
1992  Glimt fra en forsvarsattaché i Canada 
 

Han var alltid på vakt, sanset de minste detaljer. Vardøgeret varslet når han ble beskuet eller 

noen var i nærheten. Nå ble han imidlertid litt forvirret, han likte det dårlig, visste at hele 

stammen var avhengig av ham. Det var en tiltagende lyd, ovenfra. Han hadde opplevd det 

tidligere, som om noe rullet over himmelen uten at han kunne se kilden. Blikket zoomet 

horisonten. Kort tid etterpå var han tilbake i beredskap. Han festet blikket ned mot 

vannkilden, litt irritert over å ha mistet fokus. Noe sa ham at byttet nærmet seg. Likevel bredte 

en viss usikkerhet seg hos ham med tanke på at byttet kunne ha blitt skremt av lyden. Vinden 

sto mot ham, byttet kunne umulig fått teften av ham. Han lå i skyterstilling inn mot ei tue. 

Han kastet et raskt blikk opp mot himmelen, som en slags frykt for at den fordømte lyden 

skulle komme tilbake. Blikket festet seg på noen konturer til venstre for kulpen. Det var noen 

meter bakover til skogkrattet, slik et hvert dyr sørget for avstander og retrettmuligheter. Hans 

skarpe blikk registrerte dannelsen av noen mørkere farger. Kinnet senket seg ned på kolben. 

Etter et par timers venting var forsørgeren, den de på engelsk kalte provider, klar for å fullføre 

sin misjon. Årelang trening som barn skulle nå få betale seg. - Flere mil unna, høyt oppe i 

nærmere 25 000 fot, sitter en ung mann i cockpit’n på en F5 Freedom Fighter (jagerfly) - som  

 

også fikk betalt for sine utallige timer som gjeter under barndomstiden i Ålen i øvre 

Gauldalen. Hans navn er Jon Reidar Holte, jagerflyger, nå på et overføringsoppdrag. I lag 

med en kollega, hadde de vært i California for å hente hjem til Norge nye jagerfly. Timevis i 

en trang og dårlig utstyrt cockpit krevde meget god kondisjon både fysisk og mentalt. Jon 

Reidar titter ned over det utrolige store, flate og øde landskapet. Han tenker på sin tid som 

gjeter på Bendikssetra ved Gjeltsjøen. Da var han kun 9 år. «Ja, det var storslått i dobbelt 

forstand på Rørosvidden, men sannelig blir det smått i forhold til dette», sier han halvhøyt til 

seg selv, vel uvitende om at hans motorbråk nesten hadde forårsaket at en eskimofamilie gikk 

sulten til sengs den kvelden. Og hadde han visst at en jeger lå på post under ham, ville han 
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kanskje tenkt at det sikkert var nok å ta av der nede i villmarken, likevel. Men slik var, og er, 

det ikke. Store deler av Nord-Canada er like øde og brutalt som det er enkelt og ukomplisert. 

Kun de beste av de beste jegere kan klare seg der. En familie, og et lite stammesamfunn blant 

eskimoene, i de mest avsidesliggende områdene, - var fullstendig avhengig av naturens eget, 

og mest tomme, spiskammer. Jon Reidar tenkte på det han en gang hadde lest om disse 

eskimoene og deres, for oss, underlige rutiner, skikker og tradisjoner. Han visste at vi i vår 

kultur mest gikk fra å dømme til å fordømme deres levemåter, ja vi sendte til og med 

misjonærer til isområdene. Eskimoene ble sett på som primitive, uvitende og umoralske. Så 

feil, så feil! En av skikkene var slik at når alderdommen meldte seg, og den eldre ville dø, 

kunne han be om å bli tatt livet av eller velge å fryse i hjel. Eller høvdingen i gruppen kalte 

sammen hele familien for å si farvel og for å gi råd. Når det var gjort, tok en av sønnene og 

kvelte faren. En av de eldste skikker blant eskimofolket - konebytteriet - kunne de heller se på 

som en form for livsforsikring enn som en «umoralsk» affære. Hadde Jon Reidar visst at 

under ham var en såkalt «provider» (forsørger), ville han nok tenkt litt på 

tradisjonsfortellingen som tilsa hvor umåte viktig en «provider» var, mest som en Gud. Alt 

var tross alt lagt på hans skuldre. Og som alle predatorer i dyreriket som felte byttet, måtte 

han spise først. Stammen var avhengig av at han var mett, frisk og klar til enhver tid. Ja, det 

ble sagt at han kunne med retten i sin hånd, ta livet av en mann, kun for å overta hans kone. 

Men det medførte i neste omgang at konas sønner kunne ta livet av ham igjen, men det 

skjedde sjelden - da som nevnt provideren var selve livsforsikringen for dem alle.   

 

 

 

Det du har lest her er en halvfingert innledning, men reelt hva gjelder Jon Reidar Holte sin 

overføring av F5 jagerfly sommeren 1967, sammen med kollega fra 336-skvadronen, i en 

annen F5. De ble ledet av en amerikansks major i en tredje F5. De tok av fra California, og 

var nedom enkelte amerikanske baser før de fløy over de øde områder i Canada mot Goose 

Bay, hvor de gjorde seg klare til å krysse over til Søndre Strømfjord på Grønland. Denne 

turen la på et vis grunnlaget for hans store interesse for nettopp eskimoene, deres kultur og 

nedslagsfelt i et av verdens mest øde og utfordrende landskaper. Da han satt der oppe i sin F5 

og så under seg denne «evigheten», mintes han nok hva Helge Ingstad skrev om sine 

opplevelser med eskimoene og Nord-Canada. Helge Ingstad holdt på å omkomme grunnet 

mangel på jaktmuligheter, og dermed mat. Hvem kunne tro det i dette enorme området? Men 

for Jon Reidar skulle hans nysgjerrighet ikke bli tilfredsstilt før han over 20 år senere kom 

tilfeldig til området i kraft av forsvarsattaché. Jon Reidar Holte hadde en allsidig tjeneste og 

karriere i Luftforsvaret, med tjenestesteder over hele Norge, flyttet 15 ganger. Han ble født og 

vokste opp i Ålen, og det var nok jernbanen som først lå i løypa som yrkesvalg, på linje med 

Northrop F5 Freedom Fighter, som Jon Reidar Holte fløy noen år 



ganske mange ungdommer fra øvre Gauldalen. NSB lå på mange måter langt foran som trygg 

og god arbeidsgiver. Men tilfeldighetene gjorde at han plutselig en dag satt som elev på 

Luftforsvarets flygeskole på Værnes. Derfra gikk det den vanlige karriereveien, med 

Krigsskole, Stabsskolen og ulike lederstillinger, blant annet kom han tilbake til Flygeskolen 

også, som sjef. Midt på 70-tallet gjorde han stjørdaling av seg, og avsluttet sin karriere som 

den siste norske forsvarsattaché i Canada (1989-1992). Riktignok ble det noen dager på 

Evenes som stasjonssjef i 1993, men på et vis var ringen sluttet, da det også var i Canada han 

begynte sin jagerflykarriere.    

 

Da det gikk mot slutten av beordringen i Canada, kom det en dag en telefon fra 

flytryggingsinspektør Jan Jansen i Luftforsvarsstaben. Oberst Jansen, som tidligere var 

jagerflyger og hadde en parallell karriere med Jon Reidar, hadde hørt fra den canadiske 

attachéen i Oslo at de i Canada holdt på å utarbeide nye sjekklister og manualer for den 

militære havarikommisjonen. Forsvarsstaben i Norge ønsket seg et samarbeid og nyttiggjøre 

seg Canadas erfaring på dette området, spesielt med tanke på arktiske strøk. Bakgrunnen var 

en nylig flyulykke med en C-130 Hercules. Jon Reidar Holte gjorde som vanlig en utmerket 

jobb, og brukte sine kontakter slik en attaché skal, og etter kort tid ble han invitert til den 

canadiske obersten som var ansvarlig for rapporten etter relaterte havari, for å besikte en 

video canadierne hadde laget vedrørende havariet og redningsarbeidet.        

 

Bakgrunnen var et havari på Ellesmere Island, som ligger lengst nord i Canada og er Canadas 

tredje største øy og den tiende største i verden. Øya har tre bosetninger: Alert, Eureka, 

and Grise Fiord. Ellesmere Island, betyr Moskuslandet på de innfødtes språk. Øya ble 

oppdaget av William Baffin i 1616. Deler av øya ble kartlagt av Otto Sverdrups ekspedisjon 

på den andre «Fram»-ferden 1898–1902. Under den kalde krigen hadde det canadiske 

flyvåpenet en større base på øya for forhåndsvarsling av interkontinentale raketter – den 

nordligste i verden. Alert er det nordligste permanente bostedet i verden, 817 kilometer 

fra Nordpolen. Stedet tok sitt navn fra skipet HMS «Alert», som overvintret mellom 1875 og 

1876, ti kilometer øst fra der hvor værstasjonen er i dag. Værstasjonen i Alert ble etablert i 

1950, mens den militære basen ble etablert i 1958.  

 

30. oktober 1991, klokken 16:40, er en C-130 Hercules, med kallesignal Boxtop 22 under 

innflyging til flyplassen i Alert, hvor det lå en radarstasjon som en del av det fremskutte 

forsvarssystemet for USA og Canada. Oppdraget var en ren rutineflying, betegnet som 

forsyningsoppdrag inn fra Thule Air Force Base på Grønland, 710 kilometer unna. Thule 

betyr: bortenfor verdens grenser. (Ytterst av alt kjente/så langt nord du kan komme før du 

tipper utfor kanten). Da Hercules’n fra 435 Transport and Rescue Squadron, lastet med 3.400 
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liter diesel, begynte å gå ned, valgte piloten å kansellere IFR (avslutte instrumentflygingen) 

og forta den resterende delen av innflygingen visuelt. Dette kunne vedkommende gjøre i og 

med at han hadde flyplassen i sikte. Sikten på det tidspunktet var 17 kilometer i lett snø. 

Lysene fra flyplassen var trolig lett synlig. Piloten kom på høyde med flyplassen, og skulle 

gjøre en venstre sving mot finalen og rullebanen. Piloten gjorde en ganske utvidet sving, 

hadde fortsatt lysene fra plassen i sikten, men så ikke det stigende terrenget grunnet mørke og 

grunnet «whiteout» (ingen konturer). «Hvor ble det av lysene?», ble det sagt i cockpit. Det 

heter seg at kontrolltårnet mistet radar- og radiokontakten da flyet traff en steinet klippe og 

styrtet om lag 16 kilometer sør for stasjonen. Mannskapet på en annen C-130 Hercules, også 

på vei til Alert, så en intensiv brann etter krasjet og identifiserte ulykkesstedet straks. En 

skulle tro at det dermed skulle være en grei sak å iverksette SAR (søk og redningstjeneste). 

Men havariet skulle utløse det mest dristige og massive redningsoppdraget noensinne utført 

av det kanadiske militæret i et høyarktisk område. Dette også som en forklaring på hvorfor 

forsvarsstaben i Norge ønsket å studere sjekklister, manualer og rapporter fra ulykken, 

underforstått: oppdraget gitt til Jon Reidar Holte.  

 

For oss som har deltatt innen SAR (search and 

rescue), har vi gjennom flere tiår delt inn søket i tre 

faser: Uncertainty (usikker), Alert (alarm) og 

Distress (nød). Bakkestasjonen gikk automatisk inn 

i Alert-fasen, toppen noen minutter før Distress 

overtok. Og som den skarpe leser har fått med seg, 

så het stasjonen/stedet/flyplassen: Alert.  

 

Operasjon Boxtop, hvis mission var å fly inn blant 

annet drivstoff, ble ledet av oberst Mike Wansink. 

Han beordret major Donald Hanson til straks å 

iverksette opprettelse av en redningsstab. Dette 

skulle bli begynnelsen på Canadas største, lengste 

og mest frustrerende redningsoperasjon. Innen en 

halv time etter alarmen, var en Hercules med 12 

personer fra 440 Search and Rescue Squadron i 

Edmonton, Alberta, i luften. Den nådde krasjstedet 

sju og en halv time senere, altså et krasjpunkt som 

lå ganske så nære selve flyplassen. Men nå var 

været blitt så dårlig at de ikke kunne lande. En 

annen Hercules fra 413 Search and Rescue 

Squadron i Greenwood, Nova Scotia, ble snart 

med på søket. I mellomtiden hadde naturlig nok søk- og redningstjenesten på selve flyplassen 

i Alert dannet et bakkeredningsteam og la ut over land mot krasjstedet, ledet gjennom mørket 

og de fryktelige værforholdene av en sirklende Hercules. Bakkemannskapet kom ikke langt 

før de måtte returnere. De overlevende, som selvsagt ingen på det tidspunktet visste noe om, 

var gjennombløte av diesel. Og med tanke på den observerte brannen, fryktet alle at ingen 

hadde overlevd. Det var sterk vind og temperaturer mellom -20 C og -30 C, som vel raskt 

føltes som minus 50. I ettertid viste det seg at Hercules’n ble delt under sammenstøtet, og 

folket mest slynget ut av flykroppen og inn i snøfonner, og den bakre haleseksjonen ble 

liggende et stykke fra brannen. Det reddet dem. De fleste klarte å søke ly i haleseksjonen, 

mens de mest hardt sårede ble liggende utenfor det som var igjen av flyet og kunne ikke 

flyttes. 

 

Jon Reidar Holte som forsvarsattaché i Ottawa, 

Canada, i perioden 1989 - 1992  



Til slutt ble det endelig et lite opphold i det ekstreme været, slik at flere fly kunne ta av fra 

ulike baser i nordområdene. Håpet om overlevende forsvant omvendt proporsjonalt med 

tidsfaktoren. Sirklende luftfartøyer hadde mottatt signaler fra bakken fra overlevende, blant 

annet ble tre grønne «flares» observert, samt Rescue 342 plukket opp en kort melding fra 

nødutstyr tilhørende vraket som antydet at det var 14 overlevende. Men hvor lenge? Og da 

denne kontakten også forsvant, valgte seks personer fra redningspersonellet i 413-skvadronen 

å hoppe ut i fallskjerm - en ganske så risikabel operasjon. De hadde mest for liten høyde og 

vinden var langt over det forsvarlige og tillatte. Men dette var nød, og nå hadde det gått mer 

enn 32 timer siden styrten. Etter hvert hoppet flere ut i fallskjerm, avhengig av været - og 

begynte å lete etter vraket.  

 

Bakkeredningsteamet fra Alert kom også omsider fram etter å ha vært ute i ekstrem kulde i 21 

timer og i et inferno: a true Artic whiteout, uten navigasjonshjelpemidler og hvor de knapt 

kunne puste. De var alle kun sekunder fra å falle ned i en sprekk. Til sammen var det til slutt 

26 redningsmenn på åstedet. De varmet og behandlet de skadde og forberedte dem på 

medisinsk evakuering. Et demontert Twin Huey-helikopter, fløyet inn til Alert av en Hercules, 

ble montert sammen igjen, testfløyet og tok tre turer for å bringe de overlevende til stasjonen. 

Etter som tiden gikk kom andre skvadroner til, og et storstilt redningsarbeid og evakuering ble 

gjennomført. En må her huske på de ekstreme naturforholdene, samt at basen ikke var noe 

livreddende sted. Alle måtte deretter til Thule på Grønland eller andre baser. Fem døde og 13 

overlevde, men det sies ikke noe om varige mén. Ombord var det både sivile og militære, 

hvorav fire kvinner. En av dem omkom. En annen kvinne, som overlevde, var lege. Hun 

hadde brukket ankelen og ble sterkt hemmet i å utøve sitt yrke der og da. Hele 

redningsoperasjonen tok 51 timer og 45 minutter. At hele 13 klarte seg så lenge, er vanskelig 

å forstå - et lite under. Men at de fant soveposer blant nødutstyret, og klarte å legge seg 

sammen inne i haleseksjonen, var nok avgjørende. Den lengste og mest nordlige 

redningsoperasjon i historien var utført, under ekstreme værforhold - i verdens neste største 

land i kvadratkilometer. Redningsarbeidet avdekket store mangler og forhold ingen hadde 

Minnesmerket på flyplassen i Alert, etter ulykken 30. oktober 1991 



tenkt på. Dette var avgjørende for andre nasjoner å ta lærdom av. Der kom Jon Reidar Holte 

inn i historien, som stedlig forsvarsattaché.   

 

I en minnetale sa sjefen for stasjonen Alert, Larry Hocken: «Disse flyvningene er vår livline 

til resten av Canada». Det var et crew på fem om bord på Boxtop 22. En av de omkom. Det 

var skipperen selv, kaptein John Couch. I den forbindelse er det fortalt at han overlevde selv 

styrten, men at hans store innsats for å redde sine passasjerer etterpå førte til hjertestans. Han 

var nok den 14. personen i antallet som var i den meldingen som ble oppfattet fra 

havaristedet. «The ultimate sacrifice - during times of peace», sa stasjonssjefen. John Couch 

hadde tatt av seg parkasen, og gitt den til en av kvinnene. Vitner har fortalt at han gjorde 

absolutt alt for sine passasjerer, og valgte å legge seg å sove litt ute blant de mest sårede som 

altså ikke kunne flyttes inn i haleseksjonen. Han våknet aldri opp igjen. Den 24. juni 1993 ble 

det reist et minnesmerke ved siden av rullebanen på flyplassen i Alert, ca. 20 km fra 

havaristedet. Hercules nr. 30322 ligger fortsatt der ute i ødemarken, vel bevart av den arktiske 

naturen i seg selv.    

 

Jon Reidar Holte fikk utlevert all dokumentasjon, som ble sendt til Jan Jansen. Og den 

canadiske obersten ble av Ragnhild og Jon Reidar inviterte på middag. Etter middagen spurte 

obersten attachéfruen Ragnhild om hun hadde sett noe særlig av Canada. Ragnhild sa det som 

det var:»… jo, langs den amerikanske grense, men nordover ingenting» - hvilket vel også er 

slik vi alle ser for oss det nordover: ingenting. En uke etterpå mottar Holte i ambassaden en 

konvolutt med brosjyrer og invitasjon til å komme til Cambridge Bay. På det lokale inuktitut-

språket heter stedet Iqaluktuuttiaq som betyr «godt område for fiske». Cambridge Bay har 

navnet sitt etter prins Adolphus, Duke of Cambridge. Det skal innskytes at i 2021 er det vel 

trolig kun Alaska som bruker ordet eskimo, etter en anmodning fra de eldre der, mens de 

andre såkalte «circumpolar nations» bruker betegnelsen inuit. Ordet inuit er flertall av «inuk», 

som betyr «person». 

 

Først i juli 1992 kom Ragnhild og Jon Reidar seg med rutefly via Edmonton til Cambridge 

Bay. Her ble de tatt hånd om av en John Mcgraf, som var en bekjent av obersten. Hans 

funksjon i samfunnet der oppe var å hjelpe eskimoer med å få jobb og/eller satt i gang 

virksomhet. Han var også involvert i klebersteinsbrudd, hvorpå eskimoer laget de fineste 

dyrefigurer. Han var med å utvikle en form for Coop for å lære eskimoene å omsette sine 

produkter. Kona hans het Judith, hun var politiker, samt storsamler av typiske 

Slik ligger Hercules nr. 30322 fortsatt der, lett synlig noen få uker før naturen dekker den i hvitt 

igjen hvert år 
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eskimoprodukter. Blant annet den berømte 

ulukniven. Jon Reidar fikk se den i bruk 

hos noen kvinner, som virkelig kunne 

bruke den på skinn. Den har vel også blitt 

kalt kvinne- og/eller konekniven, sikkert 

fra den tiden det var konene som sto for 

skinnbehandlingen. Denne John Mcgraf 

forsøkte også å starte et slakteri for 

eskimoene, men det hele ble stoppet 

grunnen en lokal bestemmelse som sa at en 

måtte være veterinær for å ta liv!  

 

Under oppholdet i Cambridge Bay møtte 

Jon Reidar en eskimo, med rød anorakk, og 

en «badge» som det sto Canadian Rangers 

på. Dette var en slags oppsynsmann, 

kanskje også kombinert med en slags 

minimilitær funksjon. Han holdt kurs innen 

våpenbruk. Han og kona hadde et telt ute 

på elveisen, hvor Ragnhild og Jon Reidar 

fikk bli med å se de kjørte ut med 

snøscooter mot større sprekker i isen, hvor 

de la garn og dro på land store ishavsrøyer. 

 

De var der et par dager. Ragnhild og Jon 

Reidar fikk beskue et sørgelig syn. Nemlig 

restene etter «Maud». Båten ble bygget hos 

båtbygger Chr. Jensen i Vollen i Asker. 

Den var konstruert og ble bygget spesielt 

for Amundsens ekspedisjon gjennom Nordøstpassasjen. Båten ble sjøsatt i juni 1917 og døpt 

av Amundsen selv, ved at han knuste en isklump mot skutesiden. I motsetning til «Gjøa» og 

«Fram» ble det ikke mye igjen av «Maud». Etter gjennomseiling av Nordøstpassasjen (1918-

1920), og en lite vellykket ekspedisjon deretter, havnet «Maud» i Nome i Alaska i august 

1925, der hun ble solgt til 

Hudson's Bay Company som en 

del av Amundsens konkursbo. 

Skuta fikk nytt navn: 

«Baymaud» og brukt til 

transport langs nordvestkysten 

av USA og Canada. Til slutt 

havet hun som vrak på en 

strandkant i Cambridge Bay. 

Her sank hun i 1930, og lå 

delvis som skrot i overflaten da 

Ragnhild og Jon Reidar så 

henne. I 1990 kjøpe Asker 

kommune «Maud» for en 

dollar. Hun ble hevet i 2016. 

Planen var den gangen å slepe 

skipet til Norge via den russiske 
Ragnhild Holte ved siden av vraket av «Maud» som stakk opp 

ved Cambridge Bay 

Illustrasjonsbilde fra Wikipedia 

https://no.wikipedia.org/wiki/Christian_Jensen_(b%C3%A5tbygger)
https://no.wikipedia.org/wiki/Vollen_(Asker)
https://no.wikipedia.org/wiki/Nord%C3%B8stpassasjen
https://no.wikipedia.org/wiki/Roald_Amundsen#Nord%C3%B8stpassasjen_1918%E2%80%931920
https://no.wikipedia.org/wiki/Hudson%27s_Bay_Company
https://no.wikipedia.org/wiki/Cambridge_Bay


Nordøstpassasjen, på lekteren «Jensen», når isen hadde gått i august 2017. Ekspedisjonen fikk 

ikke tillatelse til det. Vraket ble slept over Atlanterhavet sommeren 2018. «Maud» kom til 

Bergen som første norske havn. Deretter Arendal, før siste etappe mot Vollen i Asker, hvor 

hun ankom 18. august 2018. 19. august 2018 ankom hun for første og siste gang på besøk 

til Uranienborg (museum/hjemmet til Roald Amundsen) på Svartskog før hun fortsatte 

til Tofte i Hurum der hun ligger i påvente av bygging av et «Maud»-hus i Vollen.  

Siden det her dreier seg litt om Roald Amundsen, skal det tilføyes at Roald Amundsen bodde 

en stund i Nome i Alaska. Formålet med oppholdet var å lære og bruke hunder for hans 

kommende polferd. Og den som lært ham det, var stjørdalingen John Hegness. De kjørte 

hundespann om dagen, og drakk konjakk om kvelden. Se Stjørdalens krønike, bind 8, side 81. 

Etter at Amundsen beseiret Sydpolen den 14. desember 1911, ga han mye av æren for det til 

John Hegness. 

 

Hva gjelder Roald Amundsen, kunne vertskapet i Cambridge Bay: John Mcgraf, fortelle at 

han hadde vært på to oppdrag i Gjoa Haven (Gjøahavn), stedet oppkalt etter Roald 

Amundsens skute «Gjøa». Amundsen og mannskapet hans overvintret på stedet da de prøvde 

å finne Nordvestpassasjen. Der hadde John truffet en eskimo som fortalt ham at mor hans på 

dødsleie hadde fortalt ham at han var sønn av Roald Amundsen.     

 

Da ekteparet Holte kom tilbake til Ottawa, gikk det raskt mot avsluttet engasjement som 

forsvarsattaché. Det canadiske forsvaret brukte hver vår å sette opp en tur de kalte Nordic 

Artic Tour. Denne ønsket Jon Reidar å få med seg, spesielt fordi den gikk inn i kjerneområdet 

til eskimoene som vedvarende opptok hans interesser. De var 18 attachéer på turen og Jon 

Reidar som eldste «dean» (dean/decanus: leder av ti soldater/leder for et fakultet), ble det hans 

oppgave å takke og dele ut skjold, en oppgave han som vanlig utførte mesterlig.   

 

«Maud» i Arendal i 2018, etter sleping over Atlanteren 
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Fra Ottawa gikk turen først til Churchill. Stedet hadde selvsagt indiansk navn lenge før de 

hvite ankom området, primært var det stammer tilhørende Chipewyan og Cree. Slik vi kjenner 

Churchill av i dag, har stedet fått sitt navn etter den berømte John Churchill, stamfar til vår 

mer nærliggende Churchill fra ww2. John Churchill er bedre kjent under betegnelsen hertugen 

av Marlborough, den første sågar - utnevnt av dronning Anna, som senere ble hans bane. John 

Churchill er kanskje den fremste general/hærfører verden noen gang har sett. Han tapte aldri 

et slag. Vi i Stjørdal forbinder også Marlborough-navnet med hertuginnen av Marlborough 

som var her og fisket i Stjørdalselva. Se Stjørdalens krønike, bind 7, side 50. Stedet Churchill 

er for øvrig i dag kjent under klengenavnet: «Polar Bear Capital of the World», selvsagt med 

tanke på å øke turismen. 

 

I Churchill ble de møtt av en person i Hudson's Bay Company sin uniform, med trekanthatt, 

jakke og hoseband. Han tok de med for å se isbjørn. Her fikk de se store stålbur, såkalte 

isbjørnfeller. Det var enorme hangarer for å holde isbjørnene fanget. Isbjørnene fikk ikke mat, 

kun vann. Så var det store tilhengere, med enorme hjul, som ble brukt til å frakte isbjørnene 

langt ut på isen før de ble sluppet fri. Reiselederen på turen var en canadisk admiral. Han ville 

vise Jon Reidar noe. De dro til et lite museum. Da guiden der hørte at Jon Reidar var 

nordmann, pekte han på en brun kurvstol, en spisebordstol. «The chair of Roald Amundsen», 

sa admiralen. Ved Churchill fikk de se ei bukt med over 100 hvithval. Fra Churchill dro de til 

Yellow Knife, deretter til White Horse i Yukon. Generelt blant befolkningen i Norge er det 

mange som forbinder Yukon og Klondike med Alaska, ref. gullgravertiden. Men disse steder 

er altså i Canada. Se kapittel i Stjørdalens krønike, bind 8, side 71. Betegnelsen Yukon 

stammer fra elven, slik de fleste navnsettinger gjør. I 1843 hadde holikachukfolket fortalt det 

russisk-amerikanske kompaniet at navnet på elven var Yukkhana og at dette navnet betød 

«stor elv». Yukkhana tilsvarer imidlertid ikke bokstavelig et holikachukord som betyr «stor 

elv», slik at ekspertene mener at Yukon betyr «bleket», i overført betydning «elv med hvitt 

vann». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra White Horse gikk turen videre til Dawson City. Her kunne de bivån huset til Jack London, 

eller rettere sagt hytta som en rik skuespiller hadde fått fraktet ned til byen. De to nederste 
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tømmerstokkene var skiftet ut. Det var fordi skuespilleren ville ha de med til sitt hjem i USA. 

Såpass måtte han jo ha for å ha fremskaffet en av de mest besøkte turistattraksjoner i Dawson 

City. Hus generelt sto på tømmer som måtte jekkes på til stadighet, grunnet permafrosten, 

skulle en klare å åpne og lukke dører og vinduer. For øvrig var det ikke lov å grave etter gull, 

skjønt noen ga blaffen i det - betalte bota og dro visstnok lykkelig videre! - Fra Dawson dro 

de en tur og så på kunstige øyer i Mackenzie River, hvor oljepumper måtte sikres gjennom å 

bygges opp 10 meter - med tanke på de enorme oversvømmelsene. En fasinerende 

konstruksjon mot naturkreftene.   

 

Når jeg ga ut min bok den 30. oktober 2021, er det nøyaktig på dagen 30 år siden det fatale 

flyhavariet, som på et vis er årsaken til Jon Reidar Holtes glimt fra hans attachéperiode. Jeg 

har tatt med disse andre utvidede linjer fordi det skal vitne om de enorme avstander, mellom 

steder hvor det kanskje var håp for mennesker å karre seg fast. Matauk kom ikke gratis. 

Naturkreftene var sterke og innhøstingen ikke en selvfølge verken gjennom jakt eller andre 

forekomster.  

 

Jon Reidar forutså mange timer om bord i fly grunnet de enorme avstandene. Han måtte finne 

noe som aktiviserte. Han hadde tatt med en korstokk. Så plutselig satt en canadisk admiral, en 

oberst fra Finland, en general fra Indonesia, en admiral fra Australia og en forsvarsattaché fra 

Norge og spilte poker, med innsats på fire cent, mens alle andre attachéer sto rundt og så på. 

Et internasjonalt (kort)spill, et fredelig samspill til fire cent. Mer koster ikke freden. Ålbyggen 

og stjørdalingen Jon Reidar Holte trengte ikke diplomater eller Sikkerhetsråd for å bevare den 

heller.   
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