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Slika na naslovni strani: Novi Triglavski dom na Kredarici — ponos slovenskih
in jugoslovanskih planincev. Natanko desetega avgusta je minilo devetdeset
let, kar so na Kredarici odprli prvo Triglavsko kočo. In kot je prva, skromna
koča ponosno prešla v dvajseto stoletje, tako bo novi, mogočni Triglavski dom
ponosno prešel v tretje tisočletje.
Posnetek Joco 2nidaršič
Planinski vestnik izdaja Planinska zveza Slovenije, 61000 Ljubljana, Dvofakova
ulica 9, poštni predal 214. Revija praviloma izhaja vsak mesec. Ureja uredniški
odbor: Milan Cilenšek (plavni in odgovorni urednik), Tomaž Banovec, Janez
Bizjak, Sonja Dolinšek, Zdenko Kodrič, Jože Krajnc, Dragica Manfreda, Jože
Poglajen, Nada Praprotnik, Marlen Premšak, Tone Strojin, Tone Skarja, Matej
Surc, Nevenka Vogelnik in Božo Zorko; predsednik izdajateljsko-založniškega
sveta Ante Mahkota. Prispevke pošiljajte na naslov: Milan Cilenšek, Uredništvo
Večera, 62000 Maribor, Svetozarevska ulica 14, ali na naslov Planinske zveze
Slovenije. Rokopisov in slik ne vračamo. Tekoči račun pri SDK 50101-678-47046.
Letna naročnina je 3000 dinarjev in jo lahko naročniki plačajo v dveh obrokih:
prvega v februarju, drugega v juniju; za tujino znaša naročnina 30 dolarjev.
Reklamacije upoštevamo dva meseca po izidu številke. Ob spremembi naslova
vselej navedite tudi stari naslov, in to s tiskanimi črkami. Upoštevamo pisne
odpovedi do 1. decembra za prihodnje leto, med letom odpovedi ne moremo
sprejemati. Tiska Tiskarna Jože Moškrič v Ljubljani.

PRED DEVETDESETIMI LETI NA TRIGLAVU
JUBILEJNA IN DOKUMENTARNA REPORTAŽA O TRIGLAVSKIH GRADNJAH
Dr. TONE STROJ1N

Jakob Aljaž je Triglavsko kočo na Kredarici imenoval »mati vseh koč«. To mesto
ima še danes, le da je času primerno bolj hotel za tretje tisočletje, sicer pa je po
gostoljubju Triglavski dom slovenski hram za vsakogar, bolj kot katerakoli druga
stavba na Slovenskem.

DO VRHA IN NAZAJ
Idejo, da bi na Triglavu postavil stolp,
je Jakob Aljaž dobil že ob svojem
prvem obisku na Triglavu leta 1887.1 Ta-:
krat so odpirali Dežmanovo kočo (Deschmann Hiitte), in Jakob Aljaž je bil priča
nemški evforiji. Aljaža je to bolelo, v svojih
spominih je to prizadeto opisal.
Zgodbo o gradnji Aljaževega stolpa smo
opisali že večkrat. Aljažev dom se personificira s Triglavom po tem, da je slo
venska roka postavila slovensko znamenje
na najvišji slovenski gori. Ob Aljaževih
zaslugah pri postavitvi Aljaževega stolpa,
od načrta do vsega, s čimer je bil oprem
ljen, 2 pa je treba priznati zasluge tudi

Slika št. 2
Antonu Belcu, kleparskemu mojstru iz
Šentvida nad Ljubljano, ki je s štirimi
pomočniki, potem ko je šest korenjakov
znosilo pločevinaste dele na vrh, v petih
urah sestavil in sklepal stolp, tak kot je
še danes. Sliko 3 Antona Belca v Planin
skem vestniku objavljamo prvič. V galeriji
zaslužnih Aljaževih delavcev na Triglavu
je gotovo med prvimi.
Pri odkupu sveta vrh Triglava, najemanju
nosačev za nošnjo kovinskih delov na vrh
in in druga dela imajo zasluge še Jakob
Janša, Jurij Pezdimik, Janez Zima in
France Jeglič z Dovjega in iz Mojstrane.
Vseskozi so Jakobu Aljažu in Slovenskemu
planinskemu društvu stali ob strani. SPD,
ki mu je Jakob Aljaž prepustil Aljažev
stolp v upravljanje, se je oddolžilo za nji
hove zasluge tako, kot je razvidno z
izjave — slika št. 2.4

Slika št. 1

1
Glej članek Aljažev stolp na Triglavu, PV 1895,
str.
122.
2
Prav
tam.
3
Sliko (št. 1) je daroval Mile Budič iz Ljubljane.
< Glej sliko št. 2.
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Slika št. 3: Poti in koče DDAV v Julijcih in zahodnih Karavankah leta 1901

Iz te izjave je razvidno, da sta Aljaž in
SPD že takoj po postavitvi Aljaževega
stolpa resno računala s svojo prihodnjo
planinsko kočo na Kredarici.

NAROD SI BO GRADIL KOČE SAM
V svojih spominih 5 je Aljaž opisal, kako je
po otvoritvi Aljaževega stolpa, ob sestopu,
posedel na Malem Triglavu in si takrat
izbral lego za Triglavsko kočo. Kupil je
ves dovški svet vrh Kredarice in zaradi
zavarovanja, da bi mu kdo ne postavil kon
kurenčne koče v bližini, tudi Zaspiški svet
nižje doli v Zgornji Krmi. Vendar ga je
potreboval bolj zaradi lesa.
SPD v Ljubljano je pisal, »kako ugoden je
ta prostor za stavbo, križišče vseh poti
itd., in na/ se skliče odborova seja. Kričite,
kar morete, domovina je v nevarnosti,
povsod po gorah stoje koli z nemškimi
napisi Alpen Verein — Section Krain«.5
Zaradi predstave, kje vsepovsod so bile
v Julijcih in zahodnih Karavankah koče in
poti DDAV, prvič v Planinskem vestniku
objavljamo grebensko karto z vriši teh
koč in poti. 6
Prva Triglavska koča na Kredarici je bila
brunarica. S slike ob otvoritvi koče leta

1896 se lepo vidi, da je bila pritlična, iz
lesa, na kamnitem temelju. Aljaž se spo
minja: »Hitro sem najel Požganca7 in de
lavce, da so šli sekat les v Krmo, lepe
macesne, katere sem kupil od Zaspičanov
v Zgornji Krmi v višavi 1600—7700 metrov
nad morjem. Kupil sem v Kranju, prav
zaprav dal delati 300 metrov vrvi iz konop
lje, oskrbel dvojne zatiče (sani) in najel
20 delavcev. Vrv smo prerezali, da je bila
vsaka dolga po 150 metrov, navijali sta
se na valjar, katerega so delavci vrteti
z vretenom. Pri vsakem vretenu je bilo
deset delavcev in vedno sta tekli dve vrvi.
Ko je les na spodnjih zatičih
prišel
150 metrov višje, so ga preložili na višjo
vreteno. To vlačenje hlodov v višavo je
bilo zelo zanimivo, a tudi nevarno; vendar
se je po sreči izšlo.«
Kako je bilo pravzaprav z macesni v Krmi,
je v pismu Slovenskemu planinskemu
društvu Aljaž pojasnil, kot je razvidno s
slike št. 4.8
Naj po Mlakarjevih besedah opozorimo, da
so se Aljaževa pisma na odborovih sejah
SPD prebirala s posebnim zanimanjem.
In kaj ne bi, saj je bil Jakob Aljaž tisti, ki
7

5 Glej PV 1895, št. 8.
Vir: Poročilo ob 20-letnici DOAV — Section
Krain, letnik 1901, str. 35. — Glej sliko št. 3.
6
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Pomen Klinarja - Požganca odkrivajo besede:
Kar stavb je sivega Triglava, vse kličejo Požgancu hvala.
8
Glej sliko št. 4.

Slika št. 4

je pravzaprav s svojimi podvigi na Triglavu
popeljal SPD v visokogorje.
Če kdo, potem Aljaž zasluži avreolo čast
nega člana SPD!
»Kočo na Kredarici sta po Aljaževi pri
povedi delala mojstra stari in mladi Škin
der iz Srednje vasi v Bohinju in še en
tesar, zelo pridno za dnevno plačo. Škin
der je vzdignil sekiro tako visoko in je
mahnil s tako močjo, da so odletavale
velikanske iveri s hloda. V kratkem je
bila narejena Triglavska koča na Kredarici
in še tisto poletje (to je 10. avgusta 1896)

Komentiramo

slovesno odprta. Poznejša leta sem imel
v Vratih tudi dobre tesarje, pa v nobeni
primeri proti Škindru.« Tako torej Aljaž.
Kdo sta bila torej dejanska graditelja
Triglavske koče?'
Očitno je bil to Lovrenc Urančič, vulgo
Škinder, tesar in kočar,10 roj. 1. avgusta
1840 v Stari Fužini, umrl 30. januarja 1922.
Bil je dvakrat poročen. Iz prvega zakona
9

Podatke mi je ljubeznivo posredovala Štefka
Jazbarjeva iz Stare Fužine, za kar se ji na tem
mestu iskreno zahvaljujem.
10
Glej sliko št. 5.

NOV KORAK
V ŽENSKEM ALPINIZMU

Prva ženska himalajska odprava. Že
samo ime pove, da je to nekaj, kar
se je zgodilo prvič. In kar je prvič,
je nov korak v razvoju. Odhod ženske
alpinistične odprave na Himalajo je
največ, kar so doslej naše alpinistke
dosegle. To je posledica
njihovega
dela, posledica kvalitete, ki so jo po
kazale do tega časa.
Alpinistke so se izkazale najprej v
naših gorah, z vzponi poleti in pozimi,
v Centralnih Alpah, z uspešno odpravo
v Pamir. V vrstnem redu velikih sten
je prišla kot krona vsega Himalaja. In
potrebno, nujno je bilo, da so se naše
alpinistke poskusile tudi v tem svetu.
Kljub temu da svojega podviga niso
dopolnile s korakom na vrh, jim velja
vsa pohvala. Odprava na Himalajo ni
nekaj samo po sebi umevnega, ogrom

no so si prizadevale, žrtvovale so
ogromno časa, ogromno znanja. Ko se
prvikrat odpravljaš na neko neznano
pot, stvar ni tako preprosta. To odpravo
bi vendarle označil za uspešno, saj so
s/ naša dekleta pridobila kopico dra
gocenih izkušeni, ki jih bodo — o tem
sem prepričan — kaj hitro koristno
uporabila pri popolni uresničitvi svojih
kasnejših ciljev.
V našem alpinizmu ni gladkih poti. Prej
so to stene brez pravih
oprijemkov.
Nimamo industrije, ki bi uspešno izde
lovala alpinistične in planinske potreb
ščine, nimamo trdne tinančne hrbteni
ce, ki bi podprla naše
alpinistične
dosežke. Možnosti so nične, a uspehi
so tu, tudi v ženskem alpinizmu.
Franček Knez
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So bili trije otroci: Marija, rojena 22. no
vembra 1862, poročena Pohlin, Janez, rojen
20. januarja 1865, in Matevž, rojen 30. sep-

tembra 1868, ki je umrl 17. oktobra 1946
v Stari Fužini.
Slednji je skupaj z očetom stesaril prvo
Triglavsko kočo, in tako sta nadaljevala
bohinjsko tradicijo pridnih delavcev pri
triglavskih napravah in gradnjah, ki sta jo
pričela že Škantarja, oče in sin, pri nadelavi poti čez Štapce na Triglav.
Obledele fotografije Škinderjev so prav
zaprav vse, kar se je dalo oteti času. 11
O tempora, o moreš!
NARODNA PRAVDA SE JE PRIČELA

Slika št. 5: Lovrenc Urančič, vulgo Sklnder

Ko pa je bila Triglavska koča na Kredarici
10. avgusta 1896 slovesno odprta, so se
težave z oblastmi pravzaprav šele pričele.
Alajž se takole spominja: »Kmalu so se
začele pravde; o Triglavskem stolpu"12 in
Staničevem zavetišču sem že poročal.
Smešno je bilo, da so hujskali občino, naj
mi sveta ne proda — in to tedaj, ko sem
kupne pogodbe imel že v žepu, češ da
bomo pregnali gamse in pokvarili lov. Ne
varna je bila tožba in preiskava, češ da
polovica Triglavske koče in vsa kapelica
stojita na tujem svetu (to je: na svetu
verskega zaklada). Deželna direkcija je
naložila svojim geometrom, naj vse pre
merijo ... Stroški bi bili ogromni, če bi
jaz oziroma planinsko društvo
izgubila
pravdo. Narod so sklicali na nedeljo,
menda zato, ker moram ob nedeljah doma
maševati. Pa sem najel namestnika, novomašnika, župnika Barleta, in sem sam
osebno šel že v soboto na Kredarico. Še
prej sem pisal v Ljubljano
planinskemu
društvu, ali je kakšen advokat v Ljubljani
toliko naroden™, da bi me na Kredarici
brezplačno zastopal.
Oglasil se je dr. Fran^Tominšek.
Slava
mu! Bilo je kritično. A hvala Bogu: ko
pridem v soboto popoldne po zgornji poti
na vrh Kredarice, najdem ravno na vrhu
komisijo in merjevce, ki mi
čestitajo:
Gospod župnik, vi ste dobili! Gledali so
z instrumentom od vrha Kredarice na Mali
Triglav, kjer je Požganc križ postavil. Ko
so potem še v koči mapo gledali, so
opazili (inženir Žužek), da je črta nekoliko
kriva proti vzhodu (meni v prid), tako da
gre meja še sedem metrov proč od kapele.
Zivio! Bili smo zidane volje. Gozdarji ver
skega zaklada so bili že poprej proti Bo
hinju odšli, Bog jih nesi!«
Kakšni so bili interesi verskega zaklada
in nemškega vpliva, si lahko mislimo.
Ko je Triglavska koča na Kredarici pre
stala otvoritveno evforijo — in ta je odme
vala daleč zunaj slovenskih meja, saj so
" Glej sliko št. 6.
Zanimivo je, da Jakob Aljaž stolp na Triglavu
imenuje Triglavski stolp. — Glej sliko št. 7.
13
Posrečen izraz, ki označuje narodno pripad
nost.
12
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Slika št. 6: škinderji — med ženama stoji Matevž
Urančič, ki je stesarll prvo Triglavsko kočo

