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Ja, nå er det ikke lenge til Svalbard står for døra. Og her sitter vi, forberedt på det meste. Med 
tykke, vindtette klær til scooter- tur og  fotoapparat i tilfelle bamsebjørn skal dukke opp. Men 
enda er det noen dager til. Og ukene/ dagene har vi fylt opp med både det ene og det andre. 
Bl. a har vi hatt en prosjekt. Der har vi utdypet oss i alt vi det vi har ønsket å få vite om målet 
vårt. Vi har hatt om arkeologi, dyreliv, turismen, historie, krigen osv. Så nå e vi forberedt, og 
kan skryte av at vi VET noe... Men vi får sikkert erfare at vi skulle  trodd om igjen... Det er 
vel bare begynnelsen av historiene vi har matet oss med. Og nå er det altså bare noen dager 
igjen, og reisenervene har nok begynt å ulme litt. Tenk, vi skal til Svalbard. Og det er så mye 
spennende som skal skje! Bl.a. skal vi til Barentsburg, og det blir nok en spesiell opplevelse. 
Det skal bli rart og komme ”tilbake” i tid. Etter det vi har hørt, er det slik man føler det på den 
russiske delen. Også skal vi på museum, i gruve og grotte og hva mer?? Det vil tiden vise... 
Iallefall, dette blir et minne for livet for oss. Noe som vi kan huske; dette var noe av det siste 
vi gjorde før vi avsluttet våre skoleår i Bjerkvik.  Og hvem vet, kanskje noen finner ut at 
Svalbard er drømmeplassen.. Men alt dette vet vi ingenting om  før vi har vært der...Så da er 
det bare og hoppe i boble- klærne og: Svalbard neste!!!! 
  

Svalbard - endelig 
 
 

Tirsdag 27. april 
Reisedagen! Vi møtte opp klokken åtte ved skoleporten, spente og lys våkne. Vi hadde leid 
privatbuss som fraktet oss til Tromsø Lufthavn.  Derfra bar det videre med fly til ”Isparadiset” 
vårt. Da flyet gikk inn for landing på Svalbard ble vi nok en smule skuffet. Våre forventninger 
hadde nok vært litt for store. Det vi møtte var skitten snø, industribygg og sørpe. ”Mary Ann 
Riggen” var nok heller ikke som forventet, skulle vi virkelig sove her på en brakkerigg? 
Tenkte vi alle når bussen stanset utenfor ”riggen”. Men når vi kom inn så vi at vi hadde tatt 
feil. Der var det både hjemmekoselig og rent. Rommene som bestod av et klesskap, en køye- 
seng, et skrivebord og et speil. Vi hadde alt vi trengte! Eget kjøkken, bad og en koselig TV- 
stue.    
 
Siden vi skulle dra til Barentsburg neste dag, måtte vi ha et informasjonsmøte med ”Svalbard 
Røde Kors”. Det var Olav Sollie som stod for informasjonen. Da møtet var over dro vi inn til 
byen for å utforske litt og bli kjent. Det var ikke så mange butikker der, men så lenge det 
fantes godteri der, var vi fornøyde. (Hehe). Det var mange suvernirbutikker, og en god del 
sportsforretninger. Vi dro til ”Kroa” for å spise pizza. Der var det utrolig koselig og plassen 
bar preg av at det var her ”alle” møttes. Resten av kvelden benyttet vi til å slappe av på 
”riggen”. 
 

Onsdag 28. april 
Dagen skulle brukes til skutertur til Barentsburg! (Se: ”Turen til Barentsburg”). Siden vi ikke 
kom oss til Barentsburg pga. dårlig føre, kom vi ganske tidlig hjem. Tiden brukte vi til å stifte 
nærmere bekjentskap medungdommene i byen. På kvelden stod taco og skrekkfilm på 
menyen. Vi gikk å la oss i de sene nattetimer. 
 

Torsdag 29. april 
Vi var trege med å krype ut av køya, trøtte etter nattens rangling. Da den gode frokosten var 
fortært, dro vi til UNIS (Universitetet på Svalbard). Der ble det holdt et lite foredrag om 



hvilke studieretninger de kunne tilby, info om selve skolens historie og om hvilken aktiviteter 
de drev med der på UNIS. Ganske interessant! Så bar det til ”Galleri Svalbard” i Nybyen, der 
vi fikk se en lysbildefremvisning av lyset på Svalbard. Lysbildefremvisingen var laget av den 
kjente musikeren og fotograf Thomas Widerberg. Det var en beroligende fremvisning. Etter 
framvisningen tok vi turen til ”Kafe Busen”. Der bestilte vi god mat og lot maten synke mens 
vi vandret rundt i byen på leting etter suvernirer og annet. Så dro vi hjem til ”riggen” og 
gjorde oss klare til en guidet busstur, for deretter å dra på besøk til Gruve 3. Bussturen var 
bra. Vi fikk fortalt det vi trengte å vite ettersom vi kjørte forbi alt fra ”sykehustrappen” til 
gruver. Så stod vi klar utenfor Gruve 3. Det var ……som guidet oss. Vi fikk på oss 
kjeledresser, hjelmer og sikkerhetsutstyr. Og inn i gruva bar det. Det var mørkt og støvet lå 
tett mens vi gikk gjennom arbeidsplassen til karene som brukte krefter. Det var utrolig 
spennende og se dette og lære litt ”gruvespråk”. Dette vil vi nok huske, lenge… Denne 
kvelden gikk til atter en film, og jeg kan love deg at denne natten heller ikke ble brukt til 
soving! 
 
Fredag 30. april 
Fredag var en avslappningsdag. Den ble brukt til å sove ut litt ette all ranglingen. Vi hadde 
bestemt at klokket ett skulle vi dra til Sysselmannen på Svalbard, og da måtte alle ha stått opp. 
Det er vel ikke til å legge skjul på at noen ikke klarte å følge dette tidspunktet fullt ut… Hos 
Sysselmannen fikk vi informasjon om Svalbard generellt, om hvordan det er å bo/jobbe der og 
litt historie kom nok også med. Fra Sysselmannen kunne vi se utover landskapet i kikkerter. 
Da vi hadde vært der, dro vi til ”Svalbard Museum” der vi fikk høre en del om dyr, fugler, 
gruvedrift og ellers en del interessante fakta om Svalbard. Det var  interessant å se ting vi bare 
hadde hørt om før. Det var hyggelige og flinke guider! 
Etter museumsbesøket kjente vi alle at det rumlet i magen, og da springmarsj til ”Kafè 
Busen”. Der fikk vi servert kjempegod mat, og vi kunne gå gode og mette der ifra. 
På kvelden noen ned på ungdomsklubben, men mange var igjen på riggen, for å slappe av. 
 
Lørdag 1. mai 
Den siste dagen vår på Svalbard! 
Vi benyttet formiddagen til å slappe av. For seretter å dra ut på en ”Isbjørn safari-tur”.=). 
Isbjørnen hadde vært observert utenfor byen og hvis vi ville se bamsefar var det en  sjangs for 
at vi ville treffe på han. Men da han så en buss full av ”gale” bjerkvikinger, var han snar med 
å gjemme seg bakom første snehaug. Hehe.. Vi var ikke delikate nok for disse fisefine 
”Svalbard-bamsene”. 
Så bar det hjem til ”riggen” for å spise grillet indrefilet og fløtegratinerte poteter. Nam nam… 
Senere fikk vi alle en ”liten” overraskelse. De voksne hadde organisert en scootertur i natten. 
Midnattsol og Van Post-breen stod på programmet. Vi skulle  også besøke fangsthytten til 
Hilmar Nøyst.  
Alle elevene skulle bytte på å få kjøre scooter, og jubelen sto høyt i stua=).  
Klokken halv ni på kvelden, bar det i vei. Alle godt kledd og fullpakket med godt humør. 
Klokken to på natten satte vi foten innenfor ”Mary Ann riggen”, trøtte, men veldig fornøyde. 
 
Scooterturen hadde vært utrolig vellykket, og det var en perfekt avslutning på en ellers perfekt 
uke. Vi var i ”himmelen”.   
 
Søndag 2. mai 
Hjemreise. Klokken elleve måtte vi være ute fra rommene, så bar det til flyplassen. Alle var 
slitene og trøtte etter turen, og det var en ganske trøtt stemning. På flyplassen måtte vi vente i 
en og en halv time på at flyet skulle gå. Den tiden brukte vi til å handle siste rest av gaver som 



vi skulle ha med oss hjem. Så bar det strake veien hjem. Først med fly, og senere da vi hadde 
landet på Tromsø Luftahavn, videre med en leiebuss.  
Vi tok farvel med Svalbard, og vi var alle enige om at denne turen hadde vært helt fantastisk! 
Et minne for livet. 
”BJERKVIK,  HERE WE COME!!!!”… 
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       Hos Sysselmannen                                                               På gruvebesøk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Ved van Post- breen                                                                 Utfor ei fangsthytte i Sassenfjorden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ina, i bakgrunnen: fastfrossen skute eid 


