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Kva heitte eigentleg
fjella til Amundsen?

D

et er midten av november i 1911. Roald
Amundsen står bak eit
hundespann sørover
den enorme Rossisen i
Antarktis. Han er nærsynt, men ser korleis
fjellkjeda framfor seg
veks og veks. Ei fjellverd ingen tidlegare
har retta augo mot. Imponerande store
fjell, som Amundsen håpar det er mogleg
å finne ein farande veg gjennom – for å
kome til Sørpolen. «Vor kurs står nu like
mot et høit fjell», skriv han i dagboka 15.
november, «– vi kaller det Bikubefjelle –
grunnet likheten med en bikube».

A

mundsen og dei fire kameratane
hans fann vegen opp eit bratt brefall
mellom toppar på om lag 4000
meter. Men denne artikkelen skal ikkje
handle om Amundsens namngjetne ferd
til Sørpolen; den har det vore skrive mykje
om. Eg vil derimot slå eit slag for stadnamngranskinga og for at me no veit meir
om dei namna Amundsen, Olav Bjaaland,
Sverre Hassel, Oscar Wisting og Helmer
Hanssen sette på landskapet då dei sleit
seg opp bakkane i Den transantarktiske
fjellkjeda for 104 år sidan.
Mi tilnærming til dette kuriøse, men
ikkje mindre uløyste spørsmålet i polargranskinga, starta for nokre veker sidan.
Nasjonalbiblioteket skulle gje ut ei transkribert utgåve av Amundsens slededagbok, og eg vart spurd om å skrive ei
innleiing; om korleis det hadde vore å
følgje Amundsens penn og skispor til verdas ende i 2011. Midt i skrivinga slo det
meg plutseleg: Me veit ikkje kva for fjell
Amundsen opphavleg gav namn til.
Om du les Amundsens dagbok, skjønar du at dei navigerte inn mellom stolte
toppar med nasjonalklingande namn som
«Håkonshallen» og «Olavhøi». Dei gjekk
opp «Folgefånnen». Og dei snakkar om fjell
med prosaiske merkelappar som «Iglutåppen», «Store Bikube» og «Lille Bikube».
Men ingen av desse namna kom lenger
enn til dagbøkene. Då Amundsen skulle

skrive ekspedisjonsboka frå Sørpolen,
heiter fjella plutseleg «Fridtjof Nansens
Fjeld», «Don Pedro Christophersens Fjeld»
og «Ruth Gades Fjeld». I tillegg har ei lang
rekkje med kjende og, for vår tid, heilt
ukjende personar fått eit evig liv i verdas
sørlegaste fjellkjede.
På moderne antarktiskart finn me att
mange av Amundsens endelege fjellnamn,
men no i engelsk versjon. Området ligg i
det newzealandske kravområdet, så det er
ikkje opp til Noreg å forvalte namnehistoria – sjølv om Amundsen aldri så mykje
oppdaga og namngav område som i dag
heiter Queen Maud Mountains. Den vitskaplege komiteen for antarktiskforsking,
SCAR, har eit geografisk register med
37.510 oppføringar, og her kan du sjå kva
land som har godteke dei ulike stadnamna.
Men no skal eg ikkje snakke meg bort i
moderne namnsetjingsdiplomati i Antarktis – eg vil vita kva fjella eigentleg heitte den
gongen fem menn gjekk her nede og flytta
sivilisasjonens yttergrense sørover.

N

år du har sett denne fjellheimen med
eigne augo og samstundes lese dagbøkene frå ekspedisjonen, er det
nokså sjølvsagt at mektige «Don Pedro
Christophersens Fjeld» er det same som
Amundsen i dagboka omtaler som «himmelhøie Håkonshall, ett hærli syn».
Då Amundsen drog frå Noreg, hadde
Gerhard Munthe nett sett i gang med
det innvendige restaureringsarbeidet til
Håkon Håkonssons stolte byggverk frå
1200-talet. Men dette symboltunge namnet måtte altså vike for ein Don Pedro. Dei
fem skiløparane tenkte nok ikkje mykje
på den norsk-argentinske godseigaren då
dei passerte dette fjellet. Men då «Fram»
kom attende til iskanten for å hente
ekspedisjonen etter ein vinter i Buenos
Aires, kunne kaptein Thorvald Nilsen, som
forresten òg fekk eit fjell oppkalla etter
seg, fortelje om mannen som hadde berga
ekspedisjonen frå konkurs. Peter Christophersen kom eigentleg frå Tønsberg, men
hadde busett seg i Argentina og hatt suksess med forretningar på den sørlege halv-

«Når du først har kalla opp eit fjell etter ein sponsor,
må ein passe på å ikkje fornærme dei andre»

Ifølgje gamle slededagbøker må fjellet i bakgrunnen ha vore «Olavhøi», skriv Harald Dag Jølle. Men Amundsen gjorde
dette høgaste fjellet i området kjend som «Fridtjof Nansens Fjeld». Foto t.v. : Vegard Ulvang

kula. Og no ville han altså hjelpe ein norsk
polfarar som hadde segla frå kreditorane.
Det minste Amundsen kunne gjere i retur,
var å namngje det staselegaste fjellet på
vegen til Sørpolen etter han.
Og når du først har kalla opp eit fjell
etter ein sponsor, må ein passe på å ikkje
fornærme dei andre. Slik kan Amundsen
ha tenkt då «Folgefånnen» vart til «Axel
Heibergs bræ», i dag det mest namngjetne
stadnamnet i området og eit omgrep i
explorarmiljøet, oppkalla etter ein av dei
store polarsponsorane, som saman med
bryggjeribrørne Amund og Ellef Ringnes
sikra økonomien til fleire norske ekspedisjonar.
Det høgaste fjellet i området fekk
namn etter ein Amundsen stod i endå
større gjeld til: «Mount Fridtjof Nansen»
strekkjer seg 4070 meter over havet, fortel moderne kartteknologi. Men viktigare
i denne samanhengen: Ifølgje gamle slededagbøker må dette ha vore «Olavhøi»
eller «Olavs Høg» som morgedølen Bjaaland kalla fjellet som «raga mot gud» med
sine 15.000 fot.

D

en store Amundsen-kjennaren
Roland Huntford har konkludert
med at Amundsen ikkje var særleg
nøyaktig i målingane sine under ekspedisjonen. Han syner eit bilete av eit fjell som
har vore kalla både Ruth Gade, Thorvald
Nilsen, Alice Wedel Jarlsberg og Don Pedro
Christoffersen. Biletet han viser, er etter
mine vurderingar tvillaust «Ruth Gades
Fjeld», oppkalla etter kona til den norske
arkitekten John Allyne Gade, som hadde
sponsa Amundsens ekspedisjon med
18.696 kroner og 53 øre. «Når jeg kommer
polen nær», hadde Amundsen lova arkitekten då han vitja ekteparet i New York, «vil

Sørpolekspedisjonen slår leir på Rossisen 15. november 1911. Herfrå kan Sverre Hassel, Oscar Wisting, Olav Bjaaland, Helmer Hanssen og Amundsen sjå det dei kalla Bikubefjellet.

jeg se mig om etter noget rigtig smukt og
opkalde det etter mrs. Gade.»
Eg trur Huntford tek feil, Amundsen
var ikkje så unøyaktig. Eg trur heller problemet er at Huntford sjølv ikkje har sett
fjella. Difor fekk eg det for meg ein laurdagskveld i haust, at nokon måtte finne ut
kva som var «Iglutåppen», og kva som var
«Bikuben». Og ingen kunne vel løyse eit
slikt mysterium betre enn oss som hadde
gått gjennom desse fjella.
Eg ringde Vegard Ulvang. Han fatta med
ein gong interesse for problemstillinga og
dukka ned i hundrevis av bilete og timevis med film frå turen vår. Nokre dagar seinare dukka han opp igjen. Bikuben må jo
vere «Ole Engelstads fjeld» eller kanskje
«Wilhelm Christophersens fjeld», lydde
første analyseresultat. Eller, forresten, kva
skal eigentleg eit bikubefjell likne på? Er
det forma på sjølve kuben? Eller kanskje
det er fokksnøen i fjellsida som liknar det
sekskantforma mønstret inne i kuben?
Han forsvann ned i bileta igjen.
Wilhelm C. Christophersens hadde
vore utanriksminister då Amundsen
planla ekspedisjonen, medan Ole Engelstad hadde vore Amundsens nestkommanderande – som var særs uheldig då han
testa ut den tekniske nyvinninga manneløftande drake. Draken skulle etter planen
fungere som eit ekstremt utkikkspunkt
for lettare å navigere «Fram» gjennom
isen, men viste seg lite eigna då han vart

Med hjelp frå kartseksjonen hjå Norsk Polarinstitutt fekk eg eit moder
Det var ikkje lenger tvil: Polarnamnegranskar Vegard Ulvang og eg ha
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På veg mot det 3925 meter høge «Don Pedro Christophersens Fjeld» i 2011. Då Roald Amundsen og hans menn var her i 1911, kalla dei denne majestetiske toppen for «Håkonshallen». Foto: Vegard Ulvang

treft av lynet under prøving i Horten, og
Engelstad mista livet.

E

g fann fram notisboka der Amundsen
hadde notert posisjonar og teikna
ulike skisser. Her hadde han mellom
anna skrive at han hadde fotografert
«Store Bikuben» på film nummer tre,
bilete nummer åtte. «Håkonshallen» var på
bilete nummer sju. Bjaaland hadde òg

rne kart snudd i same retninga som Roald Amundsens kompassnål.
adde funne ut kva fjell Amundsen snakka om i dagboka.

fotografert fjella: «2 platur» av dei to «mektige Ruggar».
Eg ringde Nasjonalbiblioteket, men
det eksisterte ikkje ei nummerering på
bileta frå ekspedisjonen som kunne hjelpe
meg vidare. Dei kunne derimot fortelje
at Amundsen truleg hadde fått øydelagt
desse bileta fordi det hadde kome lys inn
på filmrullen.
Eg bladde vidare i notisboka og fann ei
skisse der Amundsen hadde peila retninga
på fleire fjell. Dei hadde «Lille Bikuben» i
nordvest, «Store Bikuben» i nordaust og
«Hakon H» i aust. I tillegg låg «Ntoppen»
i søraust. Det siste må tyde at han alt var
inne på at Olav skulle vike for Nansen på
dette fjellet, men viktigare: Kor hadde dei
stått då dei bygde ein snøvarde og teikna
opp desse fjella?
Eg fann fram ei oversikt me hadde laga
før turen i 2011, der me plotta alle kjende
observasjonar frå Amundsens ferd. Men di
meir eg vreid på skissa frå 1911, di mindre
passa ho med kartet frå 2011, og motsett.
Ulvang dreiv same øving, men vart heller
ikkje klokare.
Men plutseleg kom skiløparen frå Kirkenes på ein viktig detalj: Då «Fram» segla
sørover til Antarktis, kryssa dei 180. lengdegrad, eller datolinja, men dei gløymde
å bla attende almanakken. Denne glippen
oppdaga Amundsen ikkje før han var godt
attende i tempererte strok. Først på side
172 i bind to, etter å ha gjeve ut dei fleste
hefta av ekspedisjonsboka, kjem opplysninga om at «alle data i dette kapitel [må]
rettes en dag tilbake».

S

jølv om eg no hadde rett dato, fekk eg
ikkje kartet til å stemme. Eg gjekk
attende til dagbøkene og las om att og
om att korleis dei skildrar landskapet, kor

dei kom frå, og kor dei trudde det var
mogleg å finne ein veg opp på innlandsisen. Eg samanlikna det med orda i skissa.
«Platau» måtte jo ha vore den vegen dei
gjekk opp, «pass» der dei kom frå. Og
«bukt» og «slukt» stemde med landskapet.
Eg fekk berre ikkje himmelretninga til
å stemme. Nord og sør stod rett og slett
feil. Kva var det eg ikkje såg? Sjølvsagt!
Misvisinga. Kompasset peikar jo ikkje mot
den geografiske sørpolen, men den magnetiske. Og den låg truleg nord for dei.
At eg ikkje hadde tenkt på det. Det var jo
difor det står «Alle peilinger misv.» øvst på
skissa.
Eg ringde entusiastisk sørover. Det var
opning av worldcup, og Ulvang var på Lille
hammer, men i jakta på «Store Bikube»
var enkelte ting viktigare. «Lille Bikube»
må vere eit av dei små fjella Amundsen
passerte på veg over til «Folgefånnen», der
han stod og speida ut mot «Store Bikube»
og «Håkonshallen». Me hadde for lengst
byrja å bruke den lokale terminologien
når me snakka saman, og kjende endeleg
at brikkene, for ikkje å seie fjella, byrja å
falle på plass. Det galdt berre å få greie på
himmelretninga, på kor den magnetiske
sørpolen låg i 1911.
Måndag morgon skrapa eg på døra til
kartseksjonen hjå Norsk Polarinstitutt, og
vips hadde eg eit moderne kart som var
snudd i same retning som Roald Amundsens kompassnål. Og når karteksperten
Anders Skoglund først var i gang, laga
han eit tredimensjonalt kart av området.
Eg klikka meg rundt, zooma inn, såg landskapet frå ulike vinklar. Eg las dagbøkene
til Amundsen, Bjaaland og Hassel om att
frå då dei stod oppe på den meir enn 3000
meter høge innlandsisen og såg utover
den store fjellverda. Amundsen skildrar

korleis «Store Bikube», «Håkonshallen» og
«Olavshøi» ruva over dei andre. Og korleis
ryggen frå Bikuben strekkjer seg inn mot
sprekkområda i «Fandens bre». Alt kunne
eg sjå igjen i det tredimensjonale biletet.
Der var ikkje lenger tvil: «Iglutåppen»
hadde blitt «Ole Engelstad» og «Lille
Bikube» var ein av dei lågare toppane mot
Rossisen, sannsynlegvis den 1620 meter
vesle Bell Peak, som vart namngjeven av
amerikanarane i 1962.

M

en viktigast: «Ruth Gade», det fjellet som har skapt mest forvirring,
er det same som karane i 1911
kalla «Store Bikuben». Men bikuben vart
igjen på den antarktiske isen, og det var
neppe nokon av Aftenpostens lesarar som
visste om dette namnet då dei i mai 1912
fekk vite at den amerikanske arkitektfrua
hadde fått «et høit fjeld nær Sydpolen, det
høieste» og, ifølgje Amundsens ord, «det
smukkeste blandt Sydpolens fjelde».
HARALD DAG JØLLE
Harald Dag Jølle er historikar og forskar ved
Norsk Polarinstitutt og fast skribent
i Dag og Tid.

«Det smukkeste blandt Sydpolens fjelde».

