
PRESSEMELDING FRA TROMS HISTORIELAG 
 
 
Troms Historielag inviterer til Polarseminar i anledning Polaråret 2011 
 
Tema:  DE NORDNORSKE ISHAVSSKIPPERNE OG POLARFORSKNINGEN 
  Hvilke bidrag gav denne gruppa til kunnskapen om Arktis? 
 
Sted:   STORSTEINNES SKOLE, Storsteinnes i Balsfjord 
 
Tid:   Lørdag 19.november kl.11.00 – 17.00 
 
Program: 

• Foredrag ved forsker Sven Johannessen 
• Unike båndopptak med ishavsskipper Nils Vollan: Da Amundsen ble redda 

av MK ”Sjøliv” fra Balsfjord 
• Unike lokale beretninger om ishavsskippernes bidrag til polarforskningen 
• Frode Bygdnes fra Harstad gir en kort oversikt over motorisering av fiske- 

og fangstflåten 
 

 
 
De nordnorske ishavsskippernes bidrag til polarforskningen er kommet i skyggen av de to 
store: Amundsen og Nansen. Dette vil Troms Historielag sette fokus på og har fått 
polarforsker Sven Johannessen fra Kristiansand til å holde foredrag på seminaret i 
Balsfjord. Johannessen har forska på de nordnorske ishavsskipperne og polarforskningen og 
deres innsats i oppdagelsen og utforskningen av det europeiske Arktis mellom Grønland og 
Asias nordspiss perioden 1850-1920. 

 
 
 

 
 

 Nils Vollan (til venstre) og mannskapet om bord i MK «Sjøliv» 
 
 
 

 
 
 



 
MK ”Sjøliv” 

 
 
 
Sven Johannessen har aner fra Balsfjord og Tromsø og kjenner det nordnorske polarmiljøet. 
Foruten Johannessen vil det på seminaret bli framført unike båndopptak der ishavskipper 
Nils Vollan fra Balsfjord forteller om redningen av Amundsen.  Ishavsskipper Nils Vollan 
vil vel for de fleste mennesker også utover Norges vidstrakte land, være mest kjent for den 
bragden han og hans mannskap utførte i forbindelse med bergingen av Roald Amundsen og 
hans polarekspedisjon som nødlandet nord for Svalbard etter en eventyrlig flukt med et N-25 
Dornier Wahl fly. Flyet hadde Amundsen tenkt seg nord i polisen med i 1925. 
 
Det blir også lokale innspill fra Nils Vollans sønn og barnebarn, Emil Sjøthun og Nils 
Bjørnar Sjøtun. Dessuten vil en slektning av Sven Johannessen, Harald Johannessen fra 
Kvaløya bidra med lokal polarhistorie. Historielagets Frode Bygdnes vil også komme med 
innspill fra sitt forskningsarbeid av motoriseringa av fiske og fangstflåten.  
 
Deltakeravgift kr 400,- som dekker seminaravgift, varm mat og kaffe/kake 
 
Påmelding innen 15.november til Arnhild Lindholm 
Mobil 980 07 937 eller e-post blindhol@online.no 
 
Kontaktperson: Arnhild Lindholm 
Mobil 980 07 937 eller e-post blindhol@online.no 
 

Alle som er interesserte i lokal ishavshistorie er hjertelig velkommen 


