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'n Oog 

Jn die bevrore Suid .. 
poolgebied sit Suid
Afrikaanse weer
kundiges, saam met 
die van talle ander 
lande, die weer en 
dophou. Dit is van 
hulle dat ons van 
ons weervoorspel
lings afhanklik is. 
Watter werk hulle 
daar doen, hoe hulle 
in die ys leef en hoe 
die wereld daar 
lyk, word vandees .. 
week in Foto-Beeld 
beskryf. Rian Pie
terse, fotograaf 
van Die Beeld, het 
die foto's geneem 
toe hy onlangs saam 
met die navorsing· 
skip RSA na die ge· 
hied is om die span 
daar te gaan aflos. 

Die water spaf" oor die 
boeg van die RSA soos 
die kleln skippie deur die 
see ploeg na Sanae, die 
Suld-Atrlkaanse weerkun
dige basis In die Suidpool· 

gebied. 

DIE VOORBLAD 

Ole RSA 16 vasgemeer 
In die baal waar die 
basis se voorrade af-

gelaal Is. 

die ys • 1n 
..-~~~~___.,~--.-~~~~~-----, 



I\- • . 

4 Foto-Beeld, Bylee tot Die BMkl, I April 1987 

ANT ARKTIKA - vervolg 

DIT LYK MJ\J\R 
SOOS DIE KJ\ROO 

-

ANT ARKTIKA, die ysige, 
koue, wit, droe woes

tyngebied van 51 miljoen 
vierkante myl, omtrent elf 
keer groter as Suid-Afrika. 
is gemiddeld die hoogste, 
koudste en onherbergsaam
ste landstreek ter w~reld. 

Hoewel dit reeds in 1598 
vir die eerste keer op 
Wytfield se .kaart van die 
w~reld aangedui is, is dit 
maar die afgelope tien jaar 
dat die wetenskaplike w!reld 
iets meer van Antarktika 
begin agterkom het. 

Antarktika is di~ deel van 
die w~reld wat seker die 
meeste na die maan lyk en 
juis daarom toets die Ameri· 
kaners hul maanvoertuie in 
die droe valleie van 
McMurdo-sont. 

Mnr. D. C. Neetling, ko
ordinerende geoloog van 
Antarktiese navorsing van 
Geologiese Opname, bet in 
1964 twee maande lank 
saam met die Amerikaners 
oor Antarktika rondgevlieg 
en s~ die McMurdo-vaJleie 
lyk baie soos die Karoo in 
Beaufort - Wes se w~reld. 
Daar is selfs koppe wat soos 
die Drie Susters lyk. 

Die gemiddelde boogte 
van Antarktika bokant see
vlak is 7,000 vt., teenoor 
Asi~. Everest ingeslote, se 
4,000 vt. Die rots onder die 
yskap is gemiddeld van 
2,000 tot 3,000 vt. bokant 
seevlak. Die teorie bestaan 

dat dit eens bale hoer was, 
maar dat die gewig van die 
ys dit laat sak het. As die 
ys sou smelt. meen weten
skaplikes, sal die rotse weer 
styg. 

By die Suidpool, 10,000 vt. 
bokant seevlak, is die yskap 
meer as 9,000 vt. dik, en die 
rotse onder die ys maar 'n 
paar honderd voet bokant 
seevlak. 

Die maksimum - ysdikte 
van 14,500 vt. is by Mary 
Byrdland, en die gemiddelde 
ysdikte oor die vasteland 
met sy gemiddelde deursnee 
van 2,000 myl is tussen 
6,000 en 7,000 vt. 

Daar is bereken dat Ant
arktika minstens 90 persent 
van die w~reld se ys bet en 
dat hierdie ys 95 persent 
van die vasteland bedek. Die 
volume van die ys is sowat 
7 miljoen kubieke myl. As 
die ys sou smelt, sa1 die see
vlak oor die hele wereld met 
sowat 250 vt. styg. Hierdie 
yskap bet soveel water soos 
die wereld se riviere, mere 
en ondergrondse water 
saam - darem nie die see 
nie. Dit is soveel soos sestig 
jaar se reenval oor die hele 
wereld. 

As die ys dus sou smelt 
en die seevlak by Kaapstad 
styg met 250 vt., saJ net die 
boonste twee of drie ver
diepings van die Sanlam
gebou van byna 280 vt. bo
kant die water uitsteek. 

Die laagste temperatuur 
wat nog in Antarktika aan
geteken is, was 126 grade C 
benede vriespunt, hoewel die 
Russe onregstreek 'n lesing 
van minus 140 gekcy het. 

Die koudste temperatuur 
by die Suid-Afrikaanse basis 
Sanae was minus 50 grade 
C, maar in die somer styg 
dit tot 'n graad of drie bo
kant vriespunt. 

In die somer smelt baie 
van die ys en sneeu, en selfs 
by minus 15 grade C kan 'n 
mens warm genoeg aantrek 
om gemaklik buite te werk. 
Selfs by minus 40 grade kan 
buite gewerk word, mits die 
wind nie waai nie, maar in 
'n sterk wind is 'n tempera
tuur van minus 10 al onge
maklik koud. Die windsterk
te bepaal dus die werkver
moe en nie soseer die 
temperatuur nie. 

Die gemiddelde sneeuval 
van Antarktika is sowat 16 
cm. water, .maar by Sanae 
is dit so hoog soos 40 cm. 
omdat dit naby die see gelee 
is. 

In teenstelling met die 
skraal lewe op Antarktika, 
wat bestaan uit vo8ls en see
diere om die kus en sowat 
300 soorte mosse en vyf sig
baar bloeiende plantesoorte, 
is die Antarktiese Oseaan 
besonder ryk aan plant- en 
dierelewe. Dit wissel van die 
kleinste organismes tot die 

reuse-blouvinwalvis wat die 
grootste soogdier van die 
wereld is. 

Baie min is nog bekend 
van die seelewe om die ys
vasteland, maar dit is be
kend dat die Atlantiese 
Konvergensie, waar die koue 
water van Antarktika en die 
warmer water van die Atlan
tiese, Stille en Indiese 
Oseaan bymek.aar kom, 'n 
baie belangrike rol speel in 
die verspreiding van plant
en dierelewe. 

Omdat die suidelike 
oseane so ryk is aan pro
teinevoedseJ, kan dit baie 
moontlik nog in die toekoms 
'n groot bron van kos vir 'n 
ondervoede mensdom word. 

Navorsing in Antarktika 
loon dat die vasteland 'n 
enorme ekonomjese poten· 
siaal het, nie net vir voedsel 
nie, maar ook omdat by 
geweldig ryk aan mlnerale 
is. 

Antarktika is een van die 
baie min dele van die w~reld 
waar minerale nog nie ont
gin is nie. Daar is baie steen· 
kool en dit word beskou as 
Antarktika se vernaamste 
natuurlike hulpbron, maar 
niemand weet nog presies 
waar dit alles is nie. 

Suid - Afrikaanse geoloe 
het ook spore van koper in 
die Ahlmann-berge gevind 
en ook aanduidings van 
baie ander minerale. (!] 
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A 
Die yafront op die PolarbJ6rn
bukta aoos dlt In 1962 gelyk het. 
Die kamera waarmee die foto ge
neem Is was so koud dat die 
alulter beswaarUk kon oop en toe. 

Heel llnka: So het die Sanae
baais in 1965 gelyk. Al wat bo· 
kant die sneeu ullsteek, It 
akoorstene en radlomaate. Die 
aneeuformaal• op die voorgrond 
word s&1trugl genoem en word 

deur die wind gevorm. 

Vy1 lede van vanjaar ae ektpe
disle op soek na 'n aflaalplek 
vlr dle RSA. Hulle toet. eers of 
die ys sterk genoeg ls om die 
~ swaar trekkers te dra. 

Kampopslaan op die ya. Op di• 
agtergrond staan die tent en 
voor ls dle hondeslee met 'n 
paar van die .,huskies" wat dlt 
trek. Die akl's waarmee die 
Sanae-m11nne oor die wag kom, 
T Is ook te slen. 

5 
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.A 
Hannes la Grange, Suld-Afrlka se 
baanbreker In Antarktika, In No· 
vember 1960 afgeneem toe hy 

leler van Sanae I wa1. 
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ANTARKTIKA - vervolg 

KOEK El\I TEE VIERUUR 
~ die man wat sonder 

moeite meer as 'n jaar 
se salaris wil spaar, is daar 
onfellbare raad. Al wat by 
moet doen, is om aan te 
slult by die Suld·Afrikaanse 
Antarktiese Navorsingspan. 
Pie res kom vanselt. Hy 
word vir sowat 'n jaar Ant
arktika toe gestuur en wan
neer by terugkom, wag 'n 
hele vyftien maande se sala
ds vir hom by die Departe
ment van Vervoer, wat die 
ekspedisies reel. 

In die tyd dat hy weg is, 
hoef by geen enkele sent te 
bestee nie - en hy kan ook 
nie. Sy kos en verblyf is 
gratis en selfs drank en 
sigarette word gratis ver
skaf. Die salarisskale is ook 
nou weer verhoog. Sy kon
traktydperk is vyftien maan
de. 

Van die einde van 1959 
af stuur Suid-Afrika elke 
jaar 'n navorsingspan na 
Antarktika. 

Deur die jare was 'n hele 

paar manne al meer as een 
keer op die ekspedisie. Hoe
wel dit harde werk is en 'n 
mens maar baie verJang, wil 
die meeste weer gaan help 
om die geheime van bierdie 
ontsaglike groot vasteland 
le help ontbloot. 

Een wat pas teruggekeer 
bet van 'n tweede skof In 
Antarktika, Henry Fulton, se 
hy sou maklik weer gegaan 
bet as sy kroos van ses dit 
nie so moeilik gemaak bet 
om so lank van die huls af 
weg te wees nie. Hy was 
saain toe die RSA op 27 
Desember 1962 vir die eers
te keer na Antarktika ver
trek bet en verlede jaar was 
hy die Sanae VII-span se 
senior diesel-werktuigkun
dige. 

Met mnr. Fulton se eerste 
skof in Antarkti.ka in 1963 
bet by gehelp om die hui
dige Sanae-basis op te rig. 
Voordat hulle destyds die 
basis verlaat bet, het die 
sneeu al tot by die geboue 

• 
I 

se dale gele, en nou is die 
basts al be<lek deur 'n laag 
sneeu en ys van 27 voel. 

Dit sat nietemin nog van
jaar en aanstaande jaar ge
bruik kan word voordat 'n 
nuwe basis opgerlg sat moet 
word. 

Mnr. Fulton se grootste 
verlange huis toe was nog 
elke keer net voordat die 
RSA omgedraai bet terug 
Kaapstad toe en dan weer 
as die huistoegaantyd nader 
kom. Tussenin aanvaar ' n 
man maar dat dit nie help 
om te verlang nie, dit maak 
die jaar net !anger. Maar as 
die vrou of een van die kin
ders verjaar of dit is die 
herdenking van die troudag, 
dan stoot die verlange maar 
op. 

Op die basis bet elke man 
daagliks sy roetine. Die dag 
begin gewoonlik met mid
dagete omstreeks eenuur en 
na ete is dit tyd vir werk. 
Vieruur word tee en koek 
bedien en dan werk elke 

man totdat sy dagtaak af· 
gehandel is. Dle span gaan 
slaap gewoonlfk so teen 
vieruur In die oggend. 

Die hoofmaaltyd ls altyd 
sop en 'n hoofgereg of 'n 
hoofgereg en nagereg. 

Elkeen kry 'n kookbeurt 
van vier dae. Behalwe kos
kook, .moet die kok ook 
brood en koek bak. Party 
kook goed , maar die ander 
kry dit net rt!g om die man
ne se mae vol le hou. Die 
span ondergaan darem 'n 
kookkursus voor sy vertrek. 
Hulle word geleer om te 
kook, koek en brood te bait, 
vleisrolletjies en pasteitjies 
te maak en om blikkieskos 
smaaklik voor te berei. 

Mnr. Fulton s~ die lek· 
kerste koeksisters wat by 
nog geproe het, het hy in 
Antarktika ge!et. Hy wil nou 
nje Suid-Afrika se vroue te 
na kom nie, maar Sanae se 
manne bak koeksis ters soos 
geen vrou kan nJe . 
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Sommlge van ons swart
en-wlt foto's is goed
gunstlglik geleen deur 
die Oepartement van 
Vervoer en die afdeling 

Geologlese Opname. 

Elke span neem sowat 
duisend pond vars vleis soos 
boerewors, skaap- en bees
vleis en hoender en kalkoen 
saam, en dan ook nog 'n 
hele klomp blikkiesvleis. 
Vars groente en vrugte word 
ook saamgeneem, maar som
mige van die groente smaak 
nie lekker as d.it ontvries 
word nie. 

Mnr. Fulton s! by het die 
meeste na vars tamaties 
verlang. 

Benewens die kookbeurt 
kry elke man ook nog 'n 
.,skiewie" -beurt. Hy is dan 
die basis se bediende vir die 
dag· en moet onder meer 
sorg dat die vloere geskrop 
word, skottelgoed gewas 
word en dat alles mooi skoon 
is. Maar sy belangrikste taak 
is om te sorg dat daar ge
noeg sneeu in die sneeu
smelter is. Die sneeusmelter 
is die basis se waterbron. 
As hy genoeg sneeu in die 

Die voltoolde Suld-Afrlkaenee baele wat In 1962 deur Sanae Ill 
opgerlg ie. Die foto toon die geboue en sommige van die bou

materlaal wat oorgeeklet het 

1 

Een van die moolete yeberge wat 
op die jongste vaart van die 
RSA ge1ien le. Dit waa op die 
terugreie, net meer •• duieend 

myl van Kaap•tad af. 

Mnr. H. S. van der Walt, Ad)unk
sekretaria van Vervoer, wat van 
die begin van Suld-Afrika se na
vorslng In Anlarktlka bale nou 
verbonde I• met die or9anl1aele 

van dJe hele ondernemlng. 

T 
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ANTARKTIKA - vervolg 

APPEL 11\1 DIE T J\BJ\K 
sneeusmelter gooi, kan die 
.. skiewie'' ook bad en sy 
idere was. Vir die wasgoed 
is daar 'n wasmasjien en 
spindroer en die badkamer 
het lopende warm en koue 
water - nes tuis. 

In Antarktika is clke man 
se verjaardag 'n groot ge
beurtenis. Dan word kal
koen gebraai, koek gebak en 
presente uitgedeel. Sommige 
van die presente word voor
af in Suid-Afrika gekoop 
en ander word op die basis 
seJf gemaak. Mnr. Fulton 
het bv. op sy verjaardag 'n 
tabakhouer van sy vrou ge
luy wat sy vir een van die 
ander manne gegee het om 
saam te bring en te bere tot 
die verjaardag. 

Voordat die span uit 
Kaapstad vertrek, kies eJke 
lid die s1garette en drank 
wat hy wil he. Mense wat 
al daar was, se in Antarktika 
verloor drank sy smaak. 
Da'hr word gedrink om vloei
stof in te kry en nie as 
sosiale gewoonte soos in die 
beskawing nie. Daarom is 
bier verreweg die gewildste 
drank. In die koue vries dit 
natuurllk en dit word in 
kookwater gegooi om te ont
vries, want bier wat stadig 
ontvries, verloor sy smaak. 

As daar harde werk soos 
pik- en graafwerk gedoen 
word, drink die manne ge
woonlik baie bier. 

Mense wat tuis gewoond 

is om gereeld 'n dop te 
drink, Jeer die gewoonte na 
'n paar maande in Antark
tika heeltemaJ af. Om seker 
te maak dat die drank die 
hele jaar hou, word dit in 
weeklikse rantsoene verdeel. 

In Antarktika verkies die 
manne ook meer pyp as 
sigarette. Buite smaak siga
rette nie lekker nie, en die 
tabak droog so uit dat die 
tabak soms heeltemal uit 
die papier loop as die sigaret 
regop gehou word. 

Pyptabak word in digte 
houers bewaar. Soms word 
'n stukkie appel ingesit om 
dit klam te hou. 

Die basis is volkome self
onderhoudend. Elke span be-

stet voorrade en onderdele 
vir die volgende span en die 
nuwe span kan dan toe
voegings doen as hy dink 
dit is nodig. 

Die belangrikste taak van 
die twee werktuigkundiges 
in elke span is om te sorg 
vir die kragverskaffing, 
want geweldig baie van die 
werk op die basis is van 
elektrisiteit afhanklik, waar
van die Jigte van die be
langrikste is. In die basis 
onder die dik Jaag sneeu 
kom geen dagJig nie en in 
die winter is dit vir twee 
maande pikdonker buite. 

Dan moet die werktuig
kundiges al die masjinerie 
en ander toerusting soos 

trekkers, stoof, wasmasjien, 
verwarmers en lugreelaars 
in stand hou en ook sorg 
vir die inslandhouding en 
herstel van die geboue. 

In die basis Is drie krag
opwekkers wat elk eJeklrisi
teit aan ses huise kan gee. 
Twee van hierdie opwekkers 
kan tegelyk loop, afhangen
de van die verbruik van 
elektrisiteit en die ander een 
word vir noodgevalJe gehou. 
Gewoonlik loop net een, 
maar as toerusting soos 
sweisapparate gebruik word, 
is twee nodig. 

Jn die woonkamer is 'n 
verwarmer van 3,000 watt 
en in die slaapkamers outo
matiese dieselverwarmers. 
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rn die slaapvertrekke is 
die tcmperatuur gewoonlik 
tusscn 8 en 14 grade C, 
ongeag hoe koud dit buite 
is, maar in die tegniesc af
deling. waar die wetenskap
liken werk. is dit vanwee 
apparate wat daar loop, ge
woonlik tussen 14 en 17 
grade. Die verwarmers dien 
ook tegelyk as lugreelaar;;. 

Omdat die basis binne ver
warm word. smelt die ys 
buite om die geboue sc 
mure. Sommige van die 
kamers begin dan lek. Die 
kamer wat die meeste lek, 
word Waterval-Bo genoem. 
Die geboue neig om na die 
weste in die ys weg te sak 
en die kamer wat die laag
ste le, word Waterval-Onder 
genoem. 

Daar is nog nie met seker
heid vasgestel wat hierdie 
insinking veroorsaak nie. 
Dis moontlik die wind, die 
normale kruip van die sneeu 
of 'n samestelling van 'n 
hele paar faktore. 

Teen WatervaJ-Bo se ven
sters het die manne vissies 
geteken wat lyk of hulle 
buite in die water swem. 

In die koue word geweldig 
baie gesukkel om die ma
sjiene aan die loop te kry. 
Dit het al gebeur dat 'n 
steeks masjien eers nA 
twaalf uur se gesukkel aan 
die gang gekry word. Die 
geringste foutjie word deur 
die koue vererger en dit 
bemoeilik die aanskakeling. 
Om van 'o halfuur tot 'n 
uur te sukkel, is niks buiten
gewoon nie. 

As dit baie koud is, word 
'n blaaslamo eers in die 
basis of ander beskutte plek 
opgesteek en dao in 'n blik 
na die steeks masjien gedra. 
Dan word die vergasser vol 
eter gegooi en brandstof
pype, verdelerpyp en blok 
verhit totdat die ys en sneeu 
begin smelt. Soms is dit so 
koud dat die oliepomp ook 
warm gemaak moet word. 

Dit word soms so koud 
dat die blaaslamp doodgaan. 
Dan moet 'n tweede blaas
Jamp gebruik word en die 
twee blaaslampe word om 
die beurt met die andcr ecn 
warm gebou. 

Soms is dit ook nodig om 
tot 50 persent petrol by die 
olie te voeg om die viskosi
teit genocg tc vcrlaag dat 
die aaositters kan draai. Die 
koue laat die olie baie dik 
word 

By 18 grade C benede 
vriespunt kristalliseer die 
waks in dieselolie, en by 
22 grade benede vrlespunt is 
dit so d.ik soos ghries en 
loop glad nie. Dan kan dit 
ook nie uit die dromme ge
pomp word nie. 

Ontsettend baie vuurhout
jies word op die basis ge
bruik omdat dit moeilik 
brand. Gewoonlik word hulle 
in bossies van vier of meer 
saamgevat en clan op die 
dosie getrek. Brandspiritus 

moet eers met vuurhoutjies 
warm gemaak word voordat 
dit aan die brand slaan. 

Geweldig baie brandstof 
word gebruik, tot l ~ drom 
dieselolie per dag en mcer 
as tagtig dromme petrol per 
jaar. Die stoof in die kom
buis gebruik van drie tot 
sewe gelling dieselolic per 
dag en die verwanners. af
hangende van die tempera
tuur, van een tot e lf gellings 
per dag. 

Toiletpapier word in Ant
arktika vir meer ander dinge 
gebruik as die doel wat dit 
eintlik voor bestem is. In 
die ys, waar 'n mens nie 
elke dag koerante kry nie, 
is dlt nogal verbasend hoe 
'n mens koerantpapier mis. 
Daar is ook geen ander 
bronne van papier wat vir 
allerhande dinge gebruik kan 
word nie. 

Daarom word die toevlug 
maar tot toiletpapier ge
neem vir die skoonrnaak van 

A 
8 6 lyk die paky• waarde11r die RSA telken• moet woretel. Ole 

foto ia van die dek van die akip af geneem. 

Die RSA ateek beawaar1ik bokant die ya ult by ay aan .. plek. Ole ya 
~ la hler .owat dertlg voet hoog. 

So het die Sanae-baala na die eerate • n-uatorm In 1962 gelyk. 
Ole baaia waa toe paa klaar en nog op die oppervlak. 

9 

brille, olie en dieselolie op 
te droog waar dit mors, 
skottelgoed in tente skoon 
tc maak en selfs om tyde
likc jagsneeuscms te maak 
vir trekkers en in geboue 
waar jagsnecu indring. 

Die manne se 'n mens 
kom nie agter hoe baie jy 
cintlik papler gebruik voor
dat jy daarsonder moct 
klaarkom nie. Een van die 
k!rels het gese hy wil nog 
'n boek skryf met die titel: 
'n Duisend-en-een Gebruike 
vir Toiletpapier. 

In Antarktika bederf kos 
nie en soms word kos ge~el 
wat vorige ekspedisies baie 
jare tevore daar gelaat het. 
In 1966 byvoorbecld het 
Suid-Afrikaners brood geeet 
wat in 1952 deur die be
kende Maudheim-ekspedisie 
agtergelaat is. Die brood 
was in waspapier toegedraai 
en niemand kon s~ dat die 
brood al byna veenien jaar 
oud was nie. ~ 
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Die TaylJer-gletaer tueaen die hol 
berge tn die omgewlng van een 
van die Amerlkaanee baalsse. 

Die bebaarde manne van die 
vorlge ekepedlsle verwelkom die 

nuwee met 'n paar dranklea. 

~ 
Terwyl die aleehonde op die ys· 
koue aneeu IA en rus, beepled 
een van die ekspedleiemanne die 

omgewlng deur •Y verkyker. 

~ 
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ANTARKTIKA - vervolg 

ONDER 27 VOET 
YS 

DIE groot invloed wat die 
Antarktiese en sub-Ant· 

arktiese gebiede op die weer 
in Suid-Afrika het, het ge
maak dat weerkundiges die 
eerste wetenskaplikes was 
wat in hierdie streke begin 
belang stel het. Suid-Afrika 
se eerste weerkundige waar
nemingstasie is reeds in 
1942 op die eiland Tristan 
da Cunha opgerig, gevolg 
deur een in 1948 op Marion· 
eiland en 'n derde in 1956 
op Gough-eiland. 

Maar Suid-Afrika se eerste 
kontak met die Antarktiese 
Vasteland was eers met die 
Intemasionale Geofisiese 
Jaar van 1957 /'58 toe steun 
nie alleen aan sir Vivian 
Fuchs se Trans-Antarktiese 
Ekspedisie toeges~ is nie, 
maar 'n Suid - Afrikaner, 
Hannes le Grange, gestuur 
is om die ekspedisie mee te 
maak. 

Na afloop van die I.G.J. 
het die wetenskaplike wereld 
besluit dat navorsing in 
Antarktika voortgesit moet 
word en Suid-Afrika is saam 
met elf ander lande genooi 
om in die Wetenskaplike 
Komitee vir Antarktiese Na
vorsing (Scar) van die lnter
nasionale Raad vir Weten
skaplike Unies (Icsu) te 
di en. 

Suid-Afrika het besluit om 
'n basis in Antarktika in 
stand te hou en in Septem
ber 1959 is in Noorwee oor
eengekom dat Suid·Afrika 
die basis Norway Station sal 
oorneem wat die Nore die 
einde van daardie jaar ont
ruim het. 

Die eerste Suid-Afrikaan
se Nasionale Antarktiese 
Ekspedisie (Sanae) het einde 
1959 daarheen vertrek aan 
boord die Polarbjorn, wat 
van Noorwe~ gehuur is. Die 
span bet uit elf lede bestaan 
en het hoofsaaklik weerkun· 
dige en geologiese waar
nemings en in mindere mate 
fisiologiese navorsing ge
doen. 

Norway Station was teen 

1961 al redelik vervalle en 
in 1962 bet die Departement 
van Vervoer, met die hulp 
van die Departement van 
Openbare Werke, 'n nuwe 
basis sowat nege myl van 
die laaiplek opgerig. Hierdie 
basis word nou nog gebruik. 
Norway Station was sowat 
22 myl van die laaiplek af. 

Daar is drie liggame wat 
gemoeid is by die formule
ring van beleid, finansiering 
en die deurvoering van Suid
Afrika se bedrywighede in 
Antarktika. Dit is die Inter
departementele Antarktiese 
Komitee, bestaande uit die 
Sekretaris van Vervoer as 
voorsitter, die Sekretaris 
van Buitelandse Sake en die 
voorsitter van die W.1.N.R.; 
die Wetenskaplike Advies
komitee vir Antarktiese Na
vorsing van die W.l.N.R.; 
en die ad - hoc - komitees 
wat van tyd tot tyd deur die 
Interdepartementele Komi
tee gestig word om spesi
fieke aspekte te oorweeg. 

Die Kabinet het RI 75,000 
per jaar vir die vyf jaar van 
1 April 1963 tot 31 Ma.art 
1968 bewillig vir wetenskap
like navorsing in Antarktika. 
Dit staan onder administra
sie van die Departement van 
Vervoer. 

Die grootste e n k e 1 e 
wetenskaplike porgram is 
die weerkundige program 
wat deur die Weerburo ge· 
reel en die Departement van 
Vervoer gefinansier word. 

Die Departement van Ver
voer is ook verantwoordelik 
vir die aanstelling van alle 

ekspedisielede, alle vervoer, 
noodsaaklike Jewensmiddele. 
huisvesting en finansies. 
Logistiese steun word ook 
aan verskeie wetenskaplike 
programme en instansies 
verleen. 

Benewens die wetenskap· 
likes. bestaan die span uit 'n 
leier. dokter. twee werktuig
kundiges. radiotegnikus en 
'n marconis. 

Die geboue van die basis 
bestaan uit 'n hulpkrag-
kamer, tegniese gebou, 
slaapvertrekke, kombuis, 
hoofkragkamer, ballonhut en 
dierelaboratorium. Al hier
die geboue, wat nou onder 
'n laag sneeu van 27 voet 
bedek is, is deur 'n ysgang 
met mekaar verbind. 

Die geboue is ook deur 
dik ysmure van mekaar ge
skei om te voorkom dat 
brand maklik van die een 
vertrek na 'n ander versprei. 

Kos word in 'n sneeugang 
tangs die basisgeboue geberg 
en moet altyd eers ontvries 
word. 

Die manne het 'n goeie 
biblioteek, radiogram, bil· 
jarttafel en 'n klankprojek· 
tor met goeie films. Hulle 
kry spesiale beskennende 
klere wat vir Antarktiese 
toestande ontwerp is. In die 
basis is dit warm genoeg dat 
die ekspedisielede gewone 
klere kan dra. 

Die vervoer is drie 
Muskeg • sneeutrekkers, 'n 
Olivf'r - trekker met skop
~raaf, 'n Polaris-motorslee, 
sneeuhonde en ligle Noorse 
slet!. ~ 

AANSTAANDE 
WEEK 

• Spllntemuwe kleurfoto's van ons Lugmag se 
jongste vliegtule - die Mirage, Impala, Buccaneer 
en Canberra. 

• 'n Pragtlge kleurfoto van Leon le Roux, held van 
ons nuwe fotoroman, Nagvlug. 
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Net die bokant van die 
RSA steek agter die reuse
ysbank uit waar hy vasge
meer het terwyl voorrade L. 

afgelaal is. ll 

Een van die basis se hon?: 1

1

,-

beskou die skip. Die honde r 
is noodsaaklik vir die 
voortbestaan van die basis. 

Heel regs: 'n Bebaarde lld 
van die Suldpoolspan in 
een van die basis se ton
nels. Die ys aan die mure 
is deur die jare daar ge-

vorm. 

Foto-S.•ld BvlH 101 Ole 8Hld, 9 April 1187 



, B)IM tot Ole BMkl. • .,.,. tll7 

ANT ARKTIKA - vervolg 

YSHOl\IDE 
DIE hond Is die mens se beste vr1end, en dit geld nog 

meer vir die manne wat die uiterste toestande van 
die Antarktiese vasteland ter wille van kennis en die 
wetenskap trotseer. Meganiese vervoermiddels word baie 
gebruik vir swaar werk, maar die ,,Huskies" of sleehonde 
is meer betroubaar omdat hulle nie die nukke van 
masjiene in die koue uithaal nie. 

Daar is gewoonlik elf honde in 'n span, met 'n leierhond 
wat voor hardloop. So 'n span kan 'n vrag van 1,200 pond 
twaalf uur aanmekaar trek in skofte van 'n halfuur, met 
ruspenodes van vyf minute tussenin, en elke twee uur 
word 'n halfuur gerus. 

'n Span sleehonde het verlede jaar byvoorbeeld die 
tweehonderd myl van Sanae na die Borgaberge in vyf dae 
afgele, en 'n trekker neem 49 uur (rytyd en as by nie 
breek n1e.) 

Die honde word op die skip gevoer op walvisvleis wat 
in Suid·Afrika opgemaak en toegedraai word in pakke van 
sowat 15" x 15". robbevleis op die basis en as hulle op 
sleetogte uitgaan, kry hulle nutrican, 'n samestelling van 
vleis en vet wat saamgepers is in pondblokke, ook vita· 
mlnebyvoegsels. Op 'n pond van hierdie kos kan 'n hond 
van l5 tot 30 myl per dag hardloop. 

Die honde les hul dors deur sommerso in die hardloop 
'n bekvol sneeu op te skep. Hulle drink nie water nie. 

Die huskies wat in Antarktika gebruik word, word uit 
die Noordpoolgebied ingevoer. ~ 
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