
 

  The Nordenskiöld History Polar Expedition 

14/8 – 21/8 2017 

Söndag 13/8  
Samling i Longyearbyen vid 17.00 på Radisson Blu Hotell för genomgång av resan, presentation av alla 
medresenärer och föredrag av Calle om Adolf Erik Nordenskiölds fem olika expeditioner på Svalbard. Därefter 
gemensam middag på hotellet. 
 
Måndag 14/8 
Sightseeing i Longyearbyen och därefter avgång från kaj med MS Origo kl.16.00 ut ur Isfjorden. Gruppbild togs på 
kajen. Festmåltid ombord under gång och senare på kvällen gjordes en landstigning vid Barentsburg, ett ryskt 
gruvsamhälle där vi fick en guidad tur. Sillval siktades. 
 
Fartyget avgår norrut mot Danskön genom Forlandsundet för att undvika vinden och den ganska höga 
sjöhävningen.  

Tisdag 15/8 
Besättningen väckte oss kl. 06.40 för att meddela att vikval siktats. Alle man på däck halvklädda i pyjamas och 
jackor. Efter frukost föredrag av Oscar om Andres ballongfärd. Ankring utanför Virgohamna, en av Svalbards 
viktigaste minnesplatser. Efter lunch siktades isbjörn på stranden som vi följde från zodiakerna. Björnen vandrade 
och simmade mot ett gammalt valkadaver som den åt på medan vi låg ca 20 meter från stranden i båtarna och 
kunde följa detta ganska unika skådespel.  
 
Senare ilandstigning vid Virgohamna för att se minnesmonumentet av Andres luftfärd med ruinerna av hans 
ballonghus samt resterna av Walter Wellmans 2 misslyckade expeditioner.  Vi utbringade ett 3-faldigt hurra till 
Andres minne. Här fanns även rester av valfångstkokerier med bl.a. gravar. Platsen kändes övergiven och dyster 
och vi fryser ganska ordentligt allihop. Rakt över bukten såg vi Smeerenburg, den största valfångststation från 
senare delen av 1600 talet.  
 
Fartyget stävar senare mot Mosselbukta med fint väder. Valrossflock, knubbsäl och storsäl siktas. Kvällsföredrag 
av Calle om Adolf Eriks expedition 1872-73. På kvällen ankring och ilandstigning vid Polhem i Mosselbukta där 
Adolf Erik övervintrade i ett medtaget hus som idag är helt raserat förutom en järnspis, men man kan tydligt se 
grunden till huset. Gruppfotografering framför huset och vi skålade vi i medhavd champagne och hurrade för vår 
modiga anfader. Promenad längs stränderna På åter färden mot fartyget siktade vi 7 knubbsälar som solade sig 
på några isflak. Vädret stilla och molnigt. 

 



 

 

Onsdag 16/8 
Fartyget seglar söderut ned i Hinlopenstretet. På förmiddagen en föreläsning av Asa om isbjörnen. 
Landstigning innan lunch på Wahlbergöyas vackra sandstränder. Vi kryssade fram mellan isflaken och såg 
storsäl liggandes på flaken. Senare siktades två stora flockar med valrossar på ca. 50 individer sammanlagt 
som vi smög fram emot och sista biten kröp på knäna. Under en lång stund satt vi ca 25 m. från valrossarna 
och betraktade deras beteende medan dom vilade, simmade upp och ned ur vattnet och interagerade. Helt 
fantastisk upplevelse! 
 
Tillbaka på Origo hade vi en vacker färd genom packisen och passerade Nordenskiöldsöya på vår 
styrbordssida och sedan genom Björnsundet. Den planerade landstigningen med zodiakerna vid Hochstetter 
glaciären misslyckades pga. hårt väder. Föreläsning av Calle om Adolfs Eriks expedition med fartyget Sophia 
1868. Efter middagen seglade Origo in genom Freemansundet i hård blåst och ganska hög sjögång. Sillval sågs 
utanför Boltodden. 

Torsdag 17/8 
Före frukost siktas Sillvalar siktas och alle man upp på däck för spaning. Den planerade ilandstigningen vid 
Valviken får ställas in pga. för hårt väder. Istället åker vi på eftermiddagen till Isbukta och Vasilievglaciären ut 
i zodiakerna för en färd i strålande solsken. Vi kryssade mellan stora isflak och såg en isbjörn som vandrade 
utmed stranden på en sidomorän och som sedan kom simmande mot oss men vek av och vi kunde inte se 
den mer. Vi låg länge och tittade på stora isstycken som kalvade ur glaciärfronten med stora brak. Kallt på 
vattnet med friska vindar utmed hela glaciären. Origos kapten kallade in oss då han inte vill ligge kvar på plats 
pga. ökande vind och vi fick skyndsamt återvända. 

Fredag 18/8 
Efter en blåsig natt på väg mot Hornsundet med mycket sjögång - flera av oss satt uppe på bryggan, några 
sjösjuka och andra svårt att sova – gick vi iland efter frukost på Gnåludden vid ett stort fågelberg. Marken 
täckt av grön mossa då det gödslats med fågelträck. En liten familj med fem unga helt underbara polarrävar 
lekte på sluttningen där de hade ett gryt. De var totalt orädda ock sprang runt våra ben, två var blå och de 
andra vita. På fågelberget såg vi ismås, silvertärna, tobisgrissla, lunnefågel, tretåig mås, vitkindad spetsbergs-
gås, kustlabb, ejder och stormfågel.Vi såg också rester av pomorerna, ett jägarfolk från Vitahavsregionen som 
under framförallt under 1700 talet vistades året runt på Svalbard. Här fanns också en jakthytta uppförd 1911 
som är öppen för alla som behöver skydd. Hyddan hade 4 kojer och kokmöjligheter.  

 



 På fredag eftermiddag besökte vi Samarinvågen, en glaciärfront. Solen strålade när vi körde i zodiakerna genom 
genom isflak från den kalvande glaciären där flockar av ismås hade samlats på några av större isflaken. Vi 
upptäckte en isbjörn vid glaciärstranden som vi långsamt körde fram mot. Den vandrade sakta bort över 
bergssluttningen och förlorades ur sikte. Vi firade Arvids födelsedag med att skjuta salut med signailpistol och njöt 
sedan i kvällssolen. På kvällen seglade vi mot Gåshamna där några gick iland för en kvällspromenad. Under natten 
seglade vi mot Bellsundet. 

Lördag 19/8 
På morgonen utflykt i Bellsundet med Zodiakerna till Recherchebreen där vi stilla flyter in i viken med hjälp av 
tidvattnet. Hundratals silvertärnor kretsar över oss för att äta av de små fiskar och kräftdjur som tidvattnet fört 
med sig. Strax dyker en nyfiken storsäl upp ur vattnet och simmar längs gummibåten. Vi ser också en vikare, 
tobisgrisslor och vittrutar. Plötsligt kalvar glaciären med ett dån och vi förbereder oss för de stora kalvnings-vågor 
som kommer. En av dessa studsade mot en strandremsa och kommer tillbaka med stor kraft. Tros skicklig parering 
blev vi alla lite blöta. Allmänt mycket kallt och alla frös. 
 
Vi avgår senare mot Van Kulenfjorden där vi ilandstiger vid Bamsebu med stora högar av skeletdelar från val, rester 
av den grymma vitvalsjakten  som skedde i bukten. Vandring över tundran och stranden. Vi såg många blommor 
bl.a. bräcka och fjällglimt samt resterna av en Svalbardsren som blivit uppäten av en isbjörn. Under promenaden 
kaffepaus med hembakad kardemummakaka. På kvällen talar Christina om Anna Mannerheim, Adolf Eriks hustru. 
Vi seglar mot Kap Thordsen med lite vågor och viss vind. 

Söndag 20/8 
Idag landstigning vid Svenskhuset som ligger vid Kap Thordsen. Vandringen uppför strandkanten till var mycket 
besvärlig då den var brant och stenig  och lla måste hjälpas åt. Därefter vandring mot Svenskhuset över blöt tundra. 
Vi såg en flock Svalbardrenar. Svenskhuset var relativt välbehållet, då norska polarinstitutet hade gjort en 
renovering 1982. Huset är ganska stort medn saknar all inredning. Gravplatser efter de 17 norska fångstmän som 
försökte övervintra men då alla dog, möjligtvis av blyförgiftning efter burkmat eller skjörbjugg – kanske en 
kombination. En sista gruppfotgrafering gjordes på farstutrappan till Svenskhuset. En av zodiakerna slet sig vid 
stranden och alla fick ganska hastigt ge sig av igen. På eftermiddagen landstigning vid Diabasudden för vandring 
pdå vi bl.a såg bräckor och fjällglimt. 

Vi seglar mot Longyearbyen och fartyget lägger till vid kajen ca.21.00. På kvällen avskedsmiddag med tal av Oscar, 
Anders och Louise.  

Måndag 21/8  
Ilandstigning kl 09.00. Alla nöjda med resan och med de oförglömliga minnen som vi fått med oss. 

 


