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I sommer seilte «Christiania» til Svalbard. Den yngste om
bord var Embla på knappe 2 år, den eldste var Carl Emil
Petersen på 79. Han hadde vært der før, med «Rundø» i
1973. Mens naturen er den samme, har mye annet forandret
seg på Svalbard, skriver Johan J. Petersen (35).

a Carl Emil sr. seilte rundt Svalbard i 1973, ble kona
Tori og vi barna igjen på fastlandet. Da «Rundø»
fikk motorproblemer, måtte deler sendes langsomt med
båt, det var ingen flyplass.
–Vi var nesten helt alene, det var bare én annen lystbåt,
den tyske «Albatross», der det året, forteller Carl Emil.
I 1973 var Carl Emil sr. 48 år gammel, og med vennene
Cato Strøm og Johan Jerndal som mannskap satte han kursen nordover med 44-foteren «Rundø». Den gamle losskøyta hadde fått ishud og utkikkstønne for turen, og dieselfat ble surret på dekk. Fra Tromsø gikk ferden til
Bjørnøya, inn til Svalbard ved Hornsund, opp vestkysten
med mange stopp frem til nordsiden og siden over og
rundt Nordaustlandet. De var første lystbåt som seilte hele
veien rundt Svalbard, og seilasen var på mange måter et
pionerprosjekt, en ekspedisjon. Det var sjeldent at mindre
lystfartøy dro til polare strøk i det hele tatt, det var eksempelvis på samme tiden at de første lystbåtene gikk til
Antarktis. Ferden med «Rundø» var såpass sjelden og

D

Carl Emil Petersen sr. (79) kom
tilbake til Svalbard på egen kjøl
igjen i sommer. (Foto: Jarle Tangen).

spektakulær at det ble bok av det, Rundø runder Svalbard,
som solgte godt.
Selv om vi ungene ikke var med, fikk vi et nært forhold
til historien om isbjørnen som krabbet rett fra sjøen, over
rekka og opp på dekk, der Carl Emil fikk knipset et kornete
bilde før han klokelig smalt igjen luka. –Hvor er børsa, ropte Cato. –Ute i styrebrønnen [bak bjørnen] hvor jeg satte
den i går, måtte Carl Emil svare. Bjørnefar hoppet etter

Rundøs kjølvann
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Bjørnen sover såpass langt fra
«Christiania» at venninnene Vilde
og Embla (2) på fordekket følte
seg trygge på å ikke bli lunsj.

hvert tilbake i vannet, men kloremerkene i rekka, der den hadde klatret opp rett fra sjøen, sto
igjen som det andre synlig bevis
på at «Rundø» hadde hatt gjevt
besøk, og ble omsorgsfullt pusset opp igjen hver vår.
–Den bjørnehistorien står
nok tilbake i minnet som høydepunktet på Svalbard-turen med
«Rundø», mener Carl Emil i
dag. For årets seilas med
«Christiania» syntes han at høydepunktet var å seile sammen
med yngre folk som var begeistret over seilasen.
For oss barna forble Svalbard
tilknyttet en aura av eventyr.
Fjorårets reise rundt
Kolahalvøya med «Christiania»
endte med overvintring i
Tromsø, så nå hadde vi anledningen. Småbarn, graviditeter
og det faktum at vi er tre brødre
som i dag deler «Christiania»,
gjorde det nødvendig å også
bruke de reisemetodene til
Svalbard som finnes i 2004.
For mye er i dag svært
annerledes. Vi kunne enkelt
bytte mannskap i Longyearbyen
ettersom det kommer daglige
rutefly. Der er det til og med
egen seilbåtbrygge, der mastene
tidvis står tett. I 1973 måtte
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–Vi hadde fått kongelig besøk om bord. En
velvoksen isbjørn bykset mot meg. Jeg knipset
av en gang og smekket luka igjen. Uten et ord
eller nølen løp jeg forbi forbløffede Johan og
Cato og stengte forluka, skrev Carl Emil i 1973.
(Foto: Carl Emil Petersen sr.)

«Rundø» bringe all proviant for
hele oppholdet. I 2004 kunne vi
fylle «Christiania» fra den lokale super’n og Vinmonopolet
(alias Nordpolet). Seilbåter, cruisebåter og flybårne turister er
nå en del av dagliglivet i
Longyearbyen sommerstid.
De største praktiske forskjellene fra 1973 var likevel i selve

Longyearbyen. I det vi dro derfra måtte børsa med på land, det
var noen dager mellom hver
gang vi så folk, og vi var uten
kommunikasjon med omverdenen. Svalbard er en øygruppe i
Arktis, der vær, is og bjørn spiller mye av den samme rollen
for båter og folk som før.
Sommeren 2004 vil også bli

husket som et år der det var
ualminnelig mye drivis på vestkysten av Svalbard. Og også nå
var møte med isbjørn et av høydepunktene, selv om den denne
gangen holdt seg på såpass lang
avstand at barna kunne stå på
dekk og synge «bjørnen sover».
Far Carl Emil sr. og bror
Børre med fire venner seilte

Med Rundø-boken som reisefører tråklet vi
oss langs nordvestkysten og kunne legge oss
i de samme buktene som vi så bilder av, som
her i Virgohavna.

«Christiania» fra Tromsø. De
møtte mye is på vei opp fra
Bjørnøya, og ble tvunget ut fra
kysten nesten så langt nord som
Isfjorden.
«Rundø» kunne derimot den
gang gå rett inn til Hornsund
langt syd. Men dette er bare årsvariasjoner, og den langsiktige
utviklingen tyder som kjent på
at det sakte men sikkert blir
mindre is i Arktis. Det mest synlige eksempelet på dette var
hvordan isbreene, som er tegnet
inn på kartet i 1966, ofte har
trukket seg milevis tilbake.
Selv tok jeg over
«Christiania» i Longyearbyen,
etter noen små timers flytur. Vi
var to småbarnsfamilier om
bord den første uken i Isfjorden.

Trafikkøkningen, det vil si normaliseringen av å seile til
Svalbard medfører også en mentalitetsendring, vi anså ikke i
dag Svalbard for å representere
ekstraordinære vanskeligheter
eller risiko, og vi regnet det som
mulig med familieseilas der.
Sorgenfri igjen

En helt vanlig sommerseilas var
det likevel ikke; allerede første
natten på egen ankring blåste
det storm, andre dagen ble vi
stoppet av fjordis som ikke hadde smeltet, tredje dagen møtte vi
isbjørn, fjerde dagen ble vi låst
inne av is i Pyramiden (den forlatte russiske gruvebyen). Også i
dag måtte vi være på tå hev og
vente det uventede.

Nybunkret og med nytt
mannskap - gamle kompiser fra
«Sorgenfri»s jordomseiling - dro
vi siden nordover. Da var det
midten av juli, og hverken store
cruisebåter eller seilbåter kom
inn eller ut av Isfjorden, ettersom ny drivis sørfra (på samme
måte som på Grønland går havstrømmen ned østsiden, rundt
sørkappet og følger kysten nordover) blokkerte inngangen av
fjorden i flere uker. Vi fant
imidlertid en kortvarig åpning,
og etter en halv dags manøvrering i tung drivis ble det isfritt
nordover. Avstandene er relativt
korte på Svalbard, så i godt vær
fortsatte vi direkte fram til øya
Moffen. Midnattssolen er like
nyttig for sjøfarende i dag som i

1973, og som på «Rundø» kunne vi legge klokka til side og la
vær og lyst styre seilingen.
Mannskapet på «Rundø»
gikk i land på den rare og spesielle øya Moffen på nordsiden av
Spitsbergen. De var alene og det
var bare knokler igjen på den
gamle hvalrossøya, etter at
bestanden var slaktet ned tidligere i århundret. Med
«Christiania» måtte vi derimot
ankre 300 meter fra stranden,
for siden 1973 er det innført vernesoner. Til gjengjeld har hvalrossen kommet tilbake, og i to
svære klynger bollet de seg på
stranden. Sammen med en tysk
seilbåt, et skip fra Polarinstituttet og en MOB-båt fra
sysselmannen brukte vi derfor
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Gammel vane er vond å vende: Med polarbrød og Mack på
loffen var det mange spor å krysse for en Sorgenfri
besetning på« Christiania».

kikkerten for å ta dem nærmere
i øyesyn, og godværet til et bad.
Fra Moffen fortsatte
«Rundø» videre østover og rundet siden Nordaustlandet. Først
i nærheten av Kvitøya møtte de
den tunge drivisen i polbassenget, og på vei sørover ble de
presset til lange omveier for å
komme seg igjennom til åpent
hav.

Vi skulle derimot overlevere
«Christiania» videre til bror
Børres familie, og måtte tilbake
samme veien som vi hadde
kommet. Men iskanten ville vi
likevel undersøke, og vi satte
kursen rett nordover. Etter et
halvt døgns seilas i fantastisk
vind kom vi godt over 81-graden
før vi hørte rumlingen fra den
tunge isen som ble løftet av

dønningene. Kanten var kompakt og fin, og vissheten om at
det derfra er is hele veien til den
ekte Nordpolen gav oss tilbake
lysten på, i Carl Emils tradisjon,
nok et bad før vi snudde skuta
180 grader.
Med Rundø-boken som reisefører gikk vi langsomt tilbake.
Til de samme fangsthyttene og
ekspedisjonslevningene i blant

annet Smeerenburg, Virgo- og
Bjørnehavna. Som hos Carl
Emil sr. og andre norske polarseilere vekslet dagene og nettene mellom fjellturer, seilopplevelser, fester og fangsthyttebesøk. Og i likhet med hva Carl
Emil sa om «Rundø» i 1973,
kunne vi til slutt si om
«Christiania»: –Hun er blitt
ishavsskute.

Mange vil til Svalbard
Trafikken til Svalbard har eksplodert
siden øygruppen ble åpnet for vanlig turisme i 1989. I 2004 anløp i
overkant av 50 seilbåter, mens
gjennomsnittet har vært 20-30 de
siste årene. Omtrent halvparten er
utenlandske, og en del av dem driver chartertrafikk.
Det er også en del mellomstore
fartøy som driver regulær cruisetrafikk med utgangspunkt i
Longyearbyen. Ca 20 båter i størrelsen 10-200 passasjerer seiler
med mellom 11.000 og 13.000 personer om bord. For den oversjøiske
cruisetrafikken ligger tallet på
mellom 25 og 30 båter med 25.000 30.000 personer om bord.
I takt med økningen av trafikken har regelverket for å beskytte
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natur- og kulturminner blitt strammet inn. Sysselmannen administrerer seilingstillatelser og verneregimet av natur og kulturminner.
Besøkende seilbåter er pålagt å melde fra om planlagt seilingsrute og
mannskapsliste, og må ha en forsikring eller bankgaranti for å dekke
eventuelle redningsaksjoner.
Håndhevingen til Sysselmannen ga
inntrykk av å være enkel, og fleksibelt tilpasset varierende planer.
Det er bare noen få spesielle
steder man ikke har lov til å gå i
land. Med tanke på at man kunne
risikere å få 1000 passasjerer i land
på for eksempel hvalrossøya
Moffen, fra et eneste cruiseskip, er
begrunnelsen for forbudene gode.

