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Ryke Yse
Høsten 1967 dro to kamerater på
isbjørnfangst til de fjerneste øyene lengst
øst på Svalbard. Tre brunsvarte klippeøyer,
så vidt synlig over havflata og omgitt av is
det meste av året. Ingen hadde overvintret
der før, og ingen har gjort det siden.
Kristian Torsvik og Steinar Ingebrigtsen
så for seg to år med eventyr og rik fangst.
Bare Kristian kom tilbake.

Otto Ottemo lengst nord på Steinøya, på stedet
hvor Steinar Ingebrigtsen forsvant. Vi reiste en påle
på stedet og plasserte minnesteinen her.
Foto: BA – 12.08.1998
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H

an sto og så utover de svære ismassene. Tåka
lå tett, og sikten var dårlig. Han så uten å
se, lyttet uten å høre. Verden rundt ham
hadde opphørt. Han sto alene på en liten klippeøy,
omgitt av is, og så sporene etter kameraten som endte
på kanten av landkallen, og issørpa som kvernet fram
og tilbake. Kristian Torsvik følte seg maktesløs. Det
eneste han så, var sporene ytterst på iskanten. Han
nistirret for om mulig se om noe lå igjen i sørpa
etter kameraten; ski, staver, tau, hva som helst. Men
ingenting var å se.
«Steinar, Steeiiinaar, Steeeiiinaaaaar», ropte han
av all kraft utover i tåkehavet. Men alt han hørte,
var den fjerne duren av isen og issørpens surkling
mot landkallen. Han gikk opp snøfonna til toppen
av berget og ga seg til å skyte skudd i serier. Skjøt og
ropte. Ropte og skjøt utover i det gråblå ingenting.
Vi ligger og duver på silkehav utenfor Ryke Yseøyane.
Inne på land ligger en hytte badet i varm kveldsol.
I nordvest lyser en smal stripe av gull i horisonten.
Det meste av Edgeøyas østside er synlig, med Stonebreen som strekker seg så langt mot nord at den
forsvinner inn i horisonten; skittenbrun nærmest
havet, blåhvit lenger innpå. Lengst sør stikker Negerfjellet markant fram, med Halvmåneøya som en dim
forhøyning kloss inntil.
I denne idyll er det ikke rom for drama. Bare
isens tyste ferd minner om hvor vi er. Stor, tung
polarbaks som sakte driver forbi. Det fins knapt et
mer ensomt sted på Svalbard enn Ryke Yseøyane.
Tre små klippeøyer som så vidt stikker opp av havet.
Rekisøyene kalte fangstfolk dem.
På nordenden av den største øya, den de kalte
Heimøya, står fortsatt hytta de bygde i 1967. Kristian
Torsvik fra Dønna og Steinar Ingebrigtsen fra Senja.
Her, hvor ingen tidligere hadde overvintret, slo de seg

til for å drive isbjørnfangst et par sesonger. Idet den
andre sesongen var på hell og dagen nærmet seg for å
avslutte fangsten, forsvant Steinar Ingebrigtsen.
Overvintringen på de tre små øyene øst for Edgeøya,
og forsvinningen til Steinar Ingebrigtsen, føyer seg
inn i de mange fangsthistoriene med tragisk utfall.
Det som fikk meg interessert i akkurat den historien, var møte med moren til Steinar Ingebrigtsen,
Solveig Ingebrigtsen, på Skaland på Senja i 1991.
Det var etter at jeg nok en gang hadde lest Kristian Torsvik fortelling om hendelsen i Polarboken
1969–1970, og satt igjen med enda flere spørsmål, at
jeg bestemte meg for å finne ut hva som skjedde. At
Ryke Yseøyane ligger vanskelig til lengst øst på Svalbard, i et område som år om annet knapt er mulig å
besøke på grunn av den tunge isbaksen som driver
fram og tilbake, gjorde historien enda mer spennende. Tanken om en dag å legge av gårde østover
med egen båt vokste også etter hvert fram.
Møtet med Solveig Ingebrigtsen gjorde sterkt
inntrykk på meg. At hun hadde mistet sin mann i en
ulykke i grafittgruva på Skaland kort tid før sønnen
forsvant, var ukjent for meg. De to ulykkene fikk
store konsekvenser for henne og for datteren Britt
og sønnen Arne. Sorgen gjorde at hun i lang tid
ikke viste seg ute blant folk, datteren ble midlertidig
blind på grunn av den psykiske påkjenningen.
Jeg møtte også Arne Ingebrigtsen, som fortalte
om hvordan han beundret sin tre år eldre bror, og
at ulykken førte så mye sorg med seg at han en tid
vurderte å ta sitt eget liv.
Steinar Ingebrigtsen var telegrafist og hadde etter
hvert opparbeidet seg mange år med erfaring i nord.
Han hadde arbeidet som telegrafist og guide på
kystskipet «Lyngen», som gikk i svalbardfart tidlig
i 1960-årene. Han hadde deltatt på selfangst flere

Ryke Yseøyane fotografert fra fly sommeren 1936. Heimøya
(t.v.) med hytta midt
på det smale partiet.
Ytterøya (t.h.) og
Steinøya delvis skjult
av skydekket.
Foto: Norsk Polarinstitutt
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Turen til Ryke Yse
sommeren 1998
med Viksund-båten
«Aurora» startet fra
Longyearbyen 31. juli.
10. august ankret vi
opp utenfor Heimøya
på Ryke Yse.

Barentsøya
Isfjorden
Longyearbyen
Kapp Lee

Kart: Norsk Polarinstitutt
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sesonger og hadde også vært med på å frakte oljeboreutstyr til Blåhuken.
I 1965–66 overvintret han på Hopen, og det var
der han møtte Kristian Torsvik, som var stuert. Steinar var da 23 år, Kristian ti år eldre.
Solveig Ingebrigtsen sa til meg at hun forsto
sønnens eventyrlyst, men at hun alltid var redd for at
noe skulle skje ham.
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– Men hva skulle jeg gjøre, han var jo voksen og
bestemte selv. Og så visste jeg at han Kristian Torsvik
var en trygg og god venn å ha, og en pålitelig mann.
Jeg hadde fått med meg to av mine kamerater på langtur denne sommeren i 1998. Det var Otto Ottemo,
som jeg i årevis hadde fartet med rundt om på de
umuligste stedene vinterstid på isbjørnkartlegging

for Norsk Polarinstitutt. Han hadde også vært
med på tur med motorbåten min «Aurora» til
Nordaustlandet tre år tidligere. Og Knut Erik
Jensen, som jeg saumfarte Svalbard sammen med i
gummibåt på 1980-tallet på filmopptak. Sommeren
1983 tok vi oss sågar fram til Halvmåneøya, like sør
for Ryke Yseøyane, i gummibåt. For ikke å snakke
om den heftige turen tilbake til Longyearbyen med
en nordøst kuling i ryggen over Storfjorden fra
Russebukta sørvest på Edgeøya direkte mot Sørkapp
med et lite håndholdt kompass som eneste navigasjonsmiddel. Det tok oss 16 timer å krysse fjorden.
For meg har utforskingen av Svalbard vært en
kontinuerlig dragning siden min første overvintring
i Ny-Ålesund som ingeniør på satellittstasjonen i
1973–74. Gleden med å rote rundt på Svalbard har
siden aldri avtatt.
Å dra på langtur på Svalbard med en liten motorbåt
gir mange gledesstunder, men også øyeblikk hvor alt
knyter seg når havet peiser løs og gir en skikkelig juling.
Vi visste så altfor godt at å runde Sørkapp, krysse
Storfjorden og fortsette videre nordøstover kan bli en
nokså hustrig tur. Om isforholdene er av det vanskelige
slaget, og tåka ligger like tett som den ofte gjør.
Det er i slutten av juli 1998, og isen strekker seg som
et hvitt bånd tvers over munningen av Adventfjorden og er et varsel om hva vi har i vente. Drivisen
har kommet seilende rundt sørspissen av Spitsbergen, fulgt havstrømmen oppover langs kysten og
lagt igjen en slant her og en slant der på sin ferd
nordover. Iskartene viser også at det ikke er tida for
å legge ut på eventyr til Svalbards østlige områder.
Svære ismasser kverner rundt i havet. Kartene for
de siste dagene av juli viser to svære, ugjennomtrengelige isbelter som delvis blokkerer munningen av
Storfjorden. Isen lå solid i alle fjordene sist vinter.
Det var et godt, gammeldags isår.

At drivis har funnet veien inn Adventfjorden,
hender ikke ofte, og praten går blant folk i Longyearbyen. Det mangler så visst ikke på dystre spådommer
om hva som venter den som utfordrer isens krefter.
Ja, selv en kar som ishavsskipper Paul Stark griner på
nesa. Han er en svær, grovbygd type av et kaliber som
knapt fins lenger, en gammel, utdøende rase ishavsskippere. Nå er han hyrt inn for å gå med turister rundt
Spitsbergen. For noen dager siden ble han tvunget til
å snu midt i Hinlopenstretet, selv om «Polarboy» er ei
robust ishavsskute bygd for å tåle atskillig juling. Jeg
veksler noen ord med Stark på kaia i Longyearbyen
der han ligger og venter på neste ladning turister. Han
stikker hodet ut av rorhusvinduet på den oransjemalte
ishavsskuta og buldrer. Når jeg forteller om våre
planer, mener han vi bør vente minst et par-tre uker
inntil det er blitt mer slakk i isen.
Det er ikke fritt for at det vokser fram et snev
av mismot etter hvert som dagen for avreise nærmer
seg. For hva kan vel en liten tass av en viksundsjark
som «Aurora» utrette mot ismasser ingen andre
fartøy har klart å hamle opp med?
Isforholdene var enda vanskeligere på østsida av Svalbard da ishavsskuta «Norvarg» i august 1967 banka
seg vei mot Ryke Yseøyane. Den kraftige ishavsskuta
var chartret av den tyske Stauferland-ekspedisjonen
under ledelse av professor Julius Büdel. Steinar Ingebrigtsen hadde vært med «Norvarg» på selfangst i
flere sesonger og gjort avtale om skyss mot å arbeide
for ekspedisjonen på overfarten. Han hadde også
gjort avtale om å gjøre meteorologiske observasjoner
for tyskerne under oppholdet på Ryke Yse.
7. juli hadde «Norvarg» lagt av gårde fra Tromsø,
og det manglet ikke på advarsler om hva som ville
hende med den som dristet seg til å slå seg til på Ryke
Yse. Gamle ishavsfarere mente at den tunge drivisen
ville skru over øyene i løpet av vinteren og rive med
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seg alt på sin vei. De ville rett og slett komme til å
stryke med, det var de skråsikre på. Det var ikke
uten grunn at ingen tidligere hadde overvintret der.
Våren 1991 besøkte jeg Kristian Torsvik i Nordøyvågen nord på Dønna. Han fortalte at det ikke gikk
en eneste dag uten at han tenkte på Svalbard – og på
Rækisøyene.
Den tyske Stauferland-ekspedisjonen,
under ledelse av
professor Julius
Büdel, hadde chartret Tromsø-skuta
«Norvarg» som
ekspedisjonsfartøy i
1967. Büdel lot de to
fangstmennene følge
med til Ryke Yse.

Kristian var en gudbenådet forteller, ikke minst
når han kunne fortelle om de to årene på Rækis. Det
var noe evig over ham, noe med blikket, stemmen
og humøret ikke minst.
Kristian lo godt da han fortalte om hvordan
«bartkallan» på Ølhallen i Tromsø malte ut hva som
kom til å skje «om dæm slo sæ te på Rækis». Kristian
forteller at da fnyste gamle Henry Rudi, han med den
største barten av dem alle. Selveste isbjørnkongen. Få
kjente Svalbard og isbjørn bedre enn ham etter en
mannsalder som fangstmann og over 700 døde bjørner. Rudi hadde sin første overvintring på Hopen,
derfor var Hopen-folk hans gjester når de dukket opp
på Ølhallen.
– Han Rudi han sa at dokker må faen ikkje høre
på de tøvkallan. Det var jo en sjanse å ta, sa han, for
det var jo ingen som hadde overvintra på Rækis før.
14

Men det var bare å sette i gang hvis vi hadde lyst,
forteller Kristian.
Ismassene lå så tett at selv ei kraftig skute som
«Norvarg» måtte ty til sprengstoff for å komme
fram. Det gikk imidlertid uhyre sakte, og utålmodigheten om bord vokste. Kristian og Steinar fryktet
at de måtte gi opp Ryke Yse. For å sikre seg sendte
de et telegram til sysselmannen 10. august og søkte i
stedet om tillatelse til å overvintre på Halvmåneøya,
80 kilometer lenger sørvest. Sysselmannen forhastet
seg ikke, og først ni dager senere tikket svaret inn.
«Norvarg» lå da i full lossing ved Ryke Yse. Svaret
var meget knapt: «Deres søknad i telegram av 10/8
om å få overvintre på Halvmåneøya kan dessverre
ikke innvilges stop».
En viktig grunn for avslaget var at Norsk Polarinstitutt ikke ønsket fangstfolk i området hvor instituttets biologer drev sine isbjørnundersøkelser.
Isen skapte store vanskeligheter under lossingen, og
«Norvarg» måtte til stadighet flytte på seg. Etter
hvert lå proviant og materialer spredt på flere steder
på Heimøya. Büdel hadde sitt eget program og innså
etter hvert at lossingen tok for lang tid. Han satte
derfor inn helikopteret i tillegg. I et brev til familien
på Skaland skriver Steinar Ingebrigtsen at helikopteret fløy proviant, fat med parafin, solar og bensin,
30 sekker kull og 50 tønner salt, og at «kråka» til
sammen gjorde nærmere 70 runder:
«Helt fantastisk for en velvilje de viste, og det svenske
helikoptermannskapet var helt enestående. Og klokka
22.05 den 20. august lettet helikopteret etter å ha satt
oss iland for siste gang. Det første vi gjorde var å berge
doryen på land, den var blitt brukt under lossinga og
var landet på en utsatt plass. Deretter var det å slå opp
teltet og få seg litt mat. Og deretter sov vi, vet ikke i
hvor mange timer, men vi hadde ikke sovet på over
to døgn. Kan dere tenke dere hvor glad vi var da vi

Kristian Torsviks tegning av hytta. Under
byggingen ble arbeidsrommet endret.

våknet og hadde fint vær. Vi begynte med en gang på
hytta, vi hadde lange arbeidsdager, opptil 20 timer, og
etter tre netter i teltet (muligens fire) flyttet vi soveposene innenfor veggene.»
Heimøya er om lag to kilometer lang og én kilometer
på det bredeste. Hytta er plassert ved et lite vann på
nordenden hvor øya er 300–400 meter bred. Etter at
den tolv kvadratmeter store hytta var på plass, gikk
de i gang med å slepe drivtømmer fra sørenden av
Heimøya og de to andre øyene for å bygge bislag.
En liten spissbåt utstyrt med en firehesters påhengsmotor ble brukt til å slepe opptil tjue stokker i slengen. Deretter tømret de opp et bislag på 3,4 ganger
4 meter til spekking og til oppbevaring av skinn.
I dagboken skriver Kristian:
«Rundt på øyene fant vi foruten tømmer også en god
del ferdig skåret material, deriblant masse bingfjæler
fra fiskebåter, merket på russisk, engelsk og norsk. Av
disse materialene bygde vi en vedsjå på 2x4 meter. Nu
var det ingen hytte lenger men hotell. Vi hadde hus
nok, veden for vinteren var samlet sammen. Og all vårt
utstyr kunne etterhvert flyttes inn.»

Steinar Ingebrigtsens
tegning av hytta i et
brev han sendte hjem
til familien sommeren
1968.

Tunge dønninger duver oss mykt sørover, mens
nordgående strøm vil ha oss motsatt vei. «Aurora»
siger av gårde med tre, fire fattige knop mot Sørkapp
og får meg til å lure på om GPS-en viser riktig
hastighet. Det er 3. august 1998 og to og et halvt
døgn siden vi forlot Longyearbyen. Det knirker i
ei skapdør og klirrer i tre cognacglass på hylla ved
ovnen. Otto flytter på glassene, men ikke lenge etter
klirrer de like lystig.
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Alkekonger i tusentall svermer mellom fjella og
havet. Det hekker millioner på millioner av denne
kvikke, lille alkefuglen i de kvasse fjella. Havhesten
liker seg best alene og har det med å seile kloss inntil
baugen som for å demonstrere hvilken suveren flyger
den er. Det er en velsignet ro over det hele. Fuglene
har alltid vært her, det var dem også tidligere sjøfarere møtte. De så det vi ser.
Fjella inne på Sørkapplandet ligger skjult bak
tåkeskyer, det eneste som er synlig, er lave, gråsvarte
landtunger. Vi har finstudert kartet og er enige om
at den knudrete holmen som stikker markant fram
blant mye annen styggedom, må være Brattholmen.
Det er noe illevarslende, dystert over holmen rett vest
av Sørkappøya. I et kort glimt aner vi fjella i nordøst.
Vi er ikke langt unna Sørkapp, og jeg er bekymret.
Jeg hadde fått øye på «Polarboy» idet vi rundet
Kapp Linné og kalt den opp over vhf-en. Polarsliteren var underveis til Longyearbyen med turister
etter å ha rundet Spitsbergen som første fartøy denne
sommeren. Til tross for at det var midt på natten ble
vi invitert om bord på kaffe og marsipankake. Skipperen sov, og styrmann Kjell Olsen la ut om den
nokså strabasiøse turen i tett tåke og svær is. Rundt
Sørkapp hadde isen tvunget dem 30 nautiske mil
sørover i havet før de kunne runde kappet. Styrmannen malte ikke fanden på skottet, men han planta
utvilsomt en gnagende liten tykje i skallen på oss.
Hva ville møte oss der øst?
Jeg har vært i farvannet tidligere og vet hvordan forholdene kan være rundt Sørkapp. Særlig
om en roter seg for tett opp i land, som Knut Erik
og jeg gjorde i 1983. Propellen på påhengsmotoren så temmelig stusselig ut etter de mange ublide
sammenstøtene med steinene like under havflata.
Vi diskuterte muligheten for å gå innafor Sørkappøya, gjennom det grunne Mesundet eller Båtsundet. Styrmann Olsen foreslo at vi holdt oss godt
16

unna Sørkapp og Storfjorden og heller gjorde en vid
bue direkte til østsida av Edgeøya.
Det er knytta så mange myter til det sørligste
punktet på Spitsbergen, det er som om alt vondt
møtes der. Den norske los skriver om havstrekningen
rundt Sørkapp, Sørkappfallet, at tidevannsstrømmene løper voldsomt fram og tilbake, og at «sjøen
som regel går i svære brått».
Alt dette gjør at vi runder Sørkapp med en viss
angst, forberedt på det aller verste. Det blir ikke
framsagt en eneste liten bønn fra vår side, men
noen står oss bi: Skydekket slår sprekker og åpenbarer glimt av blå himmel. Et streif av sollys treffer
havflata og forvandler den fra sølv til gull. Selv det
svære isfjellet i horisonten endrer karakter og lyser
muntert opp i turkis og blått.
Tanken om å legge seg på isbjørnfangst dukket opp
under overvintringen på Hopen 1965–66. Det var
Kristians tredje sesong som stuert på den meteorologiske stasjonen og Steinars første som telegrafist.
Til tross for at meteorologiske observasjoner var
hovedbeskjeftigelsen for de fire på stasjonen, ble
det hver vinter felt så mange isbjørner at inntektene
fra fangsten var atskillig høyere enn lønna. Sesongen 1965–66 var Kristian og Steinar med på å felle
82 bjørner, hovedsakelig i selvskudd.
Når de satt der om kveldene og fabulerte om å
legge seg på skikkelig fangst, var det Halvmåneøya
som fristet mest. Det sto en egen sus av «Harmond»,
som fangstfolk kalte øya. Øya var kjent som det aller
beste fangstområdet på hele Svalbard. Det var også
der Henry Rudi hadde gjort storfangst på 1930tallet. Men Kristian og Steinar var ikke de eneste med
planer om Halvmåneøya. Biologene Thor Larsen og
Nils Are Øritsland planla samtidig å bruke Andréetangen på Edgeøya, 30 kilometer lenger vest, som
base for sine vitenskapelige isbjørnundersøkelser,

med Halvmåneøya som bistasjon.1 Norsk Polarinstitutt var så vidt kommet i gang med å kartlegge
isbjørnstammen på Svalbard og ville ha fangstfolk
lengst mulig unna de sentrale isbjørnområdene
rundt sørøsthjørnet av Edgeøya.
I august 1966 skrev Kristian og Steinar i en søknad
til sysselmannen: «Det søkes herved om løyve for to
mann til å overvintre på Ryke Yseøyane øst for Edgeøya
på Svalbard vintrene 1967/68 og 1968/69. Hensikten
med overvintringene er å drive isbjørnfangst …»
Søknaden ble innvilget i september. Imidlertid
må det ha versert rykter om at de to også tumlet med
andre planer. I et notat framgår det at Polarinstituttets underdirektør Kaare Z. Lundquist i desember
1966 ringte sysselmannen personlig og ba han være
oppmerksom på at Ingebrigtsen og Torsvik aktet å
søke om tillatelse til å overvintre på Edgeøya sesongen 1968–69. I det hånskrevne notatet som er rablet
ned hos sysselmannen, heter det til slutt: «Lundquist
ber sysselmannen være oppmerksom på forholdet når
eventuell søknad kommer.»
Som for ytterligere å understreke alvoret ble det
samme dag sendt et telegram til sysselmann Tollef
Landsverk om at «planlagt isbjørnmerking sommer
1967 gjør fangst også 1967/68 foruten 1968/69 lite
ønskelig».
Noe som forklarer det kontante svaret på telegrammet de sendte fra «Norvarg».
Kristian og Steinar hadde travle dager med å komme
i orden før vinteren kom jagende. Den lave, flate øya
gir ingen ly, og været treffer med full kraft i hvilken
retning det enn kommer fra. På et slikt sted nytter
det ikke med ei skrøpelig fangsthytte av den gamle
standarden. Stedet de hadde valgt, ligger midt på
flate øya, uten noen form for le.
Førti selvskuddkasser skulle gjøres klare. De hadde
kappet materialene hjemme på Skaland og buntet

dem sammen. Løpene på de utrangerte mausergeværene hadde en bekjent skaffet til veie i Forsvaret
og var blitt kappet i verkstedet på grafittverket.
Kassene ble spikret sammen og transportert ut
i terrenget, og en lang stokk reist ved hvert selvskudd slik at bamsene kunne se den på lang avstand.
Isbjørn er notorisk nysgjerrig og kan ikke dy seg om
den får øye på noe som stikker ut i terrenget.
Det to kameratene gyver løs på alle oppgaver
med et utrolig pågangsmot. Det er ikke lite som skal
på plass på et sted hvor det aldri tidligere er drevet

Steinar Ingebrigtsen
(t.v.) og Kristian
Torsvik på Hopen
under overvintringen
1965-66.
Foto: Privat
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Torsviks mål for
bygging av selvskuddkasser. Målene var
nærmest en yrkeshemmelighet blant
fangstfolk. Kasser
ligger fortsatt rundt
om på øyene.
Foto: BA – 11.08.1998

fangst. Listen er lang over alt som er nødvendig
for å berge seg gjennom to sesonger på en slik isolert fangstplass, hvor de knapt kan regne med besøk på grunn av isen som omgir øyene det meste av
året.
5. oktober ble de første selvskuddene utplassert på
Heimøya, og allerede neste dag lå den første bamsen
skutt, en liten binne, på sørsida av øya.
Først 6. oktober har dagene roet seg såpass at
Steinar Ingebrigtsen for første gang kan sette seg
til med dagboka: «Ankom øyene 20. august etter mye
strev og bauging. Mye is og vanskelige landingsforhold,
men ved stor velvilje fra den tyske ekspedisjonsleder
professor Büdel fikk vi disponere ekspedisjonens helikopter og fikk slik alt utstyr vel iland. Satte straks igang
med byggingen, og arbeidet hardt.»
Fra den dagen skrev Steinar Ingebrigtsen noen
ord i dagboken hver eneste dag fram til like før han
forsvant en maidag andre sesongen.
Ingen hadde tidligere drevet fangst på Ryke Yse,
og de to har åpenbart forventninger om storfangst.
18

Ikke minst fordi øyene ligger i det mest sentrale
isbjørnomådet på Svalbard. Steinar Ingebrigtsen
har ikke skrevet mange sidene i dagboka før han
gir seg til å klage over dårlig fangst. Fire dager etter
at selvskuddene er blitt utplassert, 9. oktober 1967,
skriver han:
«Hvor blir bamsen av? Noe nyfrosset ung is, slette
florer med mye snadd på, men ingen bjørn. Flott vær.»
Dagen etter: «Trøstesløse greier, ingen bjørn.»
13. oktober: «Fikk ei bingse idag. Fikk øye på den
ute i isen, den svømte iland og gikk i skudd nr. 15.
Stein dau. Så en bjørn til som lå ute på ei flore og
sov. Den lå et godt stykke fra land, så den i kikkerten.
Kanskje den ligger i et skudd imorgen?»
17. oktober: «Ingen bjørn idag, men to bom! Det
sørgelige mildværet har gjort åtene til geleklumper. Ikke
blod framfor kassene, så øyensynlig ikke sårabjørn.»
Totalt fikk de seks bjørner den første måneden. Det
er tydelig at forventningene om storfangst ikke står i
forhold til virkeligheten.

