
Maskinhaveri 1

11' i fick radiomeddeland�t �n so�da�skvall just som vi med var hlla bat nattoch jamnt lyckats klara oss undan enrykande nordvaststorm och in i lai Lieftefjorden pa Spetsbergen. Det kom frantre ornitologer pa Kung Karls land och varett dramatiskt nodrop: - Vill bli hamtade snarast. Ar omringadeav nio hungriga isbjornar. Jag och mina tva kamrater slet fram sjokortet och vi sag att det var langt till Kung Karls land, en isolerad ogrupp mitt ute i oppna havet. Det skulle bli ett vagspel att sokasig dit. ,. The Arctic Puke», arktiska sjosjukan,var knappast den lampligaste farkosten, haratio meter lang och med en 1 5 hastkrafters

Med en liten motorbat har Sven

Gitlsater och hans tva ka�rater

startat fran varJdens nordhgaste

samhalle, Ny Aalesun� pa S_Pets

bergen, for att go norrover pa k�

merojakt efter isbjorn. K�sten. ar
vild och ogastvanlig, dar fmns
bara resterna kvar av ballongfara
ren Andres lager och forolyckade
fangstmans gravar. Hart vader mo
ter och plotsligt uppfangar de tre 
mannen en SOS-signal i radion. 

Text och bild: Sven Gillsater

"The AreUc Puke" har sokt nodhamn vld Binlopensundet . 

dieselmotor vars kylsystem kranglade. Menornitologerna behovde bjalp. Visserligen badede expeditionsfartyg i narbeten, men mankunde ju aldrig veta ... Samtidigt innebar det bar en verklig cbansfor oss, vi som var ute pa kamerajakt efterisbjorn. Det var ju ocksa darfor som vi fornagra veckor sedan bade landstigit vid varldens nordligaste samhalle, Ny Aalesund, ochvinkat farval till var chartrade ishavsskuta »Stott». Darifran var det inte sa latt an komma vi
darc. Men en ingenjor vid kolgruvebolaget vi
sade sig vara ovantat generos. 

- Ni far ta min gamla bat, sa han. Skulle
det ga galet, sa radda er sjalva forst och strun
ta i baten. .Nej, ingenjoren ville inte ha nagon hyra 1 
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forskott, ett par hundra kronor kanske, narvi kom tillbaka. Vi fick forklaringen till den laga hyranforst langt efterat. Ingenjorens bat var val forsakrad och han bade raknat med att fa en nypa assuransen. Han blev faktiskt inte overdrivet glad nar vi aterlamnade baten alldelesoskadd. Vi kastade loss en solig natt ocb sane nordlig kurs mot Kap Mitras svana silhuett forbi��ande isberg och forvanade ringsalar, som1deligen stack upp_ skallarna over vattenytan.Ombord bade VI fullt upp med bransle, gevar, saltkott, potatis, en back ol fran Macksi Tromso ocb inte minst kameror. Utrustningen var beraknad for en manads vistelse paV-astspetsbergens nordsida. Den nyutnamnde maskinchefen Johan So-

lshavet 
rensen bade fatt en timmes I k • I.. h . r· k h e tton ara oc 1 1� orna ade han ett s _och en nedol1ad bruksanvisning h b.. . o d bl Ur hara s1g at om et ev nagot kr' Vi holl fem knops fart och nadf righeter fram till den vackra Ma �och kastade ankar nedanfor Wag g .. .d. d gonaren, samt1 1gt som en snovita •Ai'�am burg,. ga�l_a goteborgsbekanting c1a,., gled m 1 f1orden med nara tUs turister, som svarinade iland for ate 1 nirer efter foroly�kade fangstman. �oten har rest en mmnessten vid grav INasta hamn var den odsliga vfvarifran Andre startade sin balloa varifran den amerikanske journalist man forsokte gora om svenskens f" Virgohamna dirigerades ocksa rad ·ditionerna efter Nobiles olyckligatill Nordpolen. Tvars over sundet lag en gang landska valfangarstaden Smeerenbustaden. Nu fanns hara resterna av nag ugnar kvar. Bland tegelstenarna homangder av dunbalar efter utruva kullar. En oansenlig Stellaria hlomde vattensjuka grasplattarna. Efter nagra dygn kunde vi ga ·Norskoarna, dar vi stannade for atebattre vader for overfarten till Velk ten pa nordkusten. Vinden tjot ·benen medan vi filmade en enorm ejdValdiga sjok av isbavstang klangdi ankarkattingen och i smavikarnas vatten fladdrade svarta vingsniglartillmed klarroda jattemaneter. Det v vatten som hela skolor av gronlandsrade sig annu pa 1700-talet. De ut engelsmannens och hollandarnas fan Valarna harpunerades for hand, havdes rott av deras blod och spackugnade sin stank over fjall och kalvande 

Nordvasten vrakte pa nar vi stackigen. Det riste i »Pukens» ?amla,s rullade och vred sig, saktehga stan
sig fram genom sjoarna. Vi surra_de fat och sotvattensflaskor, drog 11ll
runt roddbaten pa akterdack. Det 
att balansera sig fram till styrhytt 
kajutan kanade kastruller och kam
over durken. P1otsligt smallde det till i mot_hela baten skakade av mowrrusni
farten sjonk katastrofalt. Johan 

ir ner och sag att en jeepdunk fa It 
sin hylla och slagit till vaxelspaken._Jvaxeln i frilage och drog gasen .. I Under arbetet darnere i hal�or 

de Johans fot komma at en _olie .
liter olja sprutade ut, ett farl�gtden Efter en timmes stampande 1 
sjon stoppade kylvannet. ·�en VI :1sla av motorn da skulle VI strax . . , d kl. parna 'mot de v1tskumman e 1p f .. tta Enda chansen var att 0

� .. ka gaspadrag som mojligt och fo: r 
udden i tid innan morom r g h boll andan, vantade �-tt n�r somMende rorliga delarna skara •h0P· k,untur,. ingen?ng �an�e oc� lattadi>etta ankar mne 1 L1eftef Jorden. 
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uppfangade radiosignalerna fran ornitologer

na. 
Nu vidtog ett intensive plockande med skru-

var och brickor for att fa igang vattenpum
parna igen. Johan slet sorn ett djur och efter 
nagra dygn kunde_ vi _ stanka 
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vidare mot o�ter,
forbi den svartkhpp1ga Grahuken, och over 
mynningcn till den 120 km langa Wijdefjordcn. 
Vi passeradc Mosselbukta, dar Nordenskiolds 
expedition overvintrade 1 872-73, rundade 
Vcrlegenhuken pa dryga 80 gr N och styrde 
ned i det ilia beryktade Hinlopensundet. 

Vadret vaxlade standigt. Ena dagen var ha
vet upprort a V morka black vagor fran norr, 
niista kom dyningen rullande fran sodcr och 
forde drivis och a ven is berg med sig. Om styr
bord oppnade sig fantastiska jokelportar mot 
oss. Spannande men livsfarliga. Slamfyllda jo
kelalvar forsade ut i deltabildningar, dar ejder
flockarna holl till. Pa babordssidan 1utade sig 
dimbanka.r,p.a over Nordostlandets inlandsis. 

Av manniskor eller mansklig bebyggelse in
te ett spar. Inga fangstskutors dunkanden blan
dades med tuffandet fran var svaga motor. En 
flock alkor svirrade forbi strikt ordnadc i 
rad, som rosetter pa en draksvans. En snovit 
ismas slog till pa en dri,vande isklump. Natt 
som en vit duva, oradd som en riptupp under
speltiden. 

Nar vi efter tre dygn ater hade oppet hav 
framfor oss borjade motorn strejka pa nytt.
Nu �ar det fel pa gasreglaget.

V1 sokte nodhamn utanfor Rosenthalglaci-

Av ballongfararen Andres 13.ger i Virgohamna pa 

vastspetsbe-rgen Aterstir nu bara nigra plankstum

par. - Nedan stj3.rnblommor bland ejderdun. 

aren vid en !iten. bukt, som pa sjokortet bc
namns Gievernaset, oppen for alla vindar ut
om de nordliga. 

Medan Johan stannade ombord for att rc
parera rodde Fred och jag ,genom knastrandc 
sorpis mot land for att rekognosera. En rcn
flock hade lamnat farska klovstamplar i san
den och for au om mojligt fa en skymt av 
Nordostlandets dvargrenar foljde vi sparen 
upp mot snofaltet. Plotsligt fick vi se avtryck 
av valdiga isbjornstassar och hejdade oss angs-
ligt. 

Fred osakradc sitt norska armegcvar och 
ytterligt forsiktigt fortsatte vi framryckning
cn. Men sa rappade vi bort sparet i en ogenom
tranglig dimma. Besvikna retirerade vi mot 
strandens farggranna musselskal. Pa botten av 
en isande kall rannil lag tusentals blamussle
och snackskal, som jag kande igen fran tro
piska strander. Skalen var ingalunda farska, 
i sjalva verket var det fraga om valbevarade 
rester fran den avlagsna tid da palmer och orm
bunkar vajade langs Spetsbergens strander. 

Sorpisen hade drivit ivag, nar vi rodde ut 
igen till den motorhavererade »Puke». I dct 
grona, kristallklara vattnet glimmade rod 
valate bland massor av svarta vingsniglar. 

Smutsig och oljig stod Johan lutad over 
motorn, han petade in konsistensfett, plocka
de isar och skruvade ihop. Sa borjade han dra 
det tunga svangh ju let varv efter varv. Svetten 
rann over hans ansikte. Den ena startpatro
nen efter den andra gick at men motorn ville 
inte tanda. 

Forst pa tredje dygnet trcvade sig nagra 
tveksamma rokringar upp genom avgasri:iret, 
och tuffandet vaxte till en hoppfull rytm. 

Vadret var lugnt, sikten fin. Nu kunde 
ingenting hedja oss langre. Bortom horison
ten vantade aventyret med vilda isbjornar. 
Dar borta fanns ocksa de inneslutna ornito
logerna. Kung Karls land nasta! 

Dyningen fr3.n sOder fOrde drivis och isberg med slg. 
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