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Brudeferd i nordlys Langt ute i Svalbards villmark går et brudepar til ro, mens 
måneskinn og nordlys kjemper om å lyse opp polarnatten.



34 Reise34 Reise  11. APRIL 2014

SVALBARD (VG) Det nygifte paret fra 
Australia hadde en drøm: De ville kjøre 
hundeslede, campe i vinternatten – og se 
nordlyset. 

Cassandra de Boick (28) og David 
Lilly (32) sitter tett sammen på et reins-
dyrskinn i et telt i Skardalen, en dagstur 
med hundeslede sydvest for Longyear-
byen.  For noen uker siden sa de ja til 
hverandre under et tre i parken hjemme 
i bydelen Newtown i Sydney. 

De er på bryllupsreise, de er forelsket 
og de kysser og ler. 

Teltet er godt og varmt, foran dem er 
bordet dekket med hvit duk, porselen og 
vinglass. 

Snart er reinsdyrgryten klar.

RUNDT DEM HENGER tente oljelamper, 
mens ballonger svever omkring. Til 
dessert venter bryllupskake bakt av 
kokken på Isfjord Radio – scooterfrak-

tet en humpete time for å gjøre stas på 
brudeparet.

– Da vi bestilte turen, så vi for oss at 
vi skulle sove i et trangt og kaldt telt. Så 
kommer vi til en oppvarmet herlighet 
med dobbeltseng, ovn og ballonger. Vi er 
fullstendig overrumplet, sier Cassandra.

De tar masse bilder og «selfies», 
som de skal sende til venner og familie 
hjemme så snart de er på nett igjen.

ETT DØGN TIDLIGERE: Paret sitter på 
Fangstmannshotellet i Longyearbyen og 
planlegger ferden sammen med guiden 
som skal være med dem.

Hun heter Thea Hellman, er fra 
Finland og har jobbet fire sesonger 
som hundesledeguide for Basecamp 
Spitsbergen.Thea peker på kartet og 
viser hvor hun planlegger at de skal slå 
leir neste kveld. De er spente, men ikke 
engstelige før turen: 

ROMANTIKK I TELTET: Brudeparet fra Australia har ingen problemer med å holde varmen i teltet. Cassandra de Boick og D

DA VI BESTILTE TUREN, SÅ VI FOR OSS AT VI 
SKULLE SOVE I ET TRANGT OG KALDT TELT. SÅ 

KOMMER VI TIL EN OPPVARMET HERLIGHET  
MED DOBBELTSENG, OVN OG BALLONGER.  

VI ER FULLSTENDIG OVERRUMPLET
CASSANDRA DE BOICK

VISER RUTEN PÅ KARTET: Hundesledeguide Thea Hellman viser 
hvor ferden med hundeslede skal gå. Cassandra de Boick og David Lilly 
fra Australia er på bryllupsreise, og er spent på turen som venter dem.

Bryllupsreise SVALBARD

BLÅ MAGI: Noen 
velger Maldivene, 
andre foretrekker å 
kjøre hundeslede og 
sove i telt når de skal 
på bryllupsreise. Her 
møtes ulike farkoster 
i Kongressdalen på 
vei til Isfjord Radio.
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– We go with the flow!
På sin syv uker lange bryllupsreise har 
de vært innom New York, San Fransisco 
og Portland i USA.

Deretter gikk turen til London og 
Paris, før de satte kursen rett mot nord. 
Svalbard er siste stopp på veien før 
de vender hjem – og reisens planlagte 
høydepunkt.

– Dette er nesten så langt det er mulig 
å komme fra Sydney, og absolutt ikke et 

typisk sted for «Aussies» å dra på bryl-
lupsreise, sier David.

Men de har en drøm eller to som de 
gjerne vil oppfylle før de drar hjem, og 
de drømmene må man langt nord for å 
nå.

– Jeg vil så gjerne se nordlyset, fortel-
ler David.For to år siden jaktet han 
på «Aurora Borealis» på Grønland og 
Island, sammen med sin elskede.

De så ikke lyset, og David følte også en 

dragning mot å komme langt nord igjen. 
Cassandra innrømmer at hun egent-
lig foretrekker late dager på en varm 
strand, men at også hun har et ønske 
som innebærer minusgrader; nemlig å 
dra på tur med hundeslede.

TIL VANLIG JOBBER hun som sykepleier 
på et akuttmottak i Sydney. Hver dag 
opplever hun hvor skjørt livet kan være.

– Det gjelder å komme seg ut i verden, 

for man vet aldri hvor fort livet snur, 
sier hun. Dette perspektivet gjør at hun 
er åpen for nye eventyr, selv om hun må 
kjenne på kulden. 

– Vi hører stadig mer om global 
oppvarming og smelting av breer, og at 
det går så raskt. Kanskje kan ikke barna 
våre ferdes på samme måte i arktiske 
strøk, undrer Cassandra.

De er likevel godt forberedt på noen 
dager i «fryseren», og møter opp i 

a de Boick og David Lilly gleder seg til nybakt bryllupskake.



36 Reise36 Reise  11. APRIL 2014

tykke dundresser før avgang med hun-
desledene.

– Vi så på værmeldingen før vi kom 
hit, og da så det ut til å bli 30 minus, 
foreller de. Men tempen viser kun minus 
to, så guide Thea må ta grep.

– Dere kommer til å bli altfor varme 
og nesten ikke klare å bevege dere bakpå 
sledene med så tykke klær, gir hun klar 
beskjed om. De får på seg lettere dresser, 
og Thea gir dem et lynkurs i kjøreteknikk.

UNDERVEIS FALLER DE av sleden flere 
ganger og ruller rundt i snøen nedover 
bratte bakker. Men snart finner de 
rytmen sammen med hundene, og nyter 
turen innover de blåhvite viddene. 

Etter hvert som de nærmer seg leir-
plassen, glir blåtimen over og mørket 
melder seg. Månen vil også være med 
denne kvelden, der den omtrent trekvart 
full titter frem mellom skyene og lyser 
opp løypen for hundespannene.

Det er da det skjer.
Opp bak fjellene i øst spruter et 

gulgrønt lys loddrett opp på himmelen. 
Som fra en vulkan velter det opp stadig 
nye bølger med fargegnistrende stråler.

DET ER VINDSTILLE, måneskinn og 
nordlys. Og helt tyst – bortsett fra lyden 
av 72 hundepoter.

Etter at både to- og firbente har fått 
mat og stell, nyter brudeparet stillheten 
i den arktiske natten.

Guide Thea sover i et lite telt ved si-
den av, med geværet som sengekamerat, 
i tilfelle en av øyrikets 3000 isbjørner 
skulle bli for nærgående. Rundt teltene 
ligger hundene i ring, og de vil varsle 
dersom kvitebjørnen melder seg.

Dagen etter går ferden videre til 
Isfjord Radio på Kapp Linné, hvor vert-
skapet venter med champagne, brude-
suite og gourmetmiddag.

Den nedlagte radiostasjonen er pusset 
opp til et hotell i særklasse, der det lig-
ger ut mot det arktiske storhavet og byr 
på komfort og mat de færreste forventer 
ni mil vest for Longyearbyen.

CASSANDRA OG DAVID setter pris på de 
store kontrastene de møter på reisen.

Å dyppe seg i Isfjordens to grader, er 
en ny opplevelse de kan føye til på listen, 
før de rømmer hylende inn i badstuen.

I en mail sendt fra Sydney noen dager 
etter hjemkomsten, forteller de hva som 
gjorde størst inntrykk på Svalbard:

«Roen i landskapet, kontakten med 
hundene, og det å være alene sammen så 
langt fra TV, nyheter og våre normale liv, 
ga oss en enorm glede. Derfor ble dette 
den perfekte bryllupsreisen for oss.»

DET GJELDER Å KOMME SEG UT I VERDEN, FOR MAN VET ALDRI HVOR FORT LIVET SNUR
CASSANDRA DE BOICK

CHAMPAGNE!BAD!

STUE: Vel fremme på 
Isfjord Radio på Kapp Linné 
vanker det kald cham-
pagne og varm badstue 
på Cassandra de Boick og 
David Lilly fra Australia.

ISBADING I ISFJORDEN: Kontrasten til Sydney er stor, men paret på bryllupsreise er tøffe og eventyrlystne. De kaster seg uti Isfjorden med en badetemperatur på to grader.

GIFTET SEG I SYDNEY: 
Cassandra de Boick og 
David Lilly ble viet i en park 
hjemme i Sydney. Bryllups-
reisen gikk langt mot nord. 
Foto: PRIVAT

Bryllupsreise SVALBARD

Long-
yearbyen

Kapp
Linne

Paret fra Australia var på en skreddersydd 
reise med Basecamp Spitsbergen. En 
femdagers bryllupsreise inkl. overnatting, 
hundeslede, scooter, guide, mat osv. koster 
ca. 22 650 kr per person. 

Både SAS og Norwegian flyr hyppig til 
Svalbard, og prisene er historisk lave. 
Norwegian flyr direkte fra Oslo, med priser 
fra under tusenlappen tur retur i mai. Ellers 
får man reiser tur retur for 1200 til 1500 
kroner hos både SAS og Norwegian om 
man er fleksibel i forhold til avreise.
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zLuksusyacht i Karibia, hvor man seiler mel-
lom en rekke små øyer, privat picnic på øde 
strand, sove en natt under åpen stjernehimmel 
på dekk, stopp i New York. Ni dager, ca. 70 000 
kr. for to. (Arrangør: beCuriou)

zMauritius er det klassiske sydhavsparadiset. 
Kritthvite sandstrender, tropisk frodighet og 
overdådig luksus preger øya. En uke, ca. 40 000 
kr. for to. (Arrangør: Manta Reiser)

z Italia er aldri feil når man tenker romantikk. Ta 
en skikkelig rundreise som inkluderer Venezia, 
fottur i Cinque Terre, biltur rundt i Toscana og 
langs Amalfi-kysten til Positano og Capri. (Ar-
rangør: Norwegian/SAS og leiebil)

z I New York kan dere få et spektakulært 
opplegg med kajakktur på Hudson-elven i 
solnedgang, privat lunsj i Central Park med 
musikere, helikoptertur over byen, bade i jacuzzi 
med utsikt over hele Manhattan osv. Fem dager, 
ca. 50 000 kr. for to. (Arrangør beCuriou)

zLar dere ferien gå på skinner, er det mange 
legendariske turer å velge blant. Sagnomsuste 

Orientekspressen, Rovos Rail i Sør-Afrika, den 
transsibirske jernbanen og Maharajas’ Express 
f.eks. (Arrangør: Escape Travel)

z Turistforeningen har 
hundrevis av hytter i 

fjellheimen. Mange lig-
ger for seg selv og egner 
seg for romantikk. En av 
dem er Trollfjordhytta på 
Austvågøy i Vesterålen, 
omkranset av 1000 me-
ter høye tinder. Midnatts-
sol gir lange sommer-
netter, her kan man fiske 
og bade. Pris: 300 kr. for 
DNT-medlemmer, 600 
kr. for andre, per døgn. 
(Arrangør: DNT)

zRomantikk og kultur 
i Myanmar, med start i hovedstaden Yangon, 
ridetur på fjellet, besøk i kloster, ballongtur 
over slettene, elvecruise i solnedgang. Besøk i 
lokalsamfunn. Åtte dager, ca. 60 000 kr. for to. 
(Arrangør: beCuriou)

zDe ærverdige norske trehotellene egner seg 
for romantisk visitt. Velg ett, eller kjør fra hotell 
til hotell og opplev Norge samtidig. Hotel Union  
Øye ved Norangsfjorden, Røisheim i Lom, Wa-
laker i Solvorn, Dalen i Telemark og mange flere. 
(Arrangør: De historiske Hotel & spisesteder)

zSør-Afrikas høydepunkter med besøk i f.eks. 
Cape Town, Johannesburg, romantisk luksussa-
fari i Krüger-parken, togreise, besøk i lokalsam-

funn. Ti dager, ca. 80 000 kr. for to. (Arrangør: 
beCuriou)

zMexico på bare føtter, på barfotøya Isla de 
Holbox, en av Mexicos best bevarte hemmelig-
heter. På den fredede øyen venter hvit, finkornet 
sand, knallblått hav og gater av sand. Avslutt 
bryllupsreisen med en uke på et spesielt hotell 
i Akumal, barnefritt og kåret til et av verdens 
mest romantiske. To uker, ca. 37 000 kr. for to. 
(Arrangør: Star Tour)

zSri Lanka og Maldivene er en populær 
kombinasjon, med kultur, opplevelser, sol og 
bad. Rundtur på Sri Lanka med egen sjåfør og 
femstjerners hotell, pluss badeferie på Maldi-
vene. Ti netter, ca. 60 000 kr. for to. (Arrangør: 
Manta Reiser)

zHurtigruten langs vår egen kyst byr på natur, 
kultur og god mat. Midnattssol, små fiskehavner 
osv. oppleves på «verdens vakreste sjøreise». 
Klassisk rundreise 11 dager Bergen-Kirkenes-
Bergen, ca. 25 000 kr. for to. (Arrangør: 
Hurtigruten)

Flere gifter seg i utlandet
Av de 24 300 parene som giftet seg i 
2012 valgte mer enn 5200 å gjøre det i 
utlandet. Utenlandsvielsene utgjorde rundt 
22 prosent av alle norske vielser. 

Sier ja i sjømannskirken
I fjor ble 1020 par viet i de norske sjø-
mannskirkene verden rundt. Kirken i Argui-
neguin på Gran Canaria er mest populær, 
med 151 vielser. Deretter følger København 
med 123 og Mallorca med 100.

Den perfekte reisen
Den britiske avisen Daily Mail spurte sine 
lesere om hva de mener den perfekte 
bryllupsreisen skal inneholde. De viktigste 
ingrediensene er som følger: Fire dager i 
solen, tre spabehandlinger, 27 varmegra-
der, to bøker, fire romantiske middager og 
tre aktiviteter som får opp adrenalinet.

675-dagers bryllupsreise
Anne og Mike Howard fra USA (bildet over) 
avsluttet nylig sin 675 dager lange bryl-
lupsreise jorden rundt. De brukte I gjen-
nomsnitt 500 kroner per døgn, og var også 
innom Norge, som de syntes var et både 
vakkert og dyrt land. Les mer om reisen på 
honeytrek.com.

Romantikk verden rundt
Her er 12 andre forslag til 
bryllupsreiser, fra super-
luksus i Karibia til enkel 
standard i fjellheimen.

Satser på par i nord
Bryllupsreise, kjærestetur, eller 
kanskje rett og slett gifte seg på 
Svalbard?
– Vår erfaring er at mange er ute etter 
det personlige og ekte i kombinasjon 
med naturopplevelser når de planlegger 
bryllupsreisen, sier Steinar Rorgemoen, 
guide og daglig leder i Basecamp 
Spitsbergen.

Den lokale arrangøren føyer bryllups-

reiser og brylluper inn i programmet sitt 
fra denne sesongen, med egen bryllups-
koordinator. De vet at mange ønsker seg 
noe annet enn «plankekjøringsturer» til 
ordinære reisemål.

– Vi har tro på kombinasjonen aktivi-
tet og komfort i magisk Svalbard-natur. 
Det handler om å minner som fester seg 
i hjertet og sjelen, sier Rorgemoen.

Turene skreddersys etter hva folk øn-

sker, enten det er å ferdes på snøscoo-
ter, med hundeslede, i båt eller på ski.

Det er også mulig å gifte seg hos 
Sysselmannen på Svalbard eller i 
Svalbard kirke. 

 Andre arrangører er Spitsbergen Tra-
vel, Poli Arctici, Svalbard Villmarkssen-
ter, Svalbard Husky, Svalbard Wildlife 
Expedtioins, m.fl. Nettsiden til Svalbard 
Booking har oversikt.

FYRER OPP: 
Guide og daglig 
leder i Basecamp 
Spitsbergen, 
Steinar Rorge-
moen, fyrer opp 
pipa før han skal 
fyre opp i teltet 
hvor brudeparet 
skal overnatte.
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SYDHAVSPARADIS: Mauritius. Foto: MIKAEL KARLIN

HISTORISK ROMANTIKK: Hotell Dalen i Tele-
mark. Foto: BJØRN THUNÆS

ALDRI FEIL: Cinque Terre i Italia. 
 Foto: ESPEN RASMUSSEN


