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 Drammens Tidende  

Jules Vernes paradisiske bakker  

 ZoomBokmerkeDelSkriv utLytt 

For 150 år siden ble forfatteren Jules Verne så begeistret for Paradisbakkene at han 

skrev om det i to bøker. Men det fikk ikke nordmenn vite. Før nå.  

 

1. august 1861 reiste Jules Verne oppover Paradisbakkene. Han ble så begeistret over 

dem at han skrev om Paradisbakkene i bøkene «Det store loddet» og «Kaptein Grants 

barn».  

LIER: Jules Verne-forsker Per Johan Moe går oppover de grønne Paradisbakkene i Lier, hvor en 

liten kjerrevei snirkler seg oppover, og blir til en sti med høye busker og gress på hver side.  

Det var her den franske forfatteren Jules Verne, science fiction-romanens far, kjørte med hest 

og kjerre 1. august for 150 år siden.  

Her satt Verne, mens vognen humpet oppover bakkene, og så utover «Valle de Paradis». 

Antakelig var det ingen som tenkte noe særlig over besøket hans da. Dette var før han var kjent, 

før han hadde utgitt «Jorden rundt på 80 dager» og «En verdensomseiling under havet».  

– Det er ganske flott, sier Moe, og snur seg og ser utover.  

Det syntes Jules Verne også. Så begeistret var han at han puttet Paradisbakkene inn i to av 

bøkene sine. Men akkurat det skulle gå nordmenn hus forbi. Referansene ble nemlig redigert bort i 
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den norske utgaven. Slettet. Og borte var det. FANTASTISK PARADISDALEN «Ferden gikk ut over 

en vei langs rekker av rognebærtrær, med sin korallrøde frukt. Og de kom så inn i en tett furuskog 

som omkranser «Paradis-dalen», en fantastisk solfylt forsenkning i landskapet. Med åser bakenfor 

hverandre, helt ut mot horisonten i det fjerne. Så dukker hundrevis av bakker opp, de fleste av 

dem med et hus eller en gård på toppen.»  

Dette er Jules Vernes beskrivelser av reisen i boken «Det store loddet».  

Moe ser ikke bort fra at det er Vernes egne opplevelser han beskriver når følget reiser 

gjennom Paradisbakkene, for å komme fra Telemark til Christiania. Her skal de være med på et 

stort lotteri, med en helt spesiell loddseddel. Og akkurat dette med å skrive om lotteri i en bok om 

Norge har Moe hengt seg opp i.  

JULES VERNE:  

– Hvorfor skrev han om et lotteri? Det var ikke så mange lotterier i Norge på den tiden. Men vi 

vet at Verne overnattet på Hotel Scandinavie i Drammen, som ble drevet av Kjøsterud, begynner 

Moe. Han legger til at han ikke ser bort fra at Kjøsterud kunne fransk siden han hadde et fransk 

navn på hotellet. Sett at han ga dem Drammens Tidende. Den dagen Verne kom til Drammen var 

det en annonse om et lotteri, sier han, før han går nedover bakken igjen.  

Også i boken «Kaptein Grants barn» er de grønne bakkene i Lier med. Men her dukker ikke 

Paradisbakkene opp under en Norgesreise, men under hovedpersonenes reise til Australia.  

«Rekken av enger og skog, her og der med store lysninger, omkranset av elegant avrundede 

åser, dannet terrenget i dette kuperte landskapet, et skue utover enhver beskrivelse. Ingen andre 

landområder i verden kan sammenlignes med dette, ikke engang den berømte Paradisdalen, som 

er et norsk utkantstrøk ved Telemark.»  

Frem til i dag har det ikke eksistert noen norsk oversettelse av de to bøkene. Men nå skal 

Kaptein Grants barn gis ut i sin helhet for første gang. Vidarforlaget har nemlig oversatt 

originalutgaven.  

 

 

 


