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Indianer	  slik	  (tørret	  og	  røget	  laks	  i	  strimler	  med	  skind	  på	  bagsiden)	  serveret	  med	  æble	  både	  og	  
appelsinstykker	  møjsommeligt	  pillet	  af	  Joe.	  Man	  gnaver	  laksen	  af	  skindet,	  mens	  man	  holder	  det	  rundt	  
om	  pegefingeren,	  lækker	  lidt	  sejt	  og	  dejligt	  feddet	  og	  helt	  okay,	  efter	  en	  helt	  fantastisk	  purch	  efter	  
moose,	  som	  det	  svære	  mislykkedes,	  selv	  om	  vi	  havde	  ham	  helt	  inde	  på	  65	  meter.	  Kaldt	  ind	  af	  Joe	  med	  
hans	  helt	  speciele	  "the	  desperate	  Cow	  Call"	  (elgkoen	  der	  er	  parat	  til	  hvad	  som	  helst	  bare	  hun	  kan	  få	  
fat	  i	  en	  elgtyr).	  Han	  kom	  aldrig	  fri	  af	  vegetationen	  med	  andet	  end	  hovedet	  og	  den	  fantastiske	  opsats	  
kun	  en	  lille	  elg	  -‐	  kun	  55	  inches	  svare	  til	  ~140	  cm	  -‐	  siger	  Joe,	  men	  en	  rigtig	  pæn	  en	  af	  slagsen.	  	  	  
	  

	  
	  
Tredie	  dag	  i	  Campen	  anden	  jagt	  dag.	  I	  Alaska	  må	  du	  ikke	  jage	  den	  samme	  dag	  som	  du	  flyver	  så	  den	  
første	  dag	  nøjedes	  vi	  med	  at	  spotte	  dyr.	  Det	  var	  det	  dejligste	  solskinsvej	  og	  vi	  så	  5	  tyrer	  fra	  vores	  
udkigspost	  på	  bjergtoppen.	  En	  kæmpe,	  to	  gode	  og	  så	  ham	  her	  den	  lille	  på	  55	  inch.	  	  I	  går	  startede	  med	  
masser	  af	  regn	  som	  slog	  over	  i	  slud	  og	  vi	  gav	  op	  og	  gik	  tidligt	  tilbage	  til	  teltet.	  Fik	  lidt	  kaffe	  og	  hvilede	  
lidt.	  Det	  klarede	  op...	  tørt	  tøj	  på	  og	  ud	  og	  se	  om	  vi	  kunne	  få	  øje	  på	  noget	  igen.	  Så	  kun	  elg	  køer	  og	  kalve	  
og	  små	  tyrer.	  



	  
	  
Joe	  gik	  om	  på	  den	  anden	  side	  af	  bjerget	  for	  at	  se	  om	  han	  kunne	  få	  øje	  på	  noget.	  Kom	  tilbage	  og	  sagde	  
at	  en	  Grizly	  Bjørn	  var	  på	  vej	  ind	  i	  vores	  område.	  Den	  bevægede	  sig	  med	  høj	  hastighed,	  så	  hvis	  jeg	  var	  
interesseret,	  så	  var	  det	  med	  at	  komme	  afsted,	  så	  kunnen	  det	  være	  vi	  kunne	  nå	  at	  afskære	  dens	  vej.	  
	  
Hurtigt	  ned	  af	  bjerget	  ikke	  helt	  så	  nemt	  som	  det	  lyder...	  Finde	  et	  godt	  sted	  at	  vente.	  Den	  kom	  ikke..	  Vi	  
fik	  øje	  på	  den	  på	  den	  anden	  bjergside,	  hvor	  den	  var	  gået	  igangmed	  at	  spise	  bær.	  Lang	  purch	  igennem	  
sump	  og	  urskov,	  op	  af	  bjerget	  flere	  gange	  trode	  vi,	  at	  vi	  havde	  misted	  den,	  men	  så	  spotede	  vi	  igen,	  
som	  på	  magisk	  vis	  den	  fantastiske	  pels	  der	  reflekterede	  sol	  lyset.	  Vi	  arbejdede	  os	  langsomt	  nærmere	  
ikke	  noget	  nemt	  job.	  Heletiden	  gemt	  bag	  træerne,	  men	  mellem	  dem	  er	  der	  masset	  af	  Vegetation	  af	  
forskellige	  små	  lave	  buske,	  væltede	  træer,	  	  mos	  som	  bare	  gir	  efter	  og	  nærmest	  trækker	  energien	  ud	  af	  
ens	  ben,	  men	  vi	  kom	  nærmere	  støt	  og	  roligt.	  	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	   	  



Endeligt	  kan	  vi	  se	  den	  på	  omkring	  100	  meters	  afstand.	  	  Den	  spiser	  stadig	  bær	  inde	  mellem	  nogle	  
buske.	  Jeg	  får	  skydestokken	  op.	  Joe	  har	  sagt	  til	  mig	  at	  jeg	  skal	  ramme	  ordentligt	  i	  første	  skud,	  det	  er	  
den	  eneste	  chance	  jeg	  får.	  Jeg	  venter	  trækker	  vejret	  dybt.	  Bjørnen	  rejser	  hovedet	  og	  kigger	  i	  vores	  
retning	  og	  jeg	  har	  perfekt	  skud	  til	  skulderen.	  Jeg	  la	  kuglen	  gå.	  Bjørnen	  stivner	  rejser	  sig	  halvt	  op	  jeg	  
kan	  se	  forbenet	  på	  den	  anden	  side	  hænger	  ned..,	  skyd	  igen	  skyd	  igen	  råber	  Joe.	  Jeg	  har	  repeteret,	  
men	  kan	  ikke	  nå	  at	  skyde	  inden	  bjørnen	  flygter..Joe	  sender	  en	  kugle	  efter	  den...	  Han	  er	  nærmest	  mere	  
oppe	  at	  kører	  end	  mig.	  Vi	  skal	  vente	  lidt	  siger	  han.	  	  Nu	  kan	  jeg	  mærke	  min	  puls	  og	  mine	  ben	  begynder	  
at	  ryste.	  	  
	  
Vi	  venter..	  Går	  frem	  med	  vores	  våben	  klar.	  Bevæger	  os	  op	  af	  bjerget	  rundt	  om	  skud	  stedet	  for	  at	  
komme	  op	  over	  det.	  Vi	  kan	  ikke	  se	  noget.	  Vi	  begynder	  at	  lede.	  Vi	  kan	  høre	  fly	  i	  luften.	  Joe	  finder	  sin	  
radio	  i	  rygsækken	  får	  den	  samlet	  kalder	  op	  og	  spørger	  om	  de	  kan	  hjælpe	  med	  at	  spotte	  bjørnen.	  De	  
kan	  ikke	  se	  den.	  Jeg	  bevæger	  mig	  lidt	  ned	  af	  bjerget.	  Joe	  råber	  pas	  nu	  på...og	  så	  får	  jeg	  øje	  på	  bjørnen	  
stendød	  og	  faldet	  nærmest	  oven	  på	  skudstedet...	  Vi	  havde	  bare	  misted	  lidt	  af	  retningen	  da	  vi	  
begyndte	  at	  lede.	  Så	  fedt	  en	  smuk	  smuk	  8	  fods	  Grizly	  med	  det	  smukkeste	  bredeste	  hoved	  og	  de	  mest	  
fantastiske	  klør.	  Det	  tog	  en	  time	  at	  purche	  til	  skud	  3,5	  time	  at	  få	  den	  skinnet	  og	  hovedet	  gjort	  ren	  og	  
en	  time	  op	  i	  campen	  igen	  med	  ekstra	  40	  kg	  (skind	  og	  hoved)	  på	  ryggen	  ikke	  min	  ryg	  men	  Joe's	  jeg	  fik	  
så	  bare	  alt	  den	  anden	  oppakning.	  En	  lang	  og	  sej	  tur,	  med	  mange	  pauser	  men	  også	  en	  super	  dejlig	  tur...	  
	  	  

	  



Op	  i	  campen	  og	  så	  var	  det	  tid	  til	  	  Efter	  middags	  koktail	  "Hot	  wiskey	  tang":	  kunstig	  juce	  pulver	  (tang	  
udviklet	  til	  adtronauter	  til	  at	  tage	  med	  ud	  i	  rummet)	  rørt	  op	  i	  wiskey	  og	  tilsat	  kogende	  vand	  serveret	  
med	  Røgede	  østers	  fra	  dåse	  og	  cheddar	  ost	  skåret	  ud	  i	  stave.	  Ingen	  grænser	  for	  de	  kulinariske	  
udfoldelser	  på	  et	  primus	  apparat	  i	  et	  lille	  telt	  langt	  langt	  ude	  i	  ødemarken	  i	  Alaska.	  Fløjet	  herud	  i	  et	  
lillebitte	  topersoners	  fly.	  	  

	  
	  
Alaska	  udgør	  en	  femtedel	  af	  USA's	  samlede	  areal.	  Totalt	  bor	  det	  mere	  end	  300	  mill	  mennesker	  i	  USA	  
de	  720.000	  mennesker	  lever	  i	  Alaska.	  Ca.	  Halvdelen	  bor	  i	  	  Ancherag.	  så	  der	  er	  god	  plads.	  Men	  ingen	  
infrastruktur,	  som	  den	  vi	  er	  vant	  til.	  Alt	  transport	  foregår	  med	  fly,	  både	  eller	  en	  kombination	  -‐	  vand	  
flyvemaskiner.	  Det	  virker	  nærmest	  som	  om	  de	  har	  fly	  lige	  som	  andre	  har	  knallerter,	  med	  mælkekasser	  
på	  bagagebæret	  og	  de	  flyver	  også	  lidt	  sådan..rigtige	  covboyder..	  
	  

	  



	  
Faciliteterne....	  ødemarks	  toilet....	  

	  

	  
Joe	  	  


