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I oppdagerens

fotspor
I 1925 forsvant den britiske
oppdageren Percy Fawcett
på mystisk vis i Brasil. To unge
menn dro ut i jungelen for å finne
ut hva som egentlig skjedde.

HEGE PAULSEN

Denne historien har tre hovedpersoner:
Oppdageren og eventyreren Percy Faw-
cett fra England, filmskaper og fotograf
Joel Gillberg fra Sverige og filosof og
skribent Sølve Paulsen fra Norge. Faw-
cett har vært død i mange år. Likevel er
han på mange måter historiens hoved-
person. Det var nemlig han som fikk de
to bandkompisene Sølve og Joel til å
pakke med seg videoutstyr og reise til
Brasil – for å lage film om de mystiske
omstendighetene rundt forsvinningen i
1925.

– Jo mer jeg leste om Fawcett, jo mer
fascinert ble jeg. Det var så mange ube-
svarte spørsmål knyttet til forsvinningen
hans, sier Gillberg.

Han var blitt interessert i oppdagelses-
reisende som fenomen da han skrev
masteroppgave om konflikten i Kongo
og da han lagde dokumentarfilmen I
Stanleys fotspor om Stanley og Living-
stone. Etter bandøvelsene med gruppen
Kaosanova klarte han å smitte gitarist
Sølve med entusiasmen, og plutselig
hadde de to kameratene bestemt seg for
å reise til Brasil. Ikke for å surfe eller for
å dra på karneval, men for å forsøke å
finne ut hva som skjedde med Percy Faw-
cett.

Intens research. Når Joel og Sølve for-
teller om oppdageren som forsvant, er
det nesten som om de prater om en gam-
mel venn. De har pløyd seg gjennom bø-
ker, arkiver, gamle loggbøker og viten-
skapelige artikler på jakt etter informa-
sjon om Fawcett. Gjennom et helt år med
intens research ble de godt kjent med
den britiske oppdageren.

– Percy Fawcett ble født inn i en rik,

men dysfunksjonell familie. Han ble vel
mer eller mindre tvunget inn i militæret,
og etter hvert ble han utstasjonert på Sri
Lanka. Der begynte han å lete etter rui-
ner fra et gammelt kongerike, og det var
slik interessen hans for gamle sivilisasjo-
ner oppsto, forteller Joel.

– Etter en stund i militæret utdannet
han seg til geograf, og etter endt utdan-
nelse ble han bedt om å reise til område-
ne mellom Brasil og Bolivia for å måle
opp landområder. Og slik ble interessen
for Brasil vakt, supplerer Sølve.

Og for å gjøre en veldig lang historie
kort: Percy Fawcett reiser gjentatte gan-
ger til jungelen i Brasil. Etter hvert er det
ikke oppmåling av landområder som er
drivkraften. Han leter etter en hemmelig
jungelby som han har gitt navnet «Z».
Om det er ruinene av en by eller en by
som fortsatt eksisterer, vet han ikke.
Men at han skal finne den, er han helt
sikker på.

Den overbevisningen lever han i helt

til det som skulle bli den siste ekspedi-
sjonen, der han har tatt med seg sønnen
Jack og hans kamerat som ekspedisjons-
følge. I 1925 skriver han det siste leng-
selsfulle brevet hjem til kona i England.
Han forteller om hva de har sett, om dyr,
planter og indianere. Og han lover at
dette skal bli den siste ekspedisjonen, og
at han heretter skal holde seg hjemme
hos henne. Brevet fra mai 1925 er det sis-
te noen hørte fra Fawcett og følget hans.

Teorier. – Det er jo utrolig mange teo-
rier om hva som skjedde. Noen hevdet at
de ble drept av indianerne. Andre mente
de var blitt tatt til fange, og atter andre
hevdet at Fawcett mistet hukommelsen
og levde lenge som indianerhøvding i en
av stammene inne i jungelen, forteller
Joel.

Med filmkamera og entusiasme dro de
to mennene til Mato Grosso, området
der Fawcett forsvant.

I to måneder reiste de gjennom områ-

Min Tur
Hvem: Sølve Paulsen og Joel Gillberg.
Hva: Ekspedisjon i Brasils jungel for å
lete etter sporene av oppdageren Per-
cy Fawcett, som forsvant på mystisk
vis i 1925.
Når: September til november 2009.
Reiserute: São Paulo – Pantanal –
Cuiabá – Mato Grosso – Salvador –
Itacaré – Rio de Janeiro – São Paulo.
Budsjett: Cirka 40 000 for hver. I til-
legg kommer alt nødvendig utstyr.
Mesteparten av pengene gikk til fly-
billetter og leie av bil.
Beste opplevelse: Å kjøre gjennom
et indianerreservat langt fra sivilisa-
sjonen i tidenes verste uvær. Da følte
vi virkelig at vi var ute på eventyr.
Beste sted: São José do Xingu – byen
vi kom til etter det vanvittige uværet.
Et veldig spennende sted, med en
dyp konflikt mellom indianere og hvite.
Største tabbe: Å ikke lære seg bedre portugisisk på forhånd. Engelskkunnskapene
i den brasilianske jungelen var dårlige.
Tips til andre som vil reise i noens fotspor: Sett deg skikkelig inn i historien på forhånd.
Da blir reisen mye morsommere.
Bøker: David Grann: The Lost City of Z: A Tale of Deadly Obsession in the Amazon. Brian Fawcett
(Percy Fawcetts gjenlevende sønn): Ruins in the sky og Exploring Fawcett
Reiseblog: thefawcettexpedition.wordpress.com/
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Typisk grusvei i Mato Grosso. Dette bildet er tatt dagen
etter et voldsomt tordenvær i nærheten av São José do Xingu. Sølve Paulsen med Copacabana i Rio i bakgrunnen.
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Joel Gillberg og Sølve Paulsen i Mato Grosso.

Eventyreren
Percy Fawcett.


