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fir norr111iinnen giirna behilla 

En ensam kapduva och ett isberg bildar effektfull kontrast till de dystra 
och ogastvanliga stranderna paBouvet-on, som ar nagot sa markvardigt 

som en norsk nationalpark i Sydatlanten. Den unnar vi dem garna, 
menar Sven och Bjorn Gillsater. Pa sin stormiga resa bland de ensliga 

oarna i farvattnen norr om Antarktis nar de sin sista anhalt har pa 
Bouvet-on, den mest isolerade av dem alla. 

D Jordens miiktigaste bergs
kedja finns undE!r Atlantens 
yta. Som ett 14 000 kilometer 
langt amfibiskt sjoodjur ring
lar den sig mitt emellan kon
tinenterna. 

Har och var sticker odjuret 
upp sina ryggknolar ovanfor 
vagskvalpet: Azorerna, St 
Helena, Tristan da Cunha. 
Om Island utgor huvudet sA 
spyr det ofta eld ur sitt gap. 
Dess yttersta stjiirtfjiill, ovan 
havsytan, heter Bouvet-on 
med ett lage sa isolerat att 
den kallas »viirldens ensli
gaste plats». 

PA globen hittar man on pa 
54°26' sydlig latitud 
3°24' ostlig longitud. Den 
ser ut som ett knappnalshu
vud. Ar omkring 50 kvadrat
kilometer stor med en langs
ta sida av nio kilometer. Nar
maste granne ar Dronning 
Mauds land, en istackt man
tel pa Antarktis. Dit iir det 
1 700 kilometer i sydlig kurs. 
Mot norr finner man Goda 
Hoppsudderrpa 2 600 kilome
ters avstand. 

Sokte A 'ustralien 
On bar fatt sitt namn efter 

den franske aventyraren och 
siofararen Jean Baptiste 

Charle!! de Lozier Bouvet. 
Egentligen var han pa jakt 
efter det okanda Australien, 
da han pa nyarsdagen 1739 
siktade en dubbeltoppad 
bergig udde. Mell�n packis, 
dimbankar och isberg trodde 
han sig natt sitt utsatta mal. 
Udden fick namnet Omska
relseudden. 

Sedan drojde det 160 i\r 
innan denna udde atersags 
av sjofarare! De som under 
mellantiden letade efter den 
menade att Bou�et fabulerat. 
Omskiirelseuddens upptac
kare togs aldrig riktigt pa 
allvar! 

Varldens genom historien 
kanske skickligaste sjoman 
och upptacksresande, James 
Cook, sokte forgiives efter on 
i borjan av sin andra viirlds
omsegling 1772-75. Han 

sokte med sina skepp ,. Reso
lution» och »Adventure» i 
ovader, sno och dimma, men 
den mystiska on visade sig 
aldrig. Ombord fanns ocksa 
en svensk, Linne-larjungen 
Anders Sparrman, som biolo
gen ombord hade letat upp i 
Kapstaden. 

Svarta kurvor 
Vi var alltsa inte de forsta 

svenska sjobussarna, som 
spanade efter tecken pa detta 
flarn i den upprorda oceanen. 

Pa bryggan hade vi just 
mottagit en telefotosand va
derkarta fran den sovjetiska 
forskningsstationen Vostok i 
narheten av Sydpolen. Den 
var svart, hara svarta dystra 
kurvor. Lagtryck virvlade 
fram i var kurs. Kartan 
stamde val med synen utan
for bryggan, det var hara att 
konstatera. 

MIS Lindblad Explorer 
gick, nej rullade fram, i styr
fart. Hennes kurs var instru
mentbestamd och hon kunde 
inget gora at de hiiftiga 
sjoarna, eller de jattelika dy
ningarna, som i small pa 
S)nall krossades mot skrovet. 

Vi hade massor av over
skoljda plataisberg i var Vand 



Forts 

Snopna pingviner, 
livsfarliga flickor 
och norska stenar 
kurs. Bade stora och sma, 
rundslitna isberg som spo
lades glansiga. Pa en del av 
dem fanns pingv'inkolonier 
och vi undrade hur de lycka
des ha.Ha sig kvar pa glans
isen. De stod packade som 
sma gratispassagerare och 
monstrade oss lugnt. 

Herre pa tap pan 
-Norg_e!

Det var de foretagsamma 
norrmiinnen som var fcirst pa 
plats pa Bouvet-on i modern 
tid. I december 1927 hittade 
en norsk expedition, utsand 
av valkungen Lars Christen
sen fran Sandefjord, hit. De 
hade tur med viidret och gick 
i land pa Cap N orvegia. 

Annekteringen kom sedan 
att galla hela on - i den 
norske kungens namn. Norr
mannen ansag on viktig for 
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valfangsten, som de vid den 
har tiden hade sa gott som 
varldsmonopol pa. 

Aret darpa forklarades 
Bouvet-on for norskt lydland 
och den norska flaggan 
smallde i stormen. Men den 
forradsbod som placerats, och 
stadigt forankrats, i klippor
na blaste ut i oceanen. 

Nasta norska expedition 
kom och upprattade en me
teorologisk station. De hann 
val knappast utom synhall 
for on, forran ocksa stationen 
stack till sjoss. 

Men norrmiin ger sig inte 
sa latt. De utforskade on och 
vagrade lamna den ifran sig. 
I dag ar den nationalpark. 

K;anske ar det har dags att 
deklarera. att jag inte kanner 
nagon avund mot norrman
nen. 

Imperialisterna pa andra 

sidan Kolen ma garna fa be
halla sina kolonier, tackta av 
tjock is, blaskimrande is 
samt svarta lavahogar efter 
vulkanutbrott under glacia
rerna! 

Det enda som inte ar is, ar 
satelliton Lars�ja dar det bor 
sjoelefanter och leopardsalar. 
Och sa forstas de tva livsfar
liga skaren Stora Kari, tre 
meter over havet, och Lilla 
Kari, en meter och atta deci
meter over havet. De bada 
damerna omger sig med vita 
kjolar av frasande skum fran 
krossade sjoar. 

Ror hara inte vid de tva 
flickorna, det ar livsfarligt. 
Rena sjalvmordet! Jag vet 
vad jag talar om. 

N orska stenar 
Vi hade sma utsikter att i 

nagot storre antal komma 
iland. Dartill var sjohavning
en alltfcir avskrackande. Men 
tva gummibatar hittade en 
mindre livsfarlig passage, 
och tre erfarna hopp-iland
Kallar klarade av att fa ba
tarna upp pa en stenstrand 
dit havet, just da, inte nadde. 

Snabbt plockade de ihop en 

Pa de nedslipade isbergen 
stod grupper av ringping
viner, papassade av havets 
rovdjur, leopardsalen i for
grunden. 

Vad forvanade pingvi
nerna matte bli den dag da 
deras isberg smalt ner och 
bara forsvinner under fot
terna pa dem . . .

torva mossa, lite lava och ett 
enda, fyra cm hogt, gras. Med 
den fangsten foljde ocksa de 
enda djur som uthardar i ett 
sadant klimat: kvalster i tu
sental och ett par exemplar 
av ett annat primitivt djur: 
hoppfotingar. 

Plastpasarna med det var
defulla norska innehallet 
remmades fast vid utombor
darens styrspak. Sa aven pa.
sen med sma, rundslipade 
gra stenar - inga adelstenar 
- men val norska stenar.

De stenarna haller jag fort
farande pa, att i mindre por
tioner, distribuera till alla 
mina vanner fran Oslo till 
Kirkenes. De ska veta att de 
har en a.de! koloni langt diir
nere i Sodra'ishavet! □
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