FANGET
I BJØRNENS KLØER

– OG ANDRE VILDE DYREANGREB

ALVILDA

INDLEDNING
Hajer, tigere, slanger, bjørne … Vilde dyr har altid fascineret
mennesker. Men lige så smukke og majestætiske dyrene
er, lige så farlige kan de være. Hvert år dør mange menne
sker efter sammenstød med vilde dyr.
Nogle dyr jager bevidst mennesker som bytte, andre
forsvarer bare sig selv eller deres territorium. Nogle
angreb sker, fordi folk befinder sig på det forkerte sted på
det forkerte tidspunkt. Andre, fordi det pludselig kan slå
klik for dyr, der har været holdt i fangenskab i årevis.
I denne bog kan du læse om syv vilde dyreangreb fra
den virkelige verden. Det er skræmmende historier om,
hvor galt det kan gå, når vi glemmer at respektere, at vilde
dyr i sandhed er vilde.
Historierne stammer fra avisartikler og interviews
med ofrene for angrebene. Jeg har forsøgt at genfortælle
historierne så nøjagtigt som muligt, men de steder, hvor
der manglede oplysninger, har jeg udfyldt ’hullerne’ på
bedste vis.
Som tilføjelser til historierne har jeg lavet små
faktabokse, hvor du kan lære mere om de farlige, men
fascinerende dyr.
LÆS MED, HVIS DU TØR!
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OVERLEVEDE
HAJANGREB
– TO GANGE!
At blive angrebet af en haj må være enhvers værste
mareridt. Men for dykkeren Greg Pickering var det
virkelighed ikke bare en, men to gange!
To gange har han været fanget mellem en hajs skarpe
tænder, og to gange har han overlevet. I 2004 blev han
angrebet af en kobberhaj, mens han var på arbejde som
spydfisker. Hajen dukkede pludselig op og gik til angreb.
Den bed ham i benet to gange. Smerten var næsten
uudholdelig. Da hajen slap ham igen, kunne han se et
stort stykke kød dingle fra benet. Det blev kun holdt fast
af hans våddragt.
Det voldsomme møde med kobberhajen afholdt dog
ikke Greg fra at vende tilbage til havet. Han har flere
rekorder inden for spydfiskeri og har efter eget udsagn
tilbragt halvdelen af sit liv i havet.
Efter det første hajangreb var Greg flere gange tæt på
at blive angrebet igen. Hvis hajerne er sultne, kan det
pludselig slå klik for dem, forklarer Greg. Det ene øjeblik
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kan de være helt rolige, og i næste nu kan de pludselig
gå til angreb.
Greg undgik dødens gab i ti år efter det første angreb,
men i 2013, da han var 54 år gammel, skete det igen.
Da Greg dykkede efter søører, som er en slags snegle,
overraskede en hvidhaj ham. Greg så ikke hajen, der
angreb ham. Han hørte kun lyden af tænder mod knogler.
Lyden kendte han kun alt for godt fra det første angreb,
og han vidste med det samme, at det var en haj.
Hajen bed ham i hovedet, brystet og armene. Greg
troede, han skulle dø. Men pludselig gav hajen slip
og svømmede væk. Greg ved ikke, hvad der fik hajen til
at slippe ham, men han takker Gud for, at han fik en
chance til.
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Da hajen slap ham, blødte han voldsomt. Han var mange
meter under vand, og alt i ham skreg efter at komme op til
havoverfladen igen. Men han vidste, at han var nødt til at
svømme meget langsomt opad for at undgå dykkersyge.
Vandet var rødt omkring ham, og blodet fossede fra hans
ansigt, men han bevarede roen og lod sig roligt stige op.
Han var tre kilometer fra land, da angrebet skete. Det
lykkedes ham at komme op til havoverfladen og få fat i en
af sine kollegaer i en fiskerbåd.
Fiskerne fik ham om bord og kæmpede for at stoppe
hans blødninger og holde ham i live. Det nærmeste
hospital lå over 1.000 kilometer væk. Håndklæder og
gaffertape var det eneste, der holdt hans ansigt sammen
på den otte timer lange tur til hospitalet.
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Da han ankom til hospitalet, blev han opereret i ti
timer for sine skader. I hans øje fandt man en af hajens
tænder. Da hajeksperter senere undersøgte tanden, kunne
de fastslå, at der havde været tale om en cirka fem meter
lang hvidhaj. Lægerne reddede Gregs liv, men han havde
fået meget store ar i ansigtet.
I dag er Greg tilbage i vandet. Han dykker stadig efter
søører. Han siger selv, at han nok ikke burde gøre det,
men at dykke er det eneste, han nogensinde har været
god til. Og så er jobbet med til at betale hans regninger.
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FAKTA OM HAJEN
VIDSTE DU:

	at hvidhajen kan blive op til otte meter lang, og at den
er den største af alle de kødædende hajer?
at hvidhajer har en særlig sans, som kan opfange
elektriske udladninger fra dyr og mennesker? De
bruger den ekstra sans, når de jager.
	at hvidhajer har flere rækker tænder? Hvis de mister
en tand, rykker en af de bagerste tænder frem på dens
plads. Hvidhajer får nye tænder hele livet.
	at hvidhajernes værste fjende er mennesket, som hvert
år dræber mange af dem? Hajerne kan også blive dræbt
og ædt af andre hajer eller af spækhuggere.
	at hajer hvert år dræber omkring 100 mennesker? Det er
hvidhajer, der står bag de fleste angreb på mennesker.

