var, allerede før han reiste til Jenisej, en godt etablert polarutforsker, men farene 

og risikoen som lå i områdene rundt Nordøstpassasjen var svært tydelig for alle i forsker- og 

vitenskapsmiljøet. Det samme gjaldt de mulige sponsorene. For å overbevise investorer, kongen 
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og andre som skulle være interessert i Nordøstpassasjen var det dermed avgjørende at han selv 

dro dit. Med kunnskapen Nordenskiöld hadde med seg ville det bli mulig å navigere seg forbi 

Novaja Semlja.  

Med dette som utgangspunkt ble Pröven-ekspedisjonen igangsatt, og målet var å reise til 

Jenisej. For å komme til Jenisej måtte man forbi Novaja Semlja og man hadde hovedsakelig tre 

veier å komme seg forbi på. Man kunne seile nord som Barents, eller mellom øyene, i det som 

heter Matochkinstredet, eller sørover gjennom Jugarstredet. Fangstmennene hadde lenge 

favorisert Matochkinstredet, men for Nordenskiöld var det vanskelig å komme seg igjennom. 

Han valgte til slutt å reise gjennom Jugarstredet og ankom Karahavet der. Der var han også 

være med på å avkrefte myten om at Karahavet var konstant isdekket. Nordenskiöld kom fram 

til Jenisej-elvens utspring og med dette etablerte han Dicksons havn. Ekspedisjonen gikk bra 

etter forholdene, og skipet med mannskap kom tilbake uten store komplikasjoner.  

Pröven-ekspedisjonen viste for verden og framtidige investorer at det var mulig å seile dit, hvis 

man reiste innenfor riktig sesong. Selv etter denne vellykkede ekspedisjonen var mytene og 

fordommene sterke og folk var fortsatt ikke helt overbevist. Dette gjorde at Nordenskiöld valgte 

å reise tilbake for igjen å bevise at det skulle være mulig å drive handel i Nordøstpassasjen. 

Dette ble Ymer-ekspedisjonen og målet var igjen Jenisej. Denne ekspedisjonen skilte seg fra 

Pröven, da handel også var en del av formålet med ekspedisjonen. Ekspedisjonen var vellykket 

i den form at Nordenskiöld igjen ankom Jenisej-elven uten store komplikasjoner, men handelen 

ble det ikke noe av på grunn av problemer hos den møtende landekspedisjonen.  

Det er rimelig å anta at kunnskapen og erfaringen Nordenskiöld opparbeidet seg gjennom disse 

to ekspedisjonene og gjennom samarbeidet med de norske fangstmennene var avgjørende for 

Vega-ekspedisjonen. Nordenskiöld prøvde ut to ulike veier forbi Novaja Semlja i de to 

ekspedisjonene, og konkluderte med at Jugarstredet var det beste alternativet. Det var denne 

veien han valgte under Vega-ekspedisjonen, og også denne etappen var problemfri. Hadde han 

ikke gjort disse erfaringene, kunne han valgt å prøve seg på Matochkinstredet, som var 

favorisert av de norske fangstmennene, og ekspedisjonen kunne ha blitt forsinket eller møtt på 

uhell. Nordenskiölds forskning var også med på å avkrefte myten om «Den Store Iskjelleren», 

da Nordenskiöld kunne bekrefte at varmt vann fra elvene førte til at Karahavet ikke alltid var 

isdekket. Dette kom til å bli essensielt for Vega-ekspedisjonen, og kontakten Nordenskiöld fikk 

med mennesker rundt om i verden gjorde det mulig å planlegge en ekspedisjon som skulle ta 

han igjennom hele Nordøstpassasjen. Nordenskiöld var dyktig til å bruke et nettverk av 
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informasjon, og ulike kilder fra ulike typer ferdsel, og han sørget for å forsikre seg ved å ta 

kontakt med personer som var kjent i områdene han skulle reise 
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Kapittel 4 – Forberedelser til Vega-ekspedisjonen  
 

4.1 Innledning  
 

Nordenskiöld hadde lenge planlagt å gjennomføre en ekspedisjon gjennom Nordøstpassasjen. 

Etter to vellykkede turer var Nordenskiöld endelig klar for å finne en vei fra Europa til Asia 

gjennom Nordøstpassasjen. Han hadde på det tidspunktet klart å tilegne seg kunnskapen han 

trengte for å forutse mulige komplikasjoner som kunne oppstå i Nordøstpassasjen, og det som 

stod igjen var å sikre det økonomiske grunnlaget som skulle til for å gjennomføre 

ekspedisjonen. Oscar Dickson og Alexander Sibirakoff var allerede på dette tidspunktet (1876) 

klare til å bistå Nordenskiöld med økonomiske midler (Kish, 1973, s.145).  Dette alene var ikke 

nok, og Nordenskiöld så seg nødt til å skaffe flere sponsorer. For at ekspedisjonen skulle ha en 

mulighet til å starte var det også viktig at de fikk godkjennelse av kongen. Nordenskiöld møtte 

på litt motstand til ekspedisjonen, og det var kongen som hadde det endelige ordet (Kish, 1973, 

s.146).  

En ekspedisjon trenger mer enn bare penger, og det er et faktum at Nordenskiöld forberedte seg 

godt med tanke på mannskapet og skipet han skulle bruke. Hvem som var med på Vega-

ekspedisjonen viste seg å være en avgjørende faktor for at ekspedisjonen gikk så bra som den 

gjorde. Derfor ønsker jeg å undersøke og beskrive prosessen som ledet til valget av mannskap, 

og redegjøre for hva slags rolle de hadde under ekspedisjonen. Det blir også viktig å undersøke 

hva slags rolle Vega hadde, Nordenskiölds tanker rundt valg av skip og hvilke egenskaper skipet 

hadde. At Vega var et dampskip har vært en viktig faktor for at det klarte å manøvrere seg 

gjennom isen, men det er i seg selv ikke forklaring nok for at skipet kom seg gjennom. Hvordan 

skipet var konstruert, hva slags materiale det er bygd av, og hva slags forhold det var bygd for 

å tåle er også viktig å undersøke. 

For best å kunne avgjøre valgene Nordenskiöld tok for å planlegge ekspedisjonen ser jeg det 

som nyttig gå litt nærmere inn på ekspedisjonen til Weyprecht og Payer (1872-1874). Den 

østerriksk-ungarske ekspedisjonen hadde mange forskjellige mål, men hensikten kan i korte 

trekk oppsummeres til å undersøke mulighetene til å reise nordover til Sibir. Hvis forholdene 

lå til rette, ønsket de å seile videre gjennom Nordøstpassasjen. Ekspedisjonen deres ble derimot 

sittende fast i isen utenfor Novaja Semlja. Det er utvilsomt mange likheter mellom disse 

ekspedisjonene. Dermed skal jeg i dette kapitlet også se litt på denne ekspedisjonen og 
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undersøke på om det finnes noen likheter eller ulikheter om hvordan de planla ekspedisjonene, 

for bedre å kunne belyse Nordenskiölds planlegging. 

 

4.2 Å sikre de nødvendige midlene for ekspedisjonen  
 

Med to ekspedisjoner til Jenisej bak seg var Nordenskiöld blitt en velomtalt mann blant 

handelsfolkene. Nordenskiöld var helt sikker på finansiell støtte fra Dickson, men han hadde 

ikke møtt Sibiriakoff i person. Russiske myndigheter derimot, hadde sagt at de ville være med 

på å dekke deler av kostnadene for en slik ekspedisjon (Kish, 1973, s.145). En slik ekspedisjon 

kostet mye, og totalsummen for Vega-ekspedisjonen var beregnet til 20,000 engelske pund. 

Dette tilsvarer nesten 30 millioner norske kroner omregnet til verdien i 2019 (Bank of England, 

2020). Dickson sponset ekspedisjonen med 12,000 engelske pund og Sibiriakoff bidro med 

2,200 engelske pund (Leslie, 2012, s.345).  

Både Dickson og Sibiriakoff så bidragene til Vega-ekspedisjonen som en investering. Skulle 

Vega-ekspedisjonen bli en suksess så Dickson, og særlig Sibiriakoff, stort potensial for å tjene 

mye penger på den nye handelsveien. Det som viste seg å være den største og viktigste faktoren 

for at ekspedisjonen i det hele tatt ble noe av, var at Nordenskiöld fikk støtte fra den svenske 

regjeringen og kongen. Ekspedisjonen var ikke bare avhengig av økonomiske midler, 

Nordenskiöld var nemlig avhengig av å få tak i et godt mannskap og dette medførte at han 

ønsket å rekruttere mannskapet fra den svenske marinen.  

I 1877 var Fredrik Wilhelm von Otter minister for marinen. Han hadde tidligere reist med 

Nordenskiöld. Von Otter var med på Spitsbergenekspedisjonen i 1868, som kaptein på skipet 

Sofia (Holmberg, 2018, s.88). Nordenskiöld antok dermed at han skulle få støtte fra sin gamle 

venn og ekspedisjonskompanjong, men det motsatte skjedde. Von Otter var imot at marinen 

skulle være med på å støtte en ekspedisjon gjennom Nordøstpassasjen. For von Otter var det 

hovedsakelig to argumenter som talte imot en ekspedisjon gjennom Nordøstpassasjen. Det 

første var at han var helt sikker på at det var umulig. Han mente at det ikke skulle være mulig 

å reise lenger enn en mil østover fra Jenisej, og begrunnet det med risikoen for å møte på is. 

Den andre var at han, tross erfaringene fra Spitsbergenekspedisjonen i 1868, ikke stolte på 

Nordenskiölds ledererfaringer (Kish, 1973, s.145-146). Von Otter var klar over den mislykkede 

ekspedisjonen til Nordenskiöld i 1872-1873 og mente at en ekspedisjon gjennom 
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Nordøstpassasjen var dømt til å feile. Han baserte dette på den mislykkede Spitsbergen 

ekspedisjonen der Nordenskiöld og Palander måtte overleve en hard vinter etter at de ble frosset 

fast (Kish, 1973, a.103).  

26. januar 1877 inviterte kongen Nordenskiöld på en formell middag. Dette viste seg å være en 

middag med mange deltakere fra Sveriges vitenskapelige akademia. Dickson, med andre 

forskere, og menn fra marinen, skulle også delta. Oscar II var, som tidligere nevnt, veldig 

opptatt av havet og var svært interessert i polarekspedisjoner. Kongen hadde fra tidligere av 

bakgrunn i marinen hvor han var sjøoffiser (Ramsay, 1950, s.159). Dette medførte at han 

allerede fra første stund hadde en genuin interesse i en ekspedisjon gjennom Nordøstpassasjen.  

Det Nordenskiöld ikke visste på daværende tidspunkt, var at von Otters beslutning hadde blitt 

anket til kongen. Dette hadde mest sannsynlig skjedd ved at Dickson hadde vært i direkte 

kontakt med kongen (Kish, 1973, s.146). Dickson var vel klar over Kongens fasinasjon over 

havet og ekspedisjoner og brukte dette for å informere han om Nordenskiölds planer. 

Nordenskiöld hadde egentlig sett for seg at denne middagen kom til å sette punktum for 

ekspedisjonen gjennom Nordøstpassasjen (Kish, 1973, s.146). 

Etter den formelle middagen fikk Nordenskiöld anledning til å holde tale for kongen. Han kunne 

dermed fortelle om mulighetene en rute gjennom Nordøstpassasjen kunne tilby. Det ble skildret 

historier om ekspedisjoner i Nordøstpassasjen, men det viktigste var nok den utfyllende, 

hypotetiske fortellingen om hvordan et skip under det svenske flagget skulle reise gjennom 

Sibir, ankomme Beringstredet og senere seile videre rundt Asia. Til slutt ville ekspedisjonen 

sette en slags ring rundt den gamle verdenen og Nordenskiöld konkluderte med at dette var 

gjennomførbart (Ramsay, 1950, s.160).  

Det eksisterte fortsatt skepsis i salen, og det ble samtaler om tidligere ekspedisjoner og farene 

med å utsette seg for Nordøstpassasjens tøffe forhold. Tross Nordenskiölds ekspedisjoner var 

man fortsatt opptatt av at det å seile gjennom Nordøstpassasjen var en stor risiko. Dårlig vær 

og mye is var utfordringer en ekspedisjon kunne møte og mulig kunne føre til at den ble holdt 

tilbake. Nordenskiöld på sin side argumenterte med at det på daværende tidspunkt eksisterte 

nye muligheter med moderne skip. Skipene ville ha bedre skrog en tidligere og tekniske 

hjelpemidler man ikke før hadde hatt tilgang til (Ramsay, 1950, s.160).  

Han argumenterte også for at vitenskapen hadde alt å tjene på en slik ekspedisjon. Ifølge 

Nordenskiöld kunne man lære mye mer om polarområdenes geografi, fauna og flora. 

Handelsveiene skulle åpnes og veier man trodde skulle være stengt for alltid ville være 
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tilgjengelige. Det er tydelig at Nordenskiölds beskrivende scenarioer overbeviste den 

ekspedisjonsinteresserte kongen, for etter middagen godkjente Oscar II Nordenskiölds 

ekspedisjon. Nordenskiöld anså denne middagen som ekspedisjonens fødselsdag (Ramsay, 

1950, s.164). Kongen bidro med finansieringen av ekspedisjonen, med det samme beløpet som 

Sibiriakoff: 2,200 engelske pund (Leslie, 2012, s.345). For at ekspedisjonen skulle gå som 

planlagt var det viktig at Nordenskiöld fikk tak i de riktige og de beste midlene for at 

ekspedisjonen skulle bli en suksess. Det ble bestemt at ekspedisjonen skulle sette seil mot 

Nordøstpassasjen sommeren 1878.  

Det ble også bestemt at ekspedisjonen skulle ha med seg to andre skip som hadde til hensikt å 

reise sammen med Nordenskiöld til Dicksons havn. Disse skipene ville bli lastet med 

handelsvarer som skulle sendes videre nedover Jenisejelven slik at mer handel kunne oppstå. 

Det å ha med seg flere skip i starten av ekspedisjonen kan ses på som en styrke. Det medførte 

at ekspedisjonen kunne ha med seg mer utstyr og annen proviant, siden det ville bli plass til 

mer halvveis gjennom ekspedisjonen. Handelsskipene kunne også være med på å styrke 

ekspedisjonen indirekte. Hvis handelen gikk etter planen ville ekspedisjonens omdømme bli 

enda bedre (Ramsay, 1950, s.165). Skipene skulle også bare være med i kjente farvann, så for 

Nordenskiöld bød det ikke på store komplikasjoner å ta de med. Dette var også et krav fra 

Sibiriakoff siden han mente at man ikke måtte glemme handelsmulighetene ekspedisjonen 

kunne føre til. Dermed ble skipene Lena og Fraser med til Jenisej (Kish, 1973, s.155).  Det 

neste som stod på agendaen til Nordenskiöld var å finne det beste egnete skipet til selve 

gjennomseilingen.  

4.3 Vega  
 

For at ekspedisjonen skulle ha best mulig utgangspunkt var valget av riktig type skip 

avgjørende.  

Skipsteknologien var i stadig utvikling og dette førte med seg at man kunne bygge sterkere skip 

enn de som var brukt til tidligere polarutforskning. Unwin mente at hvis Nordøstpassasjen 

skulle «mestres» var en skipsmotor avgjørende (Unwin, 1995, s.245). Måten et skip er 

konstruert på er utvilsomt avgjørende for en vellykket ekspedisjon, men som tidligere kapitler 

viser er planlegging og informasjonsinnhenting like viktig. Det å ha en motor på skipet var ikke 

uvanlig i Nordenskiölds tid. Dampmotoren var sett på som helt vesentlig hvis man skulle ha en 

sjanse til å navigere seg igjennom isen. Dette var Payer enig i:  
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«The help of a steam power is an indispensable requisite, as by it a vessel is able to defy the 

capricious changes of the wind» (Payer, 1877, s.14).  

At skipet har motor gir det dermed større mulighet til å bevege seg, men det å seile med et 

dampskip betyr ikke nødvendigvis at alt går som planlagt. Det som også er en viktig faktor, er 

hva slags materiale skipet er bygd av. Skip bygget med et skrog av jern hadde blitt utprøvd flere 

ganger i polarstrøk, men det viste seg flere ganger at de ikke alltid tålte trykket fra isen (Payer, 

1877, s.16). Dermed er det viktig at skipet som skulle benyttes i Nordøstpassasjen var bygget 

av treverk, da det kunne tåle et høyere trykk fra isen.    

Skipet som ble utpekt for Nordenskiöld var Vega, som hadde mange av de viktige 

kvalifikasjonene et polarskip måtte ha. Vega ble bygget i perioden 1872-1873 og ble kjøpt av 

Dickson. Skipet var bygd av eik og hadde «Ice-skin of greenheart». Greenheart er en spesielt 

holdbar treart fra Sør-Amerika. Planken er svært hard, solid og motstandsdyktig for nedbryting 

i vann (Greenheart, 2009). Det betyr ganske enkelt at skipet var velegnet for å seile i hav med 

mye is. Vega veide 299 tonn og kunne lastes med 5000 tonn. Lengden var 130 Breman fot, 

overdekket på 150 fot og på det bredeste 29 fot. Dybden var 16 fot og motoren hadde 60 

hestekrefter. Vega var bygget som en «bark» og var sett på som et skip som var godt egnet til 

seiling. (Leslie, 2012, s.345).  
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Figur 5 Ekpedisjonsfartøyet Vega, her forankret i Napoli, etter ekspedisjonen gjennom Nordøstpassasjen. Foto: Sjöhistoriska 
museet/Louis Palander af Vega. 

Skipet ble opprinnelig bygget for å drive med fangst i nordlige områder og dette medførte at 

skipet allerede hadde mange av de nødvendige kvalifikasjonene for å seile igjennom 

Nordøstpassasjen (Nordenskiöld, 1881, s.7). For at skipet skulle være i best mulig stand ble det 

sendt til Karlskrona for å gjøre tilpasninger. I Karlskrona ble skipet undersøkt i detalj og 

tilpasningene som ble gjort var primært for å gjøre Vega om til å være et forskningsskip 

(Ramsay, 1950, s.166).  

4.4 Vegas mannskap  
 

Utvelgelse av mannskap var en viktig faktor for at ekspedisjonen skulle gå så bra som mulig. 

Personene måtte ha egenskaper som gjorde dem nyttige under en ekspedisjon og mannskapet 

måtte kunne fungere godt sammen – i en situasjon der ekspedisjonen ble sittende fast var det 

viktig at mannskapet hadde en god kjemi. Et av Nordenskiölds prinsipper var at han skulle 

velge ut et mannskap som var skandinavisk (Kish, 1973, s.153). Dette kan være fordi kulturen 
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i de skandinaviske landene var veldig lik, men det var unektelig også for at det skal bli enklest 

mulig for mannskapet å samarbeide og kommunisere. På denne tiden ble folk fra Skandinavia 

også sett på som godt egnet til polarekspedisjoner, da flere av dem var godt vant til, og hadde 

erfaringer fra det kalde klimaet og utfordringene det stod for.  

Nordenskiöld fikk også mulighet til å ta med seg Louis Palander fra den svenske marinen. 

Palander hadde tidligere reist sammen med Nordenskiöld til Spitsbergen. Det at de hadde reist 

sammen tidligere gjorde at de kjente hverandre godt og de utgjorde et sterkt lederpar 

(Holmberg, 2018, s.146). Nordenskiöld skulle ha hovedansvaret for forskningen og Palander 

skulle ha ansvar for skipet.  
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Figur 6 Omslaget til en meny fra en av festmiddagene til feiring av Vegas hjemkost. Nordenskiöld til venstre og Palander til 
høyre. Foto: Sjöhistoriska museet/Jacob Hägg. 

Selv om Nordenskiöld ville ha et så skandinavisk mannskap som mulig var det også viktig at 

det hadde et internasjonalt preg over seg. Dette førte til at han også tok med seg offiserer fra 

blant annet Danmark, Finland og Italia. Offiserene hadde forskjellige bakgrunner som 

Nordenskiöld anså som nyttige. Den italienske offiseren Giacomo Bove var løytnant i den 
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italienske marinen, men han var også hydrograf (Holmberg, 2018, s.150). Den danske offiseren 

Andreas Peter Hovgaard var utdannet løytnant og meteorolog. Oscar Nordqvist var fra Finland 

og han var russisktolk. (Holmberg, 2018, s.151). Nestkommanderende på skipet var Eric 

Cornelius Bruswitz, og hadde reist flere ganger til blant annet til Grønland og New Foundland. 

Den siste offiseren var Ernst Bernhard Almqvist, og han var lege og botaniker (Holmberg 2018, 

s.149). I alt hadde Nordenskiöld et godt offiserskorps som hadde ulike bakgrunner og 

erfaringer. Der noen hadde militærbakgrunn, var andre var forskere, og dette gjorde at 

ekspedisjonen hadde mulighet til å utforske et bredt vitenskapelig felt.  

Totalt hadde Vega-ekspedisjonen et mannskap på 30 personer, derav 9 offiserer. Nordenskiöld 

hadde også fått med seg personer som hadde vært med på hans tidligere ekspedisjoner og dette 

gjorde at de allerede hadde tillit til hverandre. Resten av mannskapet hadde bakgrunn som 

skipsgutter og tømrere (Holmberg, 2018, s.154). Dette tyder på at Nordenskiöld valgte et 

mannskap som var skipsvant.  

 

Offiserer: 

Adolf Erik Nordenskiöld 

Louis Palander 

Eric Cornelius Brusewitz  

Ernst Bernhard Almqvist  

Giacomo Bove 

Andreas Peter Hovgaard 

Oscar Frithiof Nordqvist  

Underbefal og mannskap: 

 

Rudolf Nilsson, Frans August Petterson, Oscar Fredrik Nordström, Carl Olof Carlström, Olof 

Ingelsson, Ola Trulsson Ôhman, Gerton Adolf Carlsson, Carl Alfred Lundgren, Otto Wilhelm 

Hansson, David Andersson Asplund, Carl Nyström Smålänning, Carl Petter Magnusson Levin, 

Petter Magnus Jansson Lustig, Carl Jannsson Lkungström, Per August Andersson Lind, Per 
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Olof Johansson Fäste, Sven Andersson, Johannes Henriksen Haugen, Peder Ulrik Johnsen, 

Peder Marinius Sivertsen og Thomas Anton Boström.   

 

Figur 7 Deler av Vegas mannskap, 22 menn (utsnitt). Foto: Marinmuseum/Mattias Billemyr. 

 

 

4.5 Weyprecht og Payers ekspedisjon i 1872-1874 
 

Denne ekspedisjonen har vært nevnt tidligere i oppgaven. Det som gjør den sammenlignbar 

med Nordenskiölds ekspedisjon er at den hadde samme mål, og foregikk i samme tiår. Karl 

Weyprecht og Julius Payer hadde, i likhet med Nordenskiöld, til hensikt å utforske områdene 

rundt Nordøstpassasjen, og se om det var mulig å oppdage en sjøvei gjennom passasjen. 

Ekspedisjonen deres startet 13. juni 1872 med utseiling fra Tromsø. Weyprecht og Payer hadde 

ikke lagt en helt fullstendig plan, og de var åpne for forslag til hvor de skulle seile underveis. 
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«Details of the plan were left to circumstances; no wintering site selected, and even the 

navigation of the North-east Passage was considered a possible objective (Holland, 1994, 

s.290). 

Ekspedisjonen skulle gjøre så mye som de hadde mulighet til. Weyprecht og Payer hadde først 

som mål å ankomme Novaja Semlja, men møtte tidlig i ekspedisjonen på problemer. 

Weyprecht og Payer møtte uforventet mye is i Barentshavet, allerede før de kom til Novaja 

Semlja. Ekspedisjonen kom til slutt fram til kysten av Novaja Semlja, men ble fanget av isen 

20. august. Ekspedisjonen kjempet en lang kamp mot isen, der de sakte drev lenger nordover. 

Jeg vil ikke gå så mye dypere inn i denne ekspedisjonen på dette tidspunktet, men den har 

mange viktige sammenlignbare aspekter til Vega-ekspedisjonen, når det kommer til blant annet 

skipet og mannskapet, og hva slags generelle forutsetninger de hadde. Weyprecht og Payer 

endte ekspedisjonen i 1874 da de måtte forlate skipet sitt Tegetthoff (Holland, 1994, s.291). 

Ekspedisjonen klarte derfor ikke å reise gjennom Nordøstpassasjen, men den hadde allikevel 

greid å komme seg til ukjente steder og de oppdaget det som i dag kalles Frans Josef land.  

Skipet Weyprecht og Payer seilte, Tegetthoff, var også et dampskip og de hadde en motor på 

100 hestekrefter. De hadde forsyninger for to og et halvt år. De hadde med seg 130 tonn med 

kull og estimerte at de kunne kjøre motoren i rundt 60 dager. Ekspedisjonen hadde blitt planlagt 

godt og begge ekspedisjonslederne hadde erfaringer i polarstrøk. Det som i ettertid kan bli sett 

på som noe kritikkverdig er at ekspedisjonen var veldig sparsom på bruken av skipsmotoren. 

Payer forteller selv at de av økonomiske grunner skulle spare på kullet, selv om de seilte i is 

(Payer, 1877, s.75). Ekspedisjonen hadde et mannskap på totalt 24 mann. I motsetning til 

Nordenskiöld hadde de ikke et skandinavisk mannskap, naturlig nok fordi dette var en 

østerriksk-ungarsk ekspedisjon. Mannskapet på skipet var i stedet fra regionene rundt 

Middelhavet og besetningen var mangfoldig. På skipet ble det snakket italiensk, tysk, slavisk 

og ungarsk, mens alle ordrene ble gitt på italiensk (Payer, 1877, s.76).  

Mannskapet til Weyprecht og Payer skiller seg dermed fra Nordenskiölds, da de fleste var fra 

et annet klima. På denne tiden fantes det en generell oppfatning om at de eneste som kunne tåle 

det arktiske klimaet var mennesker fra Skandinavia. Valget av mannskap ble dermed sett på 

som utradisjonelt siden forskere på 1800-tallet mente at personer som var vant til det sydlige 

klimaet ikke kunne tilpasse seg det nordlige klimaet (Weyprecht, 1877, s.56). Dette leder til 

spørsmålet om hvorvidt nordmenn eller skandinaver er de beste til å være med på 

polarekspedisjoner.  
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4.6 Utfordringer med mannskapet  
 

På 1800-tallet eksisterte det en viss tvil rundt hvorvidt personer utenfor Skandinavia kunne 

tjenestegjøre på en god måte i polarstrøk. Et mannskap kan bringe med seg ulike utfordringer 

og det er derfor viktig at man har tatt visse forholdsregler for hvem som skal være med. I 

ekspedisjonen til Weyprecht og Payer var store deler av mannskapet fra middelhavsregionen 

og Weyprecht, som hadde hovedansvaret på skipet, kommenterer i sin bok at mennene de tok 

med seg tilpasset seg godt det polare klimaet. Han gir også utrykk for at de nordiske matrosene 

jobbet mye saktere enn matroser fra Middelhavet (Weyprecht, 1877, s.59). Han begrunner dette 

med at den nordiske matrosen tar seg mye lenger tid på å fullføre sitt arbeid, siden de er mer 

forsiktig, og dette kan være en risiko. Weyprecht skriver videre at arbeidet på ekspedisjonen 

må gjennomføres så raskt som mulig for å unngå å bli sittende fast (Weyprecht, 1877, s.59). Et 

annet problem som ofte er synonymt med sjøfolk er forbruken av alkohol til sjøs. 

Her mener Weyprecht at det eksisterer store forskjeller på matrosene de hadde med seg.  

«Matrosen från våra kuster är ingen stark drinkare och tål i allmänhet mycket litet» (Weyprecht, 

1877, s.68).  

Alkoholbehovet var, ifølge Weyprecht, mye mindre hos sørboende menn, og dette gjorde det 

mye lettere å lede mannskapet. Det skal ikke mye forklaring til for å forstå ulempene med å ha 

et beruset mannskap. Det vil oppstå oftere konflikter og mannskapet blir mye mer utilregnelig.   

«För den nordiske matrosen blir den försvagande njutningen af spirituosa med tiden ett behof, 

och han skall icke befinna sig väl, om han nödgas försaka den» (Weyprecht, 1877, s.68).  

Den nordiske matrosen var, ifølge Weyprecht, i mye høyere grad avhengig av alkohol og er 

tilsynelatende avhengig. Dette kan jo være Weyprechts synspunkt, men Nordenskiöld kan også 

fortelle om problemene med å ha med seg fulle sjøfolk.  

I den første ekspedisjonen til Jenisej reiste ekspedisjonen tilbake til Sverige gjennom Russland 

og dette førte til at tre av mannskapet, hovedsakelig norske, fikk tilgang til alkohol.  

«Nordenskiöld tried to keep them on a meagre allowance, yet somehow the three sailors always 

managed to find some Russians who were only too happy to provide the proper quantity of 

vodka, to entertain their visitors. It was only the Norwegians’ fear of the Russian police that 

kept them out of serious trouble» (Kish, 1973, s.131).  



51 
 

Det var tross alt nordmenn som på dette tidspunktet hadde mest erfaring med seiling rundt 

Novaja Semlja, men tross det var det få som ble utplukket til å være med på Vega-

ekspedisjonen. I ekspedisjonen til Nordenskiöld var det bare tre personer som opprinnelig kom 

fra Norge. De ble mest sannsynlig utplukket fordi at de hadde viktig erfaring fra polarområdene, 

der alle tre hadde erfaring som fangstmenn (Nordenskiöld, 1881a, s.39).  

4.7 Oppsummering  
 

I dette kapittelet har jeg sett på hvordan Nordenskiöld sikret seg de nødvendige midlene for 

ekspedisjonen. Nordenskiöld hadde allerede sikret seg støtte fra Dickson og det var han som 

ble hans viktigste sponsor. Russiske myndigheter og Sibiriakoff var også være med som 

sponsorer. Dette er hovedsakelig begrunnet i at en handelsvei gjennom Nordøstpassasjen ville 

bli svært innbringende for Sibir. For at ekspedisjonen i det hele tatt kunne gjennomføres var det 

viktig for Nordenskiöld å få støtte fra den svenske kongen. Ekspedisjonene på 1800-tallet var 

særlig avhengig av å rekruttere mannskap fra marinen og Nordenskiöld var ikke noe unntak.  

Ekspedisjonen møtte på noe motgang i den marine ministeren von Otter, som ikke ville 

godkjenne bruk av marinenes ressurser til ekspedisjonen. Dette opplevde Nordenskiöld som et 

stort tilbakeskritt, men hans venn og sponsor Dickson kom i kontakt med kongen for å endre 

dette. Dette førte til at han ble invitert til en middag hos kongen, der Nordenskiöld fikk 

godkjennelse til at ekspedisjonen gjennom Nordøstpassasjen kunne gjennomføres.  

For å gi ekspedisjonen et godt utgangspunkt var det viktig å ha et egnet skip. Vega ble kjøpt, 

av Dickson, for ekspedisjonen. Skipet ville vise seg å være godt tilpasset til polarstrøk siden det 

hadde bakgrunn som fangstskip. Vega hadde også en dampmotor på 60 hestekrefter som gjorde 

det lettere å komme seg gjennom isen. For at Vega skulle være i best mulig stand for 

Nordøstpassasjen ble det også sendt til Karlskrona for en full gjennomgang og vitenskapelige 

tilpasninger. Skipet var også bygd av trev, siden dette var det beste for å tåle trykket fra isen. 

For at skipet skulle tåle mest mulig var også Vega utstyrt med «Ice-skin of greenheart». Dette 

gjorde at skipet var bygd for å tåle trykket fra isen og skulle Vega bli frosset fast skulle det i 

teorien tåle et høyt trykk fra isen og komme seg gjennom uten store skader. Dette gjorde Vega 

til et utmerket skip til å seile gjennom Nordøstpassasjen og hadde alle de nødvendige 

forutsetningene et skip skulle trengte for en slik ekspedisjon.  
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Det som også vil være en viktig faktor for en ekspedisjon er valget av mannskapet. 

Nordenskiöld hadde et prinsipp på at mannskapet skulle være så skandinavisk som mulig. Dette 

var trolig en forutsetning for at mannskapet skulle fungere godt sammen. Mannskapet hadde 

også ha et offiserkorps, hovedsakelig fra Skandinavia, men for å gi ekspedisjonen et mer 

internasjonalt preg var også en offiser fra Italia med. Disse personene hadde alle sin unike 

erfaring og utdannelse. Dette gjorde at Nordenskiöld hadde et offiserkorps med mange 

forskjellige fagfelt, både militært og innen vitenskapen. Dermed hadde de mulighet til å forske 

på, og utforske, mye mer enn hva Nordenskiöld kunne alene. Resten av mannskapet hadde også 

erfaring fra polarstrøk, og noen også hadde reist med Nordenskiöld tidligere. Alle på Vega var 

personer som hadde reist mye på havet, og Nordenskiöld ville også ha med seg tre norske 

fangstmenn.  

Ekspedisjonen til Weyprecht og Payer er i denne sammenhengen brukt som et 

sammenligningsgrunnlag til Vega-ekspedisjonen. De hadde i utgangspunktet det samme målet 

som Nordenskiöld: å finne en vei gjennom Nordøstpassasjen. Ekspedisjonen til Weyprecht og 

Payer møtte, i motsetning til Nordenskiöld, raskt på det problemet at det var usedvanlig mye is. 

Dette gjorde at skipet deres, Tegetthoff, ble frosset fast utenfor Novaja Semlja. Dermed ble det 

en lang kamp mot isen og ekspedisjonen måtte til slutt forlate skipet. De oppdaget Frans Josefs 

land, og kunne derfor komme tilbake med oppdagelser og erfaringer fra Nordøstpassasjen. 

Tegetthoff kan også sammenlignes med Vega, i og med at begge var skip med dampmotor. 

Utfordringene til Weyprecht og Payer kan ikke nødvendigvis begrunnes i at skipet ikke var 

egnet nok, men at de var i overkant sparsomme med kullet, som kan være en av faktorene til at 

de frøs fast.  

Mannskapet derimot, skilte seg stort fra Nordenskiöld sitt, der ekspedisjonen til Weyprecht og 

Payer favoriserte et mannskap fra middelhavsområdene, med unntak med Elling Carlsen som 

var en norsk fangstmann. Dette startet en diskusjon om hvorvidt mannskap fra 

middelhavsområdene var egnet for ekspedisjoner i polarstrøk. Dette mente utvilsomt 

Weyprecht, og han konkluderer i sin bok at det var ikke på grunn av mannskapet at 

ekspedisjonen ikke nådde alle sine opprinnelige mål. Derimot viste mannskapet seg å være 

veldig tilpasningsdyktige, og det ble heller reist mye kritikk mot nordmenn og skandinaver. 

Særlig nordmenn hadde ofte problemer med å holde tilbake inntaket av alkohol på 

ekspedisjoner og dette kunne ofte by på problemer. Dette hadde også Nordenskiöld opplevd 

under Pröven-ekspedisjonene, der mannskapet hadde begynt å drikke store mengder alkohol på 
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veien hjem fra Russland over land. Dette ble ikke et alvorlig problem for ekspedisjonen, men 

det gjorde at Nordenskiöld kunne oppleve de norske mennenes drikkevaner.  
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Kapittel 5 – Vega-ekspedisjonenes suksessfaktorer 

5.1 Innledning 
 

Hovedmålet med denne oppgaven er å undersøke hvorfor og hvordan Vega-ekspedisjonen ble 

en suksess. Gjennom undersøkelsene av ekspedisjonen har jeg identifisert flere ulike 

suksessfaktorer. Jeg har allerede gått igjennom noen, blant annet Nordenskiölds erfaring og 

utvelgelse av mannskap, som var en del av forberedelsene til ekspedisjonen. Faktorene jeg skal 

se på i dette kapitlet er de som foregikk under selve ekspedisjonen: Lederskap, moral, psykisk 

og fysisk helse, kontakten med tsjuktsjerne og vær og klima.  

For å forstå de ulike suksessfaktorene ved Vega-ekspedisjonen, ønsker jeg også å belyse 

tidligere ekspedisjoner i polare områder i perioden mellom 1845-1874. De fire ekspedisjonene 

som utmerker seg som sammenlignbare med Vega-ekspedisjonen, både i klimatiske forhold og 

tidsperiode, inkludert tilgjengelig teknologi, er Franklinekspedisjonen, som skulle finne 

Nordvestpassasjen (1845-1846), Kaneekspedisjonen, som hadde til formål å finne den savnede 

Franklinekspedisjonen (1850-1851), Kaneekspedisjonen til Nordpolen (1853-1855) og 

Weyprecht og Payer-ekspedisjonen, som skulle utforske havområdene rundt Sibir (1872-1874). 

Hovedfaktorene som utmerker seg i Vega-ekspedisjonen er Nordenskiölds lederskap, grundige 

planlegging og erfaring, arbeidet med å opprettholde moralen, psykisk og fysisk helse blant 

mannskapet og værforhold og klima. Dette er alle store emner, derfor kommer jeg også til å gå 

nærmere inn konkrete eksempler som viser til hvordan Nordenskiöld arbeidet og lyktes på 

måter de sammenlignbare ekspedisjonene feilet. Dette inkluderer blant annet kontakten med 

urbefolkningen, hvordan Nordenskiöld arbeidet for å motvirke utviklingen av skjørbuk, 

hvordan han tok i bruk erfaringene fra tidligere ekspedisjoner og hvilke tiltak han satt i gang 

for å motvirke de negative aspektene ved isolasjon. Værforhold og klima var ikke noe 

Nordenskiöld kunne kontrollere, og det kan argumenteres for at han ganske enkelt hadde mye 

flaks. Likevel vil jeg i dette kapitlet vise hvordan Nordenskiölds erfaringer og kunnskap var en 

medvirkende faktor for hvordan ekspedisjonen håndterte utfordringene klimaet skapte. 
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5.2 Lederskap, planlegging og erfaring 
 

Det som har vist seg å være en viktig del av ekspedisjoner er nettopp lederskapet. Mislykkede 

ekspedisjoner er ofte assosiert med svakt lederskap (Palinkas & Suedfeld, 2007, s.90). Det er 

ekspedisjonslederens ansvar at mannskapet har det bra under ekspedisjonen. Klarer ikke lederen 

dette, er sannsynligheten stor for at mannskapet mister moralen. Blir moralen dårlig er det farlig 

for ekspedisjonen, da dette kan ødelegge den sosiale ordenen og effektiviteten til mannskapet. 

En effektiv leder vil klare å minimalisere konflikter, holde prosjekter gående, ta rasjonelle 

avgjørelser i stressende situasjoner, være upartisk og holde sosiale aktiviteter (Palinkas & 

Suedfeld, 2007, s.91). Det som kan være avgjørende for å være en god leder er erfaringen 

lederen har med seg til ekspedisjonen. Det er dermed viktig at ekspedisjonslederen er forberedt 

og motivert for den utfordringen arktiske ekspedisjoner medfører (Karpoff, 2001, s.63).  

I kapittel 2 og 3 har jeg vist til at Nordenskiöld forberedte seg svært grundig før ekspedisjonen 

gjennom Nordøstpassasjen. Han hadde flere polarekspedisjoner bak seg, blant annet to til 

Jenisejs utspring. Han hadde gjort seg erfaringer med utvelgelsen av mannskap, både når det 

gjelder deres kunnskap og ferdigheter om ferdsel i polarområder, størrelsen på mannskapet og 

fordeling av arbeidsområder. 

«Organization was a key element in preparing expeditions; potential risks and dangers had to 

be foreseen and various tasks to be carried out during the expedition had to be planned in 

advance» (Klemun & Spring, 2016, s.17) 

Dette viser til at Nordenskiöld hadde opparbeidet seg erfaring som leder, og han hadde også 

erfart betydningen av en klart definert nestleder. Han hadde også stor tillit til sine offiserer, da 

særlig Palander. 

For å sette disse faktorene ved Vega-ekspedisjonen i en sammenlignbar kontekst, vil jeg her gå 

nærmere inn på to ekspedisjoner ledet av Elisha Kent Kane. Den første Kaneekspedisjonen 

hadde som formål å finne Franklinekspedisjonen, da den forsvant i 1846. Denne ekspedisjonen 

kan ses på som den rake motsetningen til Nordenskiölds ekspedisjon gjennom 

Nordøstpassasjen. I ettertid kan man tydelig se at ekspedisjonen ledet av Kane hadde mangler, 

både i form av dårlig planlegging og en feilbasert lederstruktur. Da Franklinekspedisjonen ble 

borte ble et internasjonalt initiativ vekket for å finne den savnede ekspedisjonen. Et av disse 

landene var USA. Kane, i motsetning til Nordenskiöld, hadde svært lite erfaring fra polare strøk. 

Han hadde bakgrunn som skipslege i den amerikanske marinen (Ziff, 2003, s.67). Han ble 



56 
 

utpekt som leder av ekspedisjonen og han hadde store ambisjoner. Et av hans største feilgrep 

var at han ikke selv var med i utvelgelsen av mannskapet. Dette arbeidet ble gjort av hans venn 

og hans sønn. Kane mente at han ikke hadde tid til slikt arbeid og konsentrerte seg heller om 

hva han skulle gjøre etter at de hadde funnet Franklinekspedisjonen (Ziff, 2003, s.67).  

Dette førte til at mannskapet som ble utvalgt viste seg å være i dårlig stand til å håndtere polare 

strøk. Det er ekspedisjonslederen som har hovedansvaret til helsen, moralen og 

yrkeskompetansen om bord. Den som ble valgt til å navigere skipet var en ung mann i tyveårene 

som aldri hadde seilt i polare strøk. Kane ble også valgt ut til å lede ekspedisjonen av sin far 

John Kintzing Kane som var leder for samfunnsdepartementet i USA (Ziff, 2003, s.63).  Det 

var også valgt ut menn som aldri hadde vært ombord på et skip før. Dette gjorde at deler av 

mannskapet var ufaglærte og derfor kunne utfordre den sosiale strukturen på skipet. Kane hadde 

også med seg noen veteraner, men de var i et klart mindretall (Ziff, 2003, s.69). Kanes 

ambisjoner var så store at han så for seg å fortsette til Nordpolen etter at han hadde funnet 

Franklinekspedisjonen i Nordvestpassasjen. Et skille her er at Nordenskiöld ikke ble valgt av 

noen, dette var en ekspedisjon han selv tok initiativ til og ønsket å utføre.  

Ekspedisjonen til Kane reiste fra New York den 22. mai 1850, i søket på Nordvestpassasjen og 

Franklinekspedisjonen. Kane kom ikke langt inn i Nordvestpassasjen før de møtte samme 

skjebne som mange tidligere ekspedisjoner. De ble frosset fast i isen. Dette førte til at moralen 

ombord ble såpass dårlig at halvparten av mannskapet forlot skipet for å forsøke å nå en av 

Grønlands havner. De av mannskapet som bestemte seg for å dra var også den delen av 

mannskapet som hadde mest erfaring fra tidligere ekspedisjoner. Kane ga mannskapet som dro 

gode rasjoner for at de skulle klare seg gjennom vinteren. Det ble dessverre en stor skuffelse 

for Kane da mannskapet senere kom tilbake uten noen resultater og i dårlig form. Dette førte til 

at de måtte spare enda mer på de allerede magre rasjonene og moralen ble bare dårligere (Ziff, 

2003, s.70).  

Ekspedisjonen ble senere tvunget til enda et forsøk på å nå en av Grønlands havner og de måtte 

forlate skipet. Denne gangen kom de seg til en av byene, og reiste tilbake derfra til Amerika. 

Ekspedisjonen hadde ingen resultater å komme med og det var en veldig mislykket ekspedisjon. 

Uansett resultat ble Kane sett på som en polarhelt og bøkene hans solgte godt, det var ikke før 

Fridtjof Nansen senere skulle fordømme denne ekspedisjonen at man først begynte å lære av 

den (Ziff, 2003, s.70).  
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Kane manglet utvilsomt ikke motivasjon, men det er tydelig at han ikke hadde like mye erfaring 

som Nordenskiöld, og han planla det heller ikke like nøye. Nordenskiöld hadde reist mye i 

arktiske strøk og Kane hadde tilnærmet ingen erfaring. Dette kan være noe av forklaringen til 

at Kane ikke klarte å opprettholde moralen til mannskapet mens de var frosset fast. 

Nordenskiöld hadde ikke de samme problemene som Kane når det kom til lederstruktur. Kanes 

mislykkede ekspedisjon gjennom Nordvestpassasjen var likevel ikke slutten på hans karriere. 

Han skulle senere, i 1853, prøve å komme seg til Nordpolen.  

Denne gangen skulle han seile gjennom Baffinbukta og til Nordpolen. Ekspedisjonen møtte 

tidlig på dårlig vær og skipet måtte gjøre seg klar for en overvintring (Ziff, 2003, s.71). Her 

gikk Kane mot sine offiserer på skipet og bestemte seg at de skulle prøve å komme så langt 

nord som mulig før de ble frosset fast. Kane tenkte at det var bedre å overvintre lenger nord slik 

at skipet lå mye nærmere det åpne polhavet, men som offiserene fryktet resulterte dette i at de 

frosset fast for langt nord. Diskusjonen om et åpent polhav var et godt diskutert tema på 1800-

tallet, men det viste seg at det åpne polhavet ikke var så åpent som Kane hadde sett for seg. 

Skipet kom dermed for langt nord og dette medførte at da våren kom smeltet ikke skipet løs fra 

isen (Ziff, 2003, s.72).  

Skipet løsnet ikke etter den første våren og mannskapet utviklet skjørbuk og andre frostskader, 

og ble dermed nødt til å komme seg tilbake. Kane og mannskapet ble nødt til å reise tilbake 

over isen og måtte dra med seg små båter og navigere seg gjennom is i flere tusen mil. Dette 

ble en lang og hard kamp og mannskapet var særdeles misfornøyd med Kanes lederstil. I 1855 

kom de fram til en av Grønlands byer, og ekspedisjonen hadde kostet mye (Ziff, 2003, s.73). 

Det fatale med denne ekspedisjonen var Kanes feiltolkninger av hvor de skulle overvintre og 

når det var best å stoppe. Det er dermed viktig å se på når og hvorfor Nordenskiöld bestemte 

seg for at en overvintring var best. 

Nordenskiöld var, bare dager før overvintringen skjedde, klar over isforholdene som møtte dem. 

De siste dagene i september merket han at de stadig møtte på mer og tettere is. Han var også 

klar over at avstanden til Beringstredet ikke var lenger enn noen dager unna. Uansett tvang isen 

og værforholdene han til å begynne å forberede seg på en overvintring. Disse isforholdene var 

han kjent med, siden han hadde vært i kontakt med amerikanske sjøfolk som hadde erfaring fra 

Beringstredet (Nordenskiöld, 1881a, s.446). De han hovedsakelig var i kontakt med var den 

marine avdelingen i USA, som han hadde en brevutveksling med. I denne brevutvekslingen 

fikk Nordenskiöld informasjon om områdene rundt Beringstredet og hva han burde se etter. Det 

ble særlig lagt vekt på temperaturer og isforhold og når det var mulig å passere Beringstredet 
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(Kvb, Brev och annan korrespondens, F01b). Denne informasjonen har vært med på å begrunne 

Nordenskiölds avgjørelse på å forberede seg på en overvintring. Dette førte til at han ikke kom 

i en slik situasjon som Kane, der man for eksempel hadde gått for langt inn og det var stor risiko 

for å ikke løsne, eller at skipet blir knust av isen. Dette gjorde at Nordenskiöld og Palander fikk 

tid til å finne et godt sted for Vega å legge til.  

Vega ble først fortøyd 200 meter fra land, men Nordenskiöld gjorde undersøkelser og fant ut at 

skipet var fortøyd for nærme land. Her var havnivået var for lavt og det var for liten avstand 

mellom skipet og havbunnen (Nordenskiöld, 1881a, s.447). Farene med dette var risikoen for 

at havnivået kunne synke eller øke raskt på grunn av isutviklingen, og skipet stod i fare for å 

bli knust under trykket av isen. Dermed ble det avgjørende å flytte Vega lengre vekk fra land, 

slik at dette ikke skulle forekomme. Dette viste seg å være en riktig avgjørelse, for 

observasjoner gjort 14.-15. desember viste at den nye isen som dannet seg på det første stedet 

der Vega lå, gjorde at store mengder is ble presset oppover og mot land. Hadde Vega blitt 

liggende der, ville skipet blitt knust av isen (Nordenskiöld, 1881a, s.448).  

De store forskjellene mellom Kane og Nordenskiöld viser seg blant annet i hvordan de planla 

ekspedisjonene og hvordan de gjennomførte den. Det at Kane ikke var med på selve utvelgelsen 

av mannskapet da han skulle finne Franklinekspedisjonen, førte til at han endte opp med et 

veldig uegnet mannskap. I motsetning var dette viktig for Nordenskiöld og han valgte kun et 

mannskap som hadde erfaring fra reiser til polarområder, og som hadde vist seg dyktige i 

ekstreme tilstander. Kane valgte å ikke lytte sine offiserers råd på ekspedisjonen til Nordpolen, 

som også var et stort feilgrep. Nordenskiöld, på sin side, gjennomførte og planla store deler av 

ekspedisjonen sammen med sine offiserer og han hadde tillit til dem. Denne tilliten gjorde at 

han kunne forhøre seg med blant annet Palander om han var usikker, og denne tilliten gjorde at 

man enklere kunne komme fram til de beste løsningene. Sven Andersson, som var en del av 

mannskapet på ekspedisjonen, skrev dagbok og han oppsummerer dagen de blir frosset fast slik:  

«Professorn han säger att han skall fram med pock, men di andra säger att det är omöjligt. Når 

Palander säger stopp, så är det stopp, för han förstår det» (Holmberg, 2018, s.161). 

Professoren som Andersson nevner her, er Nordenskiöld og det viser at han hørte på Palander 

selv om de skulle være uenig.   
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5.3 Moral, psykisk og fysisk helse 

 

5.3.1 Isolasjon 

Nordenskiöld hadde planlagt Vega-ekspedisjonen godt og hadde med seg forsyninger som 

skulle vare opp til to år hvis de skulle komme i en situasjon der de måtte overvintre. Dette ble 

et faktum da ekspedisjonen ble frosset fast 29. september 1878. Det tok ikke mer enn fem dager 

fra skipet ble frosset fast, før tsjuktsjerne kom ombord den 3. oktober (Nordenskiöld, 1881a, 

s.448). Det at de måtte overvintre betydde at Nordenskiöld måtte forberede mannskapet sitt. 

Det at tsjuktsjerne kom ombord på skipet førte med seg en rekke fordeler for ekspedisjonen 

mens de var isolert. Dette medførte at de kunne holde kontakten med mennesker utenfor 

ekspedisjonens mannskap og bidro til variasjon i hverdagen.  

Det å bli innesperret av is vil utvilsomt påvirke moralen til mannskapet. For at man skal klare 

seg best mulig er det viktig å igangsette en rekke gjøremål for at mannskapet skal ha noe å 

gjøre. Kjedsomheten kan være livsfarlig, i og med at det påvirker moralen til mannskapet. En 

periode med total isolasjon i polare områder kan ha en svært negativ effekt på mannskapet. 

Disse effektene kan være søvnproblemer, irritasjon, hodepine, mareritt, angst, depresjon og en 

nedgang i personlig hygiene (Palinkas mfl., 1995, s.943).  

I isolasjonstiden kan den sosiale strukturen bli borte. Når mannskapet blir presset sammen og 

all annen sosial kontakt blir borte, er det stor risiko for at det dannes misnøye med hverandre. 

En viktig faktor som kan være med på å motvirke dette på Vega-ekspedisjonen var nettopp 

kontakten med tsjuktsjerne. I Nordenskiölds tilfelle hadde han helt fra første møte i september 

hatt god kontakt med tsjuktsjerne, allerede før de ble frosset fast. Dette ga han muligheten å 

opprettholde kontakten med dem gjennom hele perioden de var frosset fast.  

Ekspedisjonens første møte med tsjuktsjerne var 6.september 1878, da det ble observert to båter 

på vei mot Vega (Kvb, Vegas loggböker, F01a). Menneskene ombord i de to båtene ga tydelig 

signal om at de ville ha kontakt med skipet, og Nordenskiöld stoppet skipsmotoren for å la de 

komme ombord. Det første møtet ble en suksess, da Nordenskiöld og mannskapet begynte å 

dele ut tobakk, og stemningen blant både mannskapet og de besøkende blir beskrevet som lett 

og vennlig (Nordenskiöld, 1881a, s.415). Tsjuktsjerne ble senere fraktet tilbake til båtene sine 

og reiste fra Vega under «glade omstendigheter». Nordenskiöld begrunner dette med at de 

besøkende tsjuktsjerne fikk med seg rikelig med tobakk og leirpiper (Nordenskiöld, 1881a, 

s.416). Da Vega fortsatte å seile innover Nordøstpassasjen passerte de flere ganger ulike 

tsjuktsjeriske bosetninger og de ble alltid tatt vennlig imot (Nordenskiöld, 1881a, s.419). 
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Nøkkelen til den gode relasjonen som oppsto var nok begrunnet i Vegas mannskaps 

imøtekommenhet, og utvekslingen av varer, og da særlig tobakk. Da Vega ble tvunget til å 

overvintre, og farene med isolasjon begynte å true, nølte ikke med å komme Vega i møte.  

Dette gjorde at mannskapet hadde mer å gjøre og de fikk muligheten til å være sammen med 

flere mennesker utenfor de som var tilknyttet ekspedisjonen. Kontakten med urbefolkningen er 

ikke bare positiv for den mentale helsen, men ga også tilgang til ressurser som mannskapet 

kunne benytte seg av. Et av problemene Nordenskiöld og mannskapet på Vega opplevde var 

kommunikasjonsvansker med urbefolkningen. Tsjuktsjerne snakket verken engelsk eller 

russisk, og kommunikasjonen kunne være krevende. Dette problemet løste løytnant Nordqvist. 

Han klarte, etter bare noen uker, å lære seg språket. Dette gjorde at han kunne fungere som en 

tolk og Vega-ekspedisjonen hadde etter dette, god mulighet til å kommunisere med tsjuktsjerne 

(Nordenskiöld, 1881a, s.473). Dette førte til at Nordenskiöld kunne drive en slags handel med 

urbefolkningen. Det som var særlig attraktivt var muligheten for å få tak i ferskt kjøtt. Dette 

hadde de mulighet til å bytte seg til mot brød eller tobakk (Nordenskiöld, 1881a, s.460).  

For at dette skal være mulig er det også en fordel at mannskapet ikke er for stort. 

Franklinekspedisjonen hadde et mannskap på 129 mann, i motsetning til Nordenskiöld som 

hadde 30. Dette gir også enorme forskjeller når det kommer til forsyninger. James Clark Ross 

hadde også en ekspedisjon til Nordvestpassasjen før Franklin, i 1829-1833, og denne 

ekspedisjonen hadde et mannskap på seks personer. Da skipet deres ble knust av isen klarte 

Ross og mannskapet å overleve av naturen og kontakten med lokale inuitter. 

Franklinekspedisjonen, med sine 129 mann, møtte sannsynligvis også på inuitter, men de hadde 

ikke mulighet til å hjelpe fordi det var rett og slett for mange å brødfø (Karpoff, 2001, s.67). 

Dermed er det rimelig å anta at hvis Nordenskiöld hadde reist med et like stort eller større 

mannskap, kunne nok ikke den lokale urbefolkningen bidra med så mye hjelp som de gjorde.  

Dette var heller ikke strengt nødvendig, da Nordenskiöld hadde nok av forsyninger til å klare 

seg gjennom vinteren, men hadde situasjonen vært annerledes kunne de ikke ha basert seg på 

urbefolkningens ressurser.  

Dermed var det viktig å ikke ta med seg et så stort mannskap, og man ble bevisst på dette etter 

Franklinekspedisjonen. Dette førte til at flere rapporter på 1800-tallet foreslo at det var best 

med et lite mannskap, da de var bedre rustet til å forsyne seg selv, og hadde bedre 

bevegelsesevne i arktiske forhold (Karpoff, 2001, s.67). Dette var også en erfaring 

Nordenskiöld og Palander hadde opparbeidet seg under Spitsbergenekspedisjonen i 1872-1873. 

Denne ekspedisjonen ble frosset fast og ble nødt til å overleve på magre rasjoner. Ekspedisjonen 
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hadde bare rasjoner til 24 personer da vinteren kom, og siden været var såpass dårlig hadde det 

ikke vært mulighet å få tilsendt nye rasjoner. Dette gjorde at et mannskap på 67 måtte overleve 

på veldig lite (Kish, 1973, s.103). Det er dermed rimelig å anta at Nordenskiöld og Palander 

tenkte gjennom dette da de bestemte seg for et mindre mannskap på Vega-ekspedisjonen.  

 

5.3.2 Arbeidsoppgaver for mannskapet i isolasjon  

 

For at moralen skal være best mulig er det viktig at mannskapet blir gitt oppgaver ombord på 

skipet. Oppgavene er viktig for å ivareta den mentale helsen til mannskapet og motvirke 

kjedsomheten. Arbeidsoppgavene kan variere og for å forstå hvordan både tidligere 

ekspedisjoner og Nordenskiöld gjorde dette, ønsker jeg å trekke fram ekspedisjonen til 

Weyprecht og Payer med Tegetthoff i 1873-1874. Weyprecht og Payer-ekspedisjonen måtte 

overleve to vintre i de arktiske områdene nordvest for Novaja Semlja. Det som ble viktig når 

ekspedisjonen satt fast var først å etablere vaktrutiner. Skipet måtte vedlikeholdes hele tiden og 

det var viktig at de observerte området så mye som mulig for å forhindre ubehagelige 

overraskelser.  

På Tegetthoff ble det også opprettet en skole og på søndager ble avholdt enkle gudstjenester 

med høytlesning fra Bibelen (Payer, 1875, s.3). Dette gjorde at mannskapet kunne få oppleve 

noe som lignet på en vanlig hverdag, noe som var med på å motvirke at mannskapet kjedet seg. 

Offiserene ombord arbeidet også med værobservasjoner, der de rullerte seg imellom hele tiden. 

Dessverre for Weyprecht og Payer opplevde de mye dårligere værforhold enn hva Nordenskiöld 

skulle oppleve. Dette medførte at mannskapet ofte var begrenset til å oppholde seg på 

Tegetthoff. Mørketiden i de arktiske områdene gjorde det vanskelig for mannskapet å bevege 

seg utenfor skipet, og det var såpass ustabilt vær at de fryktet at skipet skulle drive vekk mens 

de var borte (Payer, 1875, s.7). 

Dette gjorde at mannskapet ble tvunget til å være ombord store deler av ekspedisjonen. Dermed 

var det også få muligheter for jakt. Siden ekspedisjonen måtte overvintre flere ganger betydde 

dette at det kom til å gå utover ressursene, og jakt var et viktig supplement.  

«Jagten omfatter allt, som lefver och rör sig i den arktiske isen, ty allt är till nytta, hjelpemidlen 

åter äro olikartade, allt efter som hon bedrifves» (Weyprecht, 1877, s.80).  

Det eneste ekspedisjonen hadde mulighet til å jakte på var isbjørnene. Isbjørnene oppholdt seg 

jevnlig i nærheten av skipet og dette gjorde at mannskapet kunne, og til tider måtte, avlive dem. 
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Dette gjorde at de fikk tak i ferskt kjøtt, noe som var svært viktig for å bekjempe utviklingen 

av skjørbuk. Mannskapet viste likevel tegn på mental depresjon på grunn av elendighetene de 

opplevde (Payer, 1875, s.3). Den viktigste faktoren som motvirket dette var når solen og 

sommeren kom tilbake, og håpet om løsrivelse fra isen. Denne ekspedisjonen var ikke rammet 

av dårlig ledelse eller dårlig planlegging, slik som Kaneekspedisjonen, men de opplevde andre 

vanskeligheter med værforholdene. Det blir dermed viktig å se på hvordan Nordenskiöld 

arbeidet mot dette.  

En av fordelene med Vega-ekspedisjonen var at de hadde kommet mye lenger før de ble satt 

fast i isen enn hva for eksempel Weyprecht og Payer hadde. Dette resulterte i at de hadde fått 

opplevd mer i løpet av tiden de hadde seilt dypere inn i Nordøstpassasjen. Nordenskiöld hadde 

ofte stoppet underveis i Nordøstpassasjen for å gjøre ulike undersøkelser og utforskning av 

lokalområdene. Disse stoppene er noe som Nordenskiöld også ser på som et av hans største 

feilgrep, siden det førte til at de ikke rakk gjennomseilingen på en sesong (Nordenskiöld, 1881a, 

s.446). Heldigvis førte dette også med seg at mannskapet fikk mye mer jobb å gjøre i perioden 

de var frosset fast, da alle funnene de hadde gjort måtte kategoriseres og dokumenteres. Dette 

var hovedsakelig offiserenes arbeid, men arbeidet representerte med stor sannsynlighet et friskt 

pust utenfor de regelmessige vaktrutinene (Kish, 1973, s.172).   

Resten av mannskapet fikk utdelt sine arbeidsoppgaver, som i starten gjaldt vedlikehold av skip 

og andre gjøremål rundt om på skipet. Siden de tidlig fikk kontakt med urbefolkningen, ble det 

avholdt forskjellige aktiviteter og Nordenskiöld oppmuntret blant annet mannskapet til å prøve 

skøyter sammen med tsjuktsjerne. Forholdet mellom Vega-ekspedisjonens deltakere og 

urbefolkningen ble såpass god at urbefolkningen viste mannskapet hvordan de fisket i den 

arktiske isen (Nordenskiöld, 1881a, s.477).  

 

5.3.3 En trussel for enhver ekspedisjon: Skjørbuk  

 

Gjennom perioden der mennesker har seilt langt over havet, har man lenge hatt en utfordring i 

å forhindre skjørbuk. Bevisstheten rundt dette problemet ble større på 1800-tallet, men det var 

likevel noe som forekom. Skjørbuk er en dødelig sykdom som forekommer på grunn av mangel 

på vitamin C.  Å unngå skjørbuk har vært en utfordring for så godt som alle arktiske 

ekspedisjoner (Karpoff, 2001, s.49). Denne sykdommen påvirker blant annet leddene i kroppen, 

medfører blødende gummer og løse tenner. Dette førte til at arktiske ekspedisjoner prøvde 
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mange forskjellige metoder for å unngå sykdommen. Den mest effektive metoden var ferskt 

kjøtt. Ferskt kjøtt inneholder mye vitamin C og var med på å forhindre utviklingen av skjørbuk. 

Det var dokumentert tilfeller helt fra 1600-tallet, og det britiske The East India Company ga 

mannskapet sitronjuice for å motvirke det (Karpoff, 2001, s.49). Dette var også 

Franklinekspedisjonen utstyrt med og tester gjort på skjelettene viste at det var ikke noen tegn 

til utvikling av skjørbuk (Mays mfl. 2013, s.342). Selv om kunnskapen om skjørbuk utviklet 

seg med årene, var det fortsatt mulig å få det. Dette preget også ekspedisjonen til Weyprecht og 

Payer. Skipslegen deres arbeidet hele tiden for å unngå at mannskapet skulle få skjørbuk, men 

fikk det selv, til tross for alle forholdsregler (Payer, 1875, s.3).  

Det ble ikke rapportert noen tilfeller av skjørbuk på Vega-ekspedisjonen, og dette kan være et 

resultat av god planlegging. For å få en forståelse av forberedelsene og bevisstheten rundt faren 

for sykdommen, har Nordenskiöld skrevet ned hva mannskapet normalt spiste gjennom en uke. 

Nordenskiöld og Palander planla måltidene etter erfaring fra Spitsbergenekspedisjonen i 1872-

1873, i samarbeid med en lege. Dette gjorde de for å få et variert kosthold som skulle inneholde 

ulike næringsgrupper. Et eksempel på en dagsrasjon er:  

«Frukost: smör 6 ort, kaffe 10 ort, socker 7,5 ort. Middag: preserveradt kött eller fisk 1 portion, 

preserv. Potatis 12 ort, preserv. Grönsaker 5,5 ort, preserv. Løk 1 port., köttextrakt 1,5 ort, 

bränvin eller rom 2 k.t.» (Nordenskiöld, 1881a, s.462-463).  

Dette var vanlig for ekspedisjonen å spise på mandag, onsdag, fredag og 1 ort kan oversettes til 

1 gram og 1 k.t er 4 gram. Mannskapet fikk også utdelt multegrøt i perioden mellom 15. februar 

(1879) til 1. april. Dette mente Nordenskiöld skulle ha en god effekt mot skjørbuk. 

Nordenskiöld hadde også kjøpt en mengde med tranebærsaft i Finland, som mannskapet fikk 

utdelt hver dag gjennom hele ekspedisjonen (Nordenskiöld, 1881a, s.464). Dette resulterte i at 

mannskapet hadde god tilgang til vitamin C gjennom hele ekspedisjonen og forklarer også 

hvorfor ingen endte opp med skjørbuk. Tidligere erfaringer og kunnskap gjorde det mulig å 

forebygge utviklingen av skjørbuk og forhindret mulige smitteutbrudd.  
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5.4 Vær og klima 
 

Det er en ting ekspedisjonene ikke kan forutse og det er hvordan vær og klima vil påvirke 

ekspedisjonen. En ekspedisjon kan planlegge og prøve å reise på best mulig tidspunkt, men det 

gir ingen garanti på at det blir slikt neste gang. Ser man på Weyprecht og Payer-ekspedisjonen 

møtte de tidlig på is i 1872 og dette førte også til at de tidlig ble frosset fast. Ekspedisjonen 

reiste fra Tromsø i juli (Spring, 2016, s.144). Det å reise seint på sommeren var det som ble 

ansett som tryggest for da hadde varmen smeltet bort det meste av isen (Nordenskiöld 1881a, 

s.70). Dette var det ekspedisjonen hadde tatt utgangspunkt i, men møtte uansett på isen.  

Nordenskiöld hadde også reist til havområdene i Sibir to ganger før Vega-ekspedisjonen og 

ikke møtt på problematisk is noen av gangene. Pröven-ekspedisjonen, som var Nordenskiölds 

første ekspedisjon til Jenisejs utspring, reiste fra Tromsø den 8. juni 1875. Denne ekspedisjonen 

fikk ikke utfordringer med isen før de nådde Novaja Semlja. Det var først da ekspedisjonen 

skulle prøve å passere gjennom Matochkinstredet at de møtte på vanskelige isforhold 

(Holmberg, 2018, s.125). De hadde allerede kommet mye lenger enn Weyprecht og Payer, selv 

om de reiste i juni og ikke i juli, da farvannet etter Nordenskiölds egne oppfatninger skulle vært 

tryggere. Ymer-ekspedisjonen, som var Nordenskiölds andre ekspedisjon til Jenisejs utspring, 

reiste 25. juli 1876, og også denne unngikk problemer med isen fram til Matochkinstredet 

(Holmberg, 2018, s.134).  

Vega-ekspedisjonen reiste den 21. juni 1878, fra Tromsø i retning Nordøstpassasjen (Holmberg, 

2018, s.157). Nordenskiöld hadde dermed tre passeringer gjennom Novaja Semlja bak seg, og 

hadde, sammenlignet med Weyprecht og Payer, få utfordringer med isen. Ekspedisjonene hadde 

avreise både tidlig i juni, sent i juni og sent i juni, noe som tyder på at det var ikke et feilgrep 

av Weyprecht og Payer å reise i juli. Vær og klima er noe en ekspedisjon ikke kan styre og det 

er også viktig at man har litt flaks. Nordenskiöld var dermed heldig når det kom til isforholdene 

i Novaja Semlja, og dette medførte at han hadde mulighet til å komme lengre enn noen andre. 

Situasjonen kunne ha blitt annerledes om Nordenskiöld hadde møtt på den samme isen som 

Weyprecht og Payer. Da kunne historien vært annerledes.  

I 2019 publiserte amerikanske forskere et datasett som beskriver isforholdene arktiske 

havområdene i perioden mellom 1850 og til i dag (Walsh mfl. 2019). Dataene fra årene frem til 

satellittobservasjoner var mulig, er hovedsakelig basert på historiske kilder fra fangstskuter, 

hvor mannskapet har notert skipets posisjon, samt visuelle observasjoner av isforholdene i sine 

loggbøker, dagbøker og lignende (Walsh mfl. 2019, s. 17). Forskerne konkluderer blant annet 
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med at 1879 året med minst is i perioden mellom 1850 og 1914 (Fetterer, 2016). Dette viser at 

Nordenskiöld ganske enkelt var heldig med vær- og isforholdene under ekspedisjonen gjennom 

Nordøstpassasjen. 

 

Figur 8 Illustrasjon over havisforholdene i perioden 1850-2013. Årstallene i hvitt er årene med lavest konsentrasjon av is. 
Illustrasjon: Florence Fetterer (2016). 

 

Nordenskiöld hadde riktignok flaks med isen rundt Novaja Semlja, noe som gjorde det mulig 

for han å komme lengre inn i Nordøstpassasjen, men han hadde ikke flaks hele veien. Skipet 

frosset fast 29. september 1878 og kom ikke ut igjen før 18. juli 1879. Sven Andersson 

kommenterte innfrysningen 30. september slik: 

«Så kom vi till att ligga still på samma ställe och det stället heter Pitlkaj. Där kommer vi visst 

att få ligga i vinter, vi kommer nog inte längre nu och har ändå inte mer än 15 mil til Behrings 

sund, så hade vi varit här två dager förr, hade vi kommit igenom, men här får vi nog vår 

vinterplats» (Holmberg, 2018, s.163-164).  

Vega-ekspedisjonen hadde dermed ikke nok flaks til å seile gjennom hele Nordøstpassasjen 

uten å treffe på for mye is. Det er slik Andersson beskriver det: Hadde de vært der tidligere, 
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ville de trolig ha klart gjennomseilingen uten å måtte overvintre. Dette var Nordenskiöld også 

klar over og han mente forklaringen lå i at de hadde brukt for mye tid på andre ting.  

«Vega hade ej behöft dröja så länge i Dicksons hamn, vi hade kunnat spara en dag vid Taimur-

ön, dragga något mindre vester om de Ny-sibiriska öarna o.s.v» (Nordenskiöld, 1881a, s.446-

447).  

Ekspedisjonen hadde brukt mye tid på å forske mens de seilte gjennom Nordøstpassasjen, og 

gjort mange forskjellige stopp for å undersøke nærområdene. Dette mente Nordenskiöld var 

hovedgrunnen til at de ikke klarte å seile gjennom Nordøstpassasjen på en sesong. Selv om 

Nordenskiöld sannsynligvis var heldig med værforholdene i Nordøstpassasjen enn tidligere 

ekspedisjoner, var ikke overlevelsen i isolasjon basert på flaks. Dette var basert på både 

Nordenskiölds og mannskapets grundige planlegging og erfaring. Nesten alt som skjedde 

underveis på ekspedisjonen gikk som planlagt. Provianten og utstyret ombord var tilstrekkelig 

og tilfredsstillende, noe som medførte at overvintringen kunne fullføres uten store problemer 

(Nordenstam, 2002, s.22).  

5.5 Oppsummering  
 

Dette kapitlet har tatt for seg suksessfaktorene til Vega-ekspedisjonen. Det som utmerker seg 

her, er hvor godt Nordenskiöld og Palander planla ekspedisjonen. Ekspedisjonen kunne, etter 

hva de hadde planlagt, forutse de fleste av de mulige utfordringene Nordøstpassasjen kunne by 

på. Dette gjorde at de var veldig godt forberedt, både når det gjaldt opprettholdelse av 

mannskapets moral, fysiske og psykiske velvære, utfordringer rundt isforholdene og mye mer. 

Skulle noe skje så var det allerede lagt en strategi for hva responsen burde være.  

Planleggingen var gjort på bakgrunn av erfaringer som de hadde fra tidligere ekspedisjoner, 

blant annet til Spitsbergen. Dette gjorde at de, i lys av tidligere ekspedisjoner, i stor grad kunne 

forutse kunne hvilke farer og utfordringer som potensielt kunne oppstå i Nordøstpassasjen. 

Nordenskiöld baserte ikke alt på egen erfaring, han hadde også opparbeidet seg et 

kontaktnettverk der han fikk viktige opplysninger om Nordøstpassasjen. Områdene rundt 

Novaja Semlja var til en viss grad utforsket og med beretninger fra fangstmenn kunne han, 

sammen med egne erfaringer, planlegge best mulig. Nordenskiöld hadde også et godt apparat 

med offiserer og mannskap der de alle hadde erfaring i polare strøk. Dette gjelder særlig 

Palander og mye tyder på at de fungerte som et godt lederpar. Det å ha tillit til sine offiserer 
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gjør at det oppstår gode refleksjonsmuligheter, og at de sammen kan ta den beste avgjørelsen 

for situasjonen. Dette blir særlig godt belyst hvis man sammenligner Vega-ekspedisjonen med 

Kanes ekspedisjoner i 1850 og 1853. Han valgte å ikke lytte til offiserene sine, og dette kostet 

han ekspedisjonen. Nordenskiöld valgte å høre på dem og dette er en av suksessfaktorene. 

Samarbeid er viktig for å overleve.  

Han var også i kontakt med det marine departementet i USA der han fikk opplysninger om isen 

og værforholdene rundt Beringstredet. Alt dette gjorde at han ved avreisen hadde en detaljert 

plan om hva han skulle gjøre i Nordøstpassasjen, og hvilke forhold ekspedisjonen kunne møte. 

Ekspedisjonen nøt også fordel av at de kom i kontakt med tsjuktsjerne. Dette gjorde at den 

mentale helsen til mannskapet ikke ble like hardt rammet som den kunne ha blitt i total 

isolasjon. Mannskapet ombord Vega hadde også mulighet til å bevege seg utenfor skipet, og 

dette gjorde at de slapp å være så tett innpå hverandre til enhver tid. Kontakten med tsjuktsjerne 

medførte også at ekspedisjonen hadde tilgang til ulike typer varer, og da særlig ferskt kjøtt og 

fersk fisk. Det gode forholdet med tsjuktsjerne medførte at mannskapet fikk et mer variert 

kosthold og måtte ikke belage seg kun på Vegas medbrakte proviant og rasjoner.  

Kontakten med tsjuktsjerne medførte også at mannskapet fikk også mer å gjøre og tilgang på 

flere sosiale aktiviteter, og dette var viktig for å få en mer variert hverdag. Kjedsomheten er 

farlig, for dette påvirker moralen til mannskapet. Det er viktig at moralen er så god som mulig, 

da dette gjør at mannskapet jobber effektivt. Kontakten med tsjuktsjerne førte også med seg en 

type kulturell utveksling der de lærte av hverandre. Nordenskiöld og mannskapet ble for 

eksempel lært opp i hvordan tsjuktsjerne drev med isfiske. Denne informasjonen kan anses som 

svært praktisk da det også hjalp ekspedisjonen å få tak i mer mat.  

Vega-ekspedisjonen hadde også klart å opparbeide seg mye materiale før de ble frosset fast og 

dette førte til at forskerne kunne starte med å dokumentasjon og katalogisering av funn. Alt 

dette gjorde at mannskapet hadde mer å gjøre enn å vedlikeholdet skipet og holde vakt. 

Mannskapet hadde også mulighet til å utforske i perioden de var frosset fast og det ble 

gjennomført forskjellige mindre ekspedisjoner. Disse ekspedisjonene innebar alt fra å utforske 

områdene rundt Pitlekaj til å besøke tsjuktsjerne.  

Vega-ekspedisjonen var også godt utrustet mot skjørbuk og hadde på forhånd gjort flere ulike 

tiltak for å motvirke sykdommen. Nordenskiöld og Palander brukte sine erfaringer fra tidligere 

ekspedisjoner, og planla måltidene sammen med en lege. Det som er verdt å merke seg her er 

særlig utdelingen av tranebærsaft og multegrøt. Disse to tiltakene viste seg å være særdeles 
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effektive mot utviklingen av skjørbuk, og dette resulterte i at ingen av mannskapet fikk noen 

symptomer. Det eneste ekspedisjonen ikke kunne kontrollere var været.  

Ekspedisjonen hadde forholdsvis flaks med isen og møtte på svært lite is fram mot Novaja 

Semlja. Selv etter de hadde passert Novaja Semlja møtte ekspedisjonen lite is i Karahavet. Dette 

er en viktig faktor, for hadde ekspedisjonen møtt på mye is kunne de ha møtt samme skjebne 

som Weyprecht og Payer.  Heldigvis for Nordenskiöld kom ekspedisjonen langt inn i 

Nordøstpassasjen før isen begynte å bli et problem. Da isen smeltet i juli kunne de trygt passere 

Beringstredet og ferden gikk videre til Japan for å gjennomgå reparasjoner og annet vedlikehold 

av Vega. Alt dette førte til at Vega-ekspedisjonen gikk som planlagt og ble en suksess.  
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6. Konklusjon av oppgaven  

6.1 Innledning  
 

Gjennom denne oppgaven har jeg prøvd å se på hvorfor Vega-ekspedisjonen klarte å seile 

gjennom Nordøstpassasjen. Dette har ført til at jeg har funnet forskjellige faktorer som har vært 

avgjørende for at ekspedisjonen ble en suksess. Unwin mente at Nordøstpassasjen ble beseiret 

på grunn av dampskipets manøvreringsevne, og at personene som gjennomførte ferden ikke 

spilte noen stor rolle (Unwin, 1995, s.245). Det er ingen tvil om at utviklingen av dampskip har 

vært en viktig faktor, men jeg vil også argumentere for at grundig planlegging, tidligere 

ekspedisjonserfaring og den fysiske gjennomføringen er like viktig, om ikke mer. Selv med 

dagens isbrytere kan man likevel i stor grad risikere å bli frosset fast. Man kan dermed ikke gi 

alt for mye kredibilitet til dampmotoren til skipene. Ekspedisjonen må også planlegges.  

Det er mange faktorer ved en ekspedisjon som er vanskelige eller umulig å planlegge. I 

Nordenskiölds tilfelle var dette særlig været og isforholdene i det arktiske havet. Dette er en 

faktor hvor man i en viss grad er avhengig av flaks for at en ekspedisjon skal være mulig å 

gjennomføre etter planen.  

I dette kapittelet vil jeg diskutere de ulike faktorene som førte til Vega-ekspedisjonenes suksess. 

Faktorene inkluderer de som jeg har løftet fram i oppgavens problemstilling: Nordenskiölds 

lederegenskaper, bakgrunn, kunnskap om polarferder og forberedelser til ekspedisjonen, 

mannskapet på ekspedisjonen og skipet Vega, og psykisk og fysisk helse gjennom 

ekspedisjonen. Jeg vil også trekke fram kontakten med urbefolkningen, som jeg mener hadde 

en svært positiv effekt på ekspedisjonen.   

6.2 Nordenskiölds erfaring og planlegging 
 

Det som er grunnmuren til Nordenskiölds vellykkede ekspedisjon gjennom Nordøstpassasjen, 

er hvordan han opparbeidet seg erfaring. Han hadde reist flere ganger til Spitsbergen og 

Grønland og dette var en viktig erfaring som han også tok med seg videre inn i senere 

ekspedisjoner. Hadde han ikke gjort dette, er det sannsynlig at situasjonene han så for seg kunne 

oppstå under ekspedisjonen ikke hadde stemt med virkeligheten.  



70 
 

På sine tidlige ekspedisjoner fikk han oppleve nedturer og oppturer i arktiske farvann, og 

Nordenskiöld og Palander opplevde, erfarte og håndterte situasjoner sammen. En spesifikk 

erfaring som har et slikt opphav, er fra ekspedisjonen til Spitsbergen i 1872-1873. 

Ekspedisjonsskipene ble frosset fast og var i en lengre periode isolert. Her måtte et mannskap 

på 67 personer dele rasjoner ment til et mannskap på 25 personer (Kish, 1973, s.103). Med et 

mannskap på en slik størrelse er det vanskeligere å overleve om noe skulle gå galt. Dette 

opplevde også Franklinekspedisjonen som hadde mannskap på 129 mann. Jo flere man er, jo 

større fare utgjør det dersom noe går galt.  

Da jeg først begynte å studere polarhistorie var jeg overrasket at Vega-ekspedisjonen kun hadde 

et mannskap på 30 mann. Jeg hadde inntrykk av at det å gjennomføre en slik ekspedisjon skulle 

kreve et langt større mannskap. Det er etter jeg har lest mer om dette at jeg forstod at et 

mannskap på 30 er mye bedre egnet for polarekspedisjoner enn et større mannskap. Kostnadene 

er for store hvis noe galt skulle forekomme og i Vega-ekspedisjonens tilfelle er det sannsynlig 

at tsjuktsjerne ikke hadde hatt like stor mulighet til å bistå med hjelp hvis skipet rommet flere 

menn. Det var dette som var tilfellet med Franklinekspedisjonen, og det var sannsynlig at 

inuittene i området fikk med seg hva som skjedde, men var ute av stand til å gjøre noe.  

Det som også har gitt Nordenskiöld muligheten til å planlegge nettopp denne ekspedisjonen 

såpass godt er også grunnlagt i måten han forberedte seg på. Før han selv reiste til 

Nordøstpassasjen hadde han gjort et grundig arbeid i å undersøke forholdene som kom til å 

møte han. Dette gjorde han blant annet gjennom å snakke med fangstmennene som hadde seilt 

i farvannet rundt Novaja Semlja, og gjennom å lese loggbøkene deres. Nordenskiöld fikk med 

dette et godt utgangspunkt til å forstå utfordringene som eksisterte i Nordøstpassasjen. Dette 

førte til at Pröven og Ymer-ekspedisjonene i 1875 og 1876 kunne fungere som et slags 

testgrunnlag til Vega-ekspedisjonen. Her fikk Nordenskiöld prøvd seg på forskjellige 

framgangsmåter i Nordøstpassasjen. Det jeg anser som det viktigste er hvordan han skulle 

forsere Novaja Semlja.  

De norske fangstmennene delte sine erfaringer med passeringer gjennom Novaja Semlja, og 

gjennom Pröven- og Ymer-ekspedisjonen fikk Nordenskiöld prøvd ut de ulike 

passeringsmulighetene. Det var da han lærte at Matochkinstredet, som fangstmennene hadde 

favorisert, ikke fungerte for han. Dette medførte at han i stedet valgte å passere gjennom 

Jugarstredet da Vega-ekspedisjonen skulle forbi Novaja Semlja. Nordenskiöld lærte også mye 

gjennom Pröven- og Ymer-ekspedisjonen. Han tok kontinuerlig tester av vannet gjennom begge 

ekspedisjonene og dette resulterte i at han fant ut at vannet nærmere kysten og elvene var 
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varmere. Dette gjorde at han valgte å seile så nærme kysten som mulig, da dette farvannet 

naturlig nok hadde færre forekomster av drivis.  

Hvis Nordenskiöld ikke hadde reist til Nordøstpassasjen før Vega-ekspedisjonen kunne det ha 

oppstått mange uforutsette farer. Da hadde han ikke hatt den samme kunnskapen om havet, og 

valgt en helt annen rute for Vega. Han hadde ikke nødvendigvis visst at farvannet nærmest 

kysten inneholdt mindre is, og kunne ha valgt en rute som lå lenger fra kysten og som var både 

raskere og mer rett i luftlinje. Nordenskiölds to «forekspedisjoner» medførte også at han, basert 

på egen erfaring, valgte den minst risikofylte veien gjennom Novaja Semlja.  

En annen erfaring Nordenskiöld tok med seg fra Spitsbergenekspedisjonene, og en viktig faktor 

for at Vega-ekspedisjonen nådde sitt mål var et friskt og erfarent mannskap. Jeg har allerede 

vært innom hvordan antallet på mannskapet kan virke inn på en ekspedisjons utfall, men 

Nordenskiöld hadde også et svært erfarent mannskap. Nordenskiöld hadde planlagt godt for å 

holde mennene friske under de tøffe forholdene. Et eksempel på dette er maten som ble delt ut 

under reisen. Ekspedisjonen hadde forberedt seg for å motvirke utviklingen av skjørbuk. Dette 

ble gjort på bakgrunn av ekspedisjonen i Spitsbergen 1873-1874, da deler av mannskapet ble 

syke. Dermed var det viktig at de denne gangen hadde tatt med seg mat som skulle motvirke 

skjørbuk. Nordenskiöld og Palander hadde sammen med en lege planlagt hva slags mat de 

skulle ta med seg for å sørge for at mannskapet fikk nok tilgang til vitamin C, henholdsvis 

multegrøt og tranebærjuice. Dette resulterte i at ingen på Vega-ekspedisjonen ble syke av 

skjørbuk. Hadde de ikke tatt slike forhåndsregler hadde sannsynligheten vært betraktelig høyere 

for at mannskapet hadde blitt syke.  

6.2 Mannskapet og Vega 
 

Mannskapet ble valgt etter Nordenskiöld sitt prinsipp om at flertallet skulle være så 

skandinavisk som mulig. Det som var den viktigste grunnen til dette var nok at det var de som 

hadde mest erfaring fra ferdsel i polarområder. Samtlige ekspedisjonsdeltakere hadde erfaring 

fra havet og de aller fleste hadde seilt i polarområder. Dette var viktig, fordi et erfarent 

mannskap var også forberedt på de fleste eventuelle situasjoner som kunne oppstå. Weyprecht 

og Payer-ekspedisjonen hadde hovedsakelig et mannskap fra middelhavsområdene, men de 

viste seg, etter hva Weyprecht forteller, å være veldig tilpasningsdyktige til tross for det uvante 

klimaet. Uansett så Nordenskiöld det som en vesentlig fordel å ha et mannskap med direkte 

erfaring fra polarområdene.  
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Ser man på Kane-ekspedisjonen er beslutningen om å ta med et uerfarent mannskap et av de 

største feilgrepene som har blitt identifisert i ettertid. Deler av mannskapet hans hadde ikke 

engang vært på havet, og kun en håndfull ble sett på som erfarne veteraner. Dette kan føre til at 

mannskapet jobber mindre effektivt og hvis de skulle møte på ubehagelige situasjoner kunne 

dette bli katastrofalt. Nordenskiöld sitt mannskap hadde også et stort spekter av ulike 

yrkesgrupper, der ulike deler av mannskapet var spesialister på sine felt. Noen var forskere, 

andre tømrere og eller fangstmenn. Derfor var de forberedt på forskjellige situasjoner. Hadde 

Nordenskiöld hatt med seg et uerfarent mannskap, slik som Kane, kunne det ha oppstått 

tilsvarende problemer.  

En av de største utfordringene til Kane var at moralen til mannskapet ble dårlig da 

ekspedisjonsskipet frosset fast. Dette har bakgrunn i dårlige avgjørelser, men også erfaringen 

til mannskapet. Nordenskiöld sitt mannskap derimot hadde opprettholdt god moral i perioden 

de var frosset fast og dette har både bakgrunn i at de var erfarne og hadde vært i tilsvarende 

situasjoner tidligere, og Nordenskiöld sin lederstil. Nordenskiöld hadde også Palander som sin 

nestkommanderende og han hadde i dette et veldig godt støtteapparat. Dette førte blant annet 

til at de kunne diskutere forskjellige framgangsmåter. Kane hadde også denne muligheten, men 

han valgte å ikke lytte til sine offiserer, med katastrofale følger. Nordenskiöld derimot kunne 

være uenig med de andre, men valgte likevel å lytte til mannskapet og Palander om flertallet 

stemte for en avgjørelse.  

Skipet deres Vega var også av ypperste kvalitet for å seile i polarområder. Skipet var opprinnelig 

konstruert for å drive med hvalfangst. Vega hadde også en dampmotor som gjorde det mulig å 

navigere effektivt gjennom isen. Motorene var ikke kraftig nok til å bryte is, men skipet kunne 

bevege seg uten å være avhengig av vind. Det ble også gjennomført tilpasninger da Vega var i 

Karlskrona i Sverige slik at den enda bedre kunne tilpasse seg mannskapet.  

6.3 Tsjuktsjerne rolle i isolasjonen  
 

Tsjuktsjerne spilte også en viktig rolle for ekspedisjonen da de ble frosset fast i september 1879. 

Det å bli isolert fra verdenen har ofte en negativ påvirkning på moralen. Tsjuktsjerne ga 

mannskapet noe nytt å tenke på, en utvidet sosial omgangskrets, i tillegg til at de kunne tilby 

Vega-ekspedisjonen mat og andre nødvendige forsyninger eller utstyr. Med dette hadde Vega-

ekspedisjonen muligheter som for eksempel Weyprecht og Payer-ekspedisjonen ikke hadde. 

Nordenskiöld og mannskapet kunne blant annet bevege seg fritt utenfor skipet i perioden de var 
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frosset fast. Dette førte til at de ikke var innestengt på skipet og kunne være sammen med 

tsjuktsjerne i ulike miljøer. Nordenskiöld og mannskapet var blant annet med på forskjellige 

utflukter sammen med tsjuktsjerne. Dette skapte variasjon i hverdagen og var positivt for 

moralen blant mannskapet. Dette medførte også at mannskapet slapp å leve tett på hverandre 

til enhver tid.  

Det er tydelig at Vega-ekspedisjonens møte med tsjuktsjerne påvirket moralen i svært positiv 

forstand. Uten dette møtet ville mannskapet følt seg mer isolert og hadde i tillegg levd mye 

tettere på hverandre, og vært mer avhengige av hverandres selskap. Dette kunne vært et 

utgangspunkt for konflikter. Selv om Vega-ekspedisjonen hadde mer enn nok mat til å overleve 

i tiden skipet var frosset fast, var tilgangen til ferskt kjøtt alltid verdsatt. Mannskapet lærte også 

ulike ferdigheter fra tsjuktsjerne, blant annet hvordan urbefolkningen drev med isfiske. Jeg vil 

derfor konkludere med at møtet med tsjuktsjerne ikke bare var et viktig bidrag til vitenskapen, 

men også var en essensiell faktor i opprettholdelsen av mannskapets psykiske helse under 

isolasjonen.  

6.4 Trenger en ekspedisjon flaks? 
 

Hva som kan anses som flaks på en ekspedisjon kan variere. I Nordenskiölds tilfelle er det mye 

som tyder på at han var svært heldig med værforholdene under ekspedisjonen. For Weyprecht 

og Payers del var det flaks at de overlevde til tross for de dårlige værforholdene. Flaks kan 

derfor være mange forskjellige ting, men hovedsakelig vil jeg begrense det til vær og klima. 

Hadde ikke Nordenskiöld hatt flaks med isen, kunne han møtt samme skjebne som Weyprecht 

og Payer. Ekspedisjonen kunne ha blitt frosset fast mye tidligere og de hadde ikke kommet dit 

de ville.  

Selv med en dampmotor på skipet var den ikke sterk nok til å bryte seg gjennom, hvis isen var 

tykk. Dette kan man si med sikkerhet, for Weyprecht og Payer hadde også en dampmotor, som 

til og med var sterkere enn hva Vega hadde. Tegetthoff hadde 100 hestekrefter, mens Vega 

hadde 60 hestekrefter. Isen bød derimot ikke på de samme problemene i Vega-ekspedisjonen, 

og den kom forholdsvis langt før avgjørelsen om å overvintre ble tatt. Dette er noe en 

ekspedisjon ikke kan planlegge, og man er ganske enkelt avhengig av at man har flaks til en 

viss grad. Hvis isen hadde vært tilsvarende som den Weyprecht og Payer møtte, hadde det ikke 

hjulpet uansett hvor mye man hadde planlagte i forkant.  
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Det viste seg at Nordenskiöld hadde flaks, og året 1879 var også et år da det var relativt lite is 

i Nordøstpassasjen. Dette gjorde at han kunne navigere seg lenger enn hva tidligere 

ekspedisjoner hadde klart. Selv om Nordenskiöld hadde flaks med isen i utgangspunktet, klarte 

han ikke å seile gjennom Nordøstpassasjen på en sesong, som han hadde håpet. Isen ble et 

problem i september 1878, men siden han hadde planlagt såpass grundig overlevde 

ekspedisjonen isolasjonen.  

Vega-ekspedisjonens suksess grunner i all hovedsak i to store faktorer: Nordenskiölds 

planlegging og isforholdene. Planleggingen og erfaringene som ble gjort i forkant førte til at 

ekspedisjonen hadde tatt sine forholdsregler på mulige utfordringer. De var klare for ulike 

situasjoner og nesten alt gikk etter hvordan Nordenskiöld hadde planlagt det. Det er derfor jeg 

vil påpeke at en vellykket ekspedisjon er avhengig av god planlegging og flaks. Vega-

ekspedisjonen hadde begge og kunne dermed seile tilbake til Stockholm i april 1880.  
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