
Kort resyme om prosjektet «Viking Mining» i 

Klondike til styret i Hudson Bay Resources AS: 

Av Tov Westby 
 

Som nevnt dro jeg, min samboer Marianne, Terje Sørgulen, mfl. til Dawson City, 

Klondike i Yukon, Canada sommeren 2007 for å se på dette området da 

familiehistorien er at min tippoldefar og hans bror var det borte i 1898 og drev enn 

slags «Cafe» eller liten saloon hvor Jack London var fast gjest.  

Videre ville vi lære mere om alluvial gullutvinning generelt. 

Vi dro derfor dit som rene turister – for egen regning – men ble fort kjent med Core 

Guimond mfl. av de kjente lokale jegerne («Trappere») i byen da Terje Sørgulen (som 

selger MYE skinn internasjonalt via sin bedrift «Skinnboden AS» i Longyearbyen på 

Svalbard) jo var med og satt hver ettermiddag og kveld på den originale Saloonen 

«The Pit» som har vært oppe hver dag siden 1898 (hele året) der «alt skjer» - og 

Sørgulen satt altså der og kjøpe skinn direkte av de forskjellige pelsdyr-jegerne som 

var innom for å ta en øl. Vi spanderte selvsagt mange runder også – og ble således 

«lagt positivt merke til» blant de lokale Bush Men. 

«The Pit» er der alt skjedde med «kjøp og salg» siden starten i 1898 og der man kan 

enda kjøpe øl eller Whiskey i bytte med gull!   

Se plassen her:  

https://www.google.no/search?q=dawson+city+the+pit&biw=1422&bih=6 

93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAWoVChMI4ffdyd 

CAyAIVi51yCh3_yAAH#imgrc=B8GIddEh5TG6pM%3A  

 Således ble vi altså kjent med alle «de rette» da vi ikke var «vanlige turister» - eller 

blaserte Amerikanere (som de hater) - men interessert i jakt og ikke minst gull.  

Og som Nordmenn passet vi sosialt svært godt inn i deres terminologi som sådan – 

både hva angikk jakt- og gull prat, mat og ikke minst drikke… 

På dette tidspunktet var gull helt «ut» i Dawson – prisen var lav og «gullrushet» var 

definitivt over for 100 år siden – men noen få drev fortsatt – deriblant Tony Beets og 

Marty Knutson – og de gjorde det bra. (Se mere om disse under).   

Alt om alt gjorde vår entusiasme så stort inntrykk på Core at vi besluttet at vi året 

etter – i 2008 – skulle begynne et prosjekt med å ta ut «Claims» ved 60 Mile River – 

som var ledige og aldri utgravet – og hvor Core har en av sine store jakthytter!   
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Etter en meget vellykket og privatfinansiert ekspedisjon i 2008 ble så det første claim 

tatt ved 60 Mile River – et stykke bak Cores store jakthytte.  

(Se innbydelse lenger ned – som ble sendt ut til utvalgte entusiaster i 2008 – men 

hvor responsen var lav – slik at det ble betalt av Skotte og Westby). 

 

Deretter ble det «mutet ut» gradvis hvert år av gutta siden 2008 – delvis finansiert fra 

Norge av Westby og Skotte – og MYE gratis og HARDT arbeide gjennomført av 

partnerne der borte for egen regning. 

 

Særlig er dette med å «shafte» meget tøft –  vs. man må for hver ny claim (innen ett 

år) grave seg ned på ca. 5 meters dyp for å «undersøke grunnen» og samtidig vise at 

man gjør noe. 

 

Dette er en «antikvarisk» regel fra Gullrushet i 1898 – men den må like fullt 

håndheves den dag i dag. 

 

Core har således siden 2008 hver eneste vinter – helt ned til minus 40-50 

kuldegrader(!) – vært perioder ute i området og systematisk «shaftet» seg ned – og 

dette er også grunnlaget for at vi i dag besitter HELE starten på 60 Mile River 

nedenfor Cam Johnson. 

 

        
 

               Gutta er ute og shafter for oss i «bare» minus 40 grader!...  



 

Så vi tok ut dette i riktig tid fra 2008  – og lenge før TV-team og verdenspressen var 

tilstede slik det er i dag. Vi dro dit rett og slett pga. eventyrlysten og historien i 

familien om tippoldefar og hans venn – den da enda ukjente og blakke forfatteren 

han gav mat – Jack London(!)… 

 

I dag er det jo plutselig blitt «Gull Rush II» i Klondike og rundt Dawson – hvor «alle» 

de gamle og nye er blitt TV-stjerner og det er vanvittig mye positiv aktivitet.  

 

Midt oppe i dette er nå plutselig Core som kjenner alle disse. Jeg var med ham rundt 

i juni og hilste på samtlige samt diskuterte TV-opplegget.  

Bruk derfor litt tid nå på å sette dere inn i hvor stort dette egentlig er – hvis dere ikke 

allerede har fulgt programmene – som går hver dag også her i Norge – både på 

Discovery Channel og National Geogaphic.  

Begge serier – Gold Rush (Hoffmann m.m.) og Yukon Gold (Tony og Marty) går i ca. 

110 forskjellige land(!) – og er noe av det mest sette de (Discovery og History 

Channel) har laget noensinne – på linje med «Farlig Fiske»!...  

 Under følger så oversikt med filmsnutter fra seriene:  

 Hoffmann familien:  

Disse er «gründerene» av TV seriene i området og blitt styrtrike.  

Her fra min «audiens» på deres TV sett i sommer –de jobber med Discovery Channel og sendes daglig 

i Norge og over 100 andre land.  

   

  
                

  Fra sommerens besøk på film-set (produksjonen) til Hoffmann.  



 

Se deres største «clean up» her: (Alt er gjort veldig dramatisk – slik er alle seriene!...).  

https://www.youtube.com/watch?v=b3a5_FE5K8s  

De er virkelige verds-kjendiser – SE DENNE VIKTIG: 

https://www.youtube.com/watch?v=es0h7l7e0zU  

Se mange flere episoder her:  

https://www.youtube.com/results?search_query=gold+rush+hoffmann  

De vil lage TV med oss- eller «supervise» et slikt opplegg via sitt produksjons-system.  

  

 
  

Tony Beets er en av de store «heltene» (og skurkene) fra TV seriene. Han kjenner også våre partnere 

meget godt og de har jobbet sammen – og tar gjerne en øl på byen… - og han vil endog hjelpe oss i 

gang da han har så mye utstyr!  

Han er en av de virkelig store og har bla. startet opp en 75 år gammel Dredge  slik de kjørte med 

damp i gamle dager og som gjorde Guggenheim til milliardær! (Han kjøpte opp hele dalen opp for 

Dawson City og kjørte en slik maskin der i nesten 50 år!...).  

Tony er virkelig rik – selv om han IKKE ser slik ut – og har et lite dannet sprog!   

https://www.youtube.com/watch?v=7OyEvwCpuuQ  

Her er et program om hans vaner og uvaner- da han er STOR kjendis i Nord Amerika og faktisk også 

her i Europa!...  

https://www.youtube.com/watch?v=_zswbQs5D_o  

Her er om hans vanlige gulldrift hvor Denis også har gått i lære:  

https://www.youtube.com/watch?v=j90z1edkEsA  

  

 

  

Disse gutta blir så «Helter» at de er rikskjendiser. Her er Schnabel som driver på et av områdene til 

Tony Beets... 

https://www.youtube.com/watch?v=Gh1ud5NBKTo  
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Så kommer den andre serien som heter Yukon Gold. Det går på National Geographic – daglig i Norge 

og 110 andre land!...  

Her er hoved helten Marty Knutson – se hans historie her:  

https://www.youtube.com/watch?v=dnPSA2ParoY  

  

Han er norskættet og MEGET ryddig (den mest ryddige jeg har møtt der)  og MEGET rik! Møtte han til 

kaffe sist jeg var over – og han spør oss bare hver gang om hvorfor kommer dere ikke i gang!?   

Han vil også låne oss utstyr meget rimelig!...  

Se alle GOLD RUSH episodene her: 

https://www.youtube.com/results?search_query=Yukon+Gold+season  

Kort og godt kan man si at vi kjenner ALLE disse TV-heltene og at han på en måte er klar for å bli 

den neste!  

Begge tv-selskapene er interesserte!... 
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 Utsnitt fra «Invitasjonen» vi laget for prosjektet tilbake til 2009 – i 1898 look! 

 

             

  



 

 

 

Det første claim ble tatt på «den gamle Klondike måten» - i min tippoldefars ånd - ved å felle ett tre 

og deretter avmerke på trestammen med alles respektive navn!...    

 

    Lykke til med beslutningen! 

 

  



                                Ingenting kan slå drømmen om Klondike: 

 

                  


