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Min guide meddelade att vi var tvugna att chansa och dra ut
på isen redan idag eftersom vädret över land skulle förvärras
rejält. Sagt och gjort, vi gav oss iväg med bil för att ta oss ut
till en plats cirka fem mil ut på isen.
T E K S T O G F OTO S : R O L F R A M S E
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Varje hundspann bestod av 15 st hundar och ett par valpar som sprang med brevid.

★N
 U NAVUT OG

G R ISE FIOR D

Nunavut territoriet med rødt og de
resterende provinser og territorier i
Canada med gult.
Nunavut er det største, nordligste og nyeste territorium i Canada. Det blev officielt separeret fra Northwest Territories
den 1. april 1999. Oprettelsen af Nunavut
medførte den første større ændring af
det politiske landkort i Canada, siden
provinsen Newfoundland og Labrador
blev indlemmet i 1949. Nunavut omfatter
en stor del af det nordlige Canada
samt de fleste af de canadiske arktiske
øer. Med sit enorme område på over 2
millioner km2, er territoriet mere end
dobbelt så stor som Danmark, Norge og
Sverige tilsammen, men huser kun i alt
30.000 mennesker. Det officielle sprog er
Inuktitut.
Grise Fiord (på Iniktitut-sprog: stedet
hvor isen aldrig smelter) er placeret i
den nordlige del af Nunavut og huser officielt kun godt 100 indbyggere.
Dette til trods er det den største af de
3 bebyggelser på Ellesmere Island, på
hvis sydlige tip bygden er placeret. Det
er et at de koldeste steder i verden med
en gennemsnitstemperatur på minus
16,5 grader. Grise Fiord er placeret 1.160
kilometer nord for den arktiske cirkel.
Navnet stammer fra nordmanden Otto
Sverdrup, som gennemførte en ekspedition hertil omkring 1900. Han mente, at
de mange hvalrosser i området lød som
de grise, han kendte hjemmefra, heraf
navnet.
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NÄR HAR MAN UPPNÅTT SITT MÅL
MED JAKTEN? Jag trodde nog att när
man väl fått skjuta sin isbjörn så har
man uppnått målet. Ja, så gick tankarna innan jag kontaktade Troféjakt
i Sverige. Redan vid första kontakten
förstod jag att detta äventyret är ett
måste och det utvecklades mycket riktigt till en tur till Nordpolen. Ganska
tidigt förstod jag att det är inte själva skottet som blir en utmaning utan
hela arrangemanget. Efterhand som
tiden gick blev kontakten med Troféjakt allt tätare och nu närmade sig
nästa utmaning, att berätta om planerna för frun. I år kommer jag att ta
semester på egen hand för att resa till
Nordpolen och jaga. Sommaren får vi
tillbringa tillsammans hemma och ta
hand om huset istället för att åka någonstans. Tack och lov har jag en förstående fru som fullt ut accepterar
mitt ibland tidskrävande intresse. Nu

kunde jag gå all in med planeringen
och boka flygbiljetterna. Det blev en
hel del trix och fix för att få ihop resan med alla olika flighter. Det blev
sju flygbiljetter enkel resa och man
fick verkligen se många små ställen
som var en upplevelse i sig.

Två hundspann
Ändhållplatsen var Grise Fiord är
namngiven av en norsk upptäcktsresande, Otto Sverdrup, som tyckte att
valrossarna lät som grisar och gav
platsen det lite udda namnet. Samhället är ganska litet och har bara en befolkning på cirka 130 personer. Dagen
när vi kom blev det närmast slagsmål
i den lokala butiken för med på planet fanns en leverans av förnödenheter. Grönsaker och liknande går inte
att odla lokalt då det till och med under sommaren är minus grader mitt
på dagen. Det fanns två hundspann

Fin indkvartering i 40 graders kulde.
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Der spejdes efter isbjørn på den uendelige isflade

på plats som var bokade för oss. Varje hundspann bestod av 15 st hundar
och ett par valpar som sprang med
brevid.
En sådan här resa kräver stora och
nogranna förberedelser. Det är 30 till
40 minusgrader och man vet inte riktigt vad man ska ha för utrustning i
fråga om t.ex. kläder och sovsäck.
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Det gäller verkligen att skaffa riktiga proffsgrejor för att det ska fungera. Tack och lov fick jag en packlista
två månader innan avfärd. Det visade
sig att många av grejorna jag behövde måste beställas och leveranstiden
var ibland flera veckor. Till slut hade
jag packat allt jag behövde och då dök
nästa fundering upp. Hur ska jag lyck-

as hålla alla batterier laddade i kylan?
Både kameran och sattelittelefonen
behövde hållas vid liv. Rådet var att
alltid ta ur batterierna och ha dessa
nära kroppen när de inte används. I
så låga temperaturer riskerar batterierna annars att tömmas mycket snabbt.
Vapen bad jag att få låna för att undvika trassel med införsel och att kra-

Hundene tager
sig i hvil i læ
for vinden.

2 hundspannar var bokat för oss, och vi tog varsit, 15
hundar per spann och 2 valper som sprang med på sidan.

vet på precision inte är lika stort som
vid skytte på lite längre håll.
När dagen för avfärd kom i april så
måste jag medge att det kändes lite
speciellt.

Ut på isen
Efterhand som man bytte flyg på vägen dit så blev planen allt mindre. På

det sista var det faktiskt bara jag och
tre andra passagerare, en polis och två
tjänstemän som skulle följa upp hur
byn skötte sina åtagande mot den kanadensiska staten. Vid en av mellanlandningarna fick man övernatta i en
mindre by som hade ganska stora naturtillgångar i fråga om gas och olja.
Där fanns två motell med en standard

som var helt okay. Man fick hyra ett
rum så man kunde duscha av sig lite
resdamm och ta på rena kläder. En del
som man insåg att man inte behövde
fick man helt enkelt lämna där och då.
Ju färre kilo som hundarna tvingas
dra ju bättre är det. Min guide meddelade att vi var tvugna att chansa
och dra ut på isen redan idag efterTROFÆ ★ 6·2019
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Vi gick ut och fick iväg
ett par skott för att
skrämma bort björnen.

Rolf Ramse med sin store isbjørn,
antageligt omkring 800 kilo
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som vädret över land skulle förvärras
rejält. Sagt och gjort, vi gav oss iväg
med bil för att ta oss ut till en plats
cirka fem mil ut på isen. På detta sättet tjänade vi en hel dag jämfört med
hundspann. Hit ut hade dom dragit en
släde med en låda som var 2 x 3 meter. I lådan fanns en säng och där stod
också hundspannen klara. Det var

skönt med lådan för annars är det tält
som gäller. Vi blev kvar där en dag
med det var okej jämfört med en annan jägare som kommit tidigare fått
vänta tre dagar.
När vi väl kom iväg fungerade allt
bara fint. Vi körde cirka 70 km varje
dag utom den sista då det blev 87 km.

Ingen veterinär
Helt otroliga hundar men tyvvär så
gick två av dem åt under resan pga
olyckor. En blev överkörd av släden
och då ingen veterinär finns i närheten var det bara att skjuta den. Den
andra hunden blev halt och kopplades
helt enkelt bara bort från selen och
fick klara sig på egen hand. Med lite

tur tog den sig tillbaka igen eller hittade någon som tog sig an den.
Följande dagar rullade bara på och
vi såg otroligt många björnhonor med
ungar. Dessa är fredade och därför
safe. En natt hade vi dock besök av
en hane som kom ganska nära. Det
beror ofta på att hundarna lockar som
ett enkelt skrovmål för en hungrig
björn. Vi gick ut och fick iväg ett par
skott för att skrämma bort björnen.
Det gick bra så det vara bara att krypa
in i tältet och lägga sig igen. Det var
ljust stora delar av dygnet och varje gång man fick stopp på hundarna
så blev det mycket kikarspaning. Det
var aldrig någon brådska att komma
iväg på morgonen. Vi kunde ju bara
köra cirka 70 km om dagen med hundarna så det blev långa fika stunder
på morgnarna. Det var spännande att
sitta »in the middle of no-where» och
lyssna på deras berättelser om kultur
och uppväxt. Bara en sådan sak att
det inte finns några ord i deras räknesystem över tjugo. Jag trodde att alla
kände till 21, men det finns andra ord
som inte heller finns i deras språk inukiska och ett exempel är dator.

Hundarna drog i väg
Efter 9 dagar var det dags för att nå
polen. Vi lämnade allt vi kunde och
fortsatte med ett hundspann på 18
hundar. Jag tog bössan och vi drog
iväg för att nå polen som är en snöhög
som alla andra men nu var jag där. På
vägen tillbaka hem så fick vi syns på
nallen jag drömt om. Vi släppte alla
hundarna direkt och det kändes en
smula konstigt för det är ju trots allt
vår livlina. Utan hundarna blir det en
jobbig att ta sig tillbaka. Hundarna
drog iväg och fick stopp på björnen.
Inte så att de ställde björnen utan
mer som att björnen tänkte –Va fan är
det som händer? Jag fick iväg ett bra
skott på cirka 80 meter. Björnen bara
stod där, träffad men inte död. Handen var helt förfrusen och jag kunde
bara inte få iväg ett skott till. Björnen
bara stod där och jag gned som besatt för att få tillbaka lite känsel i han-

★ FAKTA

OM JAGTR EJSE N
Land: Canada
Revir: Grise Fiord, Nunavut
Periode: April
Vejrforhold: Stäng kyla – fra minus 25 til
minus 40
Krav til kondition: Normalt men starkt
psyke
Jagtoperatør: Trofejakt AB, Sverige
Personlig guide: Inuit från alert Jeffery
Skudhold: 100 meter
Jagtriffel: .375 browning lånevapen
Sigtekikkert: Okänt
Kugle: Okänt
Håndkikkert: Zeiss 12-56

den. Till slut gick det och jag fick upp
bössan till axeln och kunde skjuta två
snabba skott. Nu låg den där äntligen.
Hundarna var aldrig riktigt nära vid
skotten men det fanns ju inget som
helst kulfång. Dock är risken att någon skulle bli träffad här ute helt obefintlig. Så fort vi kunde kastade vi oss
över björnen och började flå den.

Runt 800 kg
Nu kunde hundarna få lite kött och
vi kunde då passa på att koppla upp
igen. Här är det bara tillåtet att skjuta isbjörn med hund och inga skotrar
eller liknande hjälpmedel får användas. Gissa om det var skönt att få värma händerna när vi flådde björnen.
Ett riktigt hästjobb men det var härligt att kunna skära ner köttet i fina
bitar. Vi räknade med att björnen vägde 800 kg. När vi var klara och allt
var renskuret så fanns det ett skinn,
en skalle och cirka 350 kg kött som
skulle bli till hundmat. Vi var tillbaka
i campen runt kl. 23:30 och hade avverkat 87 km under dagen. Det hade
varit en magisk dag och kudden den
natten var helt underbar. Dagen efter
kom tyvärr ett bakslag. Min guiden
hade drabbats av feber och var helt
utslagen. Han kunde därför inte köra
hundspann utan vi fick ta till livlinan
i form av sattelittelefonen. Vi ringde
efter hjälp och det kom en militärhelikopter och hämtade oss. Man släppte
av två andra som kunde ta hand om
TROFÆ ★ 6·2019
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hundspannen och köra tillbaka dessa
till byn. Vi flögs till sjukhuset med
vår guide och det visade sig vara en
sprucken blindtarm. Guiden kom under behandling och alla var nöjda och
glada. Jag fick uppleva ett par veckor som jag aldrig kommer att glömma och nu står isbjörnen på en gård i
Sörmland. 
★

Den fuldmonterede isbjørn i
Rolf Ramses trofærum – sammen
med bjørne i andre farver.

★ ISBJØR N E N E I N U NAVUT

★ ISBJØR N E I VE R DE N

Ifølge en artikel i The Canadian Presse i 2018 er der for mange
isbjørne i Nunavut, og klimaændringerne ser ikke ud til at have
nogen betydning for dem. Det fremgår af en forvaltningsplan
som de lokale myndigheder har udarbejdet – på trods af en lang
række videnskabelige undersøgelser, der påstår det modsatte.
De lokale inuitter oplever nu så mange isbjørne, at de frygter flere og flere konflikter med dem, især efter to dødelige
episoder i sommeren 2018. Planen baserer sig udelukkende på
de lokales erfaringer og oplevelser, og de giver ikke meget for
de autoriserede, videnskabelige data. Således mener inuitterne, at populationen er langt højere, end den vestlige videnskab
har fundet frem til i næsten alle 13 populationer. Videnskaben
mener, at kun 1 af disse populationer er voksende, inuitterne mener 9. Videnskaben mener, at 4 populationer er
faldende, inuitterne mener 0. Videnskabens forklaring på, at inuitterne oplever en stigende bestand,
baserer sig på, at bjørnene søger tæt på menneskene
i søgen efter føde, nu da deres levesteder forringes
på grund af afsmeltning.
Inuitterne er også voldsomt irriterede over at isbjørnene bliver spændt for kampen mod klimaforandringer. Som de siger, så har de ikke resurser til
at tage kampen op mod skuespillere, sangere og
sangskrivere, som bruger bjørnene i deres kamp
for mere eller mindre diffuse dagsordener.
Der er derved lagt op til konflikter mellem den
etablerede videnskab og de lokale inuitter, som
mener at den vestlige forskning er blevet for
dominant og ønsker mulighed for at skyde alle
bjørne, der kommer nærmere end 1 kilometer
fra bygrænsen – uden at disse bjørne skal tælle med
i kvoten. Inuitterne ønsker således ikke umiddelbart højere
kvoter, idet tvivl om forvaltningsplanens gyldighed vil kunne gå
ud over områdets muligheder for at modtage udenlandske jægere, hvilket forudsætter at de kan tage skind mv. med sig hjem,
ellers forsvinder den forretning. Canada har allerede to gange
lykkedes med at nedkæmpe internationale forsøg på at gøre
eksport af bjørne-relaterede ting forbudt.

Som vi skrev tidligere i år, så har isbjørnene det fint, og bestanden er stabil eller i fremgang i 12 ud af 13 geografiske områder, der holdes under opsyn i Canada.
I Grønland meddelte det grønlandske selvstyre i 2017, at man
for første gang i årevis hæver kvoten på isbjørne, fordi der er
flere bjørne, end man troede. Erhvervsfangere i Grønland fik
derfor i 2018 lov til at skyde flere isbjørne i landets nordlige og
især vestlige del, idet kvoten er fastsat til 156 isbjørne i 2018.
Denne forhøjede kvote baserer sig på en ny tælling på den
grønlandske vestkyst, der har vist, at der er mærkbart flere
bjørne, end man hidtil har regnet med. Den øgede kvote gælder
i al væsentlighed det vestlige Grønland, hvor Baffin Bugten
deler verdens største ø fra det østlige Canada.
Også på Svalbard oplever man flere konflikter mellem bjørne og mennesker,
senest i august hvor en tysk turist
blev angrebet af en aggressiv isbjørn. På Svalbard kommer isen
nu 30 dage senere, og det øger
risikoen for at turister, der
kommer for at se nærmere på
den unikke natur, pludselig
kommer for tæt på isbjørnene. I det konkrete tilfælde
forlyder det, at det var en
strandet hval der havde
tiltrukket både bjørn
og turister. Værre var
det dog i 2011 hvor
en isbjørn sårede fire
voksne personer og dræbte en 17-årig dreng, inden den selv
blev slået ihjel.
På verdensplan er der 25.000 isbjørne, hvoraf 17.000 er i Canada. Et af deres hovedkvarterer er den lille by Churchill, hvor der
bor op mod 500 isbjørne. Det har medført, at man nu har lavet
det til en turistattraktion, »walk with polar bears«. Det er bedst
at besøge byen i oktober og november, hvis man vil klappe en
isbjørn på det sted.
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