
Expedition Spetsbergen 
 

Vi lämnade Longyearbyen på Svalbard med båten Farm för att ta oss till expeditionens start 

vid Magdalenafjorden. 

Lastningen av expeditionsutrustningen hade gått bra och klockan 14.00 lämnade vi hamnen. 

Vi var 11 förväntansfulla personer som med spänning såg fram mot att ta oss an denna tur 

över Spetsbergen. Vi hade också med oss en Grönlandshund som heter Andrée.  

Pulkorna hade vi tidigare gjort i ordning i ett magasin som Spetsbergen travels hade nere vid 

hamnen i Longyearbyen. Jag hade packat pulkan med mat som skulle räcka i 16 dagar. Det 

fanns en hel del olika torrfoder att välja mellan. Det var inte bara maten som skulle packas ner 

i pulkorna utan också den matlagningsutrustning som skulle med.    

                                                                                                                                                  
Vi var uppdelade i tältlag om två och två. Jag skulle dela ett 

tremannatält tillsammans med Kjell-Ove från Norge. 

Kjell-Ove är fotograf och han skulle dokumentera hela 

expeditionen genom att både filma och ta foton under 

expeditionen. Packningen delades upp så att den ena personen 

tog köksutrustningen och den andra tog tältutrustningen. 

Andrée hade också sin egen pulka med sin hundmat som han 

skulle dra själv.   

 

När alla hade packat ner sin utrustning i pulkorna kördes 

dessa på släpkärra ner till Farm som låg och väntade vid 

kajen. 

Båtfärden gick via den västra sidan förbi Nya Ålesund och 

vidare till Magdalenafjorden. Efter ett par timmar passerade 

vi en flock valrossar som låg och solbadade på en klippa, de 

såg ut att trivas och ha det bra i solen. Efter båtresan på 18 

timmar nådde vi Magdalenafjorden. 

 

                 

Den första personen som hoppade iland var den som skulle vakta på isbjörn. Vi skulle kanske 

få se en isbjörn i fjorden, om vi hade tur. Någon isbjörn såg vi inte till men däremot ett par 

valrossar. 

 

Alla var sugna att få sätta på oss skidorna för att börja den långa och spännande expeditionen 

över Spetsbergen. Målet var att första dagen ta oss upp på Gullyglaciären för att lite senare slå 

det första tältlägret. Några svettiga timmar senare var vi uppe på glaciären som låg på 900 

höjdmeter över havet och där skulle vi slå upp den första campen vid Pettersenfjället. 

  

Två gigantiska klippor reste sig upp mellan tälten och gjorde denna camp till en av de 

vackraste tältplatser som jag campat på. 



Efter tältresning och smältning av snö och is grävde vi 

toaletten. Av snöblock gjordes en vägg och bakom den 

själva toalett hålet.  

 

Campen var i ordning och vi kunde tillsammans sätta 

oss ner och fixa maten. Det blev en torrfoderpåse och 

några knäckemackor till middag. Alla var nöjda med 

den första dagen. Vi var äntligen på väg och rutinerna 

för att sätta en camp hade tagit form.  

 

Efter middagen och disken satt vi och summerade 

dagen som gått. Guiderna gick igenom kartan och 

prickade in den tur som vi hade skidat. Skidturen 

första dagen blev 14 kilometer. Guiderna satte därefter 

upp björnvarnare runt tältlägret och efter det var det 

dags att krypa till kojs. 

                                                   

Medan tankarna malde i huvudet inför nästkommande 

dag somnade jag så småningom och sov hela natten till 

det var väckning klockan 07.00. 

 

Två timmar tog det på morgnarna att komma iväg. Att göra 

frukost och koka kaffe tog en timme och riva campen och 

packa ner den i pulkorna tog ca 1 timme. Den planerade turen 

denna dag var ca 25 kilometer. Med solen skinande i ansiktet 

påbörjade vi färden. 

 

Vädergudarna var med oss under hela expeditionen och vi 

hade mer problem att skydda oss mot solen än att skydda oss 

mot kylan.  

 

                                                                

Det kallaste vi hade var 8 minusgarder och med den 

utrustning som jag hade med var det inga problem med att 

det blev några minusgrader.Vi korsade ett par av 

Spetsbergens största glaciärer, Monacoglaciären. Vi skidade 

längs med Isacsenglaciären och Holtedalsglaciären. Den 

totala längden på dessa glaciärer är 65km. Det tog tre dagar 

att nå fram till målet att bestiga en av topparna i fjällkedjan 

Tre kronor.  

 

Efter en dag på glaciären möttes vi av tät dimma. Sikten 

framåt var ca 50 meter. Vi fick ta fram kompass och GPS. 

Efter ett och ett halvt dygn i dimman nådde vi fram till 

fjällkedjan Tre kronor. Vi hade tur med vädret och väl 

framme vi fjället kunde vi skymta topparna genom den sol 

som äntligen visade sig.  

 

 

 



 

Med stor glädje slog vi läger vid foten av fjället Nora för 

att ladda på med mat och ny energi inför nästkommande 

dag. 

 

Då skulle vi enligt planerna bestiga toppen Nora. Dessa 

toppar ligger på rad efter varandra och de liknar just tre 

kronor. De heter Dana efter Danmark, Nora efter Norge 

och Svea efter Sverige. Vi hade som mål att bestiga Nora 

1221. Vi nådde toppen på skidor och efteråt bjöd Mikal 

och Ingrid på en riktig överraskning. Efter att ha grejat lite i tältet kom de ut med en bricka 

tunnbröd med rökt renkött och crème fraiche. 

 

                                             

Det var inte bara att bestiga Nora vid Tre kronor som var syftet med 

expeditionen utan även att få skida i en orörd natur och uppleva de 

vackra fjälltopparna.  

 

Expeditionen utgick från den vintriga Magdalenafjorden och därifrån 

tog vi oss ner mot Trygghamn 270 km längre söderut för att där möta 

våren. 

                                                  

 

Stämningen i gruppen var på topp. Det tog ett par dagar att 

lära känna varandra, vi hade inte träffats förut. Alla 

hjälptes åt för att vi tillsammans skulle nå fram till 

slutmålet.  

Denna expedition var inte bara att varje dag beskåda den 

enormt fina och händelserika natur, utan denna tur på 

glaciären och den orörda naturen blev också till en inre 

resa. Jag lärde känna mig själv på ett nytt sätt.  

 

När man får tid och tänka kommer man på att man faktiskt 

hunnit med en hel del i livet. En skön känsla som jag 

kommer att bära med mig resten av livet. Det är också den 

inre resan som faktiskt är den längsta som man gör. 

Med alla de fina upplevelserna som denna expedition gav. 

Då menar jag alla de härliga människorna i gruppen, alla 

goda skratt under ibland tuffa strapatser, den fina naturen 

med valross, sälar, fjällräv och alla fåglar som mötte upp 

oss när vi så småningom var framme vi slutmålet. Jag vill 

också säga att med den noggranna planeringen inför en 

sådan här utmaning kan man inte annat än att lyckas och få ett stort minne för livet.        


