
 
 
”Drabbad av polarbacillen – en resa till Falklandsöarna, Sydgeorgien 
och Antarktis” 
 

Polarbacillen betyder att man ständigt längtar tillbaka till dessa vilda, karga, kalla 
platser. Det är en fascinerande natur och inte likt något annat. Vi företog resan i 
november då det är försommar i de södra polartrakterna, temperaturen var + - 5 gr 
och solen stod rakt i norr klockan 12 på dagen. 

 
 
Resan gick via Buenos Aires till Puerto Madryn i södra Argentina där vi gick ombord 
på fartyget ”Hebridean Sky” som de närmaste 19 dygnen skulle bli vår fasta punkt. 
Resrutten gick via Falklandaöarna, Sydgeorgien och till norra Antarktis. 
 
Falklandsöarna tillhör idag ”Storbritanniens utomeuropeiska territorier” och har så 
förblivit efter Falklandskriget 1982 där 255 britter och 649 argentinare stupade. Här 
var allt mycket brittiskt – vänstertrafik, nästan bara engelska bilar, pund som valuta. 
 
Vårt egentliga mål med resan var Sydgeorgien, ansedd som en av världens vackraste 
ögrupper.  Här besökte vi den enda ”tätorten” på ön, Grytviken, med en befolkning 
på två personer. Den nedlagda valfångststationen fanns bevarad som ett rostigt 
minne över en svunnen tid. Här ligger även polarfararen Sir Ernest Shackleton 
begravd, känd framför allt för sina försök att korsa den Antarktiska kontinenten.  
  
Och så pingvinerna, dessa fantastiska varelser, var av kungs pingvinen var den mest 
fascinerande. Den häckar i hundratusentals par här på Sydgeorgien. Pingvinerna kan 



ju inte flyga men är skickliga simmare, de kan dyka flera hundra meter djupt och kan 
vara under vattnet i 10-15 minuter.  Pingvinerna har inga naturliga fiender på land, 
därav det stora antalet.  Mitt bland pingvinerna vältrade sig elefantsälar och 
pälssälar, helt orädda för människor. 
 

 
 
Antarktis är jordens sjunde kontinent, 1,5 ggr så stor som Australien. 98 % av ytan är 
täckt av is och här är jordens lägsta temperatur uppmätt, -89 gr.  Glaciärer ”kalvar” 
och bildar isberg som sedan rör sig med strömmarna. Ett jättelikt isberg bröts loss år 
2019, stort som halva Gotland. Endast 1/10 är ovanför vattenytan, 9/10 är under 
vattenytan. 
 
I början av 1900-talet pågick en tävling om att komma först till Sydpolen. De båda 
kombattanterna var engelsmannen Robert Scott och norrmanen Roald Amundsen. 
Den sistnämnde vann kampen bara 5 veckor före Robert Scott.   
 
Efter en relativt lugn tur över Drake´s passage och genom den vackra Beaglekanalen 
avslutades resan i Ushuaia, världens sydligaste stad. 
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