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fullt 
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et var pi\ Heard
on i Mc Donald
gruppen vi kom 

1

l
att fundera over 
fenomenet med 
alla de har 
oarna. Det var 

diir vi fann fem halvvuxna 
sjoelefantvalpar med riktigt 
god trivselvikt. Och allesam
mans i trivselstiimning. De 
li\g och slappade pa ett 
mossmjukt, gront underlag 
och bade inget att invanda 
mot var entre. Med storsta 
siikerhet bade de aldrig tidi
gare sett miinskliga varelser. 

Ni\gon bliingde pa oss. En 
av dem kliade sig med hoger
labbens naglar. Den som 
viinde iindan mot oss borjade 
plotsligt klappa med stjart
fenorna, som om han appli\
derade var ankomst. Det var 
dock den som hojde pa huvu
det, vande och vred pa det och 
stirrade ea godmodigt pa 
Bjorn, forsokte fanga in 
Bjorns blick med sammets
svarta ogon, som fick oss att 
bli kvar i giingets niirhet. 

Den valpen fiiste sig vid 
Bjorn. Ja, han tilliit till slut 
att den bla vanten strok ho
nom · over ryggen. Grabben 
krop narmare och narmare. 
Kontakt! V alpen tryckte till 
slut sin mustaschprydda nos 
in mot Bjorns arm som om 
han ville tala om att han 
gillade honom. 

- Hur kommer det sig att
det finns en si\'n hiir o allde
les for sig sjalv och sa fruk. 
tansvart langt bort i havet? 
Hur har den har on uppstatt? 
Varfor sticker de Mr oarna vi 
varit pa - och ska till - upp 
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En och annan solstrale strilade fram mellan snobyarna, nar vi nadde fram till Indiska Oceanen� 
sydligaste 6, Heard Island i Mc Donaldgruppen. Ni:ir vi med gummibdtar lyckats landstiga 
studsade ndlvassa hagel mot de ruvande pingvinernas ti:ita fjaderdri:ikt. 

Om vinden mojnat och dy
ningen i:ir tang kan man se 
stim av fiygfisk segla mellan 
dyningskammarna. De i:ir dd 
utsatta for attacker av bland 
annat olika arter albatross. 
En del seglar in over relingen 
och landar pd fartygets di:ick. 

V andringsalbatrossens 
spannuidd haller sig mellan 3 
och 31/2 meter. Den statliga 
fageln cir alltsa. en av jordens 
storsta fiygande fdglar. Dygn 
efter dygn gled den pa ni:istan 
ororliga uingar kring uart far
tyg. 

Under 11 260 sjomils fi:ird korsades var kurs ofta av underbart 
uackert formade och fargsatta isberg pa dodlig seglats mot 
norr, mot uarmare uatten. Den ldnga dagens ljus tar pd isen, 
vinden slipar den och havet spolar dess ursprungligen vassa 
kanter. 

Av pinguinui:irldens 17 arter 
i:ir det klipphopparna som i:ir 
de mest clown-lika. De kallas 
ocksa. pinguinernas pajasfi
gurer. De forf1,yttar sig i jam
fotahopp med fiaddrande 
duntofsar over ogonen. 

De si:illsynta riit-ualsdelfiner
na gjorde en uppvisning intill 
vart fartyg. Det gau valfo'rs
karna ombord tillfiille till 
unika studier. 
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