Bland dessa svenskar som övervintrade 1910 fanns Hugo Christiansen (f. 1885), vilket i mina
öron låter danskt/norskt. När jag väl fick upp ett spår visade det sig mycket riktigt att hans
fader var Rickard Christiansen arrendator av Bunketofta gård, Frillestads
Församling. Namnet var av danskt!
Hugo avlade studentex. c:a 1900 sannolikt i Helsingborg, utbildade reservlöjtnant och begav
sig till Argentina och bör då ha hamnat där senast 1909, sannolikt något tidigare. Kring 1914
hamnar han i US där han gifter sig och arbetar som affärsman för ett amerikanskt företag
som har affärer med Sydamerika. Jag vet att han firade julen 1919 i Chile tillsammans två
andra som varit på Oracadas och övervintrat.
Sedan tappar jag alla spår kring Hugo Christiansen.
Jag skulle gärna vilja komma i kontakt med någon som kan ha lokal kunskap om Bunketofta
gård, Frillestads Församling.
Min avsikt är att skriva en artikel i Polar Record, Cambridge, som är en av få rent
vetenskapliga tidskrifter med inriktning på polarhistoria. Sedan i slutändan kanske
materialet räcker till en bok. Just nu återstår bara fem av dessa äventyrliga män att spåra
och finna anhöriga. Hittills har jag varit mycket framgångsrik och hos anhöriga funnit
dagböcker, självbiografier, foton från bl.a deras respektive övervintringar på Orcadas, Laurel
Island, South Orkney. Ön där stationen är placerade ligger i nordvästra Weddellhavet och NE
om Antarktishalvön. Det är än idag en ren expedition att nå ögruppen och jag har haft
förmånen att besöka denna vid flertalet tillfällen.
Då Hugo hade en broder och åtskilliga systrar, totalt 8 syskon, borde det gå att spåra upp
några nu levande som kanske kan ge mig tips om Hugo samt ev. sitta på brev m.m. som har
anknytning till övervintringen, hans liv i Argentina och senare i US.
Jag? Har tillbringat nästan 20 säsonger i Antarktis, där jag har arbetat på mindre fartyg (50150 passagerare) som staff och föreläsare.
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