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23. august blei ein bokserie på åtte bøker
med totalt 2.400 sider lansert på Frammu-
seet i Oslo. Bokserien er sett saman av sju
dagbøker, og ei samlebok med dagbokno-
tat frå åtte av mannskapet under sørpol-
ekspedisjonen frå 1910 til 1912.

– Dagbøkene er gjeve ut av Frammuseet
og dei blir også å få tak i her på Skieventy-
ret, og i november kjem bøkene på eng-
elsk, fortel dagleg leiar ved Skieventyret
Tarjei Gjelstad.

Det er tankar, historiar og skildringar
ført i pennen av Kristian Prestrud, Hjalmar
Fredrik Gjertsen, Hjalmar Johansen, Olav
Bjaaland, Sverre Hassel, Helmer Hanssen,
Oscar Wisting, Jørgen Stubberud, Thorvald
Nilsen, Kristian Martin Rønne, Ludvig Han-
sen, Alexander Kutschin, Adolf Schroer og
Christian Doxrud som nå er bundne innan-
for permar.

– Fint det kjem fram

– Me har hatt dagboka til min grandonkel

Olav Bjaaland heime, og då Frammuseet
tok kontakt med spørsmål om å publisere
dagboka hans i samband med 100-årsju-
bileet for sydpolekspedisjonen blei eg
glad. Det er fint at historiene kjem fram,
meiner Hege Bjaaland.

Ho fortel at grandonkelen skriv biletleg
om opplevingane. Han knyt ofte livet og
personar heime med i tekstane. 

– Og han nytta dialekt, skreiv kort, godt
og med personleg vri. Men mange av orda
måtte syster mi Tone og eg ha hjelp til for
å tyde. Åsmund Kleiv har vore til god
hjelp, seier Hege, og innrømmer også at
jobben blei litt ekstra vanskeleg sidan
handskrifta til grandonkelen ikkje var den
vakraste.

– Det har også dukka opp mange histo-
rier frå ekspedisjonen me ikkje kjente til.
Det er når ein les dagbøkene til dei ulike
skribentane at ein kan setje ting saman.
Sjå korleis dei ulike personane opplevde
hendingar og dagleglivet, seier Hege.

Nesten sendt heim
Olav Bjaaland var ein av dei fyrste som
blei rekruttert til Roald Amundsens sør-
polekspedisjon. Kontrakten hans, som
også er avfotografert i boka, blei signert
i mars 1909, nesten eitt og eit halvt år før
ekspedisjonen reiste frå Noreg. 

– Noko me ikkje kjente til, men som
me blei merksame på etter at me las
dagboknotat frå nokre av dei andre i rei-
sefylgjet var at Bjaaland kom i konflikt
med Roald Amundsen etter at han løypte
inn i sleden til Hassel og noko av utsty-
ret blei øydelagt. Det blir skildra ein
temmeleg heit oppvask mellom Bjaaland
og Amundsen, men dei blei samde att,
og Bjaaland fekk vere med vidare på
ekspedisjonen, fortel Tarjei Gjelstad.

Boka som tek føre seg dagboka til
Bjaaland har også med om lag 200 bil-
der, mange av desse er ikkje publisert
tidlegare. Dei åtte bøkene varierer i stor-
leik frå 200 til 450 sider og innhaldet vil

nok kaste nytt lys over både Roald
Amundsen og hans mange medarbeida-
rar.

Utdrag;

Det fyrste dagboknotatet til Olav Bjaa-
land er notert 12. juni 1910, 5 dagar etter
at Fram la frå kai i Oslo:
«Hadde min fyrste rortørn i dag fraa kl. 3 -
4 fyrimiddag. Me gjeng i sudvest til SU, ja
du kan tru at den gjorde nokle yndige
svingar baade mot vest og sud, for Fram er
sein aa venda da den løyp stadig over stri-
ken dersom ein ikkje støttar den i tide, men
ein herleg time var de. Tenk, faa lov til aa
styre Fram, den historiske tingesten som
hev bringa lande so mykje ære. Trukje at
lukka er tymra ind i kvar ein fatning. Stuer-
ten deska up i dag med ein heil gris til mid-
dag i dag. Eg var med aa slagta den i gaar
og du kan tru at den smaka. Desuten ein
snaps og ei hall øl til mans forhøia
nydelsen.»

Nye skildringar: Ved å lese alle dagbøkene
trur museumsarbeidar Magnhild Ek Brynil-
sen, dagleg leiar ved Skieventyret Tarjei Gjel-
stad og Hege Bjaaland at det vil kome fram
mange nye skildringar om livet som polfarar. 
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2.400 sider polarhistorie
– Det er hyggeleg at ein nå kan lese korleis polfararane opplevde

ferda frå Oslo til Sørpolen, og det har kome fram mange hending-

ar eg ikkje kjente til, fortel Hege Bjaaland.

Tankar i bokform: Hege Bjaaland er glad for at fleire nå får lese grandonkel Olav Bjaalands skildringar frå sørpolekspedisjonen. 

Kulturvandring med mobilen som guide
(NPK): Snart kan du få informasjon om
kulturarven rundt deg inn på mobilen din.

Prosjektet heiter Kultur- og naturreise
og handler om å gi informasjon om
naturfenomen og kulturarv frå heile lan-
det på mobile «dingsar» som smarttelefo-
nar, nettbrett og GPSar.

Tenk deg at du er på søndagstur og går

forbi eit bygg, eit kunstverk eller ein gam-
mal ruin som du lurer på kva er.

– Informasjonen finst der ute, i hovudet
til enkeltpersonar, i litteraturen, eller i
arkiva og musea, men det er ikkje alltid så
lett å finne han. Ved hjelp av ny teknologi
skal alle få høve til å la denne informasjo-
nen gjere turen rikare, seier prosjektleiar

Siri Slettevåg på nettsidene til Norsk kul-
turråd.

Informasjonen skal tilpassast alle for-
mer for mobile mottakarar, slik som til
dømes berbar pc, nettbrett, smarttelefon
og bilnavigatorar.

Prosjektet er eit samarbeid mellom Kul-
turrådet, Riksantikvaren, Direktoratet for

naturforvaltning og Statens kartverk.
I første omgang er det snakk om tre

pilotprosjekt; i Bø/Sauherad, på Dovre og
ved Akerselva i Oslo. Gjennom pilotpro-
sjekta skal ein kartleggje og ta lærdom av
eventuelle problem med å formidle infor-
masjon via denne teknologien. (©NPK)


