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Det er 150 år siden Jules
Verne besøkte Gausta-
toppen. Ikke lenge etter
skrev han en roman som
skildrer en polarekspedi-
sjon. Denne boken er det
god grunn til å tro inspi-
rerte Fridtjof Nansen.
RA – Ragnvald Hals

Fredag 29. juli var det på dagen
150 år siden Jules Verne sto på
toppen av Gaustatoppen. Dette
ble markert med et foredrag på
Gaustatoppen av Norges frem-
ste ekspert på Jules Verne, høy-
skolelektor Per Johan Moe fra
høgskolen i Vestfold. Han har
forsket på Jules Verne i årevis,
og kunne presentere masse ny
viten som folk her i landet
aldri har hørt om før. Han viste
frem en rekke illustrasjoner og
bilder fra Telemark, og antydet
også at den franske forfatteren
hadde sterk påvirkning på
Fridtjof Nansen. 

Kaptein Hatteras
Høyskolelektoren forteller at
Jules Verne var spesielt opptatt
av nordområdene – og ikke så
helt lite av Norge. Hans reise
til Norge i 1861 satte i gang en
serie av bøker med polar- og
nordisk tematikk. I 1864 kom
Reisen til jordens indre (med
utgangspunkt i Norges konge-
sagaer og Island) og Kaptein
Hatteras’ eventyr om en opp-
dagelsesreise til Nordpolen, så
livaktig skildret at det kan ha
inspirert Fridtjof Nansen til å
oppkalle sitt skip «Fram» etter
Verne/Hatteras’ skute «For-
ward» 30 år etter.
– Fortellingen om Hatteras

har som nevnt flere likheter
med Nansens ekspedisjon
omtrent 35 år etter. Begge
handler om skip som fryser
inne i pol-isen, og driver med
havstrømmen. I begge ekspedi-
sjonene forlater skipper skuta
sammen med håndpukkede
makkere, for å fortsette til fots
mot polpunktet, sier han

Nansen og Verne
Moe mener at sjansen for at
vår egen Fridtjof Nansen kjen-
te til Hatteras’ fortelling er mer
enn sannsynlig. Boken var til-
gjenglig i både svensk (1872)
og dansk (1875) oversettelse i
1870-årene. 
– Vi kjenner ellers til en viss

kontakt polarforskeren og for-
fatteren imellom. Denne for-

bindelsen har vakt interesse og
er kommentert av utenlandske
fagfolk med utgangspunkt i lit-
teratur- og polarstudier, sier
han
Den tyske litteraturviter og

Jules Verne-biograf Volker
Dehs, som har skrevet en
omfattende bok om forfatteren
innleder hele sitt 500 sider
store verk med en Nansen- hil-
sen trykket i avisen på Vernes
hjemsted Amiens i 1897, etter
at Nansen hadde besøkt
Normandie for å fortelle om
polferden.

«Jeg sender mine hjerteligste
hilsener til Jules Verne, som
med sine fine og så utfordrende
bøker, har vekket interesse for
vitenskapelig utforskning. De
er drømmenes mann[…] hva
var vel livet, om en ikke hadde
drømmer» - Fridtjof Nansen
1897 

Société normandie 
de geographie
Høyskolelektoren forklarer at

etter ankomsten fra ishavet ble
Nansen mottatt som en nasjo-
nal og internasjonal helt. Han
fikk en mottakelse fra verden
på en måte som det kan være
vanskelig å fatte størrelsen på i
dag. Nansen la ut på en fore-
dragsturne og besøkte ulike
forskningsmiljøer i Europa. På
et møte i Rouen, ikke langt fra
Amiens, skulle Nansen holde
fordrag for «Société norman-
die de geographie» 
– Jules Verne skulle ha vært

tilstede her, men måtte melde
avbud på grunn av sykdom.
Han sendte imidlertid et tele-
gram som ble lest opp for de
fremmøtte og polarhelten: «Jeg
har vært glad for å kunne feire
han som faktisk gjennomførte
reisen jeg også gjorde, men
akk! Kun i fantasien»    

- Jules Verne 1897

Bokkassa i «Fram»
Moe forteller også at ombord
på «Fram» var det en bokkasse
hvor også Fem uker i ballong
skal ha vært med. Kanskje

kjente polarhelten også til
andre Jules Verne-fortellinger
fra nordlige strøk.
– I romanen om Pelslandet

fra det nordligste Amerika
skriver Jules Verne om et pels-
jeger-lag fra Hudson Bay
Company. De får i oppdrag å
bygge et fort ved nordkysten
av Canada. Etter en lang van-
dring nordvestover befinner de
seg på et enormt isflak dekket
av humus og jord slik at de til
og begynne med ikke innser at
de er i drift på havet, sier han
Moe forteller videre at Verne

benytter fiksjonsfortellingen til
å legge ut om da kjente teorier
om havstrømmer ved Polhavet.
Og i munnen på en av ekspedi-
sjonsdeltagerne legger han en
replikk som foregriper
Nansens grunnidé.

«Øya var blitt til et enormt
stykke is[…] en flytende øy,
prisgitt vind og bølger hadde
blitt fraktet av sted langs det
arktiske osean i tre måneder
[...] ivrig studerte de et utmer-
ket kart over havstrømmer i

arktis, spesielt undersøkte de
naturligvis den delen av polha-
vet mellom Cape Bathurst og
Bering-stredet. En kalles
Kamtchatka strømmen. Den
[…] følger kysten av Asia, og
går gjennom Bering stredet.
[...] 

[Fru Barnett] “spøkte til og
med til Løitnanten om denne
flytende øya kanskje var, når
alt kom til alt, den beste
måten å reise til Nordpolen
på? – med en gunstig strøm
kunne de kanskje nå frem til
det som til nå hadde vært klo-
dens mest uoppnåelige
punkt?” - Jules Verne,
Pelslandet 1874.
Norges største Jules Verne

ekspert avsluttet foredraget på
Gaustatoppen med en liten
kuriositet. Han forteller at
Nansen til og med hadde med
seg ett orgel om bord og benyt-
tet det selv, slik Jules Verne lar
sin mystiske kaptein Nemo
gjøre ombord i undervannsbå-
ten «Nautilus» i En verdensom-
seiling under havet, 1869.
Tilfeldig? Neppe.

PÅ GAUSTATOPPEN: Per Johan Moe holdt et spennede foredrag om Jules Verne på Gaustatoppen, for å feire at
det var 150 år siden forfatteren besteg toppen.

Jules Verne inspirerte Nansen

ORGEL: Nansen hadde med seg orgel om bord på «Fram»

«FRAM»: Skuta til Nansen reiste
med i 1896 het «Fram»

KIRKEN: Høyskolelektor Per Johan Moe viste også frem til nå ukjente bil-
der som Jules Verne har tegnet i skisseboka si. Her er et bilde Jules Verne
har tegnet av Dal kirke, muligens før han besteg Gaustatoppen.


