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Arktisk Forening reiser minnesmerke over —

Polarhélten Helmer Hanssen, Bjørnskinn
Arktisk Foreniizg i Tromsø arbeider
for 4 fd reist et minnsmerke i Th-omsø

• over Bjørnskinn-mannen, polarhelten
• Helmer Hanssen, forteller Salve Dahie
o iforeningen til Bladet

• Hanssen or urettmessig kommet
skyggen av Roald Amundsen. Sannhe
ten or at Hanssen hadde mye av vren
for at Amundsen nddde polpunktet.
Hanssen var en dyktig navigatør, og
p4 sledeferden motSydpolen var det
han somfra sin spesialbygde slede
styrte bade retning og tilbakelagt dis
tanse.

14. desember 2011 or clet 100 âr si
den Amundsen-ekspedisjonen ndctde
polpunktet. Aret 2011 or etablert som
Nansen-Amuncisen-dret, med marke
ring over hole landet, og arrangemen
ter knyttet til cLisse to kjente navnene.
Arktisk Forening ønsker derfor 4 trek
kefram den beskjedne og kanskje der
former ukjente polarhelten,
Helmer Hanssen, fra BjØrnskinn i
Vestedien.

Foreningen hir tatt initativ til
minnesmerke i TromsØ - en relieffet
ter bildet av Hanssen med sitt hund,es

• pann p4 Sydpolen. Avduking vilfinne
sted 11. desember 2011, og plassering

O en or sentral ved Hjalmar Johansens. gate sør i byen Tromsø. Et slikt mm
nesmerke blir et Økonomisk løft, og det
or sendt henvendelser om bistand til
ko’m’m,uner rundt cnn.

Det or ellers muligfor andre -for
eninger og enkeltpersoner —4 bidra.
Interesserte han henvende seg til Salve
Dahie ved Akvaplan Niva As i Tromsø.
Arktisk Forening or etlere p4 leti’ng et
terfamile og slekt, blant annet i
BjØrnskinn, og kanskje ellers i Vester
dLen, slik atfamilen han vcere repre

• sentert ved

Kronikken er skrevet av Salve
DaMe, og sto først pa trykk I
Fiskeribladetfiskaren 12. febru
ariâi

14. desember 2011 er det 100 r siden
Roald Amundsen og hans menn nádde
Sydpolen. Dènne bragden hmgár som
en av de stolteste hendelser i norskpo
larhistorie. Og gjennom kappløpet med
den britiske kaptern Scott, et kappløp
der Scotts sine folk ble slátt med mmdre
enn en mhaed og deretter omkom pa re
turen, har dette blitt et av de store dra
ma i polarhistorien.

Med pa laget til Amundsen var det
fire mann, en av dem var Helmer Hans
sen. Navnet hans er lite 1<jent. Nár histo
riene skrives er det nemlig de med den
sterke viljen og ofte hensynsløse be-

• handling av sine menn som blir husket.
• Helmer Hanssen var en av de trauste og
o dyktige sliternie som gjorde de store

menns bragder mulig, men som siden
ble glemt.

Han ble født 1 Bjørnskinn pa Mdøya i
1870, og som kystens folk pa denne tida,
matte han tidlig 1are a gjøre nytte for
seg. 12 r gammel var skârungen med i
Lofotfisket og seinere pa fiske utenfor
Finmuark. Etter hvert flyttet han til
Tromsø og seilte i flere àr pa Ishavet pa
kval- og selfangst. Tilbake i byen etter
fangstsesongen 1896, var han en av de

mange som deltok I jubelen da Fridfjof
Nansen og “Pram” ankom Tromsø etter
den eventyrlige ferden over Pothavet.
Det tente gniisten i ham.

“Kanskje skufle man selv komme pa
en silk tur”, skriver han i sine memoa
rer. Sjansen bød seg da han møtte
Amundsen i 1902. Amundsen holdt da
pa a plan.Iegge sin første store ferd: A bli
den frste til a seile gjennom Nordvest
passasjen, sjøveien nordom Kanada.
Med referanse fra blant andre apoteker
Zapife i Tromsø, ble Hanssen styrmann
pa ferden med “Gjøa” i àrene 1903-06.
Deretter ble han med Amundsen pa
“omveien om Sydpolen” før han var kap
tern pa “Maud”, under Amundsen, da de
seilte gjennom Nordøstpassasjen 1918-
20.

Hanssen var en dyktig navigatør, og
pa sledeferden mot Sydpolen var det
han som hadde ansvaret for kompasset.
Fra sin spesialbygde slede utenjernbes
lag styrte han bade retning og tilbake
lagt distanse pa ferden mot Sydpolen. I
boka “Gjennom Isbaksten” forteller
Hanssen denne historien da de den 14.
desember 1911 la Ut pa siste etappen,
mot selve polpunktet: “Jeg mente at
Amundsen matte vmre først, og derfor
ba jeg han gá foran og lede de slitne
hundene de siste kilometerne.”

Sydpolen var erobret. Na Ønsket
Amundsen a kopiere Nansen med a dri
ve over Pothavet rnnefrosset i isen. Ma-

let var a nâ Nordpolen, det som Nansen
ikke greide. Planene ble forpurret av
første verdenskrig, men sommeren 1918
var fInansieringa klar. Da dro Amundsen
østover med skipet “Maud”, og Hanssen
var den selvsagte og trofaste skipper.
Under en av overvmtringene dro Hans-
sen pa en hasardiøs 4000 km lang slede
tur som varte over et halvt ár for a poste
telegrammer for Amundsen!

Men denne gangen var heilet brukt
opp. Ekspedisjonen brukte to ár pa A
komme gjennom Nordøstpassasjen, og
Amundsens plan om a nâ Nordpolen
med skip innefrosset I isen ble oppgitt. I
Alaska ble Hanssen og to andre satt i
land 1 skani og uten penger. Amundsen
hadde ilcke lenger tillit til dem og var
derte dem soin desertører. Hva hadde
skjedd under de to ârene meilom de to
som hadde delt sã mye slit og hausta sà
myé re gjennom saniarbeid? Dette er
faktisk ukiart, og berøres lite ide to sine
memoarer. Andre kilder tyder pa at

• Hanssen som skipper hadde yppet seg
mot den eneveldige Amundsen, men
ogsA at Hanssen ikke hadde greid a
vre en samlende ledersldkkelse silk en
kaptein skal vmre.

Etter a ha stAt last og brast med Ro
aid Amundsen i 18 hr flick han altsã re
gelrett sparken. Og det endte opp med
at den norske stat matte betale polar
heltens lijerureise fra Alaska i 1920!

Utover 1920-taiiet deltok Helmer

Hanssen i en rekke ekspedisjoner pa Is
havet. Han arbeidet som toiler i Tromsø,
senere som besilctelsesmann I skipskon
trollen. Han var svmrt aktiv i Jshavsby
ens maritime miljø og var aresmed1em
I Skipperforeninga. 11947 var han med
pa a stifte Arktisk Forening og ble
medlem ogsâ der. Han døde 11956.

I en tid da interessen for Arktis og
Nordomrádene er økende, er det vilctig
ikke a tape kuimskapen om de menn og
kvinner som var de første utforskere av
de kalde hay og land 1 nord. 2011 er eta
blert som “Nansen-Amundsen”-hret, og
dette skal markeres over hele landet.
Svmrt mange av markeringene er knyt
tet direicte til disse to store navnene.
Arktisk Forening har derfor foreslátt at
man i Tromsø trekker fram den ukjente
polarhelten Heliner Hanssen, som liar
kommet i skyggen av andre. F’oreninga
liar tart initiativ til a reise et minnesmer
ke over ham, og en rekke bedrifter og
enkeltpersoner har allerede girt sin støt
te. Minnesmerket vil vmre et relieff etter
bildet av Hanssen med sitt hundespann
pa Sydpolen.

Minnesmerket skäl avdukes den 11.
desember 2011 — 100 hr etter at hans
sen storsinnet ba Arnundsen ga fram og
bli det første menneske pa det sørligste
punktet av globusen.
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Helmer Hansen
mcci sitt huncies
pann p4 Sycipo
len. Amundsen
matte vcrre først,
og derfor ba jeg
han [...] lede do
slitne hundene do
siste kilometer-

Den ukjente polarhelt


