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Mtd t,. 1,,0,lrsl.n• som ht,,, U•ck ,,, 1 ,Ju. htts•dt Vt/ho pd bjornhomm. Gtvifrtt hiingdt lOst lrrini balstn, st,w.irna 
,toa l'l•crr•dt n•r• mp.I och 1/t,dom• h•dt h,m rilttdt ;,, i rtt up/'Jltt splf. 
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t•,I J
1,.., mmMll'r //JddtJ honan ire, V1lho1 od 11/poJ u11na hiindtr. Runt jalt1platstn ltreuadr l,wskriltorna stonltogtnr 

rhthdllnmtuirbd.rt, som 11lls•mr,11m1 mtd ltorptn viintadt pJ •ll /d sltiss om rtJltrna. 
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s.11idt11 iir sl,11. BjOmhonan J,ggtr , 
nu blod, /ii/Id av jiigarniu kulor. 

Slakt 
pa bjorn 
Reporlage Iran Finland 

av Sven Gillsater 

@.• jomidct ag oerhOrt vac
kert i en mjuk, solstckt 

• • sydsluttning med utsikt 
Over snOvita l.igfjall, hjortron· 
myrar och skogar, 13ngt frln all 
mansklig bebyggelsc. Jag klangde 
med filmkameran opp i en kvist· � 
fri tall mittemot idets ing.\ng pi 
Omkring tolv meters avsd.nd. Viin· 
nen Peter stod med sin kamera pi 
ungefar samma avsd.nd pa snOn 
Oster om ing£ngen. Brcdvid sig 
hade han Alpo med osakrat ge
var. Vilho tog en gaffelslana i 
handcn och skidade upp p:i. idet. 
Jag kunde inte iakna n:igon 
bjOrnfrossa hos nagon av oss, trots 
an jag hOn talas om att dr:n fore
kom a ven hos van a ji:igarc. 

Vilho Kilpila och Alpo Puska 
3.r tv£ av Nordens sista palsj3.garc, 
deras jaktomr3.de str:ickcr sig mot 
ryska gransen uppc i norra t=in
l�nd. Den fji:irde dcltagaren i vlr 
hlla e_xpedition var jagm:is1arc 
Peter Krott. 

Vilho och Alpo hade i dcct.i 

��nblick totalt glOmt v.ir eKpc· 
d1t1ons fodam3.I: att fargfilma och 
fotografera en jiirvfamilj vid sin 
lya. De tiinkte nu hara p.i bjOrn· 

idet som de upptiickt och pl de 
tretusen till fyratusen kronor som 
de skulle kamma hem genom att 
rneddela var upptlickt till en •Stor
viltbyr.\•. Till sldana affanforc
u.g kommer fOrfrlgningar fr3n 
pcnningstarka •Storviltjii.gare• frln 
hela v:.irlden, tyvirr 3.ven frln 
Sverige. Dessa •storviltjligare• viii 
bli lotsade till ett bjOrnide, dlir de 
kan skjuca ner de forsvarsli:isa in• 
vlnarna, som drivits ut av de in
hemska jligarna. 

I mitten av mars s:5.ldes en 
bjornring i Sodankylli i finska 
Lappland till en amerikansk mu
seidirekcOr. Bjornringen hade for
medlats av just en sldan •stor
viltfirma .. i SclJ:E.kholm som fick 
femtusen kronor for �sv3.ret. 
Amerikanen skOt bjOrnen - en 
mager bona p.i .itcio kilo - frln 
sju meters h111 i nacken n:.ir hon 
sOmnigt lufsade iv3.g frln sina for
fOljare efter act ha blivic driven 
ur idet. Amcrikanen hade snOskor 
och kunde rOra sig becydligc snab
bare an bjOrnen i den djupa snOn. 

V.ira jaktkamrater hade forc
slagit act vi tills vidare skulle av
bryta sOkandet efter jarven for att 
de skulle kunna skida tillbaka till 
niirmaste kyrkby, omkring nittio 
kilometer bore, fOr att ringa till 
en storviltformcdlarc. Vi t:inkte 
forst att vi skullc bctala dct ford
rade prisct mot ate bjOrnidet skulle 
fa vara ifred. Men vi kom snart 
underfund med act dct skulle vara 

bortkastade pe-ngar - sl snart 
jli.rvjakten var avslutad skulle na

�urligcvis ;_agarna lter salja bjoin-
1det. S1 gick vi med sorg i hjar
cat med pl att de skulle f1 krona 
familjeidyllen och gOra processen 
s.i lindrig som mOjligt. Under ci
den skulle fargfilmkameran snurra 
och dokumentariskc bevisa vad 
som skeet. 

Vilho borjade kraftigt scOca ln 
i idecs inglng med slanan. 1 bor
jan var alh tyst och stilla - bjor
nen lamnar oglirna sitt vinterliger. 
StOtarna blev krafcigare och kraf
tigare. J3.garna hOjde rOscerna, och 

...de finska ederna osade. Bjornen 
skulle retas som tjurcn p3 den 
spanska arenan. 

PIOtsligt steg ett avgrundsvrll 
ur idets inre. Ut fiOk en rasandc 
bjornhona i ett tremetersspring, 
v3.nde sig med ramarna mot Vil
ho. Denne kastade blixcsnabbc un
dan slanan, ryckte it sig stavarna 
och rusade undan. Alpo gav eld. 
BjOrncn tr:iffades i huvudet cirka 
cvi meter fr!n Vilho, viinde om 
och plumsade i spr3ngauack mot 
Alpo och Peter. Blodet rann ncd
for nosen, men tappert ville hon 
forsvara sina ungar mot den tek
niska Overmakten. Tvi skott tr3.f
fade henne i bringan, ett fjirde 
i ryggcn. StOnande foll hon sam
man och \£g ctt Ogonblick senare 
liv!Os i snOn. Hela tragedien var 
Over pi ett par minuter. 

Nu barrikaderades ing.ingen 

D1:n r,mga b1r:imkroppcn vii.luadn 01/u I p1i/k,rn och drogs av Jii.g•ma ,ur 
ull slaktplats,:n dii.r de til.nt en brasa 

med stockar, en gryta ce bullrade 
snart Over elden, och Alpo och 
Vilho fl¼dde bjOrnen med vana 
hander. S3. stektes en bit bjOrn
skinka till middagsm£1. l kvall
ningcn lastades ackjan, och ski
dorna brOt skarcn mot v!rt to!v 
kilometer avl;igsna granrislliger. 
St3.mningen var tryckt. 

Nasta morgon atcrvande vi till 
idct for ace fullborda slakten. Med 
en ficklampa lysce vi in i idct ge
nom en springa i ford3.mningen 
och stirradc in i Ogonen p¼ ytter
ligare tv£ bjOmar, som skriick
slagna cryckte mot idets inrc. 
Vilho plockade bort tridstammar
na, gick flera ganger upp till in-

glngen och visade en nonchalans 
som nog skulle vara ohalsosam 
om man intc haft med bjOrn att 
gOra tidigare (Vilho har f:illt tju
gofcm bjOrnar i sitt liv). Vi scod 
bcrcdda med kamerorna. 

Ett vr!I gjordc att Vilho ryckte 
3t sig gev3.rct och skidadc ;vag. 
Upp ur idet kastadc sig i samma 
stund de tvl bjornarna. Men hur 
s3.g de ut? 'Tva bjOrnungar pl 
ungefar scxtio kilo, totalt for
skr;ickca, utan moderlig lcdning, 
kavar sig fram i djup snO 1 virrig 
riktning. Pi nigra Ogonblick Ilg 
de livlOsa i snOn, som fargades 
rod av deras blod. Tvi barnamord 
i cyst, fredlig yildmark. 

Fam,ljnraged,en fulibordad. De tvJ ungarna bade tillsammans med mamman Inn pl myramas l,jortron, hjortron som aldrig skull,: plockas a'tl en mimmska. 



Mr� e,. btorlttL.n• 10,n h,m st•ck tn , idrt, hr,s•dt V,lho pl bjOrnlxm,m. Cn,,dm hiingdt /Ost lrring balun, stavarna stoa plttur11dt nir• m}'J od, sk,dorna hadr ht1n rilttt1t in i ttt 11ppdltt spdr. S_t,idtn iir s/111. BjOrnhonan tgger 1 Sitt blod, fiiJld a11 jiigarnas kulor. 
I'' nl1,r.i mm111tr J/JddtJ homtn av Vi/hos Mh Alpos vana hiindtr. R,mt jalttpLitstn ltret:uidt l,n1skrikorna storskogms rtrthdlln111,sarbrtt1rt, som t1lls111'm1,ws mrd korprn viintadf pJ alt JJ s/Jss om rtSttrna. ' 
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Reportage Iran Finland 

av Sven Gillsater 

@.• jornidet Ug oerhOrt vacken i en mjuk, solstekt • • sydsluttning med utsikt 1 
Over snOvita 13gf jall, h jortronmyrar och skogar, l.i.ngt frln all 
mlinsklig bebyggelse. Jag kllingde med filmkameran opp i en kvist-fri tall mittemot idets ing:lng pi Omkrlng tolv meters avst£nd. V:innen Peter stod med sin kamera pl ungefar samma a vstand p.i snOn Oster om inglngen. Bredvid sig hade ban Alpo med osakrat ge· var. Vilho tog en gaffclslana i handen och skidade upp pl idct. Jag kunde inte iaktta n1gon bjOrnfrossa hos n3.gon av oss, trots 

1 au jag hOrt talas om att den forekom liven hos vana jagarc. Vilho Kilpila och Alpo Puska :ir tv3. av Nordens sista palsjagare, deras jaktomdl.de stracker sig mot ryska gr:insen uppe i norra Finland, Den fjardc dcltagarcn i vlr ; _,J !ilia expedition var j:igm:isrnre 
,. Peter Krott. Vilho och Alpo bade i detta 

,,.,.- c>gonblick totalt g!Omt var ex�-
�

'" ditions andam.11: att fargfilma O{h 
fotografcra en j;irvfamilj vid sin lya. De t:inkte nu bara p& bjOrn-

idet som de upptackt och pl de tretuKn till fyratusen kronor som dr skulle kamma hrm genom an meddela vlr upptiickt till en •storviltbyr1,.. Till s.idana affarsforetag kommer forfr.\gningar frll.n penningstarka •storviltjagare• fr1n hela virlden, tyvarr a ven fr3n Svcrige. Dessa •storviltjiigare• viii bli louadc till ett bjOrnide, dar de kan skjuta ner de forsvars!Osa in• v1narna, som drivits ut av de in
hcmska jagarna. I mitten av mars s:1ldes en bjornring i Sodankylii i finska Lappland till en amerikansk mustidirektOr. Bjornringen hade formcdlats av just en sidan •storviltfirma,. i Sc�kholm som fick 
femcuscn kronor for besvaret. Amcrikanen skOt bjOrnen - en mager hona p.i htio kilo - frln sju meters h111 i nacken nar hon sOmnigt lufsade ivag frln sina forfoljare efter att ha blivit driven ur idec. Amerikanen hade snOskor och kunde rOra sig betydligt snabbare an bjOrnen i den djupa snOn. Vha jaktkamratcr hade forcslagit act vi tills vidare skulle aybryta sOkandet cfter jiirven for att de skulle kunna skida tillbaka till niirmaste kyrkby, omkring nittio kilometer bort, for att ringa till en storvilcformedlarc. Vi tiinktc forst att vi skulle bctala det fordrade priset mot att bjOrnidet skullc f£ vara ifred. Men vi kom snart underfund med ate dct skulle vara 

bonkastade pengar - s3 :mart jarvjakten var avslutad skulle na
!urligtvis j.igama 1cer salja bjorn-1dec. S£ g1ck vi med sorg i hjirtat med p3. att de skulle fl krossa familjeidyllen och gOr;a processen s1 lindrig som mOjligt. Under tiden skulle fargfilmkameran snurra och dokumentariskt bevisa vad som skett. Vilho bOrjade kraftigt stOta in i idets ing¼ng med slanan. 1 borjan var allt tyst och scilla - bjOr• ncn Iamnar ogarna sitt vinterlagcr. StOtarna blev kraftigare och kraftigare. Jigarna hOjde rOsterna, och ...de finska edema osade. Bjornen skulle retas som tjurcn pa den spanska arenan. Plotsligt steg ctt avgrundsvr.\l ur idets inre. Ut flat en rasandc bjornhona i ett tremecersspr¼ng, vande sig med ramarna mot Vilho. Denne kastade blixtsnabbt undan slanan, ryckte 3.c sig stavarna 
och rusade undan. Alpo gav dd. BjOrnen crii.ffades i huvudet cirka tv3. meter fr3.n Vilho, vande om och plumsade i spr�ngattack mot Alpo och Peter. Blodet rann nedfor nosen, men tappert ville hon forsvara sina ungar mot den tekniska Overmakten. Tv.i skott trii.ffade hcnne i bringan, en fjarde i ryggen. StOnande foll hon samman och 13.g ett Ogonblick senare livlOs j snOn. Hela tragedien var Over pi ett par minuter. 

Nu barrikaderadcs ingll.ngen 

Den tunga b1ornkropprn viiltrades <Wer I pulkan och drags ,:iv jiigarna 11cr till slalttplauen diir de !4nt en bras11.. 
med stockar, en gryta te bullrade snart Over elden, och Alpo och Vilho fl£dde bjOrncn med van:i hander. S1i stektes en bit bjOrnskinka till middagsm3.I. I kvall
ningcn lastades ackjan, och skidorna brOt skaren mot v3.rt rol v kilometer avl;igsna granrislager. St:imningcn var tryckt. Nasta morgon atcrvilnde vi till idct for act fullborda slakten. Med en ficklampa lyste vi in i idec genom en springa i fordamningen och stirrade in i Ogonen pJ. ytterligare tvl bjOmar, som skr:ickslagna tryckte mot idcts inrc. Vilho plock:ide hon tr.3.dstammarna, gick flera ganger upp till in-

gingen och visadc en nonchalan.s som nog skulle var:i oh:ilsosam om man intc haft med bjOrn act gOra tidigare (Vilho har fallt tjugofem bjOrnar i sin liv). Vi scod bcredda med kamerorna. Ett vrll gjorde act Vilho ryckte at sig gev:i.ret och skidade ;vag. Upp ur idet kastade sig i samma stund de tv:1 bjornarna. Men hur sag de ut? 'Tv£ bjOrnungar pi ungefar sextio kilo, totalt forskr:ickta, utan moderlig ledning, kavar sig fram i djup snO i virrig riktning. Pl nlgra Ogonblick Ilg de livlOSa i snOn, som fargades rod av deras blod. Tvi barnamord i tysc, fredlig yildmark. 
familjetraged 1cn fullbordad. D(· tvti Jmgarna hade tillsammans med mamman ievt pl myrarnas hjortron, h1ortron som a idrig sk11l1e piockas av en manmska. 
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