






Forts 



Kerguelen: 

Vattenfallet 
viinde uppilt! 
D Under var odysse over 
oceanerna, fran Javasjon till 
Drake Passage, var vi om
bord pa ett fartyg som inte 
foll undan �ller drejade bi 
utan stangade sig fram mot 
vindar, strommar och ova
derscentra. Vagorna hogg in 
pa oss som om de haft hul
lingar Dyningarna vrakte 
sig over hela var 2 500-ton
nare som riste och tjot men 
skruvade sig igenom. 

'Pa toppen av ett barome
terstand lyckades vi na fram 
till Kerguelens skargard, 
som pa avstand sag ut att 
vara slakt med Lofotens yt
tersta oar. Har fanns sno
holjda bergstoppar cirka 
2 000 meter over havet, men 
inte skymten av ett trad och 
knappast en buske. Byggna
derna pa den nakna, gra och 
mossgrona bergssl uttningen 
var i aluminium och forank
rade med grova stalwires. 

Ur husen vallde ett 60-tal 
man, professorer och dokto
rer, studenter i varnplikts
alder och underhallspersonal 
pa forskningsstationen Port
Aux-Fran�aise. Alla skynda
de ner mot kajanlaggningen 
och vi togs emot med franskt 
temperament. 

Da mis Lindblad Explorer 
senare stavade ut ur fjorden, 
som James Cook 1776 dopt 
till Christmas Harbour, ra
sade barometern ater ner mot 
hiiftigt ovader. 

I bukten mottes vi av sa 
fruktansvarda stormbyar att 
fartygets vindindikator blas
te sonder. Vattenmassorna, 
som vinden rev loss, lyfte och 
flog genom luften - genom 
riggen och over fartyget. Vat
tenfallen fran de lodrata, 
svarta bergsidorna, vande, 
innan vattnet natt havsytan! 
Vi sag vattenfall likt vita slo
jor dansa uppat, over fjallvag
garna och fortsatta upp mot 
himlen! 

Det var en fantastisk syn 
med fem vattenfall som van
de nagot femtiotal meter 
ovanfor ha vsytan och likt 
vita kvastar, mot svart bak
grund, dansade uppfor bran
terna. Over bergskammen, 
pa styrbordssidan, vrakte sig 
tjocka snobyar ut over buk
ten. 

Vi uppfattade sceneriet, i 
trygghet innanfor relingen, 
som ett naturfenomen av sal
lan skadat slag. Efter ett par 
turer, fram och tillbaka i fjor
den, beslot kapten Hasse 
Nilsson fran Graso i Rosla
gen, att vi sett nog och foto
graferat tillrackligt. Det var 
hog tid att lamna skrackha
let Christmas Harbour 

Ur viken hade vi sallskap 
av svarta albatrosser Fag
larna nadde i stormbyarna en 
svindlande hastighet med 
ororliga vingar. Naturen 
hade bjudit pa en nastan 
ofattbar overraskning. D 

Stora bilden: vindhastigheter pa uppat 125 kmltim tvingade 
vattenfallen att vanda uppat langs Kerguelens karga branter 
Lilla bilden. Ett 60-tal personer arbetar pa den franska 
forskningsstationen pa Kerguelen, med vaderobservationer och 
satellitspaning, · har {inns havsbiologer och ornirologer, och 
formodligen ocksa militarer 
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