Alaskaresan Hallo Bay 2013
Måndag den 12/8 middag kl 12.00
Nu närmar sig resan till Alaska. Jag har packat färdigt 2 stora resväskor och ett stort
handbagage med kameragrejor, pass och diverse papper, bl a inresetillstånd till Alaska.
Det är spänt och vi pratar med varandra och alla är lika undrande om vad som skall hända på
resan. Vi skall träffas på Arlanda onsdag middag kl 12, så avfärden härifrån blir ungefär 9.3010.00 på onsdag förmiddag. Planet går inte förrän kl 14.30 och vi är framme kl 16.45, men vi
reser tillbaka i tiden. Det blir en lång resa med mellanlandning på Island, Reykjavik, och
vidare till Alaska, Anchorage. Här utanför fönstret så börjar det regna litet igen så man är väl
nyfiken på hur mycket regn man kommer att få på andra sidan jordklotet. Det skall vara som
svensk sommar men kalla nätter för då rasar det från bergen med glaciärerna. Laxen har gått
till och björnen har kommit.

Onsdag den 14/8
Vi har kommit till Arlanda nu. Det har varit en liten körning hit med bil. Vi var uppe vid 8tiden i morse , åt frukost och vid 9.30-tiden drog vi iväg. Planet till Reykjavik går kl 14.20 ifrån
gate 5. Det är dåligt väder i Stockholm, det blåser inte, det är svart på himlen och det vräker
ner. Alla är så spända, om ungefär 2 timmar lyfter planet mot Reykjavik, nu är det på gång
äntligen efter lång väntan. Vi sitter i en cafeteria och vi ska ta oss något gott att käka.
Incheckningen är klar, visitationen och allting.
Nu har vi anlänt till Anchorage, klockan är
17.00 på kvällen och det är samma dag,
den 14:e så vi har gått tillbaka i tiden.
Lång resa, 7 timmar från Island och hit till
Anchorage och här är 15 grader och litet
svart på himlen, annars är det fint väder.
Allt har gått bra med tull och polis och
hela alltet, så nu väntar vi bara på att vi
skall komma ut till björnarna. Nu tar de en
liten bild på mig när jag står här och
pratar in litet om hur vi har det och ja, som sagt det är spännande. Nu skall vi gå och shoppa
litet innan vi åker upp till hotellet.
Nu är det kväll, klockan är 22.00 nästan 22.45 lokal tid. Hemma är klockan 8.47 den 15:e,
men här är det den 14:e fortfarande och vi har ännu inte fått sova någonting, så nu har vi
varit igång nästan 24 timmar sedan vi gick upp på morgonen. Nu har vi varit på en mexikansk
restaurang i Anchorage och käkat litet mat och nu är det dags att gå och lägga sig.
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I morgon bär det av, redan klockan 4.00 skall vi upp
och 4.30 drar vi iväg nedåt Homer för att göra en
båtutfärd hela dagen och då skall vi vara där redan
kl 7.30 i morgon bitti så därför drar vi tidigt. God
natt.

Torsdag den 15/8 Klockan är 7.25 på morgonen.
Vi har åkt från Anchorage och vi åkte därifrån kl 4.30 i morse och tagit oss 3 timmar söderut
ut på spetsen mot Homer. Nu ska vi ut på en safari på havet hela dan och se om vi ser
späckhuggare, valar och sådana saker. Jättefint väder, stilla, klart. Det var en fantastisk resa
hit med mycket härliga bergstoppar med glaciärer och is, dimma och sånt. Det här är en
riktig vattenstad, mycket sådana här safaribåtar som går ut. Vi får väl se vad dagen ger.
Nu skall vi få kontakt med skepparen, kl 8.00. Han ska berätta om hur dagen kommer att bli.
När vi åkte hit så var det en massa verkstäder, bostäder längs med vägen hit. Det såg ut som
kom och hjälp med att dö, det var bilvrak och allt var utslängt bara. Husen är väldigt konstiga
här. Alla kör med stora 4-hjulsdrivna små lastbilar, Ford och sådana. Det är bara sådana
heavy cars. Nu ser jag faktiskt en Volvo också, det är inte så vanligt.

Torsdag den 15/8 Kl. 21.30
Vi har varit ute på havet och långt ut och in i
olika vikar och tittat på diverse djur. Vi har
sett knölval, fått en hel del fina bilder. Vi har
sett på delfiner, havsutter, sjölejon, sälar.
Det har varit en jättefin dag som var helt
lugn, solsken och det känns i panna. Man är
litet röd i facet. Vi var inne vid en glaciär i en
vik och då blev det bara kallare och kallare
så då fick man ta på sig mer och mer. Det
har varit rätt kallt ändå, det har varit
långbyxor, långkalsingar, tröja, mössa och vantar, fast solen sken och gassade emellanåt och
var varmt. Det var härligt. Sedan har vi sett en hel del fåglar såsom vit havsörn, vithuvad,
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olika lunnefåglar och sedan högt uppe på bergen såg vi vit bergsget eller något sådant. Det
var en mycket trevlig och fin dag. Nu skall vi åka iväg och äta, vi är hungriga. Vi är på hotellet,
så vi skall iväg.
I morgon börjar allvaret och då skall vi iväg till flygplatsen. Vi är i Homer just nu och då skall
vi packa om packningarna och sedan skall vi ut till det verkliga äventyret där grizzlybjörnen
finns så då får vi se hur det går. God Natt

Fredag den 16/8
Vi är på flygplatsen nu och har vägt in allting, Allt bagage är vägt och vi
själva är invägda och sedan all annan utrustning såsom tält, mat osv. Kl
är 9.30 på morgonen och vi var uppe 7.00 och skickade iväg bagaget till
flygplatsen och sedan var vi själva och köpte en macka och åt frukost.
Sedan har vi väntat, nu har vi fått besked att det är litet dåligt väder
över Hello Bay så vi får vänta ungefär 4 timmar till det blir bättre väder.
Så nu är det bara väntans tider. Vädret är litet si och så, det är litet
molnigt här och där. Spänningen ligger i luften här nu för vad som skall
ske osv.

Fredag den 16/8
Hej igen
Vi sitter fortfarande kvar på flygplatsen i Homer. Vädret är inte bra, det regnar och dimman
ligger tjock, så det blir ingen avfärd idag. Det blir ingenting i dag.

Vi har nu varit och shoppat litet, köpt litet förstärkningskläder mot regn och väta. Vi var iväg
och tittade på omgivningen, hur det ser ut. Det är litet annorlunda än hemma. Mycket
kåkbaracker och husvagnar, baracker, godsvagnar. Allt möjligt som de lever i. Tog en sväng
utåt en bro och där tittade vi på en vithövdad örn, amerikansk eagle och fick några bilder på
det. Nu är de iväg och lämnar tillbaka bilarna som var hyrda och som vi haft hela tiden.
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Sedan får det bli taxi eller något annat för att komma runt. Vädret skall kanske bli bättre i
morgon så ev. går det ett flyg om vi kan komma iväg, men det är inte säkert. Söndag skulle
det bli bättre i så fall. Vad som händer nu, det vet jag inte.
Det var ett roligt hotell med små rum, toalett i korridoren och dusch, som vi bodde på. Litet
och trångt, men ändå det är litet annan stil än hemma, alla hus längs vägen är med tinnar
och torn, mycket flaggor och utsmyckat. Alla deras stora bilar som drar förbi. Vi var och
käkade på en liten asiatisk restaurang, litet bufféaktigt och det var gott. I går kväll var vi på
en grillbiff-stuga och
käkade och där gick
det vilt till. När de
plockade ut så flög
grejorna helt vilt och
jag fick en stor
ketchupfläck på
ryggen, men det var ingen som brydde sig.
Man börjar känna sig litet bättre och få in en bättre rytm i denna tidsrymd som det är.
Klockan är strax över 15 här nu och hemma är klockan 1.00 på natten, så det är litet skillnad.
Det är mycket vackert här, vacker natur. Vackert med bergen och dimman ligger i kanterna
runtom. Det är rätt så skönt på dagarna, svalt men skönt.

16/8 Jouko
Det var ett djävla väder, det regnar. Det skulle ha
varit soligt som igår och det soliga vädret skulle ha
fortsatt så vi kunnat fota björnar idag, men det blev
ingen björnfotografering idag utan det blev att
tillbringa tiden i en hangar och hoppas på ett hotell,
4 man i ett rum men det får väl gå det också.
Hoppas vi kommer fram i morgon och träffar våra
björnar. Jag har kollat mina valbilder och har fått en
klassisk bild på stjärtfenan (heter det väl, som valen har längst bak) som han lyfter upp och
vattnet rinner av den. Det var en härlig bild och den har jag skickat på facebook och det kan
du kolla om du vill. Nu skall vi tillbringa kvällen här och förbereda morgondagen och hoppas,
som sagt, att vi kommer iväg med det lilla planet. Vi har vägt grejerna och minskat 40 kg,
mest mat, för att komma under den vikt som är tillåtet med små plan. Annars har allt gått
bra, det är ingen som har suttit i hörnet med nallen i handen. Ingen som har hemlängtan och
Thomas ser glad ut, jätteglad nu när han är pensionär.
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Mycket mer relaxed och gladare faktiskt, jättetrevlig kille och Roberth försöker få plats här
också. Bra. Vi fortsätter i morgon att prata. Hej

Lördag den 17/8 kl. 8.00
Vi har bott på Best Western och sovit i en riktigt god säng. Jag har kamperat i sängen med
Thomas Janzon. Det var en underbar kväll. Vi har fått frukost i oss och sitter och väntar på
att vädret skall bli bättre, att det blir ett hål i molnen och att planen kan lyfta. De står
färdiga och inom 1 timme måste vi vara redo att ge oss iväg, så det blir bara en väntans dag
idag igen, men det ser mer lovande ut att komma iväg. Tanken är att vi skall gå ner till ett
litet museum och titta litet, så vi gör något och inte bara sitta och häcka. Det är vackert ute
med molnen över bergen med bergtopparna som sticker upp, vått och fuktigt ute och litet
halvregnigt hela tiden så vi får väl se vad det här kommer att ge under dagen. Ingen som vet,
bara väntans tid. Det är spännande i alla fall för det är det här som vi ser fram emot att
komma ut till tältena och få det litet bättre. Jag återkommer litet mer under dagen så får vi
se vad som händer.
Fortsättning på dagen
Vi är fortfarande kvar i Homer och kommer inte härifrån. Vädret är dåligt dit vi ska, molnen
ligger för lågt och planen kan inte landa där. Planen var startklara idag och vi har bara gått
och väntat men tyvärr, vädret är inte vad vi vill. Nu är vi tillbaka på samma hotell, i ett rum
igen på Best Western, så det blir bara att ligga kvar. Troligtvis tidigt i morgon bitti skall det bli
bättre. Det är dåligt ned åt Kodiakön och det
hållet, så det är ingen flygning där borta i de
områdena och därför kommer vi inte dit. Det är
bortåt 30 mil som vi skall med småplanen så det
är en bit i alla fall. Vädret här har varit hyfsat,
det har varit mulet men inget speciellt regnande
i dag, så vi har gått och tittat litet och ”lullat
runt”. Jo, vi var inne på Alaska Islands and
Ocean Visitor Center och det var om historien om Alaska, djurliv, fiske och fåglar. Det var ett
roligt ställe, där stannade vi många timmar i förmiddags och tittade bl. a på film om
grizzlybjörnen, det som vi skulle få se i
verkligheten, men som vi inte har fått uppleva
ännu. Vi handlade litet kartor, små folders om
olika djur och sedan tog vi en promenad ner
till stranden och gick runt där och sedan
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tillbaka upp på restaurangen som vi var på första kvällen och käkade, hamburgare åt de
flesta och nu är vi tillbaka på hotellet. Klockan 3 skall vi gå ut och gå längs stranden och se
efter den amerikanska eaglen, örnen den vithövdade. Så får vi se, men det blir inget mer
idag . Återkommer.
Nu är vi tillbaka på hotellet igen. Har varit ute på en tripp på några timmar. Vi tog en taxi till
Lands End (landets ände), en bra bit iväg i alla fall . Det var fiskehamn, småbåtshamn, litet
fraktfartyg och sånt och sedan var det campingplatser med stora schabrak till husvagnar, ja
allt ifrån playwood-skivor för dörrarna osv. Där gick vi runt och såg 2 st vithövdade
havsörnar, american eagle, gick och fotograferade längs stranden och sedan var vi på en
Pub, där hela puben inuti var klädd med 1 dollarsedlar som folk hade skrivit på och tryck upp
på väggarna med häftstift. Lågt till tak men det var totalt klätt med dollarsedlar och sen
hängde det litet gamla trosor och BH:ar, badbyxor och litet annat skit i taket. Ett mysigt
ställe. Kom tillbaka med taxi till hotellet, Best Western kedjan. Nu har vi fått besked om att vi
är incheckade till kl 9.00 i morgon med flyg, då ska de kunna flyga ut. Vi måste vara där kl
7.30, åker härifrån kl 7.00, frukost vid 6.00 ungefär, men det är rätt skönt att komma iväg än
att ligga på hotell och inte ha något att göra. Vi ser fram emot i morgon. Nu skall vi gå ner
och äta vid 20.00 tiden och hemma i Sverige är kl 4.40 på natten, så ni sover så gott.

Söndag den 18/8
Klockan är 8.00. Jag står utanför Smokey Bear Air och vi
har äntligen fått veta att nu ska vi åka iväg, sägs det, men
inget är färdigt förrän man är på plats. Det har klarnat
upp bättre med molnen nu och de ligger inte så lågt ner
längre men det är ändå 30 mil vi skall åka med flyg, små
4-sitsiga små plan och det tar ungefär 1½ timme som vi
skall sitta och kånka på det. Det småregnar litet till och
från ibland och är fuktigt, men
ja, så är det här uppe.
Fortsättning på dagen.
Klockan är 10.00 och 2 st plan gick kl. 9.00 med det mesta till
campen och 4 st personer. Vi är 7 st kvar nu som väntar och nästa
transport med planen kommer att gå runt kl 13.00, så det är bara
att sitta och vänta. Det småregnar, det är litet kyligt, det är höst
känns det som, fast det är nästan sommar, men det är mössa och
långkalsingar som gäller många gånger.
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Fortsättning på dagen
Nu har vi äntligen kommit fram och vi har haft en underbar dag på Hallo Bay. Vi kom iväg
med flygplan kl 14.00 och flög drygt 1 tim i ett litet 4-sitsigt plan med packning där bak. Vi
flög sydväst mot Kodiakön och snett över Hallo Bay med härliga vyer, bergtoppar med
mycket glaciärer, vattenfall och fina färger. Mycket vackert. Jag ligger i tältet nu och klockan

är 23.30 på kvällen. Vi skall upp tidigt i morgonbitti. När vi kom fram så hade första gruppen
satt upp tälten och gjort i ordning och då gick vi ut och traskade,
hade bara in grejorna i tälten. Då gick vi ner till strandkanten
och följde den söderut, där träffade vi på 2 björnar som var i full
färd med att fiska, sen kom det en till och sedan en till. Det var
4 st, 2 honor och en jättestor hane och de tog jättefina stora
tunga laxar, det bara knakade och de hafsade i sig det i ett nafs.
När vi har varit där i flera timmar, fortsätter vi längs stranden
och forsen uppåt en bit, där träffar vi på en björnhona med en
unge som höll på och lekte med en stor lax, där blev det också
en del bilder. Sedan traskade vi vidare hemåt och installerade
oss och kokte soppa och därefter är vi nu i säng och folk snarkar
litet runtom här.
God natt och tack för denna dagen.

Måndag den 19/8
Klockan är 11.20 på dagen. Vi var uppe vid 4-tiden i morse och
fick gröt till frukost. Därefter packade vi och gick iväg ungefär
vid 5-tiden. Då började det ljusna litet grand och då gick vi ner
till samma plats som vi var i går, där var det 5 björnar, 6
björnar och 5 björnar och där fick vi verkligen närkontakt med

7

Alaskaresan Hallo Bay 2013
björn. Jag stod och fotograferade en björn som var
ute och fick en lax och när den fick den så gick den
rakt emot mig och så lade den sig 5-10 meter bort
och käkade sin lax. Björnen gick i vattenbrynet
framför oss och då var det kanske 3-4 meter bara till
den. Då var det verkligen riktigt nära, vi fick en del
fina bilder. Sedan traskade vi vidare uppåt strömmen,
där träffade vi en björn som just höll på att göra i
ordning sig för att lägga sig, gräva sig en liten grop
och krypa ner, den brydde sig inte alls om oss så vi
gick en bit runt om den och förbi, sedan träffade vi på björnhonan med sin unge som vi såg i
går kväll också, hon låg på ryggen och slappade, såg ut att ha det jätteskönt medan ungen
satt och tittade på litet grejor.
Nu har vi traskat tillbaka upp till campen och har litet fritid. Återkommer litet senare. Vädret
är litet molnigt, inte regn. Det är kallt emellanåt, ordentligt kallt, men det var en skön natt
ändå i tältet.

Fortsättning på dagen
Kl. är nästan 23.30 nu och det regnar ute. Det har varit en härlig dag idag också. Vi gick ut på
eftermiddagen och gick bort till honan med sin unge, då började det regna när vi var där
borta så det var bara på med regnkläderna och även regnkläder till kameran. Där satt vi en
stund och sedan har vi traskat runt litet hit och dit. Vad vi har sett idag är det bl. a en
Pilgrimsfalk, som jag inte har sett i vilt tillstånd innan. Vi var även nere på stranden och där
var bl a honan igen med sin unge. Vi har ätit mat idag, vid 12-tiden fick vi ris och bönor med
stekt fläsk till och i kväll åt vi frystorkad lasagne, till det vatten, eller blandat med saftpulver.
Dagen har varit givande. Natti natti

Tisdag den 20/8
Kl. är 12.43, det är varmt ute, det är en fin
dag. Vi gick upp kl 4.00, åt gröt till frukost
och en macka, sedan drog vi iväg vid 5-tiden
ner till vattnet och då hade ebben redan
kommit. Där var redan full aktivitet med
björnar som fångade silverlax och plaskade
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ordentligt så det skvätte. Vi gick en bra bit ut i vattnet och runt för att få fina vyer över
landet in och få björnarna med på bilderna. Det var 5-7 björnar, även honan med sin lille
unge. Vi satt på en holme, en liten sandbank ute i vattnet, en lång bit ut i vattnet och hade
björnarna som fångade laxen i älven inåt. Där var en hanne som var mycket på honorna och
snodde deras laxar och grymtade och var våldsam. De sprang iväg eller så tappade de sin lax
och då fick hannen billig mat. Vi ser en havsörn emellanåt, men bara på långt avstånd, så det
har inte varit någon möjlighet att fotografera den. Vi var därute vid 5.30-tiden ungefär i
morse och satt där framåt 11-tiden, sedan vankade vi därifrån inåt och stannade till vid
kusten och fotograferade litet blommor, drivved och logs och där kom räven och mötte oss.
Den är inte alls rädd och den
passerade bara några meter från
oss, det var som att vi var i vägen
för den på hanns promenad. Här
landar emellanåt litet småflygplan
med dagsutfärder men de kommer
ju mitt på dagen och då har
björnarna gått och lagt sig i en liten
håla på stranden någonstans för att
sova.
Vi käkat spagetti med tomatsås och nu är det vila fram till kl 4 då vi skall iväg ner till stranden
igen. Tidvattnet förskjuts med ½ timme varje dag, så sista dagarna kommer det att vara
mörkt på kvällsturen och vi behöver inte gå upp så tidigt för morgonturen. Man är rätt trött i
benen och i kroppen efter allt bärande och lunkande.Jag upptäckte att mina kängor, som är
vadarkängor för att gå i vatten med, tog åt sig vatten så de blir jättetunga att vandra upp i
gräset med. Det var litet fel satsning där. Nu skall jag titta på några av mina bilder och sedan
tänkte jag försöka att knoppa litet. Det är varmt i tältet, så vi får väl se hur det fungerar. Jag
återkommer framöver med mer om dagen.

Fortsättning på dagen
Nu är vi tillbaka på campen igen och kl är 21.00 och det skall bli mat, det är något frystorkat
av något slag. Vi har varit nere vid viken igen och var där rätt så tidigt innan tidvattnet hade
gått ut så vi satt och väntade och så följde vi med vattnet ut och då har det blivit litet mer
bilder på björnar och litet slagsmål. Honan med sin lilla unge var där och ungen gnällde efter
mat. Vi har sett havsörn på nära håll, fått fina flygbilder på den när den svepte förbi och tog
resterna efter björnarna, efter att de tagit sina stora fina laxar och det knakade till när de bet
i dem. De började med stjärten och bet av den och sedan tuggade de sig från stjärtändarna
och framåt och i princip åt de upp allting.
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Det är oerhört mycket knott och mygg här så det är myggnät på och gärna täckt över hela
kroppen så man slipper dem, men är biten litet här och där. Trött i benen, det är flera km om
dagen, vi uppskattar det bortåt 6-7 km på en omgång då vi går från campen för att komma
dit bort, så det känns. Man är bra sliten, man är ju som sagt inte van att promenera så långa
sträckor med packning, det är ju en packning på kanske 6-8 kg, närmare 8 i alla fall. Man har
ju försökt att reducera så mycket som möjligt i packningen och det får ligga kvar i tältet för
man orkar inte bära allting. Minneskorten håller på att gå åt nu, i och med att det blev
filmning, det blev många bilder och sånt svepandes så det sticker iväg, men jag hoppas att
jag har så jag klarar mig tills jag kommer hem. Nu har vi varit här 2 hela dagar + den dagen vi
kom hit, så nu har vi 4 dagar kvar. Vi är inte halvvägs än. Mycket småfågel. Thomas fastnar
litet här och där för att ta småfågel bilder. Det ligger rätt mycket drivved och det är väldigt
vackert längs kusten så man kan ta foton med blommor och gräs osv. Sedan alla glaciärer i
bakgrunden, det är JÄTTEVACKERT. Det är som en saga, men det är vildmark, riktig vildmark.
Då är denna dag slut, jag skall gå upp och äta och sedan är det sängen. Upp kl 4.00 i
morgonbitti igen.
Natti Natti

Onsdag den 21/8 kl. 12.50
Nu har vi kommit tillbaka från stranden. Vi gick iväg vid
ungefär 5-tiden på morgonen. Vi åt frukost som var gröt,
kaffe. En del har ätit macka också. Promenad ditut tog
ungefär ½ timme i rask takt. På vägen ut såg vi vargen med
en stor lax i munnen. Det har varit en fin dag, mulet, litet
kallt och svalt, precis som att regnet hänger i luften men att
det inte blir något, det är svart på himlen runt om på vissa
ställen. Vi har haft mycket kontakt med björnhonan med
lilla ungen, har sett den dia och det gör den bara en 5-10
meter från oss, så gräver den sin lille grop och kryper ner i.
Nu kallar de på att det är mat så jag återkommer.

Fortsättning på dagen
Det var mat och vi fick någon sorts potatismos och bacon till det. Det sitter gott i magen, så
nu är det rast och vila, jag skall slagga in en stund och vila ordentligt innan vi skall iväg vid 5tiden.
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Det som hände på förmiddagen idag var att vi knallade ner och kom ut till vattnet. Vi hade ju
kontakt, som sagt, med björnarna på nära håll och en björnhona som diade sin unge riktigt
nära oss och Thomas hade satt ut sin lilla Olympus för att spela in litet ljud och den hade väl
stått där ½ timme, då kommer björnhonan med sin unge förbi. Honan bryr sig inte, men
ungen tycker ”vad är det för någonting” och springer fram till den och petar på den, slår iväg
den med tassen, tar upp och tuggar litet på den och känner hur den är och så. Det var inte
mycket kvar av den inspelaren, men minneskortet med ljudet har vi sparat, det gick att
rädda, så det var både glädje och sorg att den försvann. Men, men. Det kom en massa andra
grupper med flygplan över dagen som är där några timmar för att sedan åka tillbaka till
Homer igen. Sedan var det ett fartyg som kom och ankrade upp längre ut i bukten med
turister som åker längs kusten och de satt i båt och åkte i land för att också titta på
björnarna. Mycket, mycket bilder blir det, men det är rätt skoj. Vi får väl se vad man har i
påsen när man kommer hem. Det blir en riktig överraskning till en själv. De här myggen och
knotten gör en litet vansinnig, det flyger hela tiden, när man är uppe i buskarna här vid
tältet, så man är litet knottbiten litet varstans över kroppen, men skall man något skoj så får
man lida också för det litet. Det är OTROLIGT vackert annars.
Nu skall jag koppla av en stund. På återseende.

Torsdag den 22/8
En ny dag. Jag står
ute på en sandbank
vid flodmynningen
och tittar på
björnen. Vi är
allihopa där och tar
bilder. Det är många
grupper här nu. Här
står 5 st flygplan på
marken och det är 2
båtar som ligger ute
redden och har folk
som kommer in och tittar och det kom en sjöflygplan precis nu. Igår kväll upptäckte jag att
jag hade förlorat ett litet minneskortsask och däri låg det ett exponerat 32ggbits och ett
oexponerat 16, så där försvann en hel del bilder. Det är inte mycket att göra, det är bara att
bita i det sura äpplet. Det var bl. a bilder på lille björnen som nosade på Thomas inspelare
och lekte med den så att den pajade. Tyvärr är de bilderna borta för mig och en del
örnbilder, men det är 2 dagar kvar så det finns tid att ta mer. Dimman ligger tjock här .
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Kodiakön är borta och dimbältena ligger långt ner på bergstopparna. En björn är ute och
plaskar i vattnet. Det var inte så mycket att fotografera just nu, så det blev litet stillbilder på
en björn som låg framför oss, 5 meter från oss, och sov, så att då var det att ta litet bilder på
den med sig själv, så man själv är med på något kort också. Det är litet råkallt, fuktigt just nu,
för solen kommer inte fram och man ser bara glaciärerna och molnen. Det är tjockt över hela
himlen. Där hörde vi björnen springande litet i plasket. De är helt orädda, det är helt otroligt.
De bara koncentrerar sig på sina stora silverlaxar och jagar dem. Sedan blir det bråk om det.
Vi hade rätt mycket regn i går kväll så att det var regnkläder och regnskydd på kameran. Det
riktigt forsade ner. Det försvann när vi skulle gå hem, sedan kom det senare igen, men
natten har varit skön i alla fall.
Fortsättning på dagen
Ännu en dag tillända. Det har varit en lång eftermiddag. Det blir jobbigare och jobbigare. Nu
var det 2 st som inte följde med denna gång, p g a blåsor och ont i fötterna och orkar inte.
Man själv har börjat få blåsor i fötterna. Det gäller att bita ihop så mycket som möjligt. Vi går
ungefär 2 mil om dagen med packning. Gå bort till stället är ungefär 4-5 km och så går man
runt litet och sedan går man tillbaka hem igen. Sedan är det en likadan runda på
eftermiddagen. Det känns att man lever. Jag hade tappat bort ett minneskort, men idag har
jag kunnat ta en del likadana, som de bilder jag hade på det minnekortet, bl. a björnhonan
som diade sin unge och det var inte mer än 6-9 m från dem. Det är riktigt läckert. När ungen
blir arg och vill ha laxen som
mamman har, så blir det ett
jäkla skrik. Det händer att
ungen blir tillappad av
mamman. Jag har fått litet
fiskebilder och litet allmänna
bilder på omgivningen,
blommar och litet på
trädbråten som har flutit iland
. Några örnar såg vi inte till
idag. Det har varit björn, björn.
Nu ligger det 2 st båtar ute till havs och de skickar in sina turister och i förmiddags så var det
5 st flygplan med folk och dessutom de från båtarna så det blir ju rätt mycket folk som
vandrar runt bland björnarna och har de bara några meter från sig bara. Det är helt
fantastiskt. När vi kom tillbaka hit på platsen för campen så var månen på väg upp, fullmåne.
Det blev också några fantastiska bilder ut över viken. Nu börjar folken dra sig tillbaka till
tälten efter maten som var pasta med rökt lax. Maten har varit, nja god. Man äter väl inte för
mycket, vill ju sköta magen och sådana saker.
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Det är lättast så. Nu är det bara 2 dagar
kvar, fredag och lördag. Tidvattnet förskjuts
ju hela tiden. I morgon går vattnet ner
väldigt sent, så förmiddagen blir väl bra och
mitt på dagen. Eftermiddagen blir väldigt
sen och då blir det inte mycket ljus kvar till
att ta bilder, så det är väl förmiddagen man
får satsa på. Det är i alla fall ingen
nöjestripp. Det känns i kroppen efter alla de
här vandringarna, men det är en upplevelse, jättemycket.
Nu skall jag försöka komma till ro och få grejorna på plats och klä av mig underställ och alla
kläderna, krypa ner i sovsäcken och några timmars sömn innan det börjar i morgon igen.
Natti Natti.

Fredag den 23/8
Micke åkte härifrån i morse med ett plan. Han har inte sovit
på flera dagar eller överhuvudtaget. Han har så ont i ryggen
så han åkte in till Homer och väntar där på oss. Vi kommer
att åka härifrån söndag middag, så att det här är den näst
sista dagen. Vi var ute i förmiddags igen och gick en runda på
1 mil. Nu börjar det kännas ordentligt i benen och även i
trampdynorna, riktig träningsvärk. Det är tungt att bära på
kamera, objektiv, vattenflaskor och massor med grejor och
massor med kläder. Det var ju kallt och blåsigt när vi var
därute på banken idag. Nu har de fartygen som har legat ute
på redden, flyttat på sig och åkt iväg, men sedan kom det 3 flygplan med mer folk som
vandrar runt, så vi är inte riktigt ensamma på det sättet, men på nättterna helt tomt här. Det
är bara de här 2 grupperna med tält som finns på
detta ställe och den person som bor här själv från
Australien. En kille som promenerar runt här, sitter
och studerar och fotograferar litet. Njuter.
Eftermiddagsvandringen tänker jag hoppa över. Jag
tänker gå ner till stranden för att fotografera litet
blommor och träd. Det händer alltid något här uppe
också. Det är inte helt dött här. Nere på stranden i
morse så var
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björnmamman med sin unge och vi såg litet örn och spår efter varg men inte tillstymmelse
till varken varg eller räv än så länge idag, men de kanske kommer. Det är någon konstig
tryckande värme, inte riktigt varmt, men ändå och så är det så fuktigt. Alltid fuktigt. Det är ju
kärr och blötmarker överallt här. Det går småbäckar in emellan gräset, och vattnet går så
högt så man ser, små genomskinliga maneter, långt långt upp i gräset, vattnet försvinner ju
flera meter ner, när det blir lågvatten. Nu skall jag gå upp till mattälten hjälpa till litet där och
så får vi se vad det blir för mat.
På återseende

Forts på dagen (fredagen)
Jag hoppade över att gå med på eftermiddagen. Tidvattnet var väldigt sent och jag såg inte
någonting i det och jag har ont i musklerna i benen och därför stod jag över just denna
eftermiddaga. Jouko var kvar eftersom han
hade ont i fötterna. Vi gick ner på stranden
tillsammans och filosoferade och tittade på
drivved och fotograferade litet blommor
och sådana saker medan de andra hade
dragit iväg bort till udden där björnarna
var. Det enda dramatiska som hände där
borta var att en björn kom väldigt nära
Thomas, när han låg nere på marken och
fotograferade, utan att han själv märkte det. Det var 2 björnar som var i luven på varandra.
Litet senare på eftermiddagen, när tidvattnet gick ut, vände vinden och det började blåsa på
rättså rejält, det syntes på vattnet och tälten skakade ordentligt. Inget allvarligt har i alla fall
hänt. Det landade 2 plan senare på eftermiddagen och det kom en ny grupp med tält, mat
och allt som skulle bo här och jag tror att det är 3 st holländare. De hade t o m släpat med sig
vatten, gitarr och allt möjligt. De hade jättemycket grejor. Nu i kväll har vi suttit uppe i
matkåtan och ätit och fick litet vin som förrätt och litet Brie-ost (något åt det hållet). Sedan
fick rökad lax som var helt enormt gott på liten knäckebrödmacka. Därefter fick vi ris och
någon kallrökt lax till maten. Mätt är man, gott var det. Det blåser en hel del nu igen så det
rycker litet i tältet. Vi får väl se hur morgonen är, om det blir någon fin soluppgång. Är det
fint väder, så går vi upp tidigt. Är det inte det får vi sovmorgon, för att tidvattnet går ut
väldigt sent i morgon.
I morgon, lördag, sista dagen vi kommer ut och på söndag bryter vi campen och åker hem
under dagen i 2 omgångar. Blir det sådan här vind blir det väldigt studsigt och hoppigt i
planet. Det får vi se. GOD NATT.
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Lördag den 24/8
Det är morgon, klockan är vid 5-tiden och vi går upp. Det är mörkt, men helt stjärnklart och
månen skiner. Vi skall hinna med och få soluppgången. Upp och äta gröt, macka och kaffe.
Sedan gör vi oss färdiga. Klockan 7
går solen upp. Vi vandrar ner mot
havet och följer det i gräset bortåt
en stock som ligger borta där
björnarna brukar fiska. Där skulle vi
stanna och se soluppgången. Solen
kom och sken över bergen.
Björnarna började komma för att
fiska, men vattnet var fortfarande
högt, så efter en tid när solen väl
kommit upp, var det inte mycket
mer där, utan då vandrade vi inåt landet och vi kom rätt långt upp och där såg vi björnar på
långt håll. Mitt bland dem så sprang det en varg, den fick fatt i en lax som den gömde. Där
var vi en bra stund och kröp framåt för att få bättre bilder, men det var väldigt långt avstånd,
men ändå den har vi sett. Melissa med ungen har vi också sett igen, det är litet standard nu
att vi ser henne med sin lilla unge. Tjärhök
har vi också sett flygande häröver och säl
kommer det också när det är högt vatten.
Det har kommit till litet fler grupper nu
och mer folk. Man möter mer folk när
man är ute och går. Det har blåst
ordentligt idag, nästan stormat och ryckt i
tält, grejorna har flugit runt, så man har
sluppit mycket mygg. Just nu i kväll är det stilla och då är mygg och knott tillbaka, ett ohäng.
Vi promenerade tillbaka till campen och käkade middag. Det var kycklinggryta med pasta och
en tjock sås som var väldigt salt, men som sagt dricka några glas vatten eller något sådant så
gick det ner. Det är inte mycket mer att göra. Sedan var det sovdags, vi låg ute och sov, i och
med att det blåste så mycket, var det inga knott och mygg. Solen var väldigt stark och det var
varmt idag, riktigt skönt väder, men som sagt det har blåst rätt mycket hela tiden. I kväll gick
vi ut, men nu kommer tidvattnet, det förskjuts ju hela tiden med 1 tim, så det var väldigt
högt vatten. Vi gick en runda men det blev inte så hemskt mycket, men vi såg tjärhöken. Det
var det vi såg, och så förstås Melissa och litet andra björnar. En sista promenad.
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Det var sista dagen här, i morgon bitti
bryter vi campen och börjar packa för
avfärd. Första planet kl 12 och det
andra planet vid 15-tiden, så det var slut
på detta. Vi får väl se hur det blir på
hemresan, vi är ju inte hemma än. Nu är
det dags för mat och det ska bli gott. I
morgon kväll är man på hotell och då
får man duscha, byta till rena kläder och
fräscha upp sig litet. Det känns rätt
skönt. Det har varit litet si och så med
det, men alla är lika. Tack för denna dagen. Det har varit underbart.

Söndag 25/8
En del av folket gick ut på morgonen, en
snabb förmiddagstur, och en del andra låg
kvar och hade en liten sovmorgon, inkl mig
själv. Sedan gick jag upp och tog macka och
kaffe vid 8-tiden ungefär. Sedan kom de
andra tillbaka och då började vi riva campen
för allting var slut. Kl 12 skulle planet komma
för att hämta oss, det kom ungefär vid 11.30,
så det blev en snabb inpacking och iväg. Ett
oväder väntas över området ikväll, så då kan
det bli jobbigt. Just nu är jag på hotellet, där vi var första gången och klockan börjar bli rätt
mycket. Klockan är nu 18.30. De resterande skulle ha åkt med planet kl 15 därifrån och det
tar drygt 1 tim att flyga och litet annat så de borde varit här för ungefär 1½ timme sedan. Vi
vet inte någonting, vi får inte kontakt med dem. Nu skall vi gå iväg och ringa till flygplatsen
för att höra hur det ligger till. Vi var iväg några stycken och käkade pizza och drack en öl. I
morgonbitti skall vi upp vid 4-tiden och flyga härifrån Homer upp till Anchorage, ta planet
därifrån vid 12-tiden till Island och vidare till
Sverige. Vädret har varit jättefint idag, det har
varit lugnt och stilla. Det har varit en jättefin
flygning ifrån lägerplatsen tillbaka till Homer och
se topparna där med glaciärer och glaciärsjöar
med bäckar som rann ut i havet.
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Nu är det slut med själva
björnfotograferingen, men
just här på hotellet såg jag en
vithövdad havsörn som satt
på huset intill. Jag fick några
närbilder på den. Vi har tänkt
vi skulle gå ut i kväll och äta
en avslutningsmiddag. Vi får
väl se hur det fungerar med
logistiken och alltihop, det får
inte bli sent ikväll, då vi har en
lång flygning hemåt.
Minneskortet som jag hade blivit av med hittade jag i packningen, allting är återhittat, det
har jag ihop med de andra i byxfickan, så att de inte skall försvinna. Vi räknar väl med att alla
har tagit 5000 bilder var, då är det taget 50-60.000 bilder. Alla är inte bra, men en del. Det är
skönt att sitta här och ha duschat och bytt till rena kläder. Känner mej ren, det är mysigt och
litet avslappnat. Nu får vi se vad som händer ikväll.

Måndag 26/8
Nu är det hemresedags. Igår efter att vi hade
varit och ätit, så samlades vi på lilla hotellet i
stugan och diskuterade vad vi tyckte och vad
vi kände för det. Det var bara positiva ord
hela tiden. Det var en stor upplevelse, det
var krävande, men framför allt en enorm
upplevelse och att vi hade haft tur med olika
saker såsom vädret, vi har inte pajat någon
utrustning speciellt och ingen har blivit sjuk, knäckt ben, ingen dålig magen. Det har fungerat
bra.

Morgon och vi skall resa hem. Vi var uppe vid 6.30-tiden. Vi handlade mackor dagen innan
som vi äter innan vi ger oss iväg till flygplatsen. Är vid Homers flygplats kl 7.30 och kl 9.00 går
lilla planet upp till Anchorage. Det är ett 20-sitsigt plan ungefär med en stolsrad på var sida.
Man får huka sig litet när man kryper in i planet. Det är en flygtid på ungefär dryga timmen
upp och vackert väder. Det är fint att sitta och titta utåt.
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När vi väl är däruppe så
har vi en väntan på
ungefär 4-4,5 timme
innan planet går vidare
till Reykjavik, då åkte
ett gäng tillbaka till
sportshoppen och
reklamerade litet och
handlade litet
småprylar. Thomas
handlade en keps till
mig, så det blir jättefint. När de kom tillbaka checkade vi in det tunga bagaget och gick mot
säkerhetskontrollen. Det var en rejäl säkerhetskontroll, allting skulle läggas i backar såsom
skor och även flopp-flopp skor fick de ta av sig, även bälten, klockor och halsband. Allt skulle
läggas där. Därefter in i en stor scanner, stod med benen isär och händerna ovanför huvudet
och sedan var det en scanner som scannade runt hela alltet. Knappar, tryckknappar på
byxor syntes och det var sådana som de fick göra om på. När vi väl var igenom gick vi bort till
den gaten vi skulle vara vid, tog litet fika medan vi väntade. Sedan gick vi ombord på
Isländska flygbolaget mot Reykjavik, en flygning på 6½ tim. Det var relativt jobbigt, men det
fick gå. När vi kom till Reykjavik hade vi ett uppehåll på ungefär 1½ tim, sedan var det flyg
från Reykjavik till Arlanda och det tog 2 tim 40 min. I Stockholm, när vi hade hämtat bagaget,
sa vi hejdå och sedan kom Thomas son och hämtade oss och skjutsade oss hem. Det var
jätteskönt.

Så var den resan slut, DET STORA ÄVENTYRET.
Nu sitter jag i trädgården och allting är utvräkt i
trädgården . Det är fuktigt, det är blött men det är
bra.
TACK FÖR DENNA RESAN

Bild och text: Roberth Graham ©
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