
Alaska 2012
Alaska har jeg i mange år gerne villet 
besøge. I marts bestemte jeg for at 
tage med AviFauna (Svensk 
Ornitologisk Forening) på en tur 
over næsten fire uger med afrejse 
mandag den 11. juni. Turen var 
tilrettelagt med besøg i Anchorage , 
Nome på vestkysten, Denali National 
Park inde i landet, Barrow på 
nordkysten, Resurrection Bay mod 
syd samt på øen St. Paul ude i 
Beringshavet. Dermed blev de 
vigtige fuglesteder besøgt plus 
Denali med pattedyr.

De andre deltagere på turen var fra Sverige, hvor nogle fløj fra Arlanda og andre fra Kastrup. Vi 
mødtes i Reykjavik og fløj sammen til Seattle, hvor vi fortsatte med fly til Anchorage.

Første dag var vi rundt til fuglesteder i Anchorage for 
at se de første fugle. Vi så Hvidhovedet Havørn (Bald 
Eagle) og prærietrane (Sandhill Crane) i Potter Marsh 
og fra en udsigtsplatform en elgko med kalv på 25 
meters afstand. Ved Westchester Lagoon var der en 
rede med Hvidhovedet Havørn og mulighed for at 
kunne sammenligne Lille Bjergand (Lesser Scaup) og 
Bjergand (Greater Scaup), På en mudderflade i 
sundet stod en Præriemåge (Franklin's Gull). Det var 
en overraskelse for den var temmelig meget på 
afveje fra netop prærien. I den nordøstlige udkant af 
Anchorage ligger Arctic Valley med en grusvej op til 
et skisportssted. Her var pilebuskene knap sprunget 
ud, og vi kunne lytte til syngende Gulisset Værling 
(Golden-crowned Sparrow). Det regnede lidt, så det 
var noget koldt, vel ikke mere end fem grader.

Nome

Allerede næste dag fløj vi til Nome. Nome har ingen 
vejforbindelse til Anchorage og kan kun nås med fly, 
båd om sommeren, og sneslæde om vinteren. Det var målet for en guldjagt for 100 år siden. Der 
udgår tre længere veje fra Nome, som vi kørte ad i en lejet en bus.

Den første dag kørte vi ad Kougarok Road op mod Coffee Dome – ca. 100 km. Det er udmærket 
grusvej. Solen skinnede og det var en flot stille morgen. Ved et enkelt stop sang fuglene. Jeg havde 
svært ved at kende dem; men andre var langt bedre, f.eks. Nordlig Vanddrossel (Northern 
Waterthrush), 



Hovedmålet var en bakketop, hvor vi 
skulle kigge efter Alaskaspove 
(Bristle-thighed Curlew), som er 
endemisk for Alaska og flyver til øer i 
det sydlige Stillehav for at 
overvintre. En lang tur at flyve over 
hav. Vel fremme gik vi op over en 
blød bakke. En Dalrype (Willow 
Ptarmigan) stod på en tue. Vi endte 
med at gå på kryds og tværs, frem 
og tilbage på bakken. Det var 
temmelig lunt, 18 grader, og jeg 
havde det varmt med min tykke 
uldtrøje på. Vi havde set Småspove 
(Whimbrel) flere gange. Den ligner meget, men siger noget andet. Vi havde egentlig opgivet, da en 
Alaskaspove pludselig kom flyvende og syngende hen over vore hoveder. Den lod sig betragte på 
toppen af en tue, og gav yderligere et par flyveture. Turlederen var begyndt at spekulere over at 
ændre planer, så vi kunne besøge stedet igen. VI kørte tilbage til Nome med flere stop undervejs, 
hvor vi kiggede efter vandstær (American Dipper) og Gråklire (Wandering Tattler). Vi så dem ikke men 
flere andre nye fugle.

Nome er et sted, som besøges af mange fuglekiggere i juni. Vi så flere andre i felten og på hotellet 
boede andre. Der lå en liste med interessante fugleobservationer i receptionen. Pizzeriaet hedder 
også Milano i Nome. De serverer også sushi. De tilbyder pizzaer i tre størrelser: small, medium og 
large. Bestilles small foreslår de, at den deles med en anden, for det er for meget for en enkelt 
(europæer?).

Fredag kørte vi mod øst langs kysten ad Council 
Road til Safety Sound, som er et større 
vådområde ved et flodudløb. Vi tilbragte lang tid 
med at kigge ud over vandet og så lommer, gæs, 
kjover og en flot Sabinemåge (Sabine's Gull). På 
vejen tilbage stoppede vi ved et sted, hvor der 
skulle være Sort Stenvender (Black Turnstone). 
Det var der også. Et sted og så vi Rødhalset Ryle 
(Rednecked Stint), som kommer fra Asien, men 
yngler fåtalligt på østkysten af Alaska.

Der var kysttåge flere dage, og som tredje dag også tåge ved hotellet. Den forsvandt da vi kørte ind i 
landet ad vejen mod Teller mod nord. Efter tåge ved kysten blev det en ny flot dag med sol og kun lidt 
vind. Det var et noget andet landskab med store bløde bakker med græs – ingen træer endsige skov. 
Der var både rensdyr (opdræt) og moskusokser. Græsset er endnu gult, og der er lidt blomster. Teller 
er en lille bosætning ved en bugt. Som i Teller ser det lettere rodet ud med henstillede vrag af biler og 
snescootere.

Denali

Vi fløj tilbage til Anchorage for en enkelt overnatning før vi mandag (dag 8) kørte nordpå op igennem 
Alaskan Range mod Fairbanks. Vi stoppede i et naturreservat ikke langt fra Anchorage – Eagle River. 
Det var tidlig morgen, så der var  stille. Der var enkelte fugle, der sang. Det var stemningsfyldt at gå 
rundt og kigge, se og høre Amerikansk Bekkasin (Wilson Snipe) og Stor Gulben (Greater Yellowlegs) 
spille over vore hoveder. Vi fortsatte nordpå og fik en flot udsigt mod Mount McKinley (Denali), 
Nordamerikas højeste bjerg på 6.194 meter.



Tirsdag stod vi tidligt op for at 
komme med den første bus ind 
igennem Denali National Park til 
Wonder Lake. Bussen afgik 5.15. 
Turen til Wonder Lake er på 80 miles 
og det er retur ad samme vej. Den er 
planlagt til at tage 11 timer og 
foregår i bus med plads til 50, hvor 
chaufføren også er guide og 
fortæller om historie og dyreliv. Der 
stoppes, når der opdages dyr – eller 
fugle, specielt da vi nu var mindst 
tretten fuglekiggere. Største 
oplevelse var at se 5 ulve i en 
dalgang nedenfor bussen. 
Derudover så vi ren, elg, bjørn og snefår. Vi stoppede, hvor Kongeørn (Golden Eagle) havde rede uden 
dog at se fugle og rede. Vi stoppede også, hvor en Jagtfalk (Gyrfalcon) havde rede. Vi havde et flot 
vejr med solskin og kun få skyer. Udsigterne til bjergene har været meget flotte. Det er ikke så tit, at 
der er udsigt til toppen, så der var vi heldige. Vi var tilbage 16.15, hvor efter vi var en tur i 
besøgscentret med fin udstilling om geografi og dyreliv.

Næste dag fortsatte vi mod nord til Fairbanks, hvorfra vi først på aftenen fløj til Barrow.

Barrow

Barrow ligger på nordkysten af Alaska, 500 km nord for polarcirklen – 71°18′N. Det er nordligere end 
Nordkap – 71°10. Byen er opkaldt efter Point Barrow, som er det nordligste punkt på det amerikanske 
fastland, og som ligger hvor to have mødes, Chukchi Sea mod vest og Arctic Sea mod øst.

Vi blev indlogeret på Top of the 
World Hotel og fik værelse mod med 
udsigt mod nord over havet, der var 
dækket af is. Straks efter vi var 
indlogeret drog vi til Freshwater 
Lake lige vest for byen. Landskabet 
er fladt med græs med våde 
områder – tundra. Græsset var 
endnu gult og kun enkelte blomster 
var dukket op og sprunget ud. Der 
var mange fugle. Vi traskede ud over 
tundraen i midnatssolen til nogle 
søer, hvor vi fandt en enkelt Brilleederfugl (Spectacled Eider), som var mit store ønske at se. Jeg havde 
troet, at jeg ville se den i Chukotka, Rusland; men der så jeg ingen hanner i pragtdragt. Der var også 
Kongeederfugl (King Eider) i søen. Desuden Alaskaryle (Western Sandpiper).

Næste morgen hørte jeg Anders råbe isbjørn ude på værelsesgangen. Jeg kiggede ud af vinduet og så 
en isbjørn ude på isen. Min værelseskammerat troede, at jeg lavede grin med ham. Vi kunne følge 
den som en gul plet gående mod øst et stykke ude.

Dagen gik med at se Bairdsryle (Baird's Sandpiper) i den østlige udkant af byen og derpå køre ud af 
Gas Well Road. Det var solskin, men blæste en del, så det var godt at kunne holde kaffepause ”fika” i 
læ af en gaspumpestation. Det er et meget fladt landskab, dog med elledninger og en hævet 



rørledning. Vi så Snespurv (Snow Bunting), Langnæbbet Sneppeklire (Longbilled Dowitcher) og en del 
andet.

Fredag morgen hørte jeg igen om 
isbjørn ude på isen; men jeg kunne 
ikke finde den. En halvtime senere 
opdagede jeg en isbjørn med unge. 
Vi var på guidet tur ud på Point 
Barrow. Det kræver tilladelse, da det 
er tilholdssted for isbjørne. 
Hvalfangerne efterlader rester fra 
hvalfangsten her, og det tiltrækker 
isbjørne. Ude på spidsen var der 
ingen isbjørne at se, så vi fik lov at 
stå ud af bussen. Der var flot solskin 
med nogen vind. Vi opdagede ingen 
isbjørn på isen. På vej tilbage så vi 
Tejst (Guillemot), som er en sjældenhed på disse kanter.

Lørdag var det overskyet. Vi var igen ved Freshwater Lake. Det er sjovt at høre Stribet Ryle (Pectoral 
Sandpiper) spille (synge). Det er et ho ho ho. Vi brugte også tid med at kigge ud over isen efter træk. 
Der skete ikke så meget. Sidst på eftermiddagen fløj vi tilbage til Anchorage og indlogerede os igen på 
samme hotel.

Seward / Kenai

Søndag morgen kørte vi mod syd til 
Seward. Det var overskyet og blæste 
temmelig meget. Vi tilbragte lang tid 
ved det udsete frokoststed. Det tog 
tid at få bord, da der var mange 
besøgende. Ned til søen hoppede 
både Vandredrossel (American 
Robin) og Flammedrossel (Varied 
Thrush) rundt på græsset. Det var 
lige noget for fotograferne, og de 
almindelige besøgende var også 
interesserede, men nok skuffede, da 
de fandt ud af, at det var en lille 
orange fugl. I Seward indlogerede vi 
os på hotel og gik ud for at spise.

Næste morgen sejlede vi ud i 
fjordene – Kenai Fjords, først 
Resurrection Bay. Skyerne lå lavt og 
sigten var nogenlunde. Vi kiggede 
efter fugle og så Strømand 
(Harlequin Duck), Hvidhovedet 
Havørn på vej ud. Vi fandt Sneged, 
der græssede på klipperne ned til 
vandet. Vi så både odder og 
havodder. Begge arter trives i vandet 
jer selvom det er salt og uden tang. 



Guiderne kendte til fuglesteder, så vi besøgte et fuglefjeld med ynglende Rødmasket Skarv (Redfaced 
Cormorant) foruden Toplunde (Tufted Puffin) og Hornet Lunde (Horned Puffin). Vi besøgte også et 
sted, hvor der var Amerikansk Sort Strandskade (Black Oystercatcher). Det var et par med unger. 
Målet for sejlturen var Aialik Glacier, som lå oppe i en anden fjord. I isen her så vi Kortnæbbet 
Dværgalk (Kittlitz´s Murrelet). Vejret blev langsomt dårligere med tiltagende støvregn. Vi kunne lige 
se bræen og høre dens lyde. På vejen tilbage så vi skråper. Det var også en hvaltur, men vi så kun en 
enkelt med en unge. Det var godt at få et varmt bad og bagefter en bøf med rødvin på restaurant.

St. Paul / Pribilof

St. Paul er en lille ø af vulkansk oprindelse, som ligger i Beringshavet nord for Aleuterne. Den er 
berømt i fuglekredse for sine fuglefjelde med ynglende alkefugle og for at være et sted, hvor fugle fra 
Asien er set. Pribilof læste jeg første gang om i min første fuglebog over amerikanske fugle. Her stod 
om flere fugle: ”Sjælden, truffet på Pribilof”.

Turen til St. Paul var en forlængelse af rejsen. Det krævede ikke lange overvejelser for at melde mig til 
den, omend turlederen ved tilmeldingen bemærkede, at det ”once in a life time”. Der var to, som 
rejste hjem, og elleve som fortsatte.

Vi fløj fra Anchorage i en mindre 30 
personers turboprop (Saab 340) og 
mellemlandede efter 1½ time i Cold 
Bay for at tanke til den sidste times 
flyvning. Flyselskabet havde 
nærmest ikke taget noget af vores 
bagage med. De prioriterer 
passagerer og fragt. Vi var forberedt 
og havde pakket varmt tøj og støvler. 
Et filmhold manglede tøj og en hel 
del af udstyret. De måtte købe noget 
varmt tøj og filme med det udstyr, 
de havde taget med som 
håndbagage. Den manglende 
bagage kom næste aften med en 
fragtflyver.

Vi ankom til øen sidst på eftermiddagen og blev indlogeret på hotellet, som ligger i 
lufthavnsbygningen. Derpå spiste vi i fiskefabrikkens kantine. Der blev serveret både laks og 
svinekotelet, hvor til der var ris, 
pasta, kartofler, kogte grøntsager 
samt salatbuffet. Til dessert kunne vi 
tage kage. Det var fint, og ikke særlig 
amerikansk.

Bagefter var vi i havnen og så her 
Rødbenet Ride (Redlegged 
Kittiwake) stå på et gelænder 
sammen med almindelig Ride 
(Kittiwake), som kendes fra Bulbjerg. 
Afstanden var mindre end ti meter, 
og vi kunne tydeligt se, at Rødbenet 
Ride er mindre og har en mere 
skifergrå ryg.



Vi fortsatte til et lille fuglefjeld syd for byen, hvor vi  på kort hold  på kort hold kunne se Polarlomvie 
(Thick-billed Murre), Lille Dværgalk (Least Auklet), Toppet Dværgalk (Crested Auklet) og Papegøjealk 
(Parakeet Auklet). Der var også fint udsyn til såvel Toplunde (Tufted Puffin) og Hornet Lunde (Horned 
Puffin). Dermed havde vi allerede første aften set mange af de arter, vi havde sat os for at se på øen.

St. Paul huser over en fjerdedel af 
verdensbestanden af pelssæl 
(Northern Fur Seal), som er på lidt 
over en million. De kommer til de 
forskellige strande på St. Paul. 
Hannerne kommer fra tidligt i maj 
og lægger beslag på et stykke land, 
hunnerne kommer i slutningen af 
juni og finder en plads, hvor de 
føder og parrer sig på ny. Pladsen 
forlades i juli og august. I 
mellemtiden har hverken hanner 
eller hunner indtaget føde. Vi 
besøgte et skjul, hvor vi kunne kigge 
ud over et såkaldt ”rookery”. 
Sælerne ligger der og brøler af hinanden og forsvarer deres lille territorium. Der var ikke så mange 
sæler endnu. Enkelte hunner havde fået unger. Vi skulle se, at der kom flere de næste dage.

Næste dag kørte vi til et andet fuglefjeld. Der var temmelig tåget, så vi så ikke så meget ud over havet. 
Tågen lettede dog op ad dagen, så vi kunne se over øen. Vi besøgte øens nordøstlige hjørne med 
sandklitter. Øen er dækket af græs, som er ret langt – 25 cm, så fødderne bliver hurtigt våde af 
duggen. Græsset var ved at skyde nye grønne skud.

Fredag var det endnu mere tåget. Vi 
besøgte andre fuglefjeld og fik flere 
gode kig på fuglene, specielt på 
Rødmasket Skarv. Dagens fly blev 
aflyst på grund af tåge.

Lørdag var det igen tåget. Vi kørte til 
det sydvestlige punkt og så på vejen 
en flok rener. De stammer fra en 
udsætning af tamme dyr fra før 
russerne solgte Alaska. Det var 
dagen for afrejse og vi var glade for, 
at det klarede op. Vi tjekkede ind og 
kørte til frokost. Flyet blev aflyst på 
grund af tekniske problemer. Det var 
godt, at der i programmet var lagt en reservedag ind i Anchorage før den egentlige hjemrejse.

Søndag besøgte vi et nyt fuglefjeld. Vejret var fint, men der var tågebanker og nogen vind. Dagens 
ordinære fly blev aflyst på grund af de samme tekniske problemer. Vi var dog tjekket ind til et senere 
fly. Under aftensmaden fik vi at vide, at flyet var aflyst, fordi piloten fandt vejrudsigten for dårlig. Det 
betød, at vi ikke ville nå den planlagte tur hjem fra Anchorage, og dermed, at vi ikke ville være i 
København tirsdag og dermed, at jeg ikke kunne være på arbejde onsdag som planlagt.

Mandag formiddag øsregnede det, så de fleste var på hotellet. Om eftermiddagen havobsede vi i 
støvregn. Turlederen havde fået ændret hjemturen til onsdag fra Anchorage. Der var planlagt tre fly 



og vi var tjekket ind; men det viste sig, at alle blev aflyst på grund af tåge. Det første havde cirklet 
over lufthavnen.

Tirsdag fik vi at vide, at vi nok ville komme med et fly til midnat. Vi tilbragte dagen rundt på øen. Det 
var fint vejr med lidt sol og god udsigt. Stemningen var blevet lidt mat på grund af de mange 
aflysninger; men det gik nu fint. Vi kom med det første af to fly ved midnat. Det var fjerde gang, vi var 
tjekket ind. Det var angiveligt også det længste, en fuglegruppe var blevet forsinket fra St. Paul. Vi 
landede lidt over tre i Anchorage. Vi havde gjort store anstrengelser for at betone det vigtige i at få 
vores bagage med. Min bagage var først med det andet fly. Vi opholdt os i lufthavnen indtil, vi skulle 
flyve til Seattle 9.30. Turen hjem over Seattle gik uden problemer, så jeg var i Blommevangen torsdag 
eftermiddag.

Hjemme

På turen blev alle fuglenavne omtalt 
med deres svenske navne. Det er 
ofte et andet navn end på engelsk 
og dansk. Jeg lærte mig efterhånden 
de fleste; men helt nemt fandt jeg 
det ikke. På de danske rejser, jeg har 
været med på, har de engelske 
navne været brugt. Beringmås er 
Rødbenet Ride. Det gik ellers fint 
med sproget selvom jeg ikke altid 
blev forstået.

Det var en storslået tur til nogle af 
Alaskas flotte, vilde landskaber, hvor 
jeg fik set en række spændende 
fugle.


