
DRAMA I ISHAVET
FRANKLINS DRAMATISKE EKSPEDISJONER

I OPPDAGERNES FOTSPOR

Det er få deler av verden som kan by på mer oppdagerdra-
matikk en de arktiske strøk. Ugjestmilde forhold, dårlig vær, 
streng kulde og matmangel har veltet mange ekspedisjoner 
og kostet utallige liv.
Selvsagt har det vært fokusert mye på kampen om å komme først 
til Nordpolen, men like dramatisk har kampen om å finne veien 
gjennom Nord-Vestpassasjen vært.
Fra tidlig 1800-tall til Roald Amundsen klarte det i 1903 med ski-
pet Gjøa og et godt mannskap gikk mange liv tapt og mange mys-
terier skapt i forsøk på å finne veien gjennom Nord Vestpassasjen. 
Både skip og folk døde eller forsvant sporløst i isødet, og i mange 
tilfeller førte også ettersøkningsekspedisjonene til katastrofer.
Før Amundsens tid var det Sir John Franklin, som blei født i 1786 
og døde i isødet i 1847, som sto for mye av den største dramatik-
ken i Arktisk Kanada og Nord Vestpassasjen
Han gjennomførte tre ekspedisjoner; First Overland Expedition, 
Second Overland Expedition og den siste, fatale tredje i et forsøk 
på å finne veien gjennom Nord Vestpassasjen hvor to skip, Terror 
og Erebus, forsvant sporløst med 149 mann.
Også hans andre ekspedisjon førte til elendighet og massedød 
blant ekspedisjonens medlemmer. I et forsøk på å komme opp 
Hood River, etter å ha seilt en stykke østover i Nord Vestpassa-
sjen, møtte han vinteren og mange av mannskapet omkom av sult 
og utmattelse.
Det blei begått både mord og kannibalisme blant deltakerne for å 
overleve.
Alle unnsetningsekspedisjonene, ryktene og sidehistoriene er 
nesten like dramatiske i en verdensdel hvor intet kan overlates til 
tilfeldighetene.
Sentral i disse er George Back som ”reddet” restene av  First Over-
land Expedition og senere brukte to år på å lete etter Franklins 
menn da han seilte på en dramatisk måte ned elva som senere har 
fått hans navn: Back River, og ut i Nord Vestpassasjen.

For en del år tilbake  gjorde jeg to ekspedisjoner i Back ś fotspor. 
Den ene padlet vi 120 mil ned Back River til Chantry Inlet i Nord 
Vestpassasjen mens den andre gikk ned Hood River, motsatt vei 
dert Franklin prøvde å komme opp uten hell.

I foredraget får du hele historien om Franklins to ekspedisjoner, 
godt illustrert med gamle bilder, sammen med våre opplevelser i 
de samme strøkene, drøyt 125 år senere.
Dette er et spennende foredrag med masse dramatikk og flott na-
tur i områder som den gang knapt var besøkt av hvite menn.
Ved siden av de historiske bildene og fortellingen rundt disse får 
du se dramatisk natur, spennende padling, vanvittig fiske og dy-
reliv i en natur som krever sin mann.

Gammelt maleri av Sir John Franklin

Idyll på Franklin Lake

Øystein med Lake Trout på Back River

Moskus i leiren ved Chantry Inlet


