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Kugel-
hornet
TUREN

Efjorden i Nordland. Det finst 
ikkje maken! Jau, forresten, det 
gjer det nok, men alle som har 
køyrt E6-en sørover, eller nord-
over for den saks skuld, må ha 
lagt merke til denne magiske 
blankskura fjellverda. Svaberg 
som strekkjer seg frå fjøra til 
himmelen. Den milde fjorden 
mot dei bratte fjella kan ta pus-
ten frå både tyske bubil sjåførar 
og sørnorske klatre turistar. 
Reine, nakne sva. Skikkelege 
fjellvegger – og ikkje slike 
mosekledde lausmassar som så 
mange fjordstrok andre stader 
i landet har så altfor mykje av.  

Kugelhornet var målet, eller 
Huglhornet som det står på 
kartet. Eit landemerke med si 
karakteristiske form – og sær-
eigne namn. Du ser det heilt frå 
Narvik, men nede frå vegen er 
det ikkje så imponerande. Eller 
sagt på ein annan måte: I dette 
nabolaget skil det seg ikkje 
nemneverdig ut. 

Me hadde ikkje all verda 
med kunnskap om fjellet då 

me parkerte under det såkalla 
Verdenssvaet, eg må innrømme 
det. Returen er ekkel, hadde me 
høyrt. Bratt og grodd og vanske-
leg å finne. Resten skulle vere 
grei. «Lett tur! Berre litt tau mot 
toppen», hadde ein lokal helt 
frå Narvik fortalt oss. 

Den nordnorske våren hadde 
vore svak, og snøen låg uvanleg 
langt nede dette året. Det gjorde 
innsteget til fjellet meir spen-
nande enn me strengt teke sette 
pris på. Men då me stod trygge 
og nøgde på austryggen av fjel-
let og såg ned i Tysfjorden, var 
det kalde og glatte fort gløymt. 

Me var ikkje førebudde på 
kva som venta. Etter eit par tau-
lengder klatring – då me runda 
fortoppen – kom sjokket. Egga 
som reiste seg, var monumen-
tal. Plutseleg stod ho liksom 
der. Bratt, høg, uverkeleg. Kor 
kom du frå, var det fyrste som 
slo meg. Fjellryggar av denne 
typen kan jo ikkje dukke opp 
frå ingenstad. Deretter uroa eg 
meg for korleis me skulle få opp 
tredjemann – han som ikkje er 

klatrar og vart invitert med på 
ein fjelltur med litt lett klyving. 
Andremann, derimot, var stor-
nøgd. Han har vore ute ein bratt 
sommardag før.

Fire taulengder seinare stod 
me på toppen og såg kvelds-
sola lyse opp den enorme nord-
veggen på Stetind. Stemninga 
var som stemninga berre kan 
vere når tre karar, høge på eiga 

bragd, står på toppen av eit fjell. 
Bratt, fin høgfjellsklatring. Luf-
tig, men ikkje for vanskeleg. 
Fast fjell og godt sikra. «Det 
finst ikkje maken», kom det frå 
storklatraren sørfrå, «dette må 
vere ein av Noregs flottaste og 
luftigaste klatreturar!» 

HARALD DAG JØLLE

Harald Dag Jølle er historikar ved 
Norsk Polarinstitutt og forfattar.

Harald Dag Jølle 
skriv om turar, 
utstyr og 
turbøker for 
Dag og Tid. F R I L U F T S L I V

LITTERATUREN

Peter Wessel Zapffe: Barske glæder 
og andre temaer fra et liv under åpen 
himmel, Cappelen Damm 2012.

No er den endeleg tilgjengeleg 
igjen. Til alle som ikkje har 1969-, 
1974-, 1987- eller 1997-utgåva av 
Peter Wessel Zapffes friluftslivbi-
bel: No kan de kjøpe 2012-utgåva. 
Essaysamlinga som kvar ein tur-
kar med respekt for seg sjølv kan 
sitere laust og ledig frå. Boka 
som har vorte kåra til tidenes 
fjellbok. Tekstar som viser Zapf-
fes eventyrlege penn. Humor og 
engasjement. Turglede og kloke 
tankar om natur. Denne gongen 
er boka utvida med tekstar om 
Zapffe. Mellom anna skriv Dag 

Stetind
REKORDEN

«Ofotens slunkne vakttaarn», «en 
amboldt hvorpaa guderne kan 
hamre» – tøffe fjell har mange 
namn. På slutten av 1800-
talet hadde ei rekkje storka-
rar prøvd seg: presten og opp-
målingsoffiseren Olaf Holm, 
den kjende tyske tindebesti-
garen Paul Grussfeldt, den 
nordnorske væreigararvin-
gen og klatrebomsen Martin 
Ekroll, dansken Carl Hall – 
og sjølvaste William Slingsby, 

mannen som vart fyrstemann 
på Store Skagastølstind. Men 
Stetind gav ikkje tapt før F. 
Scheldrup, A. Bryn og C. W. 
Rubenson la ferien nordover 
– og førde tauet forbi den ill-
gjetne «Mysosten» 30. juli 
1910. Denne framifrå pre-
stasjonen kan du lese om i 
årboka til turistforeininga 
for 1911, i artikkelen med 
den høgstemde tittelen: «Med 
norsk flag i Nordland».

«Det er nemlig ei Touristforening eg vil fyreslaa 
uprettat her tillands. Det er ingen Alpeklub efter 
Engelsk Mønster; for det er ikki so myket up paa 
bratte Tinder vi vilja kliva og brota Halsen. Vi vilja 
sjaa os om og njota den friske Fjell-luft.»

Aasmund Olavsson Vinje, Dølen 15. april 1866

SITATET

Kugelhornet er eit landemerke i Nordland.  Foto: Jan-Gunnar Winther 

BIOGRAFIEN

Sommaren 1907 leidde rittmeis-
ter Gunnar Isachsen ei gruppe 
forskarar mot nord. Engasjerte 
karar hadde starta med å gjere 
Svalbard norsk. Med i gruppa var 
ei kvinne – botanikar Hanna Die-
set, som ho heitte då. Ho skulle 
samle stoff til hovudfaget om 
alpine plantar. Året etter var 
ho tilbake på øygruppa. Denne 
sommaren brukte ho mykje tid 
saman med den namngjetne pol-
fararen Hjalmar Johansen og 
geolog Gunnar Holmsen. Såpass 
mykje tid, at ho året etter skifta 
namn til Hanna Resvoll-Holmsen. 
På desse to somrane fekk Resvoll-
Holmsen vandra mykje omkring 

Hanna Resvoll-Holmsen (1873–1943)

Kvinneleg pioner på Svalbard: Hanna Resvoll-Holmsen mellom polfarar Hjalmar Johansen og geolog Gunnar 
Holmsen.

Natur- 
vernaren  
og klatraren

Mange storkarar freista å klatre opp Stetind. Fyrst var Scheldrup, Bryn og Rubenson i 1910.
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Sjølvpålagde lidingar i grisgrendte strok
Denne spalta tek i all blyg-
skap mål av seg til òg å inspi-
rera til gode turidéar. Ikkje 
berre underhaldning. Difor 
dette biletet. Det er spesielt 
tiltenkt alle som drøymer 
om å stå på utilgjengeleg-
heitspolen, men som ikkje 
synest dei kan ta seg råd til 

det. Dette punktet på kloden 
er seg, slik definisjonen er, i 
Antarktis. 

Her er «light-versjonen»: I 
grensestroka mellom Mongo-
lia, Kina og Kasakhstan finn 
ein sannsynlegvis det punk-
tet på kloden som er lengst 
frå noko hav. 

Moralen, eller iallfall bod-
skapen, er: Finn ditt eige tur-
mål, definer det som du vil, 
og legg i veg. (Det stemmer 
at det på dette biletet òg er 
eit par olympiske gullmedal-
jørar.)

STEIN P.  AASHEIM 

Ulvangsleden
NYTT TURUTSTYR
Då Vegard Ulvang planla 
ekspedisjonen til Sørpolen i 
2011, var han sikker på at han 
ikkje ville dra på ein vanleg 
pulk. Han venta ikkje å finne 
mykje laussnø i Antarktis: 
«Kvar ein idiot må jo forstå 
at det er altfor mykje friksjon 
under ei så stor flate.» Han 

gjekk vitskapleg til verks. 
Med kjerringa i pulken og 
fiskevekt i handa gjorde han 
glitestar. Resultatet vart opp-
siktsvekkjande. Ho vog halv-
parten med ski under pulken! 
Ulvang konkluderte som Nan-
sen og designa sin moderne 
skikjelke. 

Nansen- 
sleden 
GAMALT TURUTSTYR
Då Nansen planla ekspedi-
sjonen over Grønland i 1888, 
vurderte han å bruke pulk 
eller toboggan, som var van-
leg i store delar av Arktis. For-
delen med desse er at dei flyt 
oppå laus snø. Nansen venta 
ikkje å finne slikt føre på 
Grønland og trudde difor ein 
klassisk norsk skikjelke ville 
gli langt betre. Han fekk laga 

ei spesialtilpassa, lett utgåve. 
Denne elastiske kjelken har 
sidan vorte kalla nansen
sleden og vore bruka fram til 
våre dagar – både etter hun-
despann og seinare bak snø-
skuterar. Men skiløparar som 

skal på langferd, sver etter 
kvart til den flatbotna pul-
ken. 

Målet er ikkje å skyte gullfuglen, 
men å finne han. Her ein rubinstrupe 
frå Sibir.  Foto: dotcool/flickr

Haust-
jakta
Dess kortare dagane 

vert, dess meir kri-
blar det i trekk-

fuglane – og i ihuga fugle-
kikkarar: Kva for sjeldne 
gjester kjem til landet i 
haust? Svaret får den som 
er på rett stad til rett tid.

Rett stad er gjerne Ona, 
Utsira eller ei anna øy ytst 
på kysten. Øyane er ende-
stasjon for asiatar på avve-
gar og naudhamn for ame-
rikanarar som har blåse 
over Atlanteren. Rett tid er 
gjerne skiftet september– 
oktober. Då har ein lang-
vegsfarande fugl hatt tid til 
å kome hit frå hekkeplas-
sen fjernt i aust eller vest.

Men ein ferjebillett 
til ein utpost garante-
rer deg ikkje noko sjeld-
synt. Du må skjerpe san-
sane, speide og lytte alt du 
er god for. Det er ikkje all-
tid mykje som skil ein rari-
tet frå ein vanleg fugl. Ein 
detalj i fjørdrakta kan vere 
det som lèt deg oppdage ei 
sibirlo (grå armholer) i flok-
ken med heimlege heiloer 
(kvite armholer) som flyg 
forbi. Ein framand lyd kan 
gje deg tru på at det er ei 
sitronerle («sriip»), ikkje ei 
gulerle («tsie»), som snik 
mellom høymolene på mar-
kene.

Du bør altså vere ein 
hund etter fugl for å luk-
kast. Men lat fuglehunden 
vere heime. Han er ikkje til 
hjelp i denne jakta.

SVEIN ARNE ORVIK

Svein Arne Orvik  
skriv om fuglar for Dag og Tid. 

Fugle- 
perspektivF R I L U F T S L I V

Nansensleden blir framleis brukt av forskarar i Antarktis.  Foto: Norsk Polarinstitutt

Hanna Resvoll-Holmsen (1873–1943)
og gjort ei grunnleggjande kart-
legging av Spitsbergens fauna. 

I 1915 vart ho universitets-
stipendiat i botanikk, frå 1921 
dosent i plantegeografi. No vart 
forskingsområda noko nærare, 
og i 1920 publiserte ho Om Fjeld
vegetationen i det Østenfjeldske Norge. 

Resvoll-Holmsen vart ein ivrig 
naturvernar. Saman med geo-
log Adolf Hoel bidrog ho til den 
fyrste fredinga av natur på Sval-
bard. Og på fastlandet var ho sær-
leg oppteken av å verne Sjoavass-
draget og Gjende: «Der fôr som en 
skræk i mig», forklarte ho – «en 
skræk for at industriens lange 
knoklede arm skulle stikke seg 
herind mellem fjeldene og øse av 
Gjendes smaragdgrønne vand.»

Kvinneleg pioner på Svalbard: Hanna Resvoll-Holmsen mellom polfarar Hjalmar Johansen og geolog Gunnar 
Holmsen.

Foto: Privat

Tilbake til Nansen. Moderne polfararar 
lunsjar på moderne nansensledar. 
Foto: Norsk Polarinstitutt

O. Hessen om han som naturver-
nar og Bengt Flygel Nilsfors om 
klatraren. Boka er òg illustrert 
med nokre av Zapffes mange 
flotte fotografi. Denne lesaren 
har berre funne éin ting å utsetje 
på den nye utgåva: Av ein eller 
annan idiotisk grunn har forla-
get late den glitrande historia 
«Fire korstog til Piggtind» brå-
stoppe midt i det tredje forsøket 
på fjellet. Resten av teksten har 
vorte til ein eigen artikkel, med 
tittel frå den opphavlege bilettek-
sten «Juridisk tindekunst». 

Natur- 
vernaren  
og klatraren


