Vårmøtet på Svalbard 08

6. april møtte Silje Wiik, Pål Kolstad, Espen Hugaas og Morten Hagen Johansen opp på Værnes for å
delta på Norsk Bergforenings Vårmøte på Svalbard. Vi var studenter ved Institutt for geologi og
bergteknikk som hadde blitt trukket ut til å få være med. Flyet skulle gå 06:00, og for en gruppe
studenter er dette nesten før leggetid tatt i betraktning av at det var søndags morgen.
Reiseruten gikk fra Værnes, via Oslo og derfra videre til Longyearbyen. På Gardermoen møtte vi
Kenneth Haraldseth som var kommet direkte fra Portugal. Det ble inntatt en bedre frokost før hele
reisefølget satte seg inn på flyet og gjorde seg klar for reien nordover. Var godt å kunne få sove noen
timer.
Da vi ankom Svalbard sto en buss og en guid klar og ventet på oss. Vi fikk en guidet tur fra flyplassen og
til hotellet hvor de aller fleste av møtedeltagerne skulle bo. Her fikk vi servert en fabelaktig lunsj, ikke
akkurat vanlig student kost.
Etter lunsj ble det tid for en liten spasertur nede i sentrum. Vi benyttet sjansen til å kunne ta en liten pils
ned på baren med det passende navnet ”Svalbar”. Det var tydelig av klientellet at det ikke bare var vi
som hadde tenkt tanken. Det var flere av møtedeltagerne som benyttet sjansen til å ta seg en liten
halvliter. Det smakte herlig med litt lett leskende drikke etter enn lang reise og en alt for tidlig morgen…
Da det begynte å gå mot kveld var det igjen på tide med litt mat. Middagen ble servert på ”Funken” og
stemningen rundt bordet var god. Etter nok ett fantastisk måltid var det tid for noen små halvliter før vi,

relativt tidlig trakk oss tilbake til Gjestehus 102 for å ta kvelden. Det var viktig at vi var friske og opplagte
til dagen etter.
Mandag 7. april startet med enda mer mat. Det var nå duket for en klassisk norsk frokost på ”102”, før vi
ruslet i samlet flokk ned til ”Funken” for å høre på fordragene. Det ble avholdt fordrag om alt fra Store
Norskes kulldrift til reiselivsnæringen på Svalbard. Det var flotte foredrag og en god lunsj midt inne i
sesjonen.
Etter foredragene rakk vi ned til sentrum en liten tur. Fikk til og med tid til en snarvisitt på Nordpolet!
Her ble kvoten handlet pluss litt ekstra øl og potetgull som skulle fortæres før den store festmiddagen.
David Hovland fra Store Norske, 5. års student fra NTNU, kom over til Pål, Kenneth og Mortens rom på
102 for å ta en pils eller to før middag. Etter en liten stund kom også Silje og Espen inn på rommet og
stemningen var upåklagelig.
Festmiddagen ble avholdt på Huset, og v ble møtt med litt godt å drikke før det bar inn i matsalen for
mat og enda mer godt å drikke. Morten sammen med studentkoret fikk den ærefulle oppgaven å være
forsangere til den tradisjonsrike sangen Clementine. Dette ble gjennomført på et vis… Det skortet nok
litt på sangtalentet til noen og en hver, men volumet var bra!
Det er masse en kunne ha skrevet om denne kvelden, men av hensyn til leseren og de deltakende parter
lar vi dette ligge. What happens on Svalbard, stays on Svalbard.

Tirsdag 8. april var det duket for scooter tur til Svea. Dette var noe vi studenter hadde gledet oss til
lenge! Været var bra, kanskje litt mye vind… Nede på scooterutleie ble vi pakket inn i store dresser og
fikk utdelt hjelmer og full pakke.
Det var en litt sliten, men meget tilfreds gjeng som satt seg skrevs over scooteren og fikk start. Smilet
gikk nærmest helt rundt på alle og en hver.
Etter noe oppstartsproblemer for enkelte la vi av gårde innover Adventsdalen før turen bar gjennom
Todalen og over mot Reindalen. Tempoet var rolig, noe som passet en sliten gjeng godt selv om det var
nok enkelte som hadde håpet at det skulle ha gått noe fortere. Vel inne i Todalen ble det en liten stopp
og Malte Jochmann fortalte om geologien og man fikk sett litt av den flotte naturen.

Bilde 1: Litt usikker på hvem dette er bilde av, men tror kanskje det er Pål Kolstad og Kari Moen.

Videre fra Todalen gikk turen over Reindalen og opp Slakbreen mot Høganesbren. Her klarte Kenneth å
få stans på scooteren sin slik at vi andre måtte vente mens de stakkars guidene fikset scooteren.
Vel fremme var det tid for litt mat og en omvisning i gruva. Vi ble så delt opp i to grupper, den ene
gruppen var i gruva mens den andre ble sittende på messa frem til vi skulle bytte. Turen gikk opp veien
over Høganesbreen og inn H1 og videre opp DT2 før vi kom oss inn på Strossa.

Bilde 2: Per Nilssen forteller om hvordan kutten, stemplene og AFC’n fungerer.

Heldig vis sto kutten i nærheten av pallen og vi fikk mulighet til å se kutten i aksjon, mens Per Nilssen
pratet ivrig om hvordan dette fungerte og at det var først denne dagen de hadde fått i gang kutten etter
strosseflyttet. Etter denne omvisningen på strossa gikk turen ned T2 og T1 før vi møtte de andre på
Taliban for å bytte. Men heldigvis for oss studenter var David Hovland der, som da fortsatt var student.
Han tok oss med på en liten ekstra omvisning slik at vi også fikk sett oppfaringen. Der var vi oppe og fikk
sett på CM’n i H4 og ABM’n i DT4.

Bilde 3: David viser hvordan shutlecar’n fungerer.

Turen tilbake ble en lang affære, det gikk smått og flere var klare for litt mat! Men vi kom da tilslutt frem
og vi var alle enige om at det hadde vært en flott opplevelse. Det ble en bedre middag på funken samt
noen få pils før vi tok tidlig kvelden og ruslet tilbake til 102.

Onsdag 9 april. Hjemreisedagen. Vi møtte opp ved UNIS for en liten tur på museet, et flott museum med
mye spennende historie. Etter museumsbesøket bar turen tilbake til Funken for enda mer mat før vi tok
bussen til flyplassen og flyet hjem.

Vi studentene vil gjerne takke for at vi fikk være med på årets Vårmøtet. Det var en flott opplevelse og
takker spesielt Norsk Bergforening og Bergringen for støtten.

