
Könnuðir nyrðra kuldabeltisins 

 
Nyrðra kuldabeltið 
 

Pyþeas um 325 f. Kr. 

Pyþeas var grískættaður sæfari sem 

sigldi úr Miðjarðarhafi um Njörvasund 

(Gíbraltarsund)  og norður með 

ströndum til Englands og áfram norður í 

haf. Hann lýsir köldu landi, Thule, þar 

sem sólin sest ekki á sumarsólstöðum 

(miðnætursól). Hann segir frá 

kuldabeltinu, heimskautaís og gerir 

fyrstur manna grein fyrir samhengi 

tungls og sjávarfalla. 

Svona gæti skipið hafa litið út sem Pyþeas notaði til  
ferðarinnar. Grikkir notuðu svona skip til siglinga  

með varning og til sjóorustu frá því 350 f.Kr. 
Mynd: http://www.thepirateking.com/ships/ship_types.htm 
 

 

Norrænir menn um 850-1300 e.Kr. 
Sæfarar (víkingar) frá Noregi og Svíþjóð könnuðu Norður-

Atlantshaf fyrir rúmlega 1000 árum. Þeirra kunnastir eru 

Naddoddur víkingur, Hrafna-Flóki Vilgerðarson og Garðar 

Svavarsson. Þeir könnuðu Ísland að því er segir í Landnámu en þar 

segir jafnframt að írskir menn hafi komið þar fyrr. 

Gunnbjörn Úlfsson fann Grænland (Gunnbjarnarsker). Eiríkur 

rauði Þorvaldsson kannaði Grænland gaf því nafn og eftir 

könnunarleiðangra jók hann við mörgum örnefnum bæði í 

Eystribyggð og Vestribyggð en hvort tveggja þessara byggðalaga 

er á vesturströnd Grænlands. Síðan nam hann þar land ásamt 

mörgum félögum sínum. Bjarni Herjólfsson fann Ameríku eftir 

hafvillur en vildi ekki að stíga þar á land. Hann sigldi um hafið 

milli Ameríku og Grænlands á leið sinni til baka og sá fjöll með 

jöklum. 

Leifur heppni Eiríksson sigldi um hafið milli Grænlands og 

Ameríku og gaf nöfn. Aðrir norrænir menn á Grænlandi fóru í 

Norðursetu til landkönnunar og aðdrátta að minnsta kosti norður til 

Upernavik sem er um 700 km norðan við heimskautsbaug en þar fannst forn rúnasteinn með 

nöfnum manna sem þar voru á ferð að líkindum fyrir 7 öldum eða svo.  

 

Menn notuðu knerri til siglinga á 

þessum tíma. 
Mynd:http://www.thepirateking.com/ships/ship_types.htm 

http://www.thepirateking.com/ships/ship_types.htm
http://www.thepirateking.com/ships/ship_types.htm
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Eftir 1300 og fram til okkar tíma 

 

Hollendingurinn Willem 

Barents sigldi í 

könnunarferðir um 

Norðuríshaf á árunum 1594-

1597 í leit að 

“norðausturleiðinni” og við 

hann er Barentshaf kennt. Í 

einni af ferðum sínum fann 

hann Svalbarða.  

 

 

 

 

 

 

 Dansk-rússneski 

siglingameistarinn Vitus 

Bering sigldi í sundið milli 

Alaska og Síberíu 

(Rússlands) árið 1728 og 

við hann er sundið kennt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Englendingurinn 

John Franklin 

kannaði 

“norðvesturleiðina” 

en fórst með allri 

áhöfn sinni úr 

hungri, vosbúð, 

sjúkdómum og 

eitrun í sinni hinstu 

för 1848.  

 

 

 

 

Willem Barents* 

Vitus Bering* Berings sund milli Rússlands og USA.* 

John Franklin* Skipið hans Johns festist í ís.* 
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Svíinn Adolf Nordenskjold komst 

fyrstur norðausturleiðina á skipi sínu 

Vega 1878-1879.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norðmaðurinn Fridtjof Nansen varð með leiðangri sínum 1888 

fyrstur manna til að ganga þvert yfir Grænlandsjökul. Árið 1893 

sigldi hann skipi sínu Fram inn í hafísinn á Norður-Íshafi norðan 

við Síberíu. Það var sérstaklega hannað til að standast þrýstinginn 

af ísnum. Hann lét skipið reka með hafísnum og komst það út úr 

ísnum milli Grænlands og Svalbarða 1896. Hann gerði sér grein 

fyrir að hann næði ekki norðurpólnum á þessari leið svo hann 

reyndi að komast þangað á sleða með Hjalmar Johansen (sem 

seinna fór með Amundsen til suðurskautsins) en þá vantaði 380 

km á að ná norðurskautinu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fridthjof Nansen* 

Skipið Fram sem lokaðist inn í ísbreiðunni snemma á árinu 

1895.* 



Könnuðir nyrðra kuldabeltisins 

 
 

 

 

 

Norðmaðurinn Roald Amundsen, sem seinna kom fyrstur til suðurskautsins, varð fyrstur til að 

komast alla norðvesturleiðina það er frá Atlantshafi, norður fyrir Kanada til Kyrrahafs. Til þess 

notaði hann síldarbátinn Gøja árin 1905-1906. 

 

 

 
 

 
 

Roald Amundsen* 

Skipið Göja sem Amundsen notaði til fararinnar.* 

Hér er leiðin sem Amundsen sigldi 1905.* 
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Árið 1908 lýsti Fredrick Cook og 

1909 Robert Peary, báðir 

Bandaríkjamenn, yfir að þeir hefðu 

verið fyrstir til að koma á 

norðurskautið. Ekki hefur verið 

útkljáð með vissu að annar hvor 

þeirra hafi náð alla leið á pólinn. 

Fyrstir til að komast á norðurpólinn, 

svo að yfir allan vafa sé hafið, voru 

breskir leiðangursmenn í hópi Wally 

Herbert árið 1969. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leiðangur Cook og Peary á norðurskautið.* 

Robert Peary* Fredrick Cook* 
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Margir leiðangrar fóru á 

norðurslóðir á nýliðinni öld. 

Meðal þeirra var Vigfús 

Sigurðsson úr Öxarfirði og 

Kelduhverfi. Hann valdi 

hesta til jöklaferða og fór 

bæði yfir Vatnajökul 1912 og 

Grænlandsjökul 1913 með 

hinum frægu landkönnuðum 

og vísindamönnum  Alfred 

Wegener og J. P. Koch. Er 

hann talinn hafa átt mestan 

þátt í að koma þeim öllum 

lifandi yfir Grænlandsjökul. 

Wegener lét síðar líf sitt á 

Grænlandsjökli daginn eftir 

fimmtugsafmælið sitt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Alfred Wegener* 

Leiðangur Koch, Wegeners og Vigfúsar 1912 yfir 
Grænlandsjökul.* 

J.P. Koch* 

Grænlandsfararnir: Vigfús, Koch og Wegener. Myndin er í eigu 
Þjóðminjasafnsins og Vigfús tók myndina í ferðinni.* 
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 Ýmsir hafa orðið til að kanna lifnaðarhætti manna á 

norðurslóðum. Meðal þeirra er Vestur-Íslendingurinn 

Vilhjálmur Stefánsson. Hann ferðaðist um norðurslóðir 

Kanada og lifði með heimamönnum þar á fyrstu áratugum 

20. aldar. Á Akureyri er starfrækt stofnun Vilhjálms 

Stefánssonar sem sinnir norðurslóðaverkefnum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Haraldur Örn Ólafsson gekk yfir hafísinn á norðurskautið árið 

2000 og var lengst af einn á ferð. Hann varð síðar fyrstur 

Íslendinga til að ganga á bæði heimskautin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haraldur Örn á norðurskautinu. 

 

 

 

 

 

*Allar myndirnar í samantektinni eru teknar 

af netinu af http://google.com.  

Vilhjálmur Stefánsson* 

Haraldur Örn Ólafsson* 

http://nordurslodanetid.is/is/adhilar/stofnun-vilhjalms-stefanssonar
http://nordurslodanetid.is/is/adhilar/stofnun-vilhjalms-stefanssonar
http://google.com/

