
Reisebrev fra Svalbard 
 

Med varme klær, kamera og sovepose, men uten våpen, ankom en gjeng glade studenter 

Longyearbyen airport søndag den 24. juli. Været var strålende, med sol og sommertemperatur 

på 8 grader. Tankene surret omkring midnattsol, isbreer, gamle gruver og selvfølgelig den 

beryktede isbjørnen. Flybussen tok studentene til Nybyen og Gjestehuset 102, der medstudent 

Vibeke og kjentmann David ventet. De hadde ankommet to dager tidligere for å leie utstyr 

som lavvo, Zarges-kasser og våpen, samt handle inn nødvendig proviant. Den første 

middagen ble nytt på Huset med Arctic og en usedvanlig god reinsfilet. Selv om det var 

kveld, fristet det med en tur i nattsolen. Vi ruslet inn til Longyearbreen, plukket fossiler, og vi 

gledet oss veldig til de kommende dagene.  

 

Mandag var den store gruvedagen. Det var på med 

kjeledress, hjelm, vernesko, lykt og maske. Gruve 7 

imponerte med glitrende permafrost i taket og kølsvart kull. 

Det var kaldt, skittent, spennende, lavt, berg-og-dal-bane, 

heftig sikret og ikke minst ufattelig mørkt. Eivind var den 

fødte shuttle car-kjører, mens Sebastian på 2m følte seg 

heller litt malplassert inne på stuff. Alle var uansett enige 

om at det var en kul gruve. Med skit 

i fjeset bar det inn på kontoret og en 

interessant presentasjon om livet i 

Store Norske. Stor takk til bl. a. 

Kjell Harry og Steinar Jensen som 

ga oss en uforglemmelig opplevelse 

i Gruve 7.  

 

De påfølgende dagene skulle 

tilbringes alene ute ved det gamle 

gruvesjerpet Brucebyen. Det var en 

spennende tur ut av Adventbukta, 

som var full av pakkis, og det var så 

vidt båten Langøysund kom seg 

gjennom. Før vi ankom Pyramiden, 

vinket vi farvel til turistene på båten 

og vi ble etterlatt til oss selv de 

neste 4 dagene. Vi hadde tatt med 



telt og lavvo, og planlagt bjørnevakt både natt og dag, men ved ankomst fant vi en gammel 

hytte som var meget egnet som soveplass. En gjeng ble satt til vannhenting, noen bygde 

toalett, mens resten gikk i gang med å samle og hogge ved. Middag ble fyrt opp på primusen, 

og med fulle mager fikk vi gått en liten kveldstur. Solen skinte fortsatt og humøret var på 

topp.  

 

Oppholdet ved Brucebyen ba på masse fin natur, unik geologi, hyggelige dosamtaler med herr 

Lundefugl, skytetrening og fine turer. Det ble både en tur langs fjæra inn til 

Nordenskjoldbreen, topptur til navnløs topp og vi fikk opplevd skikkelig løs steinur opp bratte 

renner. Hel ørret grillet på bål var en suksess og pannekaker til frokost ble godt mottatt. I god 

vikingånd ble det selvfølgelig bading både 1, 2 og 3 ganger (for jentene sin del i hvert fall).  

 

Lørdagen ble vi plukket opp av Polar Girl og fikk servert selkjøtt før vi kom oss trygt i land i 

Longyearbyen igjen. Søndag var det tid for å si farvel. Hele turen levde opp til alle 

forventninger, med unntak av at bjørnen hadde gjømt seg. Svalbard frister så absolutt til 

gjensyn.  

 

Vi ønsker å gi dere i Bergringen en stor takk for at dere gav oss støtte nok til å få oppleve 

Svalbard. Også stor takk til kjentmann David Hovland, som gjorde turen helt spesiell og ordet 

med alt det praktiske og sikkerhetsmessige i løpet av turen.  

 

Mvh. Christian, Eivind, Sondre, Sebastian, Geir, Kristian og Vibeke.  

 

 

 

 

 

 

 


