


Pa den norska bion i Grytviken vevas inte langre 
karleksfilmer for hemlangtande valfangare. 9ch kyr
kan star ode, med spar efter den sista julottan. Denna 
spokstad pa Sydgeorgien, som paminner om den 
norska valindustrins storhetstid kring Antarktis, 
ar veckans e�appmal pa Expedition Gills·· 

Pingvinerna 
tariver 
efter norrllliinnen 
Vraket av ett valfangstfartyg forsvinner sakta ner i det iskalla vattnet i Grytvi
kens overgivna hamn. De enda askadarna till finalen kommer att vara sjoele
fanter och kungspingviner - de riitta iigarna till bade land och hav i denna ky
liga del av viirlden.

TEXT OCH FOTO: SVEN OCH BJORN GILLSATER Viind! 

15 



Forts 
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SpilononUlllelll 
Over valfingarnas 

storhetsticl 
□ Natten i havet mellan
Syd-Sandwichoarna och Syd
Georgien var lindrigt sagt
knolig. MIS Lindblad Ex
plorer stangade sig fram un
der havningar upp mot stjar
norna. Dunkade ner i dyning
arna som om hon slagit sta
ven i havsbotten.

Och som hon rullade i sjo
arna. Det hade kvallen fore 
varit ko hos doktom for sjo
sjuk�piller och somntablet
ter. Anda ar jag saker pa att 
den ende som den natten tick 
en blund i ogonen var den 14-
arige Bjorn. Hans uppsyn var 
en av forvaning pa morgo
nen: - Har det blast i natt? 

Havets uppvisning under 
den kommande dagen var 
magnifik: Storm och lang, SU· 

gande, hog dyning. Kyliga 
molnformationer mot en bla
flackig himmel. Sol som 
stankte stralglans och glitter 
at stora sjok av ode hav. 

Det var ur det havet mel
lan 54:e och 55:e sydliga 
breddgraden som den 15 mil 
langa on Syd-Georgien sakta 
reste sig med bland vita bergs
toppar anda till 2 555 m hojd. 
Fran fjallens branta sidor 
rann fantastiska glaciarer i 
vitt och isblatt anda ner till 
havsstranden. 

Syd-Georgien sag forst inte 
inbjudande ut. Men blev det. 
I nastan kavlugnt vatten 
gled vart orangefargade far
tyg in genom en grann afton
fjord, som jag kan tanka mig 
tick norska valfangarogon att 
taras. Innan ha.ten nadde kaj 
avtecknade sig en djarv hopp
backe i gratra mot den svarta 
klippiga bakgrunden. 

Och staden.dar vi for forsta 
gangen pa over 40 dygn for
tojde vid kaj bar fortfarande 
namnet Grytviken. 

Ingen hamnkapten tog 
emot oss. Hela »byen» lag dod 
och stilla i rost och rota. 

Atertag_et revir 
Det var en spokstad i de 

norska fargerna vi angjort. 
De spar av norsk storhetstid i 
Sub-Antarktis som fanns 
kvar var forutom byggnader 
och verkstader de tusentals 
skriande storrattor som ki
lade fram over tampar och 
wirar. 

Men uppenbart var att de 
ratta agarna holl pa att 
aterta sitt revir. Overallt for
made valgodda monster till 
sjoelefanter harem. Biologer
na beriiknar att Syd-Georgi
en aterigen hyser den storsta 
anhopningen av ·sjoelefanter 

Narmast th.: Sir Ernest Shackleton -· en av de stora bragder
nas miin - dog under utfiirden mot sin•fjiirde Antarktisexpedi
tion ar 1922 och

_ vilar nu pa kyrkogarden i G7tviken.

Bilden i mitten: Harpunen star som monument over Norges 
och alla andra valnationers huggsexor i vattnen runt Antark
tis. De som senast liimnade Grytviken var japanerna. 

pa sodra halvklotet: ca 
300 000-400 000 exemplar. 
Ingen jagar langre ner dem i 
valkokeriets spackgrytor. 

Nar den svenska Antark
tis-expeditionen 1901-03 
under Otto -Nordenskiolds 
ledning mirakulost nog hade 
riiddats av ett argentinskt 
undsattningsfartyg beslot 
den skicklige, norske kapte
nen C A Larsen, vars fartyg 
»Antarctic» hade skruvats
ner i isarna, att i fortsiitt
ningen agna sig at va.lfangst. 
Han bade sett sa mycket val i 
Weddelhav�t att han med ar
gentinsk uppbackning tankte 
atervanda f"or att fanga dem. 

Under nedresan gjorde han 
ett uppehall pa Syd-Georgien 
och kom inte langre. Den 
skicklige och driftige norr
mannen anlade den 16 no
vember 1904 Grytviken, vars 
fjord da var packad av bla
sande knolvalar anda ut till 
mynningen. 

Guld med f7iinskniv 
Ryktet spred sig over varl

den och redan sju ar senare 
farms ytterligare sex landba
serade valkokerier pa den 
stormiga och dimmiga on. 

Fram till 1925 var Larsen 
mycket framgangsrik me·n 
under niista femarsperiod 
andrades fangst- och behand
lingsmetoderna fran landba
serad drift till flytande mo
derfartyg uppvaktade av 
mindre valfangstbatar. 

Norrmiinnen skordade 
guld med sina flansknivar 

som skar genom valspacket. 
Grytviken blomstrade och 
sysselsatte per kontrakt om
kring 500 miinniskor fran di
rektor - i villa i gront och 
vitt sa langt fran oljekokeriet 
som den olandiga terrangen 
medgav - via forman, ingen
jorer, smeder, flansare och 
kokare ned till grovarbetare, 
stewards och kockar. 

Efter jobbet pa varvet eller 
den flytande dockan eller i 
angpannecentralen eller pa 
den valdiga trabryggan, dar 
alla valarna vinschades upp, 
skoljde man av sig fett och 
blod och travade iviig till 
Kino Grytviken dar biograf
maskinisten vevade en repig 



upplaga av » Eli Sjursdottir» 
for transjuka norrman fran 
valiangarstaden nummer ett: 
Sandefjord. 

Gamla roster berattade i 
telefon sedan vi kom hem 
fran var resa om liv och rorel
se i Grytviken. Om trangsel i 
kyrkan: finnar, norrman, ir
landare, svenskar Om sjo
bussar, harpunerare, rabar
kade kaptener, flansare och 
varvsjobbare. Om slagsmal, 
lappsjuka och fylla . . Om 
lungsot och benrota Om 
grova pengar att tjana - om 
pokerorgier och angerfulla 
besok hos prasten 

Att det var mycket lonsamt 
att slita i kold, snoyra och 

isolering visar bland annat 
fangststatistiken: 1930-31 
fangades annu 42 000 valar 
representerande 2 1/2 miljo
ner ton. Sedan steg prisema 
allteftersom fangstema 
sjonk: 1968-69 landades 
12 000 valar motsvarande 0,3 
miljoner ton. 

Ljusen slocknar 
Nu finns inga valar att 

f°anga. Nu finns inte ens en 
vaktmastare kvar i Grytvi
ken. Nu finns hara sjunkna 
valfangstfartyg vid den hop
fallna kajen. Vraken reser 
sig som spoken mot den 'en
samma nejden. 

Nu lyser midnattssolen 

over »byen» dar losslitna tak
platar med vindens komp 
spelar en spoksonat for en 
undrande Bjorn ur en genera
tion, som knappast fattar hur 
vi kunnat misshushalla med 
naturtillgangama pa sadant 
satt att valama tagit slut. 

I vikens vatten glittrar 
bleka ljus fran den langre ut i 
viken liggande brittiska 
forskningsstationen, dar man 
sedan nagra ar forsoker for- . 
vandla valfodan krill, lysra
kor om ca 4 cm, till man
niskofocla at en hungrande 
varld. A ven de ljusen skall 
strax slockna for gott. Brit
tema har inte rad med den 
stationen langre D 

Ovan: For mindre iin 50 ar 
sedan steg angorna kring val
stationerna upp mot glaciii
rerna, kiittingarna rassl.ade 
och kyrkklockorna ringde . . .

Nu har alla valarna dott och 
tystnad rader i Grytviken. En
dast rattorna skriar av hung
er . .

Nedan: Kyrkan byggdes 
1913 och den sista julottan 
holls siikert for bara tiotalet 
ar sedan. Pa biinken lag 
psalmboken, Penguin Songs, 
uppslagen pa Stilla Natt. Pa 
organistens notstiill stod 
Adams julsang. Julgranen 
hade fortf arande ett tiotal 
barr viil konserverade. 
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