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unueqo en
Har iir resterna av helvetet pa Jorden. 
»Krakataus barn» heter on som skot upp
ur havet efier den storsta naturkatastrofen
nagonsin, da on Krakatau exploderade i
augusti 1883.

Nu kiimpar viixtligheten for att ater fa 
fiiste pa on, beriittar Sven och Bjorn Gill
siiter, som vagat sig upp pa den annu 
levande vulkanen. 

Ett bambustand som fatt fot
fiiste lyser gront mot den 
svarta marken. 

□ Forspelet var skrackinja
gande for alla manniskor som
hackade i hyddor i grannska
pet. Det borjade den 20
maj ar 1883. Platsen bar
namnet Gunung Pulu Ra
kata i vastra delen av Sunda
sundet mellan det djungel
tackta Sumatra och jordens
tatast befolkade o, Java.

Det borjade med krafliga 
och ihallande jordskalv som 
overgick i oronbedovande 
muller. Ett fruktansvart ask
regn foll over land och hav i 
vinddraget fran vulkanen. 
Valdiga ytor formorkades. I 
flera veckor doldes on av tata 
moln. Javas och Sumatras 
manga aktiva vulkaner hov 
ocksa upp sina bullrande 
rostresurser. 

Efter nagra dygn tystnade 
alltsammans och ingen lade 
val tillbudet pa minnet, efter
som on dar eruptionen intraf
fade var obefolkad. Fiskarna 

En fruktduva, nyss dodad av 
pilgrimsfalken. 

i fiskelaget Labuan hyste for
stas respekt for Krakatoa, 
som de kallade henne. De 
gick inte langre intill on un
der fisketurerna men de kun
de rapportera att mycket dod 
och till synes brand fisk i 
flera veckor efterat flot om
kring i deras vatten. 

Fiskare ar skrockfulla och 
manga varnade for komman
de katastrofer ... 

Rag_narok 
Sa brot helvetet lost den 26 

augusti pa eftermiddagen, 
det varsta helvete som nagon 
plats pa hela var jord nagon
sin drabbats av. De explosio
ner som da skakade Kraka
tau hordes over 1/40-del av 
jordklotet dvs mullret hordes 
inom en cirkel med 2 250 km 
radie. Ragnarok bade drab
bat jorden. 

Pa Filippinerna hordes 
mullret fran Sundasundet. I I Var. 
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Detvar 
ytan, den svarta, stoftiga la
vasanden och strunta i om 
svetten frampa formiddagen 
blandade sig med askdamm. 

50111 , 
Hetta och gaser ur jordskor
pans inre skulle inte kunna 
hindra oss fran att na toppen. 

d f locl 
Vid strand en hade livet 

gjort framgangsrika inmut
ningar. Vi klev iland vid ensyn a en ••• traddunge, av pandanuspal-

. I mer med otrevliga hullingar i 
Hongkong var himlen over 
sod.em upplyst av eldskenet. 
I Perth i vastra Australien 
hordes ova.sen och syntes 
himlen flammande. J a, anda 
borta i Indien _dallrade hyd
dorna av tryckvagor fra.n 
Krakatau. 

Askregnet foll i tjocka la
ger over Singapore, Kokos
oarna, Benguelen pa Sumat
ra och over hela Java. Det 
Roda Skenet - de roda him
lafenomenen - syntes sa gott 
som over hela varlden. Det 
var solreflexer i det stoftmoln 
som drev omkring i atmosfa
ren. 

Havet sogs bort fran Javas 
och Sumatras kuster men 
kom ater i forodande styrka 
och storlek. En vag for at 
vaster over Indiska Oceanen. 
En likadan forsade fram i 
osterled och in over Javasjon 
och Stilla Havet. De var bada 
fran borjan 30-40 meter 
hoga och vallde in over hav 
och land utan forbarmande. 
Tre varv runt jorden fomams 
vagoma fran vulkanutbrot
tet. 

Nar det ater blev stilla 
hade byar, stader, skogar so
pats bort ... 

40 000 doda 

Ingen visste egentligen vad 
som hade skett. Ogenom
trangligt morker radde over 
storre delen av den indonesis
ka oviirlden. Jiitteblock och 
glodheta stenar regnade over 
Javas berg och byar. Tande 
eld pa djungler. Byar brann. 

Nar jordbiivningen efter en 
tid upphorde, niir ljuset bor
jade aterviinda, niir askreg
net lagt sig, nar tystnad Ater 
radde i Sundasundet och dess 
omgivningar, visade det sig 
att av Krakataus 33,5 km2 

yta bade mer an hiilften for
svunnit. Av den 822 meter 
hoga vulkankaglan fanns 
inte ett spar. 

Den upprorda sjon runt 
oarna var en het valling av 

hyddor, -lik, djur, redskap, 
trad och pimpsten. Det mesta 
var tackt av svart lavaaska. 
Senare riiknade man ut att 
mer an 40 000 miinniskor 
bade Catt satta livet till under 
naturkatastrofen. 

En orolig_ 6 
Ur havet diir Krakataus 

vulkankagla rest sig vaxte sa 
smaningom en ny o upp. Den 
tick namnet Anak Krakatau, 
»Krakataus barn» och under
snart hundra ar som gatt har
aven den on Catt ganska im
ponerande former. Men »bar
nets• uppvaxttid har varit
och iir fortfarande orolig.

For snart 25 Ar sedan hade 
jag upprattat lager pa en Ii
ten o, Peutjang, utanfor niir
liggande Udjung Kulon. Ett 
naturreservat dar jag rak
nade med att kunna filma 
och fotografera de sista exem
plaren av »pansarkladd� ja
vanesisk noshorning. Redan 
forsta kvallen borjade plots
ligt vagor ga over sopptallri
kens innehall och bordet 
gungade. 

Det var Anak Krakatau 
cirka 40 km ifran oss, som 
hade ilsknat till. Och ilskan 
gick inte over. Under de tva 
veckor som vi boll lager pa 
Peutjang tycktes hela jord
skiktet sitta lost. Men vi 
vande oss och sov gott pa den 
skalvande jorden. 

Vad blev det nu av Kraka
taus olydiga unge? 

I god tid fore hundraarsda
gen kom �:s reportageteam 
farande over det nu still
samma Sundasundet med an
teckningsblock och laddade 
kameror. Med respekt och 

. vordnad - kanske ocksa med 
lite skrack - for vi med gum
mibat och utombordsmotor in 
mot' Krakataus Barn. 

Tata angmoln steg upp ur 
toppen av lcraterranden. Det 
var langt dit upp men vi hade 
foresatt oss att trotsa bade 
den skarpa, sprakande lava-

de langa bladkantema och 
la.ngbarriga kasuarinatriid. 
Marken var tiickt av griis 
som invaderat on fran fast
landet genom fron fraktade 
med vagor eller ditforda av 
faglar. 

I dungen horde vi den fors
ta fagelsangen. Kurrande du
vor och svirrande solfaglar 
(precis som kolibris) holl 
framfor blominande tradkro
nor, tillhorande m\gra tag
giga akasior. Dar fanns till 
och med en hackspett som 
dunkade pa en fallen och dod 
tradstam. Framfor vara rot
ter skyndade skygga krabbor 
ner i sina halor. 

Nastan omedelbart upp
tii.ckte vi en myrspov. Helt 
oradd klev den i vattenlinjen 
�h letade nagot matnyttigt. 

Frdtande g_aser 
I sluttningen upp mot kag

lan svajade elefantgriiset i 
till en borjan ganska ta.ta och 
hoga stand. Ju hogre upp vi 
kom desto glesare stod de och 
lagre viixte de. Mot det nas
tan becksvarta underlaget 
tecknade sig allt gront myc
ket tydligt och hade ett orm
bunksstand lyckats sla rot 
skulle det vara en lika adel 
syn som en planta av guckus
ko i Sverige. Liingst upp mot 
toppen bade bambun lyckats 
fa fotfiiste. 

Hela nakna Anak Kraka
tau var djupt farad av erode
rande lava som blev allt be
sviirligare och allt hetare ju 
hogre vi kom. Under flasiga 
raster beundrade vi insekts
jagande svalor och ryttlande 
falkar. Till de ornitologiska 
noteringama horde en 
kungsgam och en fiskorn. 

Vi vann! Pa toppen av 
Anak Krakatau bade vi en 
vidunderlig utsikt over en 
geologisk viirld som fortfa
rande kan vantas explodera. 

Vi hade en niistan skram
mande vy ner i en vulkankra
ter diir svaveloset erinrade 

om helvetet i underjordei: 
Vi drojde oss kvar sa langi 

som mojligt i den spannand! 
miljon men blev ocksa pa 
minda om att det inte va 
helt ofarligt. Pilgrimsfalke 
bade just slagit en papegQ 
liknande fruk.tduva, vru 
blick fortfarande var glansi 
niir vi hittade henne. Snabl 
jagaren bade blivit stord oc 
la.moat bytet at oss for fot< 
grafering. 

Var japanska kollega SOI 

sokte annorlunda vinklinga 
till sin skildring glomde a1 
gaserna ur jorden inre int 
var halsosamma for forfinad 
kameralinse� Pa mindre iiJ 
en minut var linsytan fo 
evigt forstord. Skorna son 
derbranda. Med blasor unde 
fotterna skyndade han ne 
mot siikerheten. 

Sommargylling 
Det kommer att droja nag 

ra hundra ar innan »Kraka 
taus Barn» blir fullvuxet ocl 
far en gronskande kostym a, 
samma mattnad som omgiv 
ningens »gamla� oar. Hon a 
allt for los i grunden, har int. 
formatt skaffa sig nagot hu 
mustii.cke och klarar iinnt 
inte att konservera det vat 
ten som monsunen bjuder 
Men vissa arter ur den bota 
Di.ska viirlden och ur faunru 
bar en enastaende formag� 
att ta.la aven den grymmastt 
natur, och seghet lonar sig 

Vi tog oss ner till foten a, 
vulkanen igen och mottes a, 
en sommargylling i trad 
dungen som satte igang at; 
sjunga for full hals. Det var 
sanning ett ovantat valkom 
nande pa den hiir i sviirta, a, 
torka och hetta drabbade on. 

Var van professorn i ento, 
mologi, John Novak, gladdE 
sig over resultatet: femton in
sektsarter varav nio flugoi 
hade han fangat. 

Efter middagen ombord be, 
riittade geologen, Dr Ted 
Walker, vad som tilldrog si� 
darinne under krater och la• 
vamassor med sadan sakkun• 
skap att man fick for sig atf 
ban intervjuat Hin HalE 
sjalv Den storyn far vi beriit 
ta en annan gang. D 

I kommande nummer fortsat
ter Sven och Bjorn Gillsate, 
att bercitta om sin sydliga res<J 
med strandhugg pa ensligG 
oar. 
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