
Hej ulv!
En flok aktive medlemmer fra foreningen Ridgeback Aktiviteter, Sjælland, har 
besøgt Polar Zoo i Nordnorge, hvor de fik oplevelser for livet sammen med 
hunde- og ulveekspert Julian Brossé og en flok venlige, socialiserede ulve.
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EN LÆSER FORTÆLLER

RESPEKT OG ÆREFRYGT
Suzie Gabriely Hove fik sit livs oplevelse, da 
hun fik et ’kys’ af en ulv. ”Jeg glemte helt at 
trække vejret, da ulven stod ved mig. Første 
gang, vi trådte ind i deres indhegning, var 
det med adrenalinen susende i årerne og 
en ærefrygt for, hvad vi skulle møde.” 

En af deltagerne fik sit livs kys af en venlig ulv i Polar Zoo i Nordnorge.
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 V
	 i var utroligt spændte alle sam-
men, da vi efter en lang rejse ende-
lig kom til Polar Zoo i byen Bardu i 
Nordnorge. Det var hen under afte-
nen, og på vej ned til vores hytte 

siger vores guide, Julian Brossé, pludselig, at vi 
da lige skal hilse på ulvene! 

Julian sagde, at vi skulle hyle som en ulv – øh 
ja, det plejer vi jo altid at gøre, inden vi går i 
seng, så hvorfor ikke også i dag … Blikkene flak-
kede lidt rundt, o.k.. så får de da et hyl, ingenting 
skete, vi hylede alle sammen, igen tavshed! 

Men pludselig gav hele dalen genlyd af 
ulvehyl – det var helt vildt. Sikke en oplevelse 
og en god måde at slutte dagen af på, så nu 
var vi endnu mere spændte på morgendagens 
første besøg hos ulvene.

Vi fik selvfølgelig masser af info om sikker-
hed og adfærd, hvilket jo er utroligt vigtigt, da 
vi mennesker kommer ind og er fremmede på 
ulvenes territorium, der er en 23.000 m2 stor 
indhegning i den smukkeste norske natur.

Alle var klar, tøjet tjekket, ind i slusen, og 
ulvene stod og kiggede på de der sjove men-
nesker ’i bur’. Da sikkerheden var tjekket, blev 
slusen åbnet, og vi gik i stille gåsegang frem til 
et område, hvor vi kunne sidde ned. Der var 
fuldstændig tavshed, ulvene gik rundt inde 
imellem os, ved siden af os og skulle lige 
’afmåle’ alle.

Vi satte os i en cirkel og ventede i spænding. 
Så skete det, flokkens førertæve tog kontakt, vi 
sad musestille, ulvens næse var helt oppe i mit 
ansigt! Det var, som om det hele lukkede sig 
omkring mig, for jeg sad i min egen lille drøm-
meverden og fik et kæmpe ’kys’ af ulven. Det 

Guiden og ulveeksperten Julian Brossé har kendt denne ulv, helt fra den 
blev født og taget fra moderen. Sammen med Polar Zoos Runar Næss har 
Julian socialiseret ulvene, så de ikke er bange for mennesker.

var fuldendt, og min drøm gik i opfyldelse. 
Efter det første møde gik vi rundt i indheg-

ningen og fandt et nyt sted og satte os ned. De 
deltagere, som ikke havde fået kontakt første 
gang, ventede spændt på at få en velkomst, 
hvilket alle gjorde. Denne floks hanulv var lidt 
mere skeptisk, så han brugte meget tid på at 
se folk an. Julian havde fortalt os, at hanulven 
godt kunne finde på at lette ben op af os. 
Eftersom vi var der på hans præmisser, var vi 
nødt til at sidde stille og finde os i at blive strin-
tet på, hvis det var det, han havde lyst til. 

Andet ulvemøde
Næste dag så lidt anderledes ud. Jeg følte 
mere overskud til at nærstudere ulvene, nu da 
mine største forventninger allerede var blevet 
indfriet dagen før. 

En af kursisterne støttede med sin hånd på 
sneen og trak hånden ind i jakkeærmet for ikke 

at fryse. Der gik et splitsekund, og der stod en 
ulv og var meget interesseret i det ærme. 

”Vis den hånden”, blev der råbt fra dyrepas-
seren, og straks forsvandt interessen. Det var 
bare et lille eksempel på, at ulvene ser alt, de er 
utrolig observante og reagerer prompte.

Når ulven tager kontakt, må du godt klø den 
på brystet og ved øret, hvilket jeg også fik 
mulighed for at opleve.

Nu var der også tid til at studere, hvordan de 
kommunikerer. Det er ret imponerende med 
de mange elementer, de benytter på samme 
tid: øjne, ører, mund og hale. Kropssproget er 
det eneste, de har, og de mestrer det fuldt ud. 

Det har simpelt hen været så vidunderlig en 
oplevelse, at jeg bliver nødt til at gøre det igen 
– Polar Zoo var fantastisk, så jeg er allerede ved 
at forberede et besøg i 2013! 
Se	mere	på:	www.ridgeback-aktiviteter.dk	
eller	www.polarzoo.no

HVEM, HVAD OG 
HVORFOR?
Benny Fischer er træner i foreningen Ridgeback 
Aktiviteter, Sjælland, og var i foråret sammen med 
en flok hundevenner med på et firedages ulveseminar 
hos Julian Brossé (billedet) i Polar Zoo i Nordnorge. 
Vi bringer her Bennys referat fra sine oplevelser med 
de socialiserede ulve.


