
 

Beundret, beseiret og beskrevet.   
Sandhornet i vitenskapelig reiselitteratur på  

1800-tallet. 
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     Da trusselen om kolera kom seilende fra 
Russland og nedover norskekysten, ble en 
kystmålers bestigning av toppen av 
Sandhornet sør for Bodø forhindret. Han 
og hans følge måtte gjøre vendereis 
sørover en sommerdag i 1831. 
     Beskrivelsen av dette finnes i en liten 
reiseskildring som utkom i 1859, og som er 
forfattet av en av de tre offiserene som sto 
for den første kartleggingen av Nordland i 
årene 1828-31. Boka heter Billeder og 
Minder fra mit Kystmaalerliv i det nordlige 
Norge, og er skrevet av ingeniørmajor 
Andreas Vibe. Hans to kollegaer som også 
sto for kystmålingen, var marineløytnant 
Hagerup som senere ble statsråd, og 
ingeniørløytnant Paludan, senere 
skoginspektør på Røros. 
     Disse tre førte hvert sitt skip, hvorav 
Vibes het Ormen. De hadde seilt kysten 
oppover fra Trondheim og var nå nesten 
kommet til kjøpstaden Bodø. Underveis 
hadde de fått med seg noen 
toppbestigninger. Nå var ikke 
hovedhensikten med reisen å bestige 
topper langs Nordlandskysten, men Vibe 
hadde blant sitt mannskap en matros som 
elsket å bestige vanskelige fjell. 
Kystmåleren selv var lite interessert i 
toppturer, men måtte ofte slepe sine tunge 
instrumenter opp til de beste målestedene. 
     Det planla han også denne dagen i 

1831, men skjebnen ville det annerledes: 

 
      «Under 67o 7´ Brede hæver sig to Mile 
sydvest for Kjøbstaden Bodø et meget 

steilt og 3200 Fod høit Kystfjeld kaldet 
Sandhornet. Det var Søndagen den 10de 
Juli 1831, at Ormen havde ankret under 
Fjeldet. Jeg stod paa Dækket, stirrede op 
paa Toppen og grundede paa, hvorledes vi 
paa bedste Maade skulde faa mine tunge 
Instrumenter herop. Fjeldet skulde nemlig, 
efter hvad der var mig berettet, være 
omtrent lige saa vanskeligt at bestige som 
Heilhornet i Bindalens Præstegjæld under 
65o 5´Brede.  
      Dette sidste Fjelds Tind havde Hagerup 
naaet med megen Møie og Anstrængelse 
og ikke uden Fare. Fra sit høieste skyder 
denne 3500 Fod opragende Klippe en 
skarp Ryg mod Vest helt ned til Stranden, 
en Ryg, som kun er nogle Fod bred, og 
som paa begge Sider skraaner nedad i 
steile Afstyrtninger. Hagerup havde fire 
Mand med sig, og da et Feiltrin eller en 
Snublen kunde have den sørgelige Følge - 
thi kun ad denne skarpe Rand er Fjeldet 
bestigeligt - bandt han sig og alt sit 
Mandskab sammen i et Reb, for om En 
skulde tabe Ligevægten, de Andre kunde 
holde ham tilbage. Saaledes var ogsaa 
Sandhornet meg beskrevet. 
      Men jeg kom ikke derop*). (I fotnoten 
står det: I 1932 blev Sandhornet besteget af 
nåværende Oberst Broch, der fortsatte de 
af mig paabegyndte trigonometriske 
Arbeider i Nordland). En af Matroserne 
meldte om Aftenen, at en stor Baad kom 
styrende ligemod Ormen, og at i denne 
Baad fandtes Folk iførte Munderinger, et i 
Nordland høist ualmindeligt Syn». 
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 Dette ualminnelige synet var intet 
ringere enn advarsler om det Vibe kaller 
«den slemme Gjæst Kolera» som hadde 
herjet i Russland helt fra 1826. 
Mordengelen, som han også kaller den, 
fløy langs Dvina og var kommer helt opp 
til Arkhangelsk ved Kvitsjøen. Siden 
Nord-Norge på den tiden hadde en utstrakt 
handel med de russiske provinsene ved 
Ishavet og Kvitsjøen, fløy frykten for 
sykdommen langs hele den nordnorske 
kyststripen. Man trodde at strenge 
karanteneregler var det eneste som kunne 
stoppe sykdommen: 
 
  «Den mod Ormen styrende Baad 
lagde nu til Fartøiet, og en Underofficier 
steg op paa Dækket. Han overrakte mig et 
Brev fra Sundhedskommissionen i 
Trondhjem, der meddelte Underretning 
om, at ifølge høiere Befaling skulde alle 
ved Kystmaalingen ansatte Officierer 
uopholdelig forlade deres Arbeidsdistrikter 
og tage Station i Brønøsund, for paa det 
Strængeste at se de foreskrevne 
Kvarantaineforanstaltninger overholdte og 
undersøge enhver Skude ligetil den 
mindste Baad, der havde havt Samkvem 
med russiske Fartøier fra Ishavet eller det 
hvide Hav. 
  Befalingen var tilvisse ikke meget 
velkommen, men den maatte adlydes»  
 
 Når Vibe i sin fotnote bruker ordet 
”besteget”, kan vi lett lokkes til å tro at 
dette var førstebestigning av Sandhornet. 
Fjellet hadde imidlertid vært både besteget 
og beskrevet minst to ganger før, og helt 
sikkert besøkt en mengde ganger tidligere 
av lokalbefolkningen. Med sine 994 meter 
over havet er det et naturlig blikkfang på 
vei til eller fra Bodø, og det har i 
uminnelige tider vært et betryggende 
seilingsmerke for sjøfarere. Sikkert også et 
fristende klatremål. 
 La oss først se på opplevelsene til 
oberst Theodor Broch som kom på toppen i 
1832. Det er usikkert om han selv har 
skrevet noe fra bestigningen, men ifølge 

observasjonsbøkene på Statens kartverk i 
Hønefoss hadde Broch stasjon på 
Sandhornet i 1832. Han var en ivrig, men 
til nå ganske ukjent, toppklatrer, som 
forente sine oppmålingsoppdrag med disse 
private interessene. Han står oppført som 
førstebestiger av Nautgardstind, Loftet, 
Lomseggi, Store Kvitingskjølen og 
Snøhettas vesttopp. Hans besøk på 
Sandhornet kan vi lese om i en bok av en 
annen forfatter. Frederick Metcalfe (1967) 
skriver i sin reiseskilding På reise i Norge 
: fra Christiania til Vadsø for hundre år 
siden om sitt møte med Broch: 
 
 ”Blant vår reisefeller er oberst B. av 
ingeniørvåpenet, som for noen år siden 
hadde den oppgave å drive oppmåling og 
kartlegging av kysten for regjeringen. Han 
beretter også et eksempel på overtro: 
 Mens han klatret i de bratte skrenter 
på Sandhorn, en ø sør for Saltenfjord, var 
bonden som ledsaget ham utsatt for et uhell 
som kunne ha blitt skjebnesvangert. Han 
mistet fotfestet og ramlet ned i en dyp 
kløft. Som ved et under kom han fra det 
med et stygt ankelbrudd. Da det omsider 
kom hjelp, ble mannen båret til nærmeste 
bebyggelse, og kort efter ble han tatt hånd 
om av en gammel lappekjerring, hvis sak 
det var å ordinere medisin når slikt 
inntraff. Det mest fremtredende medlem av 
et medisinsk fakultet kunne ikke opptrådt 
med større bestemthet. Hun gikk straks til 
nærmeste bekk og hentet syv glatte stener, 
som hun la i en gryte full av vann. Det ble 
fyrt under gryten, og da vannet kokte, 
mumlet hun noen besvergelser og begynte 
å legge varme omslag av eliksiren på 
pasientens sår. På dette tidspunkt grep 
obersten inn, befalte heksen å gjøre helt 
om marsj, og sendte bud til Bodø efter 
lege.” 
 
 Når Vibe ikke kom til toppen, mens 
Broch var der med sine måleinstrumenter, 
ble da Sandhornets høyde først målt i 
1832? En bok om høydemålinger i Norge 
fra 1860 viser at slik er det nok ikke. 
Sandhornet står oppført med førstegangs 
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måling foretatt av Everest, og deretter målt 
av Lessing (Vibe 1860b). De var begge der 
før Broch. 
 Vi starter med den første av disse, 
den engelske naturvitenskapsmannen 
Robert Everest som målte Sandhornet med 
barometer 7. Juli 1827. Han reiste gjennom 
Norge, Lappland og litt av Sverige i 1827, 
fortrinnsvis for å kartlegge geologi og 
meteorologi i Norge, og å klatre på noen av 
de fremste toppene. Bestigningen av 
Sandhornet var kanskje et resultat av både 
oppdagertrang og vitenskap. Sent på 
kvelden 6. Juli er i alle fall Everest og hans 
følge på vei: 
 

 ”--- fra S.Ø. til S.V. fra Bodø 
kneiser en rekke høye topper, den ene 
mektigere enn den andre, langt innover i 
landet. I sistnevnte retning er Sandhorn, og 
siden det er kjent for å være det høyeste 
punktet i nabolaget, bestemte vi oss for å 
bestige det. Som på de fleste andre 
områdene her, består det av en 
halvsirkelformet rygg som danner basis for 
flere klipper av skifer [slaty peaks]. Sent 
på kvelden nådde vi fram til det lille 
dalsøkket ved foten av høyden, der det 
ligger en liten hytte, og hentet derfra en 
staut unggutt som guide. Han er en av de få 
menn jeg har sett i dette landet som kan 
kalles virkelig muskuløs. Oppover gikk 
han så smidig som en hjort, mens hans 
utmattede følge prøvde å få ham til å 
stoppe så snart pusten tillot dem å ytre noe, 
enten kommanderende eller bønnfallende. 
Kanskje ble han skjødesløs med hensyn til 
avstander fordi han ikke følte seg sliten; i 
alle fall tok han oss ikke direkte til det 
høyeste punktet, men startet på motsatt 
side. Da vi nådde toppen av den første 
ryggen, hadde vi seks eller sju topper igjen 
å beseire. Vi måtte klyve først opp, så ned i 
den skarpe skiferen. Vi klarte å komme 
høyt nok til å beundre utsikten før skyene 
tetnet til. Foran oss lå Lofotveggen sytti 
eller åtti miles unna; de mange spisse 
toppene liknet kjeften til en diger hai. 
Foran oss lå også syn som vi sjelden hadde 
sett samlet på ett brett: Åsene farget av 

vekslende lys, det lette tåkediset, tusen små 
øyer og viker, mørke kløfter og innsjøer, 
sammen med mengder av snø. Klokken to 
om morgenen nådde vi toppen, da viste 
barometeret tre tusen to hundre fot. Snart 
startet vi nedstigningen, da kom et lett 
duskregn og en liten dusj av snø. Vi stolte 
så lite på guiden vår at vi bestemte oss for 
å velge ruten nedover selv, og skar mellom 
toppene der ryggen var slak nok til at 
løsstein og snø ble liggende. Fuktigheten 
gjorde underlaget glatt, men vi nådde 
bunnen trygt med bare tre eller fire fall på 
oss hver.  
 Midt i en regnstyrt fant vi endelig 
ly tilbake i hytta.” (Everest, forfatterens 
oversettelse). 
 

 Den tyske botanikeren Christian 
Friedrich Lessing reiste gjennom Norge til 
Lofoten i 1830, og forteller om 
bestigningen av Sandhornet i sin bok fra 
1831, Reise durch Norwegen nach den 
Loffoden. Med sitt følge dro han i båt fra 
Hundholm, datidens Bodø, rett sørover til 
gården Mårnes som ligger nord på 
Sandhornøya. Fjellet var dekket av skodde, 
men morgenen etter brøt de første 
solstrålene gjennom og drev både skyer og 
skodde på flukt. Han bestemte seg da for å 
bestige Sandhornet. Underveis ble det både 
botanisert og tatt høydemålinger, og som 
en kuriositet oppgir han vekstgrensen for 
bjørk på fjellet til å være 1154 P.F. (fot?). 
Temperaturen var bare 3,32 grader C i 
skyggen, og selv i sola steg den knapt en 
halv grad. Dette må ha vært i begynnelsen 
av august. 
 Nedstigningen ble begivenhetsrik. 
Lessing og følget akte på snøen nedover 
med stadig økende hastighet, og som han 
selv sier: ”I slike øyeblikk tenker man 
ikke, man handler”. Han klarte å miste en 
sko på ferden nedover de lange flatene, og 
først ved midnatt nådde han tilbake til 
Mårnes. I sine skinnklær var han nå blitt 
gjennomvåt, og han avslutter sin beretning 
lakonisk: ”Man bevertet meg med kaffe”. 
 Disse fire omtalte menn var alle 
naturvitere, og oppdragene som førte dem 
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til Sandhornet var enten høydemålinger, 
kartlegging av geologi og meteorologi, 
eller botanisering. Andre har jo også 
skrevet om Sandhornet, og det hører med å 
nevne myten om hvalskjelettet nær toppen. 
Den er beskrevet av den engelske baronett 
sir Arthur de Capell Brooke, som reiste til 
Nordkapp sommeren 1820. Ikke for å drive 
vitenskapelig kartlegging, men rett og slett 
for å legge sin turistreise til andre trakter 
enn dit den store hop dro.  
 Også Lessing nevner sagnet om 
hvalskjelettet som skulle ligge i nærheten 
av toppen. Det er imidlertid Brooke som 
gir fantasien fritt utløp når han står på 
nabotoppen og studerer det høyere og 
brattere Sandhornet. Han undres over hva 
som kan ha brakt en hval opp til en slik 
høyde. Han lurer på om den har ligget der 
siden Syndfloden, som han tidfester til mer 
enn 4000 år tilbake! Han fremsetter videre 
en annen teori: At hele denne delen av 
kontinentet er blitt slynget ut fra jordens 
kjerne av noen sterke indre krefter, og at 
hvalen har havnet der i dette urolige møtet 
mellom jord og vann. Men hvordan kan 
ettertiden være så uvitende om at et så stort 
kontinent er blitt skapt, lenge etter den 
første skapelsen av vår jord? Han 
konkluderer med at menneskene lenge vil 
befinne seg i et mørke angående 
opprinnelsen til hvalskjelettet, selv om 
vitenskapen går raskt framover. Brookes 
egne betraktninger er så poetiske at vi 
avslutter med disse spekulasjonene på 
originalspråket:  
 

 ”----- what appears very 
extraordinary, and like many other 
circumstances in nature, which, when 
attempted to be explained, are but the more 
unaccountable, is the well authenticated 
fact of the skeleton of a whale, which lies, 
and probable has lain for ages, on the very 
summit at so great a height. In what way 
can we attempt to explain so singular a 
phenomenon? Was it deposited there at the 
time of the general deluge, or in 
subsequent ages? If the latter, how happens 
it, that we have remained ignorant of this 

second inundation; which, at the height the 
waters must have reached, not alone from 
the above circumstance, but from other 
marine remains, and the general marks of 
the sea in equally high situations, would 
have covered nearly the whole of the 
habitable world, and overwhelmed the race 
of man? Or if we could suppose the 
former, how wonderful does it appear to 
us, that these bones should have lain 
whitening in the blast on the top of 
Sandhorn ever since the deluge, a period of 
more than 4000 years! Perhaps this very 
whale, when ”the fountains of the great 
deep were broken up, and the Windows of 
Heaven opened,” roving through the flood, 
may have lashed with his huge tail the 
sides of the ark, and even beheld our great 
antediluvian ancestor, Noah, looking ”to 
see if the waters were abated from off the 
face of the ground.” Could we suppose 
again, that the whole of this part of the 
continent, which appears at some period to 
have been so strangely shattered and 
convulsed, was thrown up by some internal 
force from the very bowels of the globe, 
where the ocean before covered it; and that 
perchance, in the wild commotion between 
earth and water, this whale may have been 
left when it subsided? But then could those 
in aftertimes have remained so ignorant of 
this second extraordinary creation of so 
considerable a portion of the world? For 
throughout the whole of Norway, on 
almost the highest mountains, the action of 
waters is plainly visible. Respecting this, 
and the internal structure of the globe, and 
the springs of the great ocean. With many 
other things equally wonderful and 
mysterious, man will probably long remain 
in the dark; whatever attempts each 
succeeding age, led on by the advancing 
state of science, may make to unravel 
them. 
 Lost in these reflections I remained 
long on the height, surrounded by these 
wild features of nature, till the lateness of 
the hour reminded me it was time to 
descend” (Brooke) 
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 Slik er altså Sandhornet blitt 
beundret, beseiret og beskrevet i 
begynnelsen av 1800-tallet. Og den var et 
landemerke for reisende den gang som nå, 
enten formålet med reisen var eventyrlyst 
blandet med vitenskap eller blandet med 
gudstro. 
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