
Fjelltoppvurderer Helvellyn

Mannen som gikk opp 
og ned et fjell 

Graham Uney sjekker vær og føre på den samme toppen hver eneste dag.
TEKST Helle Skjervold  FOTO Mark Cocksedge
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Friskt. Vinden er den største 
utfordringen for turgåere på vei 
opp Helvellyn. Vindkastene 
river med seg både votter, kart 
og krefter.
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D agen begynner, som alltid, i den lille infor-
masjonshytta nederst i dalen, i Glenridding. 
Graham Uney tar en telefon til nasjonalpar-
kens hovedkvarter for å fortelle dem hvilken 

rute han planlegger å ta. Er han ikke tilbake innen kl. 15, 
sender de ut letemannskaper.

Uney snører på seg fjellsko og topper fire lag ull med 
et vann- og vindtett ytterlag. I sekken: brødskiver, en ter-
mos med te, noen heftige stegjern og en godt brukt ishak-
ke. Ekst ra luer og votter.

– Du aner ikke hvor fort slike ting blåser bort i vinden 
der oppe. Jeg tar dem ikke først og fremst med som ekstra-
sett til meg selv, men til folk jeg møter på veien.

Det er grytidlig morgen, og Uney s tur begynner i sikk-
sakk oppover de skrånende jordene, som brukes til saue-
hold om sommeren. Målet er toppen på Helvellyn, et av 
de mest berømte fjellene i England.

Dette er en tur han kan alt om. 
Han går den nemlig hver eneste dag, syv dager i uken, 

og han får betalt for det. Et par hundre meter oppi fjellsi-
den stopper han, hiver etter pusten og ser utover det snø-
dekte fjellandskapet.

– Ikke verst å ha dette som kontor, eller hva?

DRØMMEJOBBEN. Det er ikke en hvilken som helst jobb 
Graham Uney har skaffet seg. Det er ni år siden forrige 
gang den var ledig. De som får jobben som felltop asses-
sor – altså fjelltoppvurderer – pleier å holde på den så len-
ge de bare kan. 

Jobben hans er å gå opp og ned Helvellyn, Englands 
tredje høyeste fjell, for så å skrive en detaljert vær- og fø-
remelding. I løpet av en uke har han tilbakelagt en tur til-
svarende opp og ned Mount Everest.

– Du aner ikke hvor mange ganger folk har sagt til meg 
at jeg har sikret meg drømmejobben. Og det er det, uten 
tvil. Men jeg tror ikke den passer for alle.

Det blir stadig vanskeligere å skimte detaljene i den lil-
le landsbygda langt der nede i dalsøkket, med røyk fra pi-
pene og små steingjerder som snirkler seg rundt i land-
skapet.

Det er en liten nasjonal begivenhet når jobbannonsen 
for en ny fjelltoppvurderer publiseres. BBC kom på be-
søk, Sky News sendte inn droner for å fange levende bil-
der av Uneys «kontor». Mer enn 100 kandidater fra inn- og 
utland sendte søknad, før Uney til slutt trakk det leng-
ste strået. 

Jobbintervjuet var selvsagt en fjelltur.

↑
Startpunktet. Hver 
eneste tur starter i den 
lille landsbyen Glenrid-
ding nederst i dalen.
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produserer Graham Uney 
sin daglige, detaljerte 
værrapport.

01
Alene. Turgåer Richard 
Laverick hadde lest 
Graham Uneys rapport 
før han la ut på dagens 
tur.

04
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HELVELLYN
[Lake District]

Fjelltopp  i Englands 
mest populære nasjo-
nalpark, Lake District i 
Cumbria. 
Rundt 800.000  be-
søker parken årlig, og 
Helvellyn er et yndet 
mål, selv midtvinters.
Fjelltoppen  når man 
ved å klatre opp en av 
de to berømte, smale 
fjellryggene Swirral 
Edge eller Striding 
Edge.
Flere forfattere , 
poeter og reiseskriben-
ter har forelsket seg i 
Helvellyn og skrevet 
varmt om toppen.

Men hva i alle dager skal man med en levende vær-
melder? Hvorfor plasserer man ikke bare en værstasjon 
på toppen?

USKYLDIG. Helvellyns topp ruver bare 950 meter over ha-
vet, men det er tungt opp. Etter flere døgn med tett snø 
synker vi nedi til knærne for hvert skritt.

– Det gjelder å snike seg oppover fjellsiden, som en nin-
ja. Lager du mye lyd når du setter ned foten, gjør du det 
feil, da bruker du for mye energi.

Om sommeren følger hundrevis av mennesker hver dag 
de ulike løypene opp mot Helvellyns topp. Uneys jobb 
vinterstid er å få uerfarne turgåere til å forstå at rasfaren, 
snødybden og vindstyrken varierer enormt fra én løype 
til en annen.

– Jeg er ganske sikker på at noen vil utløse et snøskred 
her i dag.

Graham Uney bruker isøksen for å skjære ut en blokk 
snø. Han ser raskt at snøen vi går i, består av tre distinkte 
lag: først et tykt, gammelt lag snø, så et dekke lett pudder, 
med et isete lag hagl på toppen. Det er ikke bra. 

Vinden river i ytterklærne, og det er vanskelig å holde 
øynene åpne. For hvert tiende minutt skifter været på et 
blunk, fra solglimt til møkkaforhold, sidevind og pisken-
de hagl. Snøfokket gjør det nesten umulig å vite om man 
er i ferd med å sette foten ned på speilblank is eller en me-
ter dyp nysnø. På flate, glatte partier krever det all energi 

å holde seg på bena. 
– Bruk ishakken! roper Uney.
Han fisker frem måleutstyret og noterer: –16 grader og 

liten storm i vindkastene.
Mange har dødd av frostskader på tur opp Helvellyn.
– Her i disse forholdene ville man omkommet av hypo-

termi i løpet av en time. Det er din egen kroppsvarme, for-
di du beveger deg, som holder deg i live. Faller du og ska-
der deg, er du i trøbbel.

ENGELSK VRI. I gamle dager var nasjonalparkens værtje-
neste en telefonsvarer man ringte opp for å få siste nytt 
om snøforhold, vær og vind. I dag legger fjelltoppvurdere-
ren fortløpende ut bilder, videoer, beskrivelser og tips på 
værtjenestens blogg og Twitter-konto, som en vandren-
de fjellvettregel. På en dag som denne ber han folk inn-
stendig om å kle seg etter forholdene og ikke legge ut uten 
skikkelig utstyr.

– I dag er folk bereiste. Mange engelskmenn har vært i 
Alpene, de har kanskje til og med vært i Norge, og så ten-
ker de: Engelske fjell? Det er da ingenting, det skal jeg kla-
re lett.

Nettopp fordi mange feilberegner Helvellyns brutali-
tet vinterstid, holder det ikke med en permanent værsta-
sjon på toppen, som måler temperatur og vindstyrke, slik 
samtlige andre britiske fjell er utstyrt med. 

– Vi mener en viss «human touch» er viktig. Uan-
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sett hvor god teknologien blir, kan det ikke erstatte et 
menneskes opplevelse av forholdene, sier Andrew Rob-
bins, kommersiell direktør i Lake District nasjonalpark.

Den menneskelige faktoren Robbins snakker om, er 
Graham Uney. Halve jobben hans er å skrive forståelige 
vær- og føremeldinger som selv nybegynnere forstår, slik 
at ingen skal måtte gjette seg til hvordan en Helvellyn-
tur vil arte seg.

I enklest mulig språk forteller han hvordan turen kjen-
tes ut. I tillegg rangerer han risikoen for en hel rekke for-
hold med enkle tegn, fra smilefjes til varseltrekant. Er det 
sannsynlig at du vil møte på tordenbyger? Tett regn? Blen-
dende sollys? Vil du miste all sikt i tykk tåke?

Her i England finnes det ingen DNT-merkede løyper, og 
engelskmenn har ikke fått hamret inn fra barnsben av at 
det ikke er noen skam å snu, og at man for guds skyld må 
grave seg ned i tide.

– Her er folk enten for redd for fjellet, eller ikke redde 
nok, sier Uney.

– Friluftsliv har en litt annen status her, det krever endel 
ressurser og er nok dessverre i stor grad forbeholdt eliten.

RISIKABEL SLUTT. Helvellyn er berømt for sitt spektaku-
lære sluttparti. De siste 230 meterne gjør denne turen 
både populær og livsfarlig. For å nå platået må man vel-
ge mellom to fjellrygger, Striding Edge eller Swirral Edge, 
to skarpt utskårne og svimlende bratte fjellvegger meis-

let ut i forrige istid. Den smale toppen av de to ryggene er 
dekket av hakkete steiner. 

– Der oppe, sier Uney og peker opp Striding Edge.
– Der er det et minnesmerke for dem som har mistet 

livet. 
Helvellyns toppunkt ligger skjult i tykk tåke. Selve top-

pen er et flatt platå, som under disse forholdene er en livs-
farlig, forblåst skøytebane. I går måtte Uney krype langs 
den isete bakken som en metemark for ikke å skli utfor 
kanten, og spør om A-magasinet er fornøyd med å gjøre 
vendereis 200 meter før toppunktet. Det er vi.

To personer mistet livet her i løpet av en uke i janu-
ar. Det siste året har vært det travleste for den lokale red-
ningspatruljen.

– Der var den! sier han fornøyd, mens han graver frem 
spaden han brukte som sitteunderlag da han spiste lunsj 
her i går. Han kjenner hver krik og krok av Helvellyn, men 
det er alltid nye ruter å teste, forholdene skifter stadig, og 
det er alltid nye turgåere å slå av en prat med.

Ved foten av fjellet er en familie med barn i barnesko-
lealder og en ivrig golden retriever på vei oppover. De er 
iført sommerlige tursko og har definitivt ingen ishakker 
med. Graham forteller litt om snøen som venter dem len-
ger oppe. Tenker han sitt, om de som velger å gå opp uten 
å følge rådene?

– Jo, jeg gjør jo det. Men jeg er ikke fjellets politi, jeg er 
bare værmannen.  =                  a-magasinet@aftenposten.no

↑
Turfølge. Værmannen og 
turgåer Richard Laverick 
slår følge et par hundre 
meter. Men Graham Uney 
sier en tur mutters alene 
er like mye verd.
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