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POLITIIETN

Det nye Svalbard
Politiken | 30.04.1991 | Side 4 | 1431 ord lArtikel-id: 40122967

Rejsebeskrivelse: Svalbard
POLNår man tynget af de varer, man har impulskøbt i rækkerne af tax-free shops, passerer det
nye og flotte Arctic College ringer det netop ud fra timen, hvor de internationale studenter har hørt
forelæsning om arktisk økologi og miljøbeskyttelse.
Nogle af studenterne begiver sig straks over mod det nybyggede forskningscenter, Arctic Centre,
for der at arbejde videre i et spændende forskningsmiljø med forskere fra hele verden.

Nede på kajen ser man et glimt af den nye rutebåd til Ny Alesund, lige idet den lægger fra.
Ovenover høres suset fra et jetfly der lægger an til landing. Flyet er fyldt op med deltagere til det
populære seminar om arktisk olieteknologi, der nu for flerde år i træk arrangeres her i

Longyearbyen.
Er verdens centrum blevet flyttet hertil? Et nyt center ti breddegrader fra Nordpolen? Da solen
skinner på hotelfacaden og de veludstyrede butikker i centrum, kommer man itanke om sit sidste
Svalbard-besøg for ti år siden, da teltet var det eneste overnatningstilbud for turisterne.
Dengang afuiste minesamfundets bager dig surt, når du bad om at måtte købe et brød, bare et
eneste! Og du måtte slukøret luske tilbage tilteltet og den medbragte dåsemad. Bageriets gyldne
brød var forbeholdt de fastboende, og dermed basta.
Dengang havde du fornemmelsen af, at befolkningen i Longyearbyen helst så, at du ikke var
kommet. At folk uden 'fornuftigt ærinde' skulle blive, hvor de hørte hjemme.

Men nu er et nyt forår ved at bryde frem. De første varmegrader kom allerede, før den nye
erhvervsplan for Svalbard blev fremlagt i f,or.
Denne plan om fremtidens Svalbard er et bestillingsarbejde fra de norske myndigheder. Og hvis
planen bliver fulgt op, vil det betyde et rigtigt vårbrud for Svalbard.
Det, man ser for sig, er udviklingen af et varieret udbud af hotelseminar- og vildmarksturisme,
hvor hovedformålet er at skabe varige arbejdspladser.
Trækplasteret er den arktiske natur. Men dermed har også miljøbeskyttelsen fået topprioritet -
man kan ikke ødelægge det produkt, man ønsker at basere virksomheden på, hedder det i

rapporten, der er udarbejdet for Erhvervsministeriet af konsulentfirmaet Barlindhaug A/S i Tromsø.
Der bliver altså bygget et nyt hotel i Longyearbyen. Det bliver ikke så stort i første omgang, men
dog et veludstyret byggeri med 100 sengepladser og tilstrækkelig kapacitet til at holde seminarer
og kurser.
SAS skal stå for driften. Hotellet vil få en vigtig funktion også i den internationale forskning, der
allerede drives på Svalbard, og som rapporten opmuntrer til en videre udvikling af.
Der skal også oprettes et bedre internt transportnet, blandt en længe savnet bådrute til
forskningsbyen Ny Alesund, der ligger i Svalbards smukkeste naturterræn ved Kongsfiorden. Den
gamle mineby Ny Alesund er i dag hovedsageligt forskningscenter for Norsk Polarinstitut.
Desuden ligger der en forsyningsbase for fiskeflåden.
BETÆNKELIGE FORSKERE Forskerne er ikke meget for at få turister ind på deres enemærker,
de vil helst have området for sig selv for at kunne arbejde i fred og ro. Men erhvervsplanen siger,
at de må regne med at skulle dele deres arktiske paradis Forskerne er ikke meget for at få turister
ind på deres enemærker, de vil helst have området for sig selv for at kunne arbejde i fred og ro.
Men erhvervsplanen siger, at de må regne med at skulle dele deres arktiske paradis med andre.
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Mens de ny-ålesundske forskere murrer, har planern.e givet Den Norske Turistforening (DNT) blod
på tanden. Turistforeningen har igennem længere tid'forsøgt at få etableret
overnatningsmuligheder for vandreturister i Ny Alesund, men på grund af modstand fra
videnskabeligt hold har det indtil nu være umuligt. Nu lykkes det måske for dem.
'Værtsnation for udenlandske forskere' er en af de vigtige roller, som nordmændene har tiltænkt
Svalbard. Dette betyder, at man må opføre et nyt forskningscenter i Longyearbyen, en strømlinet
gulerod propfuld af videnskabeligt udstyr, som skal friste forskere fra hele verden. Det norske
myndigheder vil sørge for, at de udenlandske ekspeditioner ikke behøver hver især at medbringe
et komplet sæt forskningsudstyr hjemmefra tilturen op mod Nordpolen.
Svalbard er en let tilgængelig del af Arktis, og der er fri forskningsret til alle, der har underskrevet
Svalbardtraktaten. Dette gør Svalbard helt enestående blandt de arktiske landområder. Det tåler
kun sammenligning med Antarktis, men det ligger jo som bekendt på den anden side af
jordkloden.

lkke alle Svalbards beboere er lige gæstfriAllerede nu er stemningen på Svalbard en del mere
imødekommende, end det var for bare nogle få år siden.
Men regn alligevel med at blive angrebet.
Rejsen til Svalbard foregår med almindeligt rutefly. Både SAS og Braathens Safe har ruter via
Oslo. I Longyearbyen kan man nu leje værelser gennem Svalbard Travel AS, det nye
rejsebureau, som allerede nu er etableret og i funktion, eller gennem Store Norske Spitsbergen
Kulkompani (tlf. 009 47 I021300). Der serveres ikke mad på 'hotellerne', som i virkeligheden er
enkle rum eller ledige hybler hos Store Norske.
Men der findes både cafeteriaer, restauranter samt et begrænset ferskvareudvalg i Longyearbyen.
Er man mest til telte, kan man tilbringe en nat eller to på campingpladsen ved lufthavnen. Her har
Den Norske Turistforening, DNT, sørget for en lille servicebygning, hvor man kan købe lidt
proviant, lave mad og bade. Her er der til og med en vaskemaskine og en tørretumbler! Fra
Longyearbyen til andre dele af øgruppen er der i dag ingen etablerede transportmuligheder. I den
forbindelse kan det være nyttigt at få en snak med Svalbard Travels AS (tlf. 009 47 80 21 841).
Ellers er der muligheder for, at private bådejere kan være interesseret i at sejle en til et af de
nærmeste fl ordsystemer.
For øvrigt har DNT vandreture på Svalbard med en lokalkendt fører. Ydermere har det norske
rejseselskab Eventyrreiser AS ture rundt på øerne. Begge turforslag inkluderer en interessant
bådtur op langs Spitsbergens kyst, hvor man lægger til på naturskønne steder og ved kulturelle
mindesmærker.
Nærmere oplysninger fås hos DNT på 009 47 2 41 80 20 eller hos Eventyrreiser AS på 009 47 2
11 31 81.
Udrustningen til en sommertur til Svalbard er nogenlunde den samme som til en vintertur i

fleldene på fastlandet. Solide vandrestøvler er at foretrække fremfor gummistøvler.
Den store forskel fra friluftslivet på det norske fastland er imidlertid, at man på Svalbard må
kalkulkere med at kunne blive angrebet - af isbjørnel Risikoen er minimal, men den kan ikke
negligeres. Derfor bør turoppakningen omfatte et våben, helst en riffel eller en grovkalibret pistol.
Og den bør selvsagt bæres af en i selskabet, der har tilstrækkelig erfaring med våben.
FAKTA OM SVAL-BARD Svalbard er en øgruppe på godt og vel 60.000 kvadratkilometer, hvoraf
næsten to trediedele er dækket af isbræer. Øgruppens nordligste spids strækker sig op over den
80. breddegrad. Herfra er der ikke langt til Nordpolen. Svalbard er en øgruppe på godt og vel
60.000 kvadratkilometer, hvoraf næsten to trediedele er dækket af isbræer. Øgruppens nordligste
spids strækker sig op over den 80. breddegrad. Herfra er der ikke langt til Nordpolen.
Det var sandsynligvis søfarende fra lsland, der opdagede Svalbard i slutningen af 1 1OOtallet.
Efter at have været glemt i flere århundreder blev øerne så genopdaget af Willem Barents i 1596.
Det blev startskuddet til en rovdrift på hvaler og hvalrosser i området, dyrearter, som i løbet af de

http://apps.infomedia.dk/Ms3/ShowArticle.aspx?outputFormat:Full&Duid:25857849 18- 10-2013



Infomedia - Søgning Page 3 of4

næste par århundreder blev så godt som udryddet. 
,

Norge har suveræniteten over Svalbard, og norsk loV gælder på øgruppen.
De godt og vel 40 lande, som indtil nu har underskrevet Svalbardtraktaten, en international
overenskomst fra 1920, anerkender Norges suverænitet i området. Disse nationer har til gengæld
samme rettigheder som Norge med hensyn til visse grupper af erhverv på øerne. Det gælder
f.eks. fiskeri og fangst, industri-, mine- og handelsvirksomhed. I traktaten fastslås det endvidere,
at ingen nation kan have militærforlægninger på Svalbard.
Den norske fredningsstyrelse gjorde i 1970'erne et kup på øerne. 11973 blev 27.000
kvadratkilometer af øerne fredet. Som godt som halvdelen af øgruppen blev fredet på en gang!
Tre store nationalparker, to naturreservater og 15 fuglereservater blev oprettet.
Kulminedrift har været den vigtigste industri for såvel russere som normænd på øerne. De sidste
års intense olieprøveboringer har foreløbig ikke ført til nogle rentable fund.
Selv om temperaturen om vinteren i perioder falder til 30-40 minusgrader (rekorden er 46,3), er
klimaet alligevel gunstigt, den nordlige beliggenhed taget i betragtning. Om sommeren kan
temperaturen svinge sig helt op på behagelige 20 varmegrader.
Men det skal nu ikke forlede nogen til at hoppe i florden. Badevandet når højest op på et par
grader! Der bor nu i alt 3.700 mennesker fast på Svalbard. De fleste af dem, 2.600, er russere,
som bor i minesamfundene Barentsburg og Pyramiden.
De resterende 1.100 er nordmænd, der bor i minebyen og administrationscenteret Longyearbyen
eller på forskningsbasen Ny Alesund.
Tidligere vat øerne et typisk mandesamfund, men nu bor her også mange kvinder og familier på
SVAIbATd.FONAN IARKTISREJSENDE MA REGNE MED AT BLIVE ANGREBET
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