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mi synliga avsnitt u.r BjOrnOns historia rostar lingsamt ner vid stranderna: h3.r ar nigra tamningar frAn valrosstidens trankokeri. 

Dimmornas O · i Ishavet 
et var inte latt ate kom
ma fran Tromso, var ut
skeppningshamn mot Is
havet. Inga batar skulle a in till Bjornon, de som strok orbi dar var destinerade till Specsergen med turister och vetenkapsman, dee var inget fiske pa ankarna - vi fick fullkomligt Ian for oss att dee skull bli en iintans tid i Tromso, innan vi unde korn.'lla vidare. Men sa fick I antligen kontakt med skeppaen Arne Svendsen och hans m/s.'.6tt, och samma kvall som detor tillfallet lattjefulla Tromsoorat sin » brueprinsesse» spottadetort upp rQkringar mot en klarimniel, staden och kustbergen sogs, 1 s�ymningen akterover: vi vara vag, Golfstrommen och diesel.. otorn bar oss upp mot vartOrsta fardmal. 

Sm' I iil"d 
ava sst1m och stormfaglar, 1 e oss hela den femtio milanga r 1 esan, som tog etc och etta 

IVf
t dygn. Vid B1"ornon stoterSt .. tr'" rommen ihop med den kalla

0��en fran Barents hav, ochis1onen h B ... .. d ialvkl . ar gett Jornon etara ep1tetet »Dimmornas o».s Up .. k ein II Ptac are, hollandaren Wil-
larv��ents, hade formodligen haft a er den 9 juni is 96, for 
lam 

gav den namnet Bjornon.st av den anledningen att

lsbjornar, valrossar och stenkol har under nagra arhund
raden dragit till sig hardfora aventyrare till Bjornon uppe 
i lshavet, mfin denna ,dimmornas 0> cir sedan li:inge over
li:imnad at sig sji:ilv och sin egen odslighet. Dock: tio 
mi:inniskor lever dcir aret runt, det cir mcinnen pa den 
norska radiostationen som salt sig till lshavet som vader
leksobservatorer, radiosonduppscindare och telegrafister. 

Text och foto: Sven Gillsciter /TIO 
----"""' 

Polarrlvar kommer dagllgen fram till viderleksstattonen fir alt tigga mat. 

hans besattningsman hade att ncd
kampa en isbjorn med sina lansar 
vid landscigningen. 

Som »Dimmornas o» presence
rade den sig ocksa for Stott, nar 
vi fick den forsta landka�ningen. 
En liten snabb solstrimma blankte 
till mot en silverskimrande fjall
vagg, som tillhorde ons hi:igsca 
berg, Mount Misery, pa sydost
sidan. Flockar, plogar, ja, buntar 
av faglar scrackte forbi oss i dim
man, alla med kurs mot land. Ny
fikna alkor eller sillgrisslor snodde 
runt var skuta ett varv, lunne
faglar med papegojansiktet och 
nabbet kamouflerat i mangden av 
nyfangad fisk flog tungt lascade 
upp mot sina halor i bergsidan. 
Sa var det acer hara dimma. 

Mis Stott fumlade vidare for
bi Kap Levin, Kap Nordenskiold, 
Kap Bergesen, Kap Forsberg, och 
mellan Kap Olsen och Nordkap 
lossnade helt plocsligt dimbanken 
och drev bore och lamnade plats 
for bla himmel och klarare sikt 
- just som vi om styrbord passe
rade en . anhopning ryska tr/Hare 
som lag fortojda intill ect store 
imponerande moderfartyg. Over den kala, odsliga klipp
kusten uppenbarade sig helt plots
ligt en vindrispad norsk flagga pa 
en svajigt smacker flaggstang. Bjornoya Radiostation krop fram 



on forresten aldrig varit an valrossarna och _ s/v andra
ons upptackt _ av detx efter.. F" as ba n man. "Orst pa plats va e. r eng 1. mannen Stephen Bennet eij. 
engelsk humor dopte ��o� Ill�' Cheerie Island men med t'.Irovares blodtorst slaktade 6en 1/0-

o • oo val rossar pa sex timmar Tv' , · a ar narc landsteg han igen O h h se.nu med over tusen pa si'u C. ann 
D f.. .. . tunlllar e orsta overvtntrarna . ·norrman, som klarade vint var 1/Uern 18 -25 och seglade tillbaka med 14 
valrossar, 30 blaravsski d

6
T: h . b'" . I nn, uooc tre 1s JOrnar 1 asten .  Hur. ,. I f.. .. 1a,1. resu tatet or overvintrarna i bl .. . I /I -33 ev vet annu mgen efr k .. 6. d , ersoQ(s or Juggen tog em alla. N" d 'b"d'h ar� v1tt erom e 1s avsskeppare T biesen overvintrade med 11·nn �am� 1865-66 var valrossen reda rotad pa B jorni:in. En enda d�:des, och fortjansten per man u dti en he! vinters slit var inte m/ • k . r�en nors t1a. Men Tobiesen I>:\ vetenskapen var anda nojda. Hiivar den forste som gjorde mettorologiska an:teckningar over or klimat och forde en noggrann ix!spannande dagbok over d en garntcrista till varon. 

SpOkaktiga rester fran kolbrytningstiden pa BjOrnOn finns alltJ3.mt att bese i det Odsliga landskapet. 

Nar fangstlivet inte langre p,sin a utovare nagon bargning Ittala om kom sa stenkolsdrilu:
med ett nytt uppsving och intlll!for Bjornon. Under aren 1916-: 
utskeppades 116.000 ton sttol: 
fran gruvsamhallet Tunheim �
i:ins nordostsida. Tvahundram
man och tjugo kvinnor bro1 k
fros och svalt; lonsam drift kllOll 
det dock aldrig bli ta! om, dim, 
var vadret alltfor op£litligt IX'. 

lastningsfi:irhallandena pa ons �
sigaste sida alltfor chansartadt. 

bakom Kap Posadowsky, och strax
darcfter rasslade »Stotts» ankare
i botten i Herwighamna. En bat
fran radiostationen snurrade ut for
act ta emot. 

Nar vadret ar hyggligt pa Bjorn
on ar det sannerligen inte nagot
som skymmer utsikten. Inte ett
trad i vagen for ogat, inte en bus
ke el ler hogre grastuva. Det ar inte
ens vanligt med sammanhangande 
grasmark. Inga stora stenblock
bryter den odsligt kala landskaps
bilden. 1\nda finns dar tio man
niskor som salt sig till Ishavet ett
ar i sander som vaderleksobserva
torer, radiosonduppsandare, tele
grafister. Tio vanliga, trivsamma
och naturligtvis skaggiga gossar
som vale Ishavet som arbetsplats
och som atervander till lika iso
lerade stationer ar efter ar. 

For att sta ut med och trivas 
i denna miljo fordras goda nerver, 
ett harmoniskt inre och naturligt
vis intresse for jobbet. En de! av 
pojkarna ser och upplever inget
annac an utsikten fran huvudsta
tionen: ett skelett av ett tyskehus, 
den legendariske fangstmannen och
Bjornokannaren Tobiesens snart
I oo-ariga timmcrstuga dar idag
stationcns fyra julgrisar rumsterar,
observationsinstrument, linor och

antenner samt natudigtvis monst
ret till en sorts angmaskin som an
vandes till trankokning under val
rosstiden. Det ar allt vad mansklig
hand presterat vid Herwighamna.

Av djurliv vid stationen obser
verar de fiesta polarravsparet, som 
dagligen kommer fram for att tig
ga mat, flockarna av trut och tar
nor som vinglar forbi, men ingen 
hade tidigare observerat den trio bofinkar, tva hanar och en hona,
som en dag kvittrade runt statio
nen. Nar jag inspekterade Tobie
sens grishus nere vid backen over
raskade jag en annan sallsynt och 
formodligen forflugen gast: en kol
trast, som huttrade och fros. Det sag nastan ut som om han angradebesoket pa den masklosa on. Endel av pojkarna har naturintressen och under frivakterna gjorde de oss ofta sallskap in over ochrunt on, andra ater agnar sig atjakt och farskar upp konservmatsdieten med en knippa alkor ellerejder da och da, fangar bla- eller vitrav om vintern och skjuter enoch annan isbjorn, som kommeriland nar drivisen pressar pa. Fore andra varldskriget var det ganskagott om isbjorn aven pa Bjornon och pl den tiden hade man en has; vid stationen som gladeligen sla-

pade hem de tunga lunsarna for
slaktning. 

Trots sin Ii tenhet ( cirka I 5 km
lang och 1 2 km bred som storsta
matt) och med cirka 400 sjoar
innanfor strandlinjen rymmer an
dock Bjornon i all sin otillgang
lighet en historia som skulle kunna
fylla en diger lunta utan att bli
langtrakig. Som en relikt efter det
fastland som en gang i tidernas
begynnelse strackte sig fran Nord
Norge och ryska fastlandet over 
Spetsbergen/Novaja Semlja ligger
den storsta delen av aret inbaddadi dimmor, stormar och kyla. Dessdolomitberggrund bar kampatemot artusendens erosion, men bitfor bit holkar havet ur on, bryterner klipporna, frosten smular sonder kalksten och skiffer. De fangstman, skorbjuggsoffer mest, som i enkelt hopspikade tralador begravdes i tjalen nagon gang p_a I 700-talet, har ocksa spolats ned i dethungriga havet. Deras kistor skjuter kanske ut over rasbranten kraniet under korset ligger ann�kvar nagra £r under stenarna. Mankan se ganska makabra syner vidGravodden eller pa andra platser, som en gang i tiden varit beboddalangs ons lagre strander. Mer an tillfalligt bebodd har

Det finns inte en enda &
saker hamn runt hela on. Nir 
nu balanserar fram genom Sfii
byn pa jarnvagsralsen frin,'.
skeppningshamnen till gruvlil;
ar det hara sni:isparvama 1'
kvittrande svirrar fram mo".
rostiga lok, platri:ir, tunnOI J
stallinor en flock alkekungar r;

, 
f. d I lar emot besokaren ran c 

racktak som annu inte rasat ikl
Efterso� det inte finn s  fo�
sebakterier i Ishavet star triVIII
farskt och patinerat silverflll
och man far ett incryck 1'. 

samhallet igar drabbades av �ikanby utifran Barents �':: ... , skiuntlinne i husen bar tJa en 
golvtiljorna over uavar av!'
skor och laderstovlar, dyn�
gar sonderblotta madrasStfd\, , och "ver e�merade kokkarl ? e/1t a V glas som ar lanuungaf 

kaol urblasta rutorna. Uod�:en ,byggnaden h�r pala� . ti en redig lya till sm fainilJ·
dcr• knakar i goivbr�erna �tkol

·
gummistovlar �la�get.�:..� ogon ur de ohka .111�j

Har har mann1skan Ill 
nagoncing att gor a. 
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