
FANGET I 
FLODHESTENS GAB
– og andre vilde dyreangreb

alvilda



INDLEDNING 
Løver, isbjørne, slanger, spækhuggere … Vilde dyr 

har altid fascineret mennesker. Men lige så smukke og 

majestætiske dyrene er, lige så farlige kan de være. Hvert 

år dør mange mennesker 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 ni 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 korte 

faktabokse, hvor du kan lære mere om de farlige, men 

fascinerende dyr. 

læs med, hvis du tør!
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ANGREBET på GADEN 
AF EN ISBjøRN 

Isbjørnen er det største rovdyr, som lever på landjorden. 

Den kan veje op til 500 kg og blive næsten tre meter lang. 

Dens foretrukne mad er sæler, men den er ikke kræsen. 

Når der er mangel på føde, er den villig til at spise alt for 

at overleve. Også mennesker.

 Byen Churchill i Canada har kælenavnet ”isbjørnenes 

hovedstad”. Og det er der en god grund til. Det er nemlig 

ikke ualmindeligt at se isbjørne gå rundt i gaderne. Når 

pakisen smelter, bliver de fanget på land, og bjørnene kan 

derfor først vende tilbage til Nordpolen, når isen fryser 

til igen. Indtil da søger de mod byerne efter mad. Typisk 

spiser de, hvad de kan finde i skraldespandene – men 

isbjørne er altædende, så der kan stå mennesker på deres 

menu, hvis man befinder sig på det forkerte sted på det 

forkerte tidspunkt. 

Det gjorde Erin Greene. I 2013 var hun på vej hjem fra en 

fest sammen med to venner. Hvad de ikke vidste, var, at 
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noget havde fået øje på dem og fulgte efter dem. En lyd 

fik Erin til at dreje hovedet og se sig over skulderen. Og 

der stod den: en ung isbjørn. Dens hvide pels lyste op i 

mørket, og de sorte øjne var stift rettet mod hende.

 Den satte i løb, og før Erin kunne nå at flygte, havde 

den fanget hende. Den greb hende om hovedet, så de 

skarpe hjørnetænder pressede sig mod hendes kranie. 

Imens viklede den poterne omkring hendes krop.

 Hun forsøgte at beskytte sig med armene, men 

kunne intet stille op mod de kraftige kæber. 

 Vennerne så på i chok. Det var midt 

om natten. Byen sov. Men 

en nabo, Bill Ayotte, 

hørte Erins skrig. 



Da han så isbjørnen og Erin, greb han det nærmeste, han 

kunne finde – en skovl. Det lykkedes Bill at få bjørnen til 

at slippe Erin. Hun skyndte sig at løbe efter hjælp, mens 

bjørnen nu angreb Bill.

 Erin fik fat i byens andre beboere. Ved at slå på gryder 

og pander lykkedes det dem at jage bjørnen på flugt.

 Både Erin og hendes redningsmand måtte en tur på  

hospitalet efter deres møde med bjørnen. Lægerne 

behandlede Erins sår med adskillige 

klips og sting. Hun mistede 

desuden en del af 

sit venstre øre 

i angrebet. 



På grund af de mange isbjørneangreb i Churchill, har 

man oprettet et særligt isbjørnepoliti for at beskytte byens 

borgere. Det patruljerer i gaderne og jager bjørnene væk, 

hvis de kommer for tæt på byen. 

 Hvis politiet ser den samme bjørn vende tilbage 

gentagende gange, bedøver de den og flyver den til 

et isbjørnefængsel. Her holdes bjørnen indespærret, 

indtil isen igen er frosset til, og den kan sættes ud i 

naturen. Men på trods af sikkerheden sker der stadig 

isbjørneangreb i Churchill.
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FAkTA Om ISBjøRNEN

vidste du:

  at isbjørnen er verdens største bjørneart? De største 

bjørne kan veje helt op til 500 kg og blive 2,8 meter 

lange. 

  at bjørnens hud under den hvid-gullige pels er sort? 

   at bjørne hvert år dræber fem til 10 personer? Dog 

er det sjældent isbjørne, der står bag, men andre 

bjørneracer.

   at Grønland ligesom Canada har problemer med 

isbjørneangreb? Derfor har grønlænderne også oprettet  

en isbjørnepatrulje.
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