


Skranet 
f ran 6uadalupe 

Text och foto: 

SVEN 61LLSlTER 

Ett 6ronbed6vande ljud m61S 

den med som nalkas den mexl· 

kanska on Guadalupe I Slllla 

have! Pll smala strander nedon· 

for lodra1a kllppor vanlar 1101u

sen1als skranande sjoelefanler. 

en salart som ansAgs vara full· 

s1and1gt ulrolad mol slutel av 

forra llrhundradel. Ell fllfal hade 

dock overlevt och genom lrldlys

nlng kunde de aven fOroka slg. 

Nu har den nordhga sj6elelan1en 

sprlll slg !iven till andra oar 

ulanfor Kalifornlens och Mexl• 

kos vlislra kuslomrAden. 

SJOELEFAHTEANA tor eu haremsbetonat lam1IJehv (ttora bllden) Oversl pt d•nna 
sida aes hur en valp lorskr6.ckl llyr en llsken hanne aom upptOker hans mamma Hur 
tarhgt det sedan kan vars att nlrma elg paret lramg6� p• bllden dar under av \Jurena 
myc;ket svarta)uka bllck. 
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Skranet 
fran Guadalupe 

FORTS 

I mAnader hade tantasin lekt. med G:.ia.
dalupe<in och dess rikedom pA oceanenw 
elefantcr, lcjon och bjtimar. Enbart r.am-:
net och velskapen om att den inte ir be
folkad verkar eggande. Ju mer infoma
tion om dcnna prick i Still.a havet soa
jag Jyckades snoka red.a p& desto n5nr.re 
tycktes den komma mig. 

Att Guadalupebn var den lmlla resar.s 
!orsta landk8nning gjorde kanske ockJ 
atl det ki;indes olidligt sp3.nnande nlr dffi 

fOrsta dimhOljda konturen restc s\g ur ha
vet fn:unfOr bogvattnet p.6 m/s Polarb. � 
els som BjOrnOo i Barents kyliga hav bade 
avsHSjat sig !Or mis S16tt nAgra lr Udlgare. 
Och ansikt.6grlnet. var ungefar Ilka trl\n
st.6tande t6rutom det att Guadalul)t" b)6d. 
pit trc &laisklara regnbAgar just dlr vi ank
rade intlll spetsklippan Pilot Rock. 

Oet tir inle av rAdsla !Or alt liv oc.h tern 
ska.11 ta skada som det. varje gting Ar nerv
pirrandc att bland fr.i.sande vita briinning
a.r filka sig iland fdn en aldrle s1 viiil
maf'Wvrerad rodd. Nervositeten el.Iler om 
utrustniileen skaJI kunna landAs utan 
kraschnmg. 

Det glck bra !iven den tll.r gtmgen. All 
refleklera 6vcr tureo blev dct inte tid till. 
En oformlig sp!kkh6g 1 gribrunt slclnn 
flog pA noUtld upp frt\n d6c1Uige till valv
stupsllende. En hal1 atrijcktes i vadret, 
store rund:i 5gon slktade mot skyn, grov
Lltndade kAkbalvor, blodrtitt eap och en 
uppblAst Overliipp, som verkade van eo 
aln flir lAng, prcstttade ett bOlandc 90m 
J•.S inte h6rt makcn UU. Men delta var ett 
levande monster ur vars cap anded.rlkten 
fOr varje bOl stod som rOkputfar mot de 
svarta ]avablockcn l bakgnmdcn Som f.dr
stenad stod Ja& bara oeh dg P�- Valkomsl
hilsninccn, ftir dct var vlU en ddan, var 
&akert minuUAng, men aA gick Ju!ten ur 
den uppbllstn varclscn ocb s)Oelefantl'!r'I 
,ijOnk ihop tiU kompakt d.Ml!ige lgen. De 
blodspraogda Ogonen bHingde ogillande '1 
mitt bAll, tv;\ meter itr.\n. 

Jag forstAr mycket vll att krl&Une
ber&spoJken Karl G&ta Andersson hade 
haft bcsvi:iir med bt\de stimn och. nerver un-

der -SUl ererniltid pl S»tlefanle.maa atti.n
der S4nltllt tom h11n lnte &dkte- •ll uu 
Guadalupe av inln:ue ror dJw-hv ellitr 
Oor11 

Karl Costa tJ•nade undu lr:rild dotn 
.imcrlkanskl handelsOott.Rn oc::h sick oft.a 
� de s.k. llbe.rtyfart71m Han var m� 
om den ena torpedt"rln,:cn e.Uer dtn andra 
Fartygen s)6nk mt>n furl Gotta not. Nl• 
&on ,:An., under I� rnon.strac:M han p6 tten 
och ,:1ck ut friin marlnbasffl San Die• 
eo men mbtte ai ob.n&lll 1t.orm tt<L.n p4 
trcdje natten Farty1et aprack. I tvA dth,r 
och ronvann med man och alll Bara Karl 
G6sta vakade och han Jyc:k:AdN I natlmor· 
kcr och haJvalte.n U l�P om l'lt oljefal 
THlsammarui drev dom Uand mltt lblnnd 
tn h.Jord ryt.andc, b6lande och vrt.landc 
sjbelefan�r pt\ Guadalupe, Kr11lin,rbuaa
rt>n hnde aid.rte I sin vllduk fa.nt.u, dromt 
om att d crotcska vartlRr tan.ns Ull och. 
fonbkte 1J7 I lltt Omkllp. lUllllnd. Men 
alla vil(jar 17nles 1llln,da pli denna 1ud1-
fi:irg8lna plats. Strandttmun var tr6n& 
och begrtinu.d av lodrlla .atup., fyltd av 
tusentalt ot"cka dlur. Trot.s ulmnttnln1 
och �tthcl kunde han lnte 10va pi 1J1.1nd 
av sknU och akrln trin de klrlek&krnnkn 
t)urama. Rfldslnn !6r att bll mnneJad un
dtt en ltttons valt ,:Jorde ailt till Han 
bade sett bur nyfodda valp,r obarmMr
tilt platt.Ata ut av en hl.rsken tJu.r 10m ftlr-
1oral en hona frln ai.lt harem UU en rlva1 
llalvt 1p11h1k lyckadet han kUm1a uppfdr 
en rav1n och nl ll'n crD,gron diild l vulkan
alultnin,cn. Han somnode och v4cktes Um• 
m11r eller dy&n sen.ire av lyrbtnta djw-, 
10m belade av 1nlael. D<- fdrvildade 1N-

trrtui l()tl hoDOm Mr 111H vara dod N".fir ffl 
11'\.aboc-k n&rapA kllf'v 6rtr hof'l<:>m khppte 
Karl 00.ta bit och d h•d• hMl f,U'lokt k6ll 
f&r m tid Lld doat han mNI hja1p ,.1\1" lava• 
block MN:I MmY:\dt kraft.n cx-h mf"d en
vb.htt lf'lAdr han st• dvf'r OnJi bavlrll111 
tl'rriml nN mot syd1ddan Ol.'.h d 1UT1An1n1• 
om hltladt"a han •• 1u1w-r1k.lnemu roa.JI • 
�rd och lnfordftl UU S.n 01e1to l(lcn 
HIN story ■IOICII upp I hdnlncaroa. oe:h pli 
" Ultt Atnfortn11des ban mtd Polkamn .. 
l(•n oc::h tolo1rafrn Lf,nnat't Cllitffl()nl t 
Hollywood. Karl 04,st,:a A..ndtt&IOOI IYf'T'I• 
tyr pl h•v,rn rortuilt• Ulbi han 1fjol dti-. 
kDdf' undc-r I ("lUl\:f'r. 

On Guadalupe, eom ll11rr 2M kllorneter 
ul t St.Illa hant (tin �n Diqo. bUdad«-� 
nJr t.lden var fllf'!lk:. ,:.-nom f'lt vulknnut
broll p6 hav1boltrn c1rk" al 000 mt"U'r un
df'r vAt,kvalJ)f'l Ovu hav•7tan nAr den 
meUan 1 300 ()('h I 400 me«-r och end11tt I 
1ydllndan alultar df'n sA an,i,Ulndtal ntt mnL 
h.ivet alt mtmnllkor fAtL folt'-'l•. Dir h11r 
Mutko, aom .i1er on. uppfdrt tn vld('"r
at.atlon. ,om Ctt 1lrbt'l4t ,t nA,ra bolitrad(' 
motkamu,•. Re:atea av t,n •r h�l&;.1d ,, 
aJUt"lefant('r, ,iJOleJon oc.h Ouod■lupt1; spe-• 
ctclla 1JGbJdm f'll('r pr,ilull 1"-nom •tutllt 
trldlymlnt. 04:n unlka noran m� 6tm1n11-
tonft l!SO ollka vtlixlcr v.irav 20 procent. lllir 
ffld"mhka. Cl v 1. de tlnnJ: t"nda•t o• Gu■• 
dalup('1 11r •n.art hell •pollt"rad aenom de 
tUHnd4!'n av aetlM aom hjrjar pA On N.L4 

tureru, nd1t �nnlllkon., vlra\a marod6rl'r 
•1:ii-pptcs !land unrltr den Ud tom bll'>dba
df'n pl pilullar OC'h •JMlefant.t-r J>Askk. 

SJlM'lt-fon�rna ansip ,om utrolAdt- redan 

Hot JIOeltfanJm■ Ir del valJ)tlrna IOM �, 
mustaKher N•r d♦ eom fultwxna ,1er,,Ander 
till &n h■r de .nablar 

YlMD! 
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1892, men Mexiko kostade i alla fall pa att 
fridlysa dem och nagra maste ha funnits 
kvar eftersom de aterupptacktes 1921 och 
sedan dess i fred fatt foroka sig. I dag 
finns det cirka 15.000 exemplar av den 
nordliga sjoelefanten och hjorden har 
spritt sig till andra oar utanfor Kalifor
niens och Mexikos vastkust. Guadalupes 
speciella palssal, som en gang i hundratu
senden blankslipat de vassa lavablocken 
langs de klippiga striinderna, ansags som 
definitivt utrotad anda tills min van och 
expeditionsledare, prof. Carl Hubbs vid 
Scripps Institution of Oceanography, un
der ett besok ar 1954 upptackte nagra ho
nor med valpar och en rytande tjur i ut
kanten av en mi.irk grotta. Under vara 

· fjorton dagar langs och pa stranderna rak
nade vi till drygt 400 sjobjornar, och nu
anses liven den djurarten vara·pa den sak
ra sidan om den biologiska gransen. For
mig personligen var det med nagot av
triumf i sinnet som jag i timmar satt vid
en lavapool och roades av ett tjugotal lek
fulla, svarta valpar. De visste inte om 
min narvaro trots kameror, stativ och
bandspelare. Dessa krabaters slaktingar
hade jag mott pa de platser pa jorden dar
oronsiilarna trots intensiv forfoljelse und
gatt utrotning: i Australien, i Alaska och
pa Galapagos.

Den fem meter langa och kraftfulla sjo-

elefanten lyckades inte skrlimma mig med 
sitt groteska utseende och ihlirdiga bo
lande som tillsammans med mer an fyra
tusen' kollegers ekade mot bergvaggarna 
och overrostade bruset fran branningarna. 
Den nordliga sjoelefanten, i motsats till 
sina sllikting�r i de antarktiska farvattnen, 
anses som ytterst flegmatisk. Visst fanns 
det lomska tjurar som med forvanande 
snabbhet satte efter mig, men da hade jag 
formodligen varit otillstandigt nargangen. 
Endast vid ett tillfalle overraskades jag 
bakifran och ena byxbenet blev nagra de
cimeter kortare. Och fransigare forstas. 

S joelefanternas honor simmar omkring 
i vattnen kring Guadalupe i valsignat till
stand under elva manader. Nar -varkarna 
slitter in skoljer de med dyningen upp pa 
lavasanden och foder en svartharig klimp 
pa 45 kilo. Under de tre veckornas digiv
ning svaller ungen upp till en fettknopp 
pa 180 kilo och llimnas at sitt ode eftersom 
hanarna da anlant fran sina avlligsna ut
flykter, som ibland kan fora dem upp till 
Alaskas kuster i norr. Tjocka och stinna 
av husmanskosten: mindre blackfiskar, 
hajar, rockor och rattfiskar, som de fangar 
pa djup mellan 100 och 200 meter. Erotiskt 
laddade och svartsjuka. Beredda att ta Ii

vet av en rival for att sno at sig ytterligare 
en hona inom revirgransen for sitt harem. 

Den IIV8fta albatrouen hlckar I Fjirran Ostem - glider fiver vigorna kring Guadalupeon. 

En frisk »pascha» nojer sig inte med 
re an tjugo haremsdamer. . mind.

Nar jag steg iland pa Guadalupe 
b'ld . .. Var harems 1 mngen 1 upplosning · och· b"l d t t·· tf det ev1ga o an e , orpos aktningarna 

slagsmalen giillde de »jungfru r» kiin �h 
.. . , smog. na honor, som anlande 1 mindr.e gru 

d t • t· l 
Pller. Me an va Jurar s ogs stal en tredje t' . f • tt JU! Jung run, som pa e mycket valdsamt satt 

tvingades till underkastelse. Och alt det
var fraga om valdtakt bade hordes �h mlirktes. Honan vralade och tjot och biigg 
omkring sig medan hanen under den li
delsefria konsakten med rulland� ogon 
aktade pa slagsklimparna vid sidan om. 

For att inte bli ihjalklamda av de han. 
synslosa och foga barnvanliga tjurarna 
sokte sig valparna· med ett forflyttnings. 
siitt, som narmast kan iiknas vid studs
ningar, sa langt upp mot klippviiggarna 
som mojligt. Dar lag de och smagnab bades 
eller smekte varann eller sloade eller stu
derade med varldens storsta och sen limen
talaste ogon fotografens fiirehavanden. 
Nlir solen brande som mest pa dagen sval
kade de sig med kaskader av svart lava
sand, som de gravde upp med ena fram
flippern och hyvade over sig. En var sl 
energisk att bara de silvervita mustascher
na stack fram under sandhogen. Charmigt 
och trevligt sallskap pa en i ov rigt siillsynt 
charmlos ode o i Stilla havet. 
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