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I den blåhvite isen på Svalbard ligger en rødmalt 

skonnert og venter på besøk. Her kan du få en smakebit

av livet til Fridtjof Nansen og de andre polarheltene.
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Kortreist SVALBARD

TEMPELFJORDEN, SVAL-
BARD (VG) Verdens eneste
innefryste hotellskip lyser som
et Soria Moria slott langt ute i
den arktiske villmarken.

Fartøyet ligger fanget i isen med det mektige fjellet
Tempelet i bakgrunnen, og med utsikt til Von Postbreen
innerst i fjorden.

Her kan besøkende late som om de er om bord på
«Fram», som Fridtjof Nansen frøs inne i isen. Men
komforten om bord er nok bedre i våre dager. 

Vertskapet venter med tre retters middag, åpen bar
og lune kahytter.

Men først må vi gjøre unna siste del av den seks mil
lange turen fra Longyearbyen. Og akkurat som i even-
tyret kan ferden mot slottet være farefull. Vi skal forlate
fast land under snøscooteren og begi oss flere kilometer
ut på sjøisen på Tempelfjorden.

Det er kveld, blåtimen er snart over og polarnatten
senker seg over følget på syv snøscootere, åtte voksne og
to barn.

Men det skal være trygt. Guiden har vært og sjekket at
isen holder.

SKIPETS NAVN ER «Noorderlicht», som betyr nordlys,
men det er mest kjent som «Båten i isen». Nå har det
ligget her i flere uker og ventet på at isen skal bli trygg
nok til at besøkende fra hele verden kan sjekke inn.

Her får de oppleve barsk natur i kombinasjon med det
gode liv, på et sted på globusen de aldri før har vært.

Scooterkolonnen nærmer seg der den svever over isen
i 60 kilometer i timen, mens skipet blir større og større.

Vakkert og rødmalt ligger det der, med to master som
peker stolt mot stjernehimmelen. Lanternen øverst i den
ene masten er tent, på isen ved siden av båten brenner et
bål.

FORLATER SKIPET: Karin Næss fra Oslo har overnattet om bord. Nå skal hun tilbake til Longyearbyen etter fire dager på tur.

KLARE FOR TUR: Cathrin Aamodt kler godt på datteren Sunna Aamodt Pedersen (4). Hun skal sitte bak i sluffen som henger etter snø-
scooteren, på vei til Tempelfjorden. Været er hvitt.

BÅTEN I ISEN: I Tempelfjorden på Svalbard ligger skonnerten
Noorderlicht innefrosset om vinteren. Her kan du overnatte og
spise god mat, langt ute i den arktiske villmarken.
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GODT STELL OM BORD: Maaike Groeneveld serverer varme rundstykker til frokost om bord på «Båten i isen», til turistene Karin Næss og Bente

Vangen fra Oslo.

PÅ SCOOTER'N: Full fres på snøscooter i finværet. Guide Ingebjørg Schrøder viser vei på Svalbard. Her kjører hun over Linnévannet på vei til Kapp Linné.

Reisefakta

Tur til Båten i isen
Todagers scootertur fra Longyearbyen til

Båten i isen i Tempelfjorden ca. 8200 kr.

for sjåfør og 6390 kr. for passasjer, inkl.

overnatting, mat og guide. Tredagers

hundesledetur til båten ca. 16.900 kr. per

person. Flybilletter og overnatting i

Longyearbyen er ikke inkludert. Arrangør

er Basecamp Spitsbergen: 

www.basecampspitsbergen.no

www.noorderlicht.nu

Aktiviteter på Svalbard i vinter
Snøscooterturer: Finnes i mange

varianter og prisklasser. Dagsturer eller

ekspedisjoner over flere dager. 

Hundesledeturer: Halvdagstur med

guide og besøk i fangsthytte, ca. 990 kr.,

heldagstur ca. 1750 kr. Turer over flere

dager, pris varierer.

Skiturer: Topptur på en dag, ca. 1090 kr.

Femdagers tur ca. 13 900 kr. Flere

arrangører tilbyr lengre skiekspedisjoner

på langs og på tvers av Svalbard, f.eks. på

langs med start 24. mars, 550 km, bo i

telt en måned, pris ca. 79 900 kr. Du kan

også være med på halve turen. 

Trugetur: Halvdagstur til fjellet Sarkofa-

gen, ca. 690 kr.

Isgrotting: Med hodelykt går du innover

smeltevannskanalen under isbreen og får

se fascinerende formasjoner av is og

stein, ca. 740 kr.

Jakten på nordlyset: Spasertur i polar-

natten, ca. 590 kr.

Svalbard Reiseliv har oversikt over

arrangører, aktiviteter og overnatting. 

På nett: www.svalbard.net.

Fly: Norwegian tar opp konkurransen

med SAS fra 1. mars, og flyr tre ganger

ukentlig. Det betyr rimeligere reiser.

Norwegians priser starter på 499 kr. for

en vei, pluss gebyr for bagasje og sete.

SAS starter på 669 kr. for en vei, inkl.

bagasje og sete. Returen blir noe dyrere.

Totalpris minimum ca. 1400-2000 kr.

hos begge selskaper. Lavpris betinger at

du er fleksibel i forhold til avreisetids-

punkt. Midtuke rimeligst.

Charter: Ving har nylig startet charter til

Svalbard. Grunnpakken består av fly, to

netter på hotell og to utflukter. En helg i

mars koster 7735 kr. per person.

Overnatting: Vi bodde på Basecamp

Fangstmannshotellet i Longyearbyen.

Pris 2050 kr. for dobbeltrom og 1650 kr.

for enkeltrom. Flere hoteller og gjestehus i

ulike prisklasser å velge blant.
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VERTSKAP OM BORD er det nederlandske paret Maaike
Groeneveld (42) og Ted van Broeckhuysen (55). Hvert
år siden 2004 har de overvintret i den over hundre år
gamle skuta.

– Jeg ble så glad da jeg så lysene fra scooterne og
skjønte at dere nærmet dere, sier Maaike, mens hun
klemmer en og en og viser vei opp landgangen og inn i
herligheten.

Stemningen er lun, det dufter mat og skinner i ma-
hogni og messing.

Maaike er en utadvendt person, men har ingen pro-
blemer med å bo i en fastfrosset skute milevis fra folk
flere måneder hver vinter. De ligger her vanligvis fra
midten av februar til slutten av mai. Om sommeren
lever Maaike imidlertid et helt annet liv. Da jobber hun
som skipper på kanalbåtene i Amsterdam.

Nede i salongen i båten er det en tavle hvor Maaike og
Ted setter en strek hver gang de ser en isbjørn. Rekor-
den er 32 på én sesong.

– Det er alltid like gøy å telle isbjørner som ferdes
forbi båten, sier Maaike. 

Som alle andre steder utenfor bosetningen på Sval-
bard får derfor ingen lov til å forlate skipet uten væpnet
vakt. Kongen av Arktis, selveste ursus maritimus, kan
dukke opp når som helst.

EN TUR RUNDT PÅ Svalbard krever sine forberedelser.
Kvelden før vår fire dager lange ekspedisjon starter,
møtes deltagerne på Fangstmannshotellet i Longyear-
byen. Reisefølget skal utstyres for å tåle ferden, se på
kart og snakke om hva som venter.

Feriegarderoben er ikke glamorøs. Naturen er den
mektige sjefen, og da spiller det liten rolle hvordan man
ser ut.

– Ull er religion her oppe, sier Steinar Rorgemoen
(49). Han er arktisk naturguide og daglig leder for
Basecamp Spitsbergen.

Det er bare å lytte og kle på seg: Flere lag med ull,

overtrekksbukse og den tykkeste genseren i kofferten.
Så får vi scooterdress, kraftige støvler, balaklava og

hjelm. Det føles som å vagge rundt som en månemann.

– DERE VIL FÅ se fjell og formasjoner som dere aldri har
sett før, lover Steinar, og starter en kjapp innføring i
scooterkjøring:

– Å kjøre scooter er som å danse. Det handler om å
være løs i kroppen og henge med, sier han.

Underveis føles dansen noen ganger som en farlig
swing, der vi sklir fra side til side på blanke isen langs
Grønfjorden eller kaster oss ned den stupbratte Kapp
Schoultz-bakken.

SVALBARD BETYR enorme kontraster. Den ene dagen
er det drømmevær, vindstille og sol, i et landskap som er
hjerteskjærende vakkert. Fjorden og fjellene glitrer, den
lubne svalbardreinen står langs løypa og selene dupper
på isflakene.

«DET ER ALLTID LIKE GØY Å TELLE ISBJØRNER SOM FERDES FORBI BÅTEN.»
MAAIKE GROENEVELD, vertskap på «Båten i isen»

ARKTISK LYKKERUS: Svalbardguide Ingebjørg Schrøder går på hendene, mens VGs reporter lager engler i snøen i det vakre landskapet på vestsiden av Grønfjorden.
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DRØMMER

OM 

SVALBARD
Svalbard står høyt på ønskelisten
til mange nordmenn, viser VG
Reises InFact-undersøkelse.
Øyriket i nord er det tredje mest
attraktive norske reisemålet i
undersøkelsen, etter Lofoten og
Vestlandsfjordene.

– Svalbard er eksotisk selv om
det er norsk, og vi forbinder det
med spennende aktiviteter, sier
reiselivsforsker Thor Flognfeldt
ved Høgskolen i Lillehammer.

Han mener Svalbard selges
inn på en unorsk måte, og at
andre reisemål i Norge har mye å
lære av deres markedsføring.

Daglig leder i Basecamp
Spitsbergen, Steinar Rorgemo-
en, merker at folk ønsker opp-
levelser som byr på litt større
utfordringer. 

– Det er da Svalbard kommer
inn i bildet, kanskje i stedet for
enda en tur til Barcelona, sier
Rorgemoen.FAMILIE PÅ TUR: Stein Tore Pedersen bor i Longyearbyen og jobber som ekspedisjonsleder. På denne turen har han med seg familien. Sunna (4) segner

om etter en lang tur på scooter og en god middag om bord i båten.

detur.no 815 22 815

NORDMENNS FAVORITT! Direkte til TYRKIA

Priser 1 uke fra Oslo. Begrenset antall plasser. 

Iz Flower Beach Hotell DDDD
Populært All inclusive hotell for hele familien!
Dette hotellet har en varm atmosfære og rolig 
beliggenhet i Kumkøy litt utenfor Side sentrum. 
Hotellet har fl ere restauranter og mm.

Side - All Inclusive

Caprice Beach Hotell DDD+
Flott hotell på stranden. Fasiliteter for hele familien. 
Spasenter, sauna, hamam, treningssenter, biljard, frisør.
Bassengområde med vannsklier og barneklubb.

Marmaris - All Inclusive

Magnifi c Hotell DDDD
Bo sentralt i Gumbet. Koselig hotell i Gumbet sentrum 
med nærhet til butikker, restauranter,den berømte 
bargaten og andre fornøyelser.

Bodrum - All Inclusive

TYRKIA fra Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Ålesund, Haugesund, Bodø, Tromsø, Molde, Rygge, Alta, Kristiansand og Kristiansund

                     juni fra 4.590,-                      juni fra 4.390,-                      juni fra 3.790,-
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Guiden viser stoppsignal. Vi parkerer scooterne og
slår av motoren.

– To minutters arktisk stillhet, beordrer han. Det føles
som om naturen fyller oss intravenøst med energi og
glede.

Etter stillheten må turfølget ha utløp for den brusen-
de følelsen.

Noen lager engler i snøen, andre står på hode og
hender eller hopper opp på scooteren og roper ut i
arktisk lykkerus.

EN ANNEN dag er verden hvit. Da er det «White Out»,
eller blindføre, en tilstand i polarområder hvor jevn
belysning fra snøen på bakken og et lavt skylag gjør at
konturene i landskapet viskes ut.

Når det er snøfokk og blåser i tillegg, er sikten nær
null. Man aner knapt hvor fjellene eller fjorden befinner
seg.

Følget legger i vei i sakte fart, med bakenden på scoot-
eren foran som eneste blikkfang. Guiden i front har
forhåpentlig kontroll og styrer etter GPS, men man kan
likevel spørre seg:

– Hvor er egentlig de 3000 isbjørnene på Svalbard
akkurat nå, tro?

Vel fremme om bord i «Båten i isen» vugges vi i søvn
til lyden av den sprakende isen på Tempelfjorden.

«Å KJØRE SCOOTER ER SOM Å DANSE. DET HAND-
LER OM Å VÆRE LØS I KROPPEN OG HENGE MED»

STEINAR RORGEMOEN, arktisk naturguide

VÅRHYL TIL LUNSJ: Ingebjørg Schrøder jobber som arktisk naturguide. Under lunsjen ved Semmelbu på vei fra Longyearbyen til Isfjord Radio hopper hun opp på scooteren og hyler ut i ren naturglede. 

BLÅ BRE: Ved brefronten til Von Postbreen og Tunabreen innerst i Tempelfjorden ser man alle nyanser av blått.
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