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I IBgelbergets larm 

vi •re,ortlte fnil Nona lshavet 

av Svea Ciillsiiter/Tio 

I tvci mcinader vistades den svenske 
fotogralen Sven Gillsater tillsammans 
med ncigra kollegor ombord i en liten 
bcit som de onskoffot for att gora en 
d,omatisk reportageresa i lshavet, De 
startode i Tromso och satte kurs pci 
Sjornon, den dimholjda klippan sam 
odslig hojer sig ur hovel just dor Golf
strommen stoter ihop med den kalla 
strommen Iran Barents hov. _ Sven 
Gillsaters forsta rapport till -.! Iran is-

hovsaventyret giiller Fugle�e/1 pa 
Bjornon. 

/1 cd v!r blt m/s StOtt 
har vi krupit rn i la 
under ett av BjornOns 
lodri.i.u stupande fjall

massiv och ankn.t upp. Over 
uaven ser vi Kap Kolthoffs 
Sondcrvittra.de giftgrOna te.rr.as
�r. och aktcrriver r�r sig den 
hijga dolomitklippan Stappen, 
50m havet urbolkat till en gren
n-1endc j:ittc, 186 meter hOg. 
Flgelflocka.r srngl;u g:enom va.l
vct, och kokadc dct intc av un
dervatten.sgrunden mcllan j:it-
1cns stcnben s1 hade vi nog 
prOvat p� forSOket att u oss 
in under valvet. 

Har lir dee la for lshaveu 
vind men inte for dess dyning. 
StOtt rycker och sljcer i ankar
ki-ittingen medan vi rirar ncr 
lillb3ten och gOr oss i ordning 
for att g¼ i !:.and. Ty v3.rt 3.ren
de har ar att forsOka ta oss 
upp pl Fuglefjcll och be,oh 
de till synes miljonhOvdadc ko
lonicma av alkor cllcr sill
grisslor som kompakt kli.i.nger 
sig fan inrill bergv;iggen som 
svarmande bin pl ett fluster. 
luf tffl omkring rus, den dim
fuktiga, formorkas dl och di 
av svirrande flockar p3. in- cl
ler utflygning - men v1 har 
intc: tid au titta p.1 dcm nu dl 
skcpparen forsiktigt ror o.ss in 
mot den dyningsspoladc klippa 
som vi utsett till v!r la.ndnings
plau. Den endc av oss med m\
gon crfartnhct frln kJauring � 
s&dana h3r berg, Johan Soren
sen, var den fOrstc som skullc 
hoppa i land och. silra. ctt bro
fastc for oss tvi fotognfcr och 
vat utrustning: dct mlsre skc 
i snabba, namundc cuppcr d3. 
dyningsvlgcn var som 13.gst och 
limnadc vlr klippa i ro fOr 
n!gra Ogonblick. Nlir dyning
en 3.ler hivde sig upp giiilJdc 
det att vara en hr.a bit upp P1 
dct hala bcrgstupct fOr an inte 
spolu bo" - med havsd.i.net 
och flgcllarmet och de ,nabba 
instruktionerna ringande i Oro
nen snubbladc vi fr3.n lillb!ttns 
aktcrcoft Over till den hala 
klipphyllan och upp en bit i 
bcrgct, undan den f riisande dy
njngen som hlrt och ilskct slog 

efter oss med sina massiva 
flng.,u.-mar_ 

Omkring oss lannadc en obc� 
skri,·lig kakofoni ur tusentals 
flgeJstrupar. Frln de n2rma.5tc 
hohylloma suicktes svartbru
n� spolformade huvuden for
,,-1nat mot oss, men dee fanos 
ingen ridsla i de uppmii.rksamt 
blichnde ogonftl. Jlnnu si 

OW.. t.•.: dap fqeUc:11:111 llYIM'r, 
........ w .. ak I ■naU dkr a•� 
--•n llttt ■call& u ......,Otlll 
llra...-,. - T.-.,: el$ llwt pll I .. t 
_.. lafWIIII. - T£: .UlpllalW 
................. 
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�ge hadc vi dock intc mycket tid till oversvar larmande o.mgivnin. g, vi ho�! oss till r�t som Johan sakrat runt en k11ppa femuo • eter ovanfor vara huvuden. Och vi tog osslt upp, genom ett stinkande obehagligt regn, spillning frln irriterade faglar, fingertoparna siikte grepp i den vittrade, osakra klip
an, de sockkladda stovlarna slirade till iblandguanon - men slutligcn stod vi uppe pa enS� ten plan avsats och kunde overblicka det lar-1ande Ugelberget. Ungt dar nere havet, pa ,- 1dorna och ovanfor oss slippriga klipphyllor,O< unt omkring oss vassa nabbar som ilsket hoggd, ftcr stiivelsWten.u luften fylldes av f!yende faglar och faglar8 om till varje pris skulle landa. Det drog omd ironen fran hundratals vingslag, framfor ogo-,en flimradc utsparrade, bromsande fagelfoter. For varje forsiktigt steg vi tog lyfte en ] knippa alkor eller bara makade sig at sidorna - vid nasta steg fylldes fotsparen igen a V faglar. Var jag an tittade var varje flack av berget tackt av fagelmassor. Det blev inte rym-ligare om nagot hundratal flog sin vag. Genastintogs tomrummet av hundra nya som komtillbaka fran framglngsrikt fiske med bukarnaspringfyllda, putande av mat. Och alla tycktes veta exakt var de horde hemma, var dehadc sitt agg eller sin nyklackta unge.Nar det forlamandc massintryckct lag sig,nar inte den skorrande och grymtande korendovadc rorelseformagan langre, nar jag tog detoverfyllda Ugclberget som en naturlig samhallsbildning for just alkor, borjade jag studcra dctaljcrna. En »ringvia• stod tryggt och brcdbent och bevakade mig bara ett par de

cimeter fr1n min utstrackta hand. Da och da 

nickade hon eller bojde graciost halsen nedat i en mjuk bage och knuffade varligt till ungen fast denne ince alls tycktes vilja springa bortoch gomma sig i mangden. Eller kanske vackte
hon honom? »Ringvia• e!ler .bri!levia• kallas hon darfor att hon fatt en dekorativt vit liggande 9:a runt ogat i sin i ovrigt brunsvartahuvudkladnad. De allra fiesta a!korna ar anoars »lomvior•, dvs. bara morkt chok!adbruna over huvud och hals. Dressen i ovrigt paminner om pingvinens frackliknande drakt: ryggen svart, skjortbrostet snovitt. Men de som rakat fa sina boplatser under nagon av kryckjornasbobalar var smutsiga och ruggiga av illaluktande spillning, som klibbar som Jim. Da och da rakade ett par alkhonor i luven pa varann om nagot. De vassa nabbarnahogg till hoger och vanster, korsade varannsom varjklingor. Men for det mesta var detoblodiga gral och gnabb. Och trots den enorma trangseln tycktes det nog i stort sett radaslaktfred. Nar de emellanat blev ett par mi

nuters lugn pa nagon hylla stod alla stilla ochmed ryggen mot havet. Det ar darfor det arsa svart att fran en bat fa en forestallning om mangden av individer i ett fagelfjall. Det syns inte sa mycket av dem mot berget.Fran en vass klippspira ovanfor min plats,dar inte ens en alka skulle kunna fa sitt pa
ronformade agg att ligga kvar, hade en vittrut, eller som ishavsfolket kallar den, �borgmastaren•, sin utkiksplats. Dar stod han och
spanade och holl ett vaket oga pa forandringarna i alksamhallet. En sprattlande alkungeforsvann snabbt ner i hans gap, han stal ettagg nar det passade sig och upptradde som en 

overlagsen buse alltemellanat. Han ver��r alltfor fin och klassmedveten for att up_fratta familjebostad i de brakiga alkornas �arhet menk .,•1· ha"rba"rgera sina tva eller trean moJ 1gen .. ungar pa platan pa Alkholmen nedanfor oss,dar ocksa stormfaglarna, .havhestarna• h�r sin koloni. Jag 'trodde att dessa _inte bade tid att overhuvud taget hacka, att I lugn och roligga pa ett agg. Dygn efter dygn �k�mmar de ju Ishavets vagkammar, seglar m1lhm etersnalt over dyningens dalar och �op�ar . o�h unnar sig sallan nagra minuters v1la I snlqe-falten. I flera dagar hade vi vandrat omkring i ler-vallingen eller stenskravlet pa denna; dodsodsliga 0, dar djurlivet verk�de v_�ra sa sparsamt foretratt. Nagra hungnga ravar var de enda av daggdjursfamiljen, fem overgivna fjadermyggor representerade ins�ktsvar�den (inteens de vinddrivna svalorna v1d Fossaa brydde sig om dem. De levde for�o1ligen pa vat�endjur, som de fann i vattenlmJen), och av fagel av land- och strandkaraktar kvittrade nagra 'flockar snosparvar och pilade nagra spridda exemplar av kustsnappa omkring bland strandens tangruskor. Att nu djurlivet inte ar rikare$kulle naturligtvis kunna _ykyllas pa manniskan, som t.ex. utrotade valrossbestandet vidBjornon, men den karga arktiska naturen ar nog anda den storsta orsaken till djurfattigdomen : rakalla dimmor under storsta delen av
aret, sex manaders djupsvart morker, tjalen gar hundrameterdjupt under det allra oversta losa ytskiktet. Vaxtligheten skapar heller inteforutsattningar for hogre utvecklat djurliv.Hur kan da dessa ·miljoner arktiska sjijfaglar leva och forsorja sina ungar? Borde inte ishavet vara lika fattigt som landytan? Kallstrommen fran Ba'rents Hav ar lika avkyld
aret om. Drivisen trycker ofta runt Bjornon.Stormarna kommer mestadels svepande fran nordliga vaderstreck. En sa ogastvanlig natur verkar inte att utgora en groman for liv, men Ishavet ar lika livrikt som nagot tropiskt hav: vaxter och plankton i mangder utgor begarlig foda for de enorma sill- och torskstim som 
haller till pa eller passerar bankarna runt Bjornon. Och det ar i synnerhet pa sillyngel, 
kril, som faglarna livnar sig. I . Fran min utsiktspunkt uppe i Fuglefjell sag I Jag bur alk�ocka�na pa linje bedrev sitt fiske. I Som pl given signal eller tecken forsvann den ena flocken efter den andra ned mot bott-11 n��• stannade under vattnet minuter at gangen, flot opp som guppande floten. Och nar de inte f�rmadde svalja _mer k.ril, blev den sist fangadelhangande kvar I mungipan. Ftera av de alkorl som i tung flykt kom inbromsande med uts�arra�e landni_ngsstal� hade annu sprattlande fisk dingl�nde I den langspetsiga nabben. . Innan s1kten tog slut, innan de drypfuktiga�Imbankarna over Fuglefjells kron va.lvde ned :er have_t, k�angde och _ krop och havde jag �g upp till v1ttrutens sp1ra for att fa en over bl'.�k ov_er hela fjallsidan. En magnifikmotte m1g· a 

.. dn fa eltac . V gratt_ or jlde strickte sig lang:� kta hyllor I avsats efter avsats silver·flansan�e klippor skilde vlningama 1t, vac•� grona alger frodades i de branta, sniv:
ravmerna. Jag blev s1'ttande 

.. I •. kl ' r grans e over 1· 
/.ggen � avgrunden ritt under fotsuloim ':ar hisnande djupt ned till ,.Stott,.,n..�� �gade i dyningen. Den rod-bll•n'•-&5<UI I aktern vajade slon for brisensakta spolade runt vlrt tiltfli.:11:- h • I• baTet. au.15& em I , 
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