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IsbjOrnarnas 
barnkammare 

Kung Karls land, en isolerad ogrupp oster om Vastspetsberg 
har genom fridlysning blivit ett slags barnkammare for, 6 .. I\is 1orn 
Nar SVEN GILLS1'TER och hons kamrater efter en besv" 1• �-• .. ar igs1� 
resa Icings 79:de breddgraden nadde oarna, kunde de P<i 

d . 1 . b... 1 
stra� 

derna rakna rygt t1ugota et 1s 1ornar, som ockats fra 
dft f• --1 ''k l "b" mavdei 

aptitretande o en ran sa spac agt pa atens heta av QOSrO(,

E n ensam, hungrig isbjorn lafsade l:ings den svartstenade stranden pa Svenskon, utan mal, utan bradska. Da ochda kisade han ut over den bla havsvidden, Barents hav, men inte ett enda isberg blixtrade i soldiset, inte en endaste sal var inom synhall. Ingenting lockade honom att vata den smutsgula palsen. For att ha nagonting att gora fnasade nosen ned i tangbankarna som skoljts iland av dyningarna. Det var lange sedan nu som de vita tandraderna slet i fet storkohh eller ringsal. En oaptitlig ruska, nagra grona grasstran, en knippa stellaria aktiviserade tarmluddet nagra minuter. Just som han sjonk ned pa hakhasorna for en stunds meditation traffades nasvingarna av en underbar, aptitretande vittring. Var det inte doften av salspack som kom svepande over bergens svart-vita lapptacke? Det var nagonting som vagabonden pa Kung Karls land inte kunde sta emot, han maste genast se efter vad det var. Kanske hade nan kollega slagit en sal och kanske foratit sig sa det blivit lite rester over. Skravelstenarna rasade nedfor branten bakom den ensamma ishjornen. Klorna bet sig fast i kala klipphallar. !bland rev de loss valdiga snoblock ur smaltdrivorna. Fd.n toppen fick han sa bekraftelse pa att 
nagonting matnyttigt fanns att hamta. For langt nere under honom lag en liten farkost i den halvmanformade bukten vid en liten o. Det var darifran som den forforiska vittringen kom. Farkosten sag alldeles overgiven ut. Men i motorbatens inre lag jag och mina tva kamrater, uttrottade efter en stormig resa. Vi hade tagit oss fram till den isolerade arkipelagen for att om mojligt hjalpa nagra ornitologer, som rapporterat over radion att de var omringade av hungriga isbjornar och ville darifran. Men sjalva onskade vi ingenting hogre an att fa massor med isbjornar inom skotthall for vara kameror. Vi hade balanserat oss fram pa 79:de breddgraden fran Wilhelmson, genom 
Erik Eriksensundet mot Kungson pa Kung Karls land. Strackan over oppna havet skulle inte behovt ta mer an tolv timmar for var femton hastkrafters diesel. Men nar land var ur sikte kom nordosten och det sa bestamt att vi inte nlldde nagon vart trots att motorn arbetade for fullt. Till sist fanns inget annat val an att lansa undan och forsoka komma in i la av Svenskon. Rullningen okade valdsamt och vi borjade Iida av sjosjuka. En frivakt rullade insurrad i sov
sacken ner fran sin koj. Roderratten delade 
upp sig i sektioner och lappades nodtorftigt
ihop med rod tejp. 

Efter ett oandligt antal timmar var vi dock
inne i la under Svenskon. Vi styrde ner mot
sydandan och fann en bra ankringsplats vid Antarcticon, dar Johan Sorensen genast brassade biff av ungsal. Det var det stekoset som isbjornen Utt nys
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pa. Nar Fred Baldwin, nymornad och val papalsad, stumpade upp pa dack for att dra uppankaret, blev det plotsligt stor uppstandelse.- Grahbar, skrek Fred. Dar ar han, en storisbjorn som kikar pa oss fran stranden. Skynda er upp!· Sannerligen! Pa trettio meters hall satt den hungrige och glodde pa oss medan en svarm vitfagel singlade over hans huvud. Det var vart forsta mote med den rattmatige harskaren over Kung Karls odsliga och obeboeliga land. Nar vi gled narmare inpa stranden knallade han ivag langs tanghogarna och gick sll smaningom i sjon igen, da han nog tyckte att vi blev for nargangna. Vi kom sa nara att vi utan svarighet kunnat lugga honom i palsen, rycka honom i oronen. Det ar pa det sattet som polartrakternas safarijagare skjuter isbjorn. En jaktform som de sedan har mage att skryta med och kalla storviltjakt. I vattnet har inte isbjornen minsta sportsliga chans att klara sig. Ett kulgevar hade inte varit nodvandigt, det hade rackt med en slaktmask. Nar vi lamnade var vackra isbjorn at sig sjalv, varhan sa trott att han genast gick upp pa land och skakade vattnet ur palsen. Det blev tatt mellan bjornmotena sedan. Strax innanfor sydnosen pa Kap Hammerfest fick vi in en ny gulpals i kikaren. Han lag hogt uppe pa strandhrinken och kakade pa nagot fagelkadaver, en sjalvspilling fran kryckjeklipporna ovanfor, dar en enorm fagelkonsert ekade over det sterila landskapet. Den har bjassen, for det var en verklig hjasse pa minst fyrahundra kilo, blev en smula 
Johan Sorensen tagger slilspack pa avgasroret. 

� 

overraskad. Han hade val inte rak besok. Nar tre skaggiga ansikten na� midovanfi:ir ett klippblock framfor hostac u_pPh o b k nom, g1clan genast upp pa a benen, Stod I" '"I h k" d angeocl va oc 1sa e mot oss -med framl bb hangande over magen. Fnyste at 0a fl am. 
o h"d ""d . sseri ganger oc visa e tan erna. V1 forstod h han ville vara i fred. Men nagot brak O 0�k I · ··11 ·11 d ns a� tan mte sta a ti me . Han lunkade · • over surmarkerna narmast stranden. Van d1'11do h do e� om a oc a, stannade och lyssnade pivissland�- a�erikans�e kamrat, skakade pa h� vudet, nar v1 skrek at honom att vanta ettslVadret kring de tre oarna so� utgor KuagKarls land visade sig inte det minsta gastviligt. Dygn efter dygn med stormdrev kalldimmor och harda stormbyar fran norr . Skydda hamnar saknades sa gott som he!t, och dart· gallde det att aldrig slappa uppsikten. Nllgon timme da och da lattade det upp · sikten blev battre. Vid ett tillfalle fick vi ett mycket vackert bjornspar pa en jattel! snodriva, som sluttade brant ned i havec, vi beslot att ga iland. Roddb aten drogs upa stenstranden och Fred och jag sta vandringen over den harda och hala snodriv mot sparet hundra meter langre bort. H ovantat stod vi plotsligt mitt over ett hll snon och upptackte en bjornhona med u tre meter under oss. Vi mottes av ett frukta vart vral. Fred skrek till. - Skynda dej Sven. Vi maste sticka!Det var en ganska overflodig uppmani Jag var redan pa vag darifran i vild flymed min tunga kamerautrustning. Vagade 1 ens se mig om. Hasade, halkade, rutschade_for snodrivan och isvallarna. Fred gjorde l dant. Det var tur att han slapp ta till gevi Han hade knappast hunnit sikta och trycka om bjornhonan kastat sig ur halet. Det kanmycket snabbt. . Vi var valdigt fi:irsiktiga i fortsiittn1ngen der vara landexkursioner och gjorde rkringgaende rorelser runt halorna. Det. gott om sadana. En del lag hogt uppe pa gen och vi fick aldrig riktigt klart for 0;de var bebodda eller ej. !bland verka esom familjen hade varit ute och mouonbjornmor hade akt kana utfi:ir snodrivano bod .d · De glatta ungarna pa a a s1 or om s1g. . d .. r 1 en norna liknade vattenspola e ranno park. d Isbjornhonan fi:ider sina ungar uoder b' her och januari, och liksom hos brun .. sker det i idet, vilket kan vara e� sno Ute i drivisen eller tydligen heist pa unga land. Honan lamnar idet ett par, ire� fd f .. de 1va , arefter, och ungarna, o ca s t  ar pa som rultiga, vita ulltussar folja heone f 

. ·u havet turerna. Hon fi:i!Jer dem ner ti Iara dem simma. Men nar hon s�Yt1� salbytet bland drivisens upptorna d dde snail t h£1la sig pa a vstand. Ly er vander hon om och daskar till dern-.. 0S£ en dag kantrade vinden och va 



1 rw1 tart rusar rem isbjornar mot stranden sedan de fatt. vittring pa sal. 

nide: En s�ag sydlig bris drev ivag med vara�ttrmgar m over on. Johan skar strimlor avial och la de ·· · ·· · .. . . m over sp1srorets mynnmg. Brant sd,pack sk 11 ·· k h 1 .. u e _vac a unger hos isbjornarna� tungson. V1 t�nkte bjuda pa fest i Pikeu ta, en trevhg lnen vik. Efter en st d ·· k l . un s vantan avtecknade sig myc-ekt n ,ug� tre gulvita klunsar i kikaren. I hog12 I pa vag mot • . k J h 1 ddb' var vi · o an och Fred satte
lunkro .. 1 at_en och tog sig iland med en he!sa stnmlor d I .ppo·· . ' som e a ut som ett bandver stranden. Under tiden 'k d . f • nl ra and b/a a e Jag ran baten upptacka
par kl" ra JOrnar, som dok upp bakom ettippor. I s prhg d d k Jig gallskrek • mot et u ade bordet. IPftnga ne at Joh an och Fred, de borJ·ader mot roddb • • underna f·· d aten och nadde den bara ore e f· 1 hoppad f n orsta tsbjornen, som ge-dc e e ter I vattnet N"• b"•• f··1· snab b 1 ef · asta Jorn o J -bJOrn om st tebr. Joh an rodde for livet med enYr ord och · k 

/ 
L Fred sart d c� 1 a tern ut mot var till den som __ me reservaran fardig att klappa!en b ... an trade forst. Jornarna tap d f Fred ko b pa e arten och Johanlnom kor� shnad btfombo�d och andades ut.

a e em b·· I JOrnar sam ats pa 

stranden. Det var ett trevligt sallskap. En hona med fjolarstvillingar och tva ensamma honor. De satte igang med att festa pa vara lackerheter, som kryckjorna for fange. sedan upptackt och skranande ville vara ensamma om. Sedan slog sig hela bjornsallskapet n;r och vantade pa mer. Vi slangde ut ett ordentligt stycke siilspiick i vattnet med ett plask. De tva ensambjornarna blangde at varann, ingen vagade liksom ta forsta steget. Bjornen med ungarna var djarvare. Hon sliingde sig i vattnet och ungarna efter. Men spiickstycket hade sjunkit. Mamman doppade huvudet under vattenytan, upptiickte matbiten och sjonk som ett spett genom det klara vattnet. Darpa drog hon ivag mot stranden med bytet och med ungarna i kolvattnet. Nu kom ocksa de bada andra honorna. De fick niista stycke. Bjornarna morskade upp sig allt mer. Det verkade som om de ville kliva ombord for att. paskynda tilldelningen. Till slut var vi tvungna att liigga spiirreld med geviiret framfor nosen pa en av bamsarna. Vattnet stankte upp pa hennes nos. Da var hon bara tre meter fran oss. Vi fick verkligen belagg for att Kung Karls 

land iir »isbjornarnas barnkammare». Under fem dygn hade vi kontakt med tjugoen bjornar och anda lyckades vi pa grund av det vanskliga viidret inte runda hela ogruppen. Det verkar alltsa inte vara nagon direkt fara for att isbjornen ska utrotas i likhet med gronlandsvalen och valrossen. Oarna iir fridlysta genom norskt initiativ men diiremot inte farvattnen rr1nt omkring. Bade pa Viton och pa .den valdiga glaciaron Nordostlandet £inns siikert en hcl del isbjornar. Vissa ar upptrader isbjornen anda nere vid Viistspetsbergens sydspets. I somras upptiicktes isbjornspar pa Newtontoppen, 
r.712 m.o.h., Spetsbergens hogsta punkt. Menbestandet av denne polarisens vackre vagabond kan snabbt decimeras genom den utveckling som dessa omraden genomgar. Kanske blirdet nodviindigt med totalfridlysning och striingastraff for okynnesskytte.Na, men vara stackars ornitologer da? Blev de uppatna av isbjornarna? Sa allvarligt blev det nu inte, de klarade sig helskinnade fran iiventyret. Vi behovde aldrig inskrida. Ett norskt expeditionsfartyg styrde ner till KungKarls land och plockade upp dem. 
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