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Fristad fOr sjObjOrnar� pa Oar i Berings hav
Ill fram till Pri

..,..,�, GILLS/(TI:R har P' "" Ala,ka•resa O 
••• 

h1lof hland, mitt ut� i Beringt hav. diir h•n triiHat p& SJO-

. - • dens markligaste 
hjc,rnar i miljontal SjObjOrntn ar ctt av Jor 

. . •· slilen PA den 
11,ur. mtr pllmlnna.,,dc om landbJomcn an vm . 

. 
·•bjo !All en fristad 

t1di.c1r<• r)�,Ja:da 3,;rup�n bar !iiJO rntn 

- fndul b(ocriin,3d slakt bcdrivs. l borjan av scklet v.-r den 

nara noi utrot,d, nu har antalet i.iknl till att omfatta balvan· 

n■n ,oiljon d1ur •. '-i&r honornl kommer bildar de viildiga tju

urn.a ittora harrm (bildeo} 50m de yttent svartsjukt bevakar. 

S
hlrtuuar yr I luftm, 

r6U blod for&ar fram 
,r ,pnvna kntr11r I drn 

, r· 1,r:1 oth. blyrr•tt damm 
V1rvaar upp kr1nc ,h,c,.ltlm?'4m• 
o.t It' �n flpnlffC:a• hlmyns• 
liis!I uppc:litf'� pl ►lrandr-n hll 
.. "1st dlmhl'ilJdQ, Pnbllot ,-. 
l1mdl. aJ6bj6rrutrnu 61ir, I buk• 
1runde'ri t'IIIUT vUa i-kumka�k111Jer 
mul de rvartA tawhlotkl'n oi:-h 
err h"la IC("Ot1l C"n 11rl&f'1 nv ur• 
tid 

l>fn c� av de tvA tJurama tw
Ck Uimnal tUll tcrrlturlum (cir ,tt 
16b J1a Pt'.,. 1111 h,av.-l H.in h.t,rlt> 
rikat komm.a ln pl , n annans 
,trln;t f'flSklldil omrlde oth li
d.ull kan ba1 a aluta pA l'H &lll1 
'11.t �l flll"r a)!,bjOrnJr med 
1l11r;sm11 Undc-1 k.tmp::-n •kynder 
andra Our11r Ull med 1l!tkt•I bt�na
andc l>lod!prlni:da 68,on och ry. 
t.;lndc k.lflar Dt- ka.,t.1r 14.:' O\-"tr 
klm� orh milt:ur sin;l huu 
mot de ldinsUga almfOttcma. Snarl 
Ir drt ,::tmbjlI,:I hi\ ursk.11}3 n.A,:ni 
wm b(:lst dctaljn En ru.in<k
bmp f61Ju rn lcunp d.ir a.Ua 
l"r'l:'PP ir tUlltna 

Den fflnt anfallne ajbbJ()rnl''l 
i..vck•• aJlta 1-11 IOs ur mJ$Sim ocb 
kutar at• framAt n1&n m,>ttt -
rnt'n lNlra fur alt n\ka in I I'll 
lnnu VlfTI" alapm1l. IMan ban 
nir tram till hant Ir han l dl'l 
nlinnutto dod. Pilsen IOlffl trln 
b6rja.c vu &1Ansa,ndr 1vartgri, 
tar nu ntnolad �v blod Nackf'D 
tu uppfl!k\. blodi.rt kott1a. Av 
undrrklkrn 6knt1r bara f'l1 
� De blkre Slffl.fdltt'rna 
bat ban lycbta rldda frin an
l"'PP ocb tnraan hen dr ner l 
riovallrt bllr ban li&P,Dde fflt'I• 
Ian ell par kll-•• IYTllt llll<• 
w>do 111 fflNI stml6ll•ma �J6-
bj6rnm, dOr llttu� av Gwt"Mtt
nlnl '" av krwsadt kroppsdelar. 

D)urt·ns fuda t-vcltkiirtlar i.itter 

nWlilCD vld tlindtarmen, och f.1r 
,;Ob�>rnarna lnte mOjh(hct a_u 
kYla ,w ,lg. P,r de en �ker dod 
Lill miitc• 

t 5niirl tvlt m.\nader har sjb
bj&narna Jngsllet bl·vakal sina 
n·\•1r. Un&t3n1fullt biu de slirrat 
ut Over h;tvCts dinunor och vant.al 
pa ult hordCTM av honor sk11ll 
komma De \'3rk<'n ll.t"r, drlckf't 
tlkt 1K>vrr "1 del 3r lntc alt und· 
r.t JM om d•· blir k1hllga och rct
hp 

I miij mNian ,no och isvallar 
IMU tacker gtr�ndunA borjar 
ljobjornAma M)kH Si5: mot land 
Undf."r Juli bcr!kruu hjorden med 
tJuror, •un.(karlar•, honor och 
ung:lr uppgl IHI pn och en halv 
miljon dJur 

S1libj6mama kallas llvtn fi>1-
p,kt1ct for pjlaal�r, mc-n djun.-n 
or enligt vclcnsic.<"pt'n narmare 
11.:lkt m1-d landbJOrnarna iin med 
slilarm1. °" bar nimh&en mAnga 
j!t·tnl'nsumma t•,l{('nJ.kaper med 
van.lie bJOrn. t t>x. riktlga Oron. 
nqlar oc:h fin1;erben �ml en hcl 
&-I 11.ndra forkrympla organ wm 
bc-vi�r all dcras fOrU.der varit 
\-'il anp.,q.adf< for 111.ndvU,tcUic. 
DC' ftirsta tre "1mmarbol1ken pt\ 
Pribilof Islands ar aiO::m enbirt 
ar\l("llQma. D.,, �gnar Sig de Unga 
djurl:'n lt !tk1tr ne:re bland lla• 
vatttinaklipporna: n·mmare och 
fasttaear". stonnnin& av kllpp
f;htnlnc elle-r llln£dYknini I SUT
fen. 

f'ynt-ft-m!f'Ul�m ir dim far
lr,a,t� i dbbJOrnama5 ltv. Som 
unakarlar aamlas de i tusenden 
l apreciella I k. •rookni.t-t•, omri
dm ,oro de lldre fbnmb Un&• 
k.ar�mu tita pils Br silvf'"nkim
randc och eftttSOm de lnnu m� 
•r k6nsmo&na p,l nlgra llr. und
Rlr de paminpstnderna som &It-

·,..



ter djupa arr i pfilsen. Nar jakt
tiden ar inne blir ungkarlarna 
offren. Jagarna kommer med 
Hlnga stanger och driver dem in
At on dar de med ett latt klubb
slag over den tunna hjassan av
livar djur efter djur. Under slak
ten sommaren 1961 dodades 80.000 
av dessa ungkarlar, vilkas skinn 
auktioneras bort i USA for upp 
till 140 dollar per styck. 

Fore 1786, det Ar dA Pribilof
oarna efter 18 Ars ihardigt sokan
de av hArdhudade ryska sjofarare 
slutligen upptacktes av Gehrman 
Pribilof, fanns inga miinniskor pA 
oarna. Stranderna tacktes av oar
mare tre miljoner sjobjornar, pA 
klipporna dAsade tusenden av val
rossar och enorma mangder Stel
lers sjo!ejon. I de grunda lagu
nerna holl lekfulla och oskygga 
havsuttrar till, medan deras fran
der vid Aleuterna utsattes for en 
fruktansvard nerslaktning. Den 
ena skutan efter den andra fors
lade havsuttrarnas vardefulla piil
sar till Kamtschatka for vidare 

--

befordran till de ryska hoven 

vilkas slottsgemak vaggarna ta

petserades med havsutterskinn. 

Nar havsutterbestandet borjade 

sina vaknade intresset for sjo

bjo�arna. Ryssarna flyttade over 

nAgra rorslavade aleuter till Pri

bilofoarna och under outhardliga 

forhAllanden tvingades dessa leva 
pA de miinniskofientliga oarna 

for att slakta och skinna djuren. 
Sjobjornarnas marknadsvarde 
steg i och med att uttern blev 
alltmer siillsynt. Nar ryssarna Ar 
1867 salde Alaska till USA for 7 
miljoner dollar, bade de skordat 
over 2½ miljon skinn frAn de 
vardefulla sjobjornarna. Fram till 
1911 fortsatte man utslaktningen 
bAde till lands och till sjoss. 

Men dA borjade ansvariga myn
digheter forstA att sjobjornarna 
snabbt hotades av utrotning. All 
jakt pA dem forbjods till havs 
och under landvistelsen fick en
dast de yngre djuren slaktas. 
Dessutom fick detta endast ske 
under arnerikanska statens kon-

troll. Raddningsaktionen kom i 

grevens tid. Bestandet var dA om

kring 150 000 djur. Det omfattar 

nu 1 1/2 miljon. 
Det ar inte bara sjobjornar som 

trivs pA S:t Paulon, en av oarna 

i gruppen. Dar finns ocksa en yt

terst valordnad koloni av bofasta

aleuter, uppblandade med ryskt

och amerikanskt blod. Forutom 

aleuterna lever dl:ir aven en hand-
full amerikaner. 

Och sa en natt kommer invasio
nen av honor. Helt plotsligt ar de 
bara dar. Just som tjurarnas Jang
tan haller pa att bli dem over
maktig och deras stamband ar 
nara att bli overanstrangda av 
rostiga rAmanden. SlagsmAlen ra
sar i boljor langs stranderna. I 
hundratal smyger sma natta sjo
jungfrur upp ur boljorna och 
fAngas genast in av alskogsgalna 
»beachmasters• som de harems
bildande tjurarna kallas. En de!
snor At sig ett tjugofemtal honor 
redan forsta dygnet, andra har 

bara ett par att svartsjukt bevak 
Honorna ar endast en·temted 

sa stora som haremsherrarna 
hannarna vager mellan 400 oc 
750 kilo - ocb deras pals • 
blankglansande rodbrun ell 
graaktig. De ror sig smidigt oc 
bebagfullt pA land medan tjurar 
nas rorelser ger intryck av tyng 
ocb styrka. Honorna ar sina her 
rar ful!komligt underdliniga, d 
stracker biingivet sina graci! 
balsar upp mot •mastern» so 
kanske bekviimar sig med a 
boja pa tjurnacken ocb kyssa si 
tillbedda. 

Om en bona biindelsevis skulle 
vara lite !os i moralen och for
soka smita iviig till en mer char
merande hanne, kastar sig tju
ren med all sin tyngd och obann
biirtiga styrka rakt over sina 
kringsittande skriickslagna honor 
far ett jl:irngrepp i nacken pa de� 
flyende, fliinger henne virv!ande 
tillbaka och ger henne en ordent
lig upptuktelse. 

Ett par dygn efter honornas an
komst fods de kolsvarta ungarna 
och symfonin utokas med ytter
ligare en ljudsensation: ur sten-
bal och skravel, ur massan av 
smidiga kroppar, briiker de hjiilp,
losa ungarna och deras klumpiga 
huvuden med de stora, runda, 
svarta ogonen, skakar overgivel 
De iir ocksa verkligen overgivna. 
Honan bryr sig inte siirskilt myc
ket om sin unge och hennes tel
ning ffir sliipa pa navelstriingen 
och moderkakan tills de gnagts 
av mot stenar och klippkanter. 
Inom en vecka efter ungens fiid
sel iir honan ater gravid. Hon Ir 
niimligen for�edd med en tvAgre
nad livmoder och kan ta emol 
tjuren redan innan saren fdD 
fodseln llikts i ena grenen. 

Vattnen kring sjobjornskol� 
erna bevakas mycket noggrant av 
•killer-whales•, hlikiirringar 1 
stora fiockar. Dessa hajfiskar 
sjobjomarnas enda fiender 
mlinga honor pA fiske faller offer 
for deras rovkliftar. Sjobjomens 
ungar svilter dli obannhirtllt 
ihjiil. lngen utomstliende bona 
bryr sig om en foriildral& unge, 
bur hjlrtskirande den lin skrlker. 

25 procent av de nyfodda di!r 
innan de hinner • ner till vattnel 
Under de ovrigas fiSrsta Ar till 
sjoss decimeras antalet ytterli• 
gare av hAkirringar·eller brist pl 
fiida. Bara hilften av en lrskull 
blir sA garnia att de bfnner Ater
vllnda till Pribllof&mla fiir ait 
njuta ungkarlslivets ruSJen eJier 
frojdas bland blngivna boDGl' l: 
ett harem. 
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