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 � For første gang på 86 år:

TOK TRAVERSEN 
TIL SKOTT

UTSIKT: Emma Wichardt oppe 
på ryggen, med Stjerntinden i 
Flakstad i bakgrunnen.  
ALLE FOTO: SIGNAR ANDRE 
NILSEN OG EMMA WICHARDT

BLÅTIND:
bakgrunnen.

For første gang på 86 år er 
toppene fra Ballstadheia til 
Skottinden klatret igjen.

MARTIN KRISTIANSEN
martin.kristiansen@lofot-tidende.no

Signar Andre Nilsen og Emma Wichardt 
ga seg i kast med strekningen i helga.

– Sist man med sikkerhet vet at hele tra-
versen ble gjort fra Ballstadheia til 
Skottinden, var i 1930 av Arne Randers 
Heen, forklarer Nilsen.

Nilsen og Wichardt var så klart oppe på 
både Blåtind og pinakkelen Tommelen, 
en frittstående fjellformasjon, på turen.

Romsdaling
– Heen står oppført sammen med en O. 
Silsandvik, men jeg har ikke lyktes med å 
finne ut hvem han var. Kanskje det var en 
lokal klatrer? spør Nilsen.

Romsdalingen Arne Randers Heen var 
skredder og fjellklatrer. Han deltok i den 
årlige Nordlandshandelen til Lofoten, der 
skreddere fra Romsdal solgte sko og klær 
til fiskere. Han skal ha hatt fast salgsbod 
på Ballstad til opp på 1960-tallet.

Vågale og flinke
Nilsen og Wichardt er aktive alpinklatre-
re. De brukte nesten ni timer på turen. Da 
gikk det i et moderat tempo, med foto-
pauser undervegs.

– Man må klatre en del og gjøre flere 
rappeller. Den vanskeligste klatringa var 
opp til pinakkelen Tommelen. Med det 
utstyret vi har i dag er det greit å komme 
seg opp der. Med tanke på det utstyret de 
hadde på 30-tallet. Så er det imponeren-
de. De hadde ikke noen særlig form for 
sikringsmuligheter. De hadde hampetau 
rundt magen og spikerstøvler, forteller 
Wichardt engasjert.

– Nå har vi gode sikringsmuligheter og 
både fjellstøvler og klatresko som er vel-
egnet til slik klatring. Jeg har repetert 
mange slike historiske ruter, og jeg blir 
like forbauset og imponert hver gang, 
over hvor vågale og dyktige de gamle kla-
trerne må ha vært, sier Nilsen.

Vinterklatring
Wichardt er fra Sverige og har i vinter job-
bet som lege i Lyngen for å ha alpine fjell i 
umiddelbar nærhet. Nilsen jobber på 
Idrettshøgskolen i Tromsø. Han er også 
kjent for bloggen alpinklatring.no. Paret 
hadde base på Hattvika Lodge på Ballstad 
under oppholdet. 

– Det er et ypperlig sted å bruke som ut-
gangspunkt og vi har fått veldig god ser-
vice her i Lofoten. Da vi var ferdige med 
traversen klokka halv ett om natta, kom 
de kjørende fra Hattvika Lodge for å hen-
te oss, roser Nilsen.

Har dere flere klatreplaner her i områ-
det?

– Vi skal tilbake til vinteren og utforske 
området bak Skottinden og Stjerntinden. 
Området har stort potensial for alpinklat-
ring vinterstid, forteller Wichardt.

BOLT: – Bankebolt fra det vi tror er fra første-
gangsbestigningen i 1930, forteller Signar Nilsen.

RYGGEN: Emma Wichardt klatrer på 
ryggen.

MÅLET: Emma Wichardt kikker opp på traversen de gikk. Den ble 
besteget første gang for 86 år siden av Arne Randers Heen.
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For første gang på 86 år:

RAVERSEN  
TTIND GODGLIS: Emma Wichardt og Signar Andre Nilsen endelig på 

toppen av Tommelen. Det vanskeligste strekket på turen. Med det utsty-
ret vi har i dag er det greit å komme seg opp dit, men med det utstyret 
de hadde på 30-tallet. Så er det imponerende at de gjorde det, 
synes de to. 

TIND: Emma Wichardt rappellerer ned fra Blåtind. Balstad i 
bakgrunnen. TOMMELEN: Rappellering på veg ned fra Tommelen. NED: Rappellering på veg ned mot Tomme-

len.


