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DELTAGARE 
Maria Fjell, Bengtsfors,  
Kent-Åke Gustafsson, Bengtsfors 
Siv Johansson, Helsingborg 
Bertil Johansson, Helsingborg 
Naina Olsson, Bagarmossen 
Annika Annemark, Karlskrona 
Bo Pettersson, Degeberga 
Brita Lavesson, Kristianstad 
Irene Hofstedt, Halmstad 
Barbara Leibiger, Solna 
Ingo Leibiger, Solna 
Leif Lagerstedt, Ekerö 
Henry Hult, Sollefteå 
 
 
RESELEDARE 
Curt ”Skåning” Johnsson, Uppsala 
 
 
 
 
 
RESRUTT 
30/6 Flyg från Arlanda/Kastrup via Oslo till Longyearbyen. Inkvartering i byen 
1/7 Fågel- och växtlokal i Longyearbyen. Svalbard Museum. Därefter en 8-dagars rundtur 

med M/S Quest. Ett första stopp i Barentsburg 
2/7 Smeerenburg, Dansköya, Fuglesangen 
3/7 Hinlopen, Alkefjellet, Wahlbergöya 
4/7 Lågöya, packisen 
5/7 Liefdefjorden, Monacobreen, Texas Bar, Andöyane 
6/7 Nordvästra Spetsbergen, Ny-Ålesund, Blomstrandhalvöya 
7/7 Alkhornet, Gipsvika 
8/7 Anländer Longyearbyen. Flyg hem via Oslo 
 
 
 
 
 
 
 
OMSLAG. Den gäckade oss länge, ismåsen, men i Ny-Ålesund gav den oss till slut en spök-
likt fin uppvisning.  Foto: Kent-Åke Gustafsson 
DENNA SIDA. Brednäbbad simsnäppa. Teckning: Peter Elfman 
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En hona brednäbbad simsnäppa plockar småkryp i vattenytan. Ibland snurrar hon runt i vattnet för att framkalla 
vattenströmmar som för upp föda till ytan.  Foto: Kent-Åke Gustafsson 
 
INLEDNING 
AviFauna har åter varit uppe i Arktis och tjusats av det avskalade landskapet i sitt eviga sommarljus. 
Mängder med fåglar i isig miljö, men också spännande däggdjur med isbjörn i topp. Detta år hade 
snötäcket, som oftast är fallet, försvunnit vid vår ankomst, men våren hade varit ovanligt kall, så pass 
att t.ex. mängderna av silvertärnor ställde in sina häckningar i Ny-Ålesund. En 145-flock spetsbergs-
gäss i Liefdefjorden indikerade också fler inställda häckningar. Växterna var ganska sena i sin utveck-
ling, om än ej rekordsena. 
 
Många glaciärer fortsätter att bli mindre och att hitta goda jaktmarker för isbjörn, d.v.s. is i de inre 
delarna av fjordarna där storsäl och vikare kan ligga och vila, är numera hart när omöjligt vid tiden då 
vi är där uppe. Detta har medfört att isbjörnshonorna fått anta en ny och tuff utmaning, att i stort sett 
svälta även på sommaren, inte bara vintertid när de ligger i idet med sina ungar. Tillräckligt med mat 
för att kunna ge di får de försöka skaffa under vår och höst. Naturligtvis inte bra för isbjörnspopulatio-
nen. Den globala uppvärmningen har slagit speciellt hårt mot Arktis och man får gå tillbaka ett tiotal 
år innan man senast kunde hitta god istillgång här uppe. Tyvärr har reseledaren varit med om hela 
denna tragiska utförsåkning. Att isbjörnarna får ta vad de får tag i har medfört en ökad predation på 
fågelungar och ägg, det känner man till, och reseledaren fick ett intryck av att öhäckande fåglar, gäss, 
änder och tärnor, på sina håll inte fanns i de numerärer man är van vid. 
 
Inte desto mindre kan man ännu få fantastiska upplevelser här uppe, både ute i naturen och i kontakt 
med människor. Vi fick se nio isbjörnar, vilket trots allt är rätt normalt, en hel del valrossar, världens 
näst största djur, sillvalen, arton brednäbbade simsnäppor i sin fina sommarskrud, tärnmås och, med 
möda, ismås. Den senare blir bara svårare och svårare att hitta i takt med att is och isbjörn sommartid 
minskar i områdena närmast Spetsbergen. Återigen kom vi på fågelsidan under denna resa upp i det 
magiska artantalet 30, med nöd och näppe. 
 
Reseledaren vill så uttrycka sitt varma tack till de trevliga och kunniga AviFaunadeltagarna som för-
tjänstfullt hjälpte till med att göra resan till ett fint minne, inklusive förtjänstfulle dagboksskribenten 
Henry. Varmt tack även till de excellenta funktionärerna hos Polar Quest med expeditionsledare Axel i 
spetsen, samt till den trivselskapande och skickliga besättningen på M/S Quest. 
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RESEDAGBOK 
 
Söndag 30 juni 
Efter frukost en promenad genom ett söndagstomt 
Uppsala. Köper bussbiljett till Arlanda och oriente-
rar mig om hållplatsens läge. 
  Checkar ut så sent som möjligt, det vill säga 
klockan elva. Tar en förmiddagsfika och läser tid-
ningar och skriver dagbok i hotellet frukostmatsal. 
  12.33 avgår flygbussen. Det tar tre kvart till termi-
nal 5. Mot alla odds lyckas jag komma ut på Nätet 
och kan läsa Curres (reseledarens) mejl från igår. 
Man har sett rosenmås på Spetsbergen. Med döds-
förakt kastar jag mig över automatincheckningen. 
Det lyckas! Istället för att stå i en kö, så som det 
borde vara, ska man nu först gå i clinch med en 
apparat och sedan lik förbannat stå i en kö för att bli 
av med bagaget. Jag träffar första reskamraten, en 
flicka från Stockholm. Trevligt att se att någon mer 
är i min ålder. Nu är det dags att gå till Sky City för 
lunchmiddag. Det blir dagens spätta med röra. Gott! 
Planet taxar ut några minuter sent. Efter tre kvart 
landar vi på Gardemoen. Här måste vi hämta ut vårt 
bagage och checka in det på nytt var det sagt. Så 
blir det inte. Vi står och väntar och väntar och vän-
tar vid bandet, men inga väskor kommer. Till slut 
får vi reda på att de går direkt till Longyearbyen. 
Bra så! Den som har lagom dåligt omdöme köper 
en öl och en baguette. Det kostar nämligen skjortan 
– vi är ju i Norge!  – men gott är det. Flyget avgår 
ungefär en halvtimme för sent. Det är frågetecken 
kring någons bagage. 
  Det är nästan surrealistiskt att starta en flygresa 
vid niotiden på kvällen och möta ljuset när man är 
på väg norrut. 
  Strax efter halv tolv landar vi i Longyearbyen. Nu 
kommer bagaget på bandet. Axel och Åsa från 
Polar Quest tar emot och välkomnar oss, samt 
prickar av oss. 
  Det blir buss till hotell Radison Blue och incheck-
ning. Jag får förmånen att dela rum med självaste 
reseledaren, Curt Johnsson. Han inleder med en 
kort tur i hotellets omgivning och ser några förvän-
tade arter, kustlabb, spetsbergsgås, vitkindad gås, 
vittrut, snösparv, silvertärna, alkekung och ejder. 
Temperaturen är cirka + 10°C. Loppekassen intas 
klockan 01.45. Det är duneputer i sängarna. 
 
Måndag 1 juli 
Revelj 07.30. Rejäl hotellfrukost och sedan ut-
checkning. 
  Klockan 09.30 samlas vi fjorton som lyder under 
AviFauna för utforskning av närområdet. 
  Det börjar med små, oansenliga, men ändå märk-
värdiga växter därför att de kan växa på en så 
ogästvänlig plats. Spetsbergsvallmo, kantljung, 
fjällsippa, Draba med osäkert förnamn, fjällsmör-
blomma, svalbardsarv. Ingen mer är några centime-
ter hög. 

 
 
 

På en lokal i Longyearbyen finns den vackra po-
larblågullen att beskåda.  Foto: Curt Johnsson 
 
  Fåglarna är hur som helst ännu intressantare än 
blommorna. Ett vittrutpar sitter på hotellet tak. 
Snösparvar både hörs och syns nu och då. På väg ut 
ur byn ser vi silvertärna, tobisgrissla, ejder och en 
ruvande kustlabb. Större strandpipare blir första 
vadaren. Ett vildmarkscenter fullt med skällande 
draghundar. Slädar och skotrar att hyra är ingen 
vacker syn, men är ändå intressant för där trivs 
ejdrarna. Fjällrävarna vågar inte gå så nära hundar-
na i sitt letande efter föda. Bona ligger tätt. I ett bo 
sticker en unge fram huvudet under ådans skyddan-
de vinge. En vittrut ligger och ruvar i ejderkolonins 
utkant. Det är bra att ha nära till maten!  
 

Inlandsisen har format denna U-dal, Adventdalen. 
Älven för med sig stora mängder material varje år 
och deltat flyttar sig längre och längre ut i Adventf-
jorden. När ”timglaset” längst upp till vänster i 
bilden inte längre hänger ihop på mitten är det 
sommar på Spetsbergen enligt lokalbefolkningen. 
Foto: Curt Johnsson 
 
Vi ser också hur några vittrutar hjälps åt att norpa åt 
sig ungar, trots ådornas försök att skydda sina små. 
Dramatik i kubik! 
  Skärsnäppor och kärrsnäppor ser vi. Dessutom 
renar på långt avstånd. På väg tillbaka till hotellet 
ges möjlighet till besök i en souvenirbutik. Det blir 
vykort (13 norska kronor för ett frimärke till Sveri-
ge!) och T-shirts. Vad annars!? 
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Vittrutar och ejdrar i kamp – en dramatisk syn. Ådorna kämpar fruktlöst för att få behålla sina ungar. Några 
ungar försvann i trutarnas gap och några undkom med livet i behåll denna gång.  Foto: Curt Johnsson 
 
  Lunchen är p.g.a. missförstånd försenad. Men god 
och riklig är den! Efter lunch är det museibesök 
som gäller. Även för en föga entusiastisk museibe-
sökare är det en trevlig bekantskap, välorganiserat 
och lagom stort. 
  Efter museet beordras vi gå till båten. Det gör vi. 
Det är bara det att det finns ingen båt att gå till. Den 
ligger ute på redden. I hamnen finns två gummibå-
tar. I dom åker vi, tryggt försedda med flytväst, ut 
till M/S Quest. Där blir det lite strul med inkvarte-
ringen. Vi är tre i hytten istället för två. Det ordnar 
sig. 
  Från båten ser vi alkekung, spetsbergsgrissla, 
stormfågel och lunnefågel. Klockan halv sex beord-
ras vi till en presentation av personalen, samt en 
ambitiös genomgång av säkerheten. 
  Klockan 19.30 serveras middag. Det blir bordsser-
vering av trerätters meny från matsedel med val-
möjlighet. Ett glas vin kostar USD 5.75. Otroligt 
billigt för att vara i Norge, ja även efter svenska 
förhållanden. 
  Klockan 21 lägger vi till i det ryska gruvsamhället 
Barentsburg. Nu bor där mest ukrainare, totalt 
ungefär 450 personer. Det är en fullkomligt surrea-
listisk plats mitt ute i vildmarken. En kolgruva drivs 
fortfarande även om det går på halvfart. Det vikt-
gaste är inte kolet, det viktigaste är att ha en spjut-
spets in i västvärlden. Det mesta som hör till ett 
modernt litet samhälle finns och det byggs fortfa-
rande. På fönsterbräderna häckar tretåiga måsar.  
Platsens bar föräras ett besök – ingen slump att den 
lokala guiden avslutar sin promenad just där. 20  

 
norska kronor för en femma vodka är ingenting att 
säga om. Det blir pengar i kassan till lokalbefolk-
ningen. 
  När vi lämnar det regntunga Barentsburg dröjer 
det inte länge förrän båten börjar gunga. Vi är på 
väg ut mot öppet hav och resebolagens taktik är att 
passera här när man ändå ska sova. 
  Klockan 00.15 tar arbetsdagen slut. 
 

Skärsnäppan är den klart vanligaste vadaren på 
Spetsbergen – och ganska oskygg.  Foto: Kent-Åke 
Gustafsson 
 
Tisdag 2 juli 
Vaknar 7.15. Då befinner vi oss i norra delen av 
Forlandssundet. Sjön är lugn. 5 ° varmt. Det är 
dimma som blir tunnare allt eftersom och vi räknar 
med sol fram på dagen. Spetsbergsgrisslor syns av 
och till utanför båten. Frukosten är flyttad från 7.30 
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till 8.00 för att tajma bättre med kommande aktivi-
teter. 
  Vi går inte in i Ny-Ålesund nu på uppvägen som 
vi tänkt från början. Landningstillstånden är slut 
och det är kö. Vi hoppas på bättre lycka på återvä-
gen med tanken att vi har ett bättre förhandlingsläge 
då, när vi inte har någon möjlighet att återvända 
senare och redan har fått vika ner oss en gång. Jag 
förstår nu att det inte är meningen att vi ska gå runt 
hela arkipelagen, utan kommer att vända uppe i 
nordost. 
 

Stormfågeln tycker om att följa stora båtar. De 
flesta stormfåglarna här uppe är betydligt mörkare 
än de vi kan se på Västkusten och endast enstaka är 
riktigt ljusa respektive ordentligt helgrå.  Foto: Curt 
Johnsson 
 
  Klockan tio är det obligatorisk samling i loungen 
för  ”zodiak-vett” och genomgång av ordningsreg-
ler, speciellt de som gäller vid möte med isbjörn. 
  Efter lunch bryter solen igenom. Vi är då på väg in 
mellan Danskøya och Amsterdamöya. Det är hur 
vackert som helst. Vattnets krusning glittrar. 
 

Polar Quests guide berättar med inlevelse om hur 
det var att arbeta på valfångststationen Smeeren-
burg och med lika stor inlevelse om vilka förbluf-
fande långtida effekter det hade på djurlivet. Foto: 
Curt Johnsson 
 
  Klockan två släpps ankaret ner. Det blir zodiaktur 
in till Smeerenburg och resterna av en valfångssta-
tion som holländarna startade på 1600-talet. Det var 
säkert ett tufft liv, men gav rikedomar. Särskilt 

dramatiska var de första övervintringarna. Det var 
inte alla som överlevde. Om vi ser på verksamheten 
från andra hållet har ännu inte grönlandsvalarna 
återhämtat sig från decimeringen för 400 år sen. 
Djuren kan bli över 200 år gamla och det tar myck-
et lång tid att bygga upp den kraschade populatio-
nen igen. 
 

Vi kan lugnt ägna oss åt att lyssna och skåda medan 
en annan guide tar hand om isbjörnsspaningen. En 
isbjörn går med vägvinnande steg och vi vill till det 
yttersta undvika en konfrontation, även om alla 
guider har gevär. Dock, att en isbjörn skulle gå på 
en hel grupp av människor som står tillsammans 
finns i princip inte, men för björnens skull vill vi 
inte vara i vägen och de födosöker främst längs 
stränderna. Foto: Curt Johnsson 
 
  Efter ett tag far vi med zodiakerna över till 
Danskøya och Virgohamna. Där finns ett av de 
fulaste kulturminnesmärken jag sett. Sönderrostade 
tunnor som innehållit svavelsyra som användes vid 
framställningen av vätgas. Rester av en hangar som 
amerikanen Wellman använde när han byggde ett 
luftskepp i början av 1900-talet syns som utspridda 
grå bräder. Det är som sagt var inte vackert, men 
intressant är det som en del av historien. Vad som 
hände Andrée sedan han startade sin nordpolsexpe-
dition härifrån 1897 är känt. Alkekungar svirrar i 
fjällsluttningen. Vid Smeerenburg såg vi förresten 
tre storlabbar, det får jag inte glömma. 
  På väg tillbaka till båten ser vi en grupp om 20 
knubbsälar, de nordligaste individerna i vår del av 
världen. De ser ut att må riktigt gott. 
  Klockan 18.45 lämnar vi Smeerenburg och 19 
serveras välkomstdrink med tilltugg i baren och en 
halvtimme senare sjungs vi välkomna till middagen 
av kökschefen. 
  Dagen är inte slut för att middagen är äten. Klock-
an 20.45 ankrar vi vid ön Fuglesangen. Vi åker i 
land och sätter oss i utkanten av en alkekungkoloni 
och hänförs av myllret från ett tusental kungar. 
Lyssna till en inspelning av alkekungens härliga 
läte, så förstår du varför ön heter Fuglesangen. Det 
blir ett fint slut på en bra dag. En kvart i elva är vi 
tillbaka på Quest. Det som då återstår av dagen är 
dagboksskrivning. 
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Alkekung – en av reseledarens absoluta favoriter bland fåglarna här uppe. Orädd och med ett glädjeskratt till läte 
som emellanåt når ett enormt crescendo när flocken slår sina flyktlovar utanför kolonin och synkroniserar sig.  
Foto: Curt Johnsson 
 
  En halvtimme efter midnatt intas loppekassen. 
Under natten ska vi gå till nordöstra hörnet av ön 
Spetsbergen. 
 
Onsdag 3 juli 
Vaknar tidigt och hinner därför njuta av en morgon-
fika före frukosten. Det går vita gäss ☺ på sjön, 
men gungar ändå måttligt. Temperaturen påstås 
vara +3°C. Åttionde breddgraden passeras. Vi viker 
söderut in i sundet Hinlopen. Det är dimmigt och 
dimman tilltar. 
  Utanför Alkefjellet ankrar vi. Varm klädsel förstås 
inför dagen. Under förmiddagen ska vi studera 
Alkefjellet från zodiakerna. Klockan tio bär det 
iväg. Vi blir tidigt klara över att varma kläder var 
ett bra förslag. Först studerar vi bergets geologi.   
Inom det området är kunskapen begränsad. 
  När vi närmar oss fågelbranten i våra gummibåtar 
lättar dimman. Blå himmel kan skönjas. Snacka om 
spetsiga berg! Synen är mäktig. Det förefaller som 
att varenda hylla i branten är ockuperad av spets-
bergsgrisslor. De skräms inte av att vi närmar oss. 
Doften är speciell. Skränandet likaså. Kolonin sägs 
innehålla ett par hundratusen fåglar – cirka 60000 
par plus hang arounds. Några tretåiga måsar har 
också sina bon i branten. Grisslorna bygger för 
övrigt inga bon utan lägger sitt päronformade ägg 
direkt på klipphyllan.  

 

Basaltklipporna är målade med rödaktig spillning 
från väldiga mängder spetsbergsgrisslor. I luften 
och på havet kryllar det av dem. Vi kan komma 
dem väldigt nära med gummibåtarna – och de ver-
kar inte bry sig. Tvärtom, de kan simma fram till 
båten på ett par meters håll.  Foto: Curt Johnsson 
 
  Vi ser också tre storlabbar, några vitkindade gäss 
och några vittrutar.  
  En fjällräv med fångst i munnen rör sig längs 
bergskanten. Han har hittat en spetsbergsgrissla 
som vittrutarna redan varit och ätit av och uppe där 
han börjar äta den ligger ännu en död spetsbergs-
grissla 
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Spetsbergsgrisslor i berget – s a s en 3D-upplevelse 
långt utöver det vanliga: Syn, hörsel och lukt!  ☺ 
Det är ju inne med 3D nu – upplevs bäst ute i natu-
ren! Foto: Curt Johnsson 
 
  Efter en innehållsrik förmiddag med studier av 
detta naturens eget miljonprogram åker vi tillbaka 
till Quest. Det är skönt att komma in i värmen! 
  När lunchen är intagen kommer paltkoman smy-
gande. Det blir en kombination av dåsande och 
spanande in mot Wahlbergøya. De närmaste delar-
na av ön är mycket låglänta. Närmare ekvatorn 
skulle de vara en perfekt badstrand. Då plötsligt: 
Valross i sikte! Alltså ny landstigning. Zodiakerna 
landas några hundra meter från bjässarna. Därifrån 
smyger vi längs stranden. Tre brednäbbade sim-
snäppor förflyttar sig några meter.  
  Vi räknar till åtta valrossar. Det knäpps bild på 
bild ända till kameran meddelar att batteriet är 
svagt. 
 

Med försiktighet närmar man sig en vilande val-
rossflock. Om möjligt smyger man på dem i mot-
vind för att de inte ska ta upp vittring, eller kanske 
helst inte ändå, de har en kraftig gasbildning och 
inga fina manér. Men roligt är det! Här har en do-
minant hane just anslutit till flocken och då blir det 
lite liv och rörelse när han ska ta sig till en av de 
bästa platserna. Foto: Curt Johnsson 
 
  Vi stävar vidare österut och mitt i middagens des-
sert kommer det ett utrop som alla vill höra: Isbjörn 
i sikte! En kvart senare är både zodiakerna och 
passagerarna vid utgången. Den rätt stora bamsen 

går på stranden rakt innanför båten på Nordaust-
landet. Den lunkar på och håller avståndet. Till slut 
går den ut i vattnet. Det skulle den ha låtit bli. Nu 
syns bara huvudet ungefär som på en bäver. Jag har 
sett en isbjörn, men har inte mycket till bildbevis. 
Vi hade redan satt oss i zodiakerna när björnen gick 
i vattnet och nu är det mycket viktigt att vi inte kör 
för nära och stressar den. Den kan då bli överhettad 
och drunkna. Vi håller avståndet och allt flyter på 
som det ska, så att säga. 
 

Isbjörnen hann gå i vattnet innan vi kom fram med 
gummibåtarna. I det läget gäller det att vara mycket 
noggrann när man iakttar björnens beteenden för att 
inte komma för nära och stressa den.  Foto: Curt 
Johnsson 
 
  En ny chans kommer senare på Torellneset när 
bamsen går upp på land och närmar sig en annan 
flock valrossar vilka snabbt kastar sig ut i vattnet 
där isbjörnen inte vågar attackera dem –  men då är 
åskådarna redan ombord på Quest. Go’ natt! 
 
Torsdag 4 juli 
Vi har under natten stävat norrut mot Lågøya. Här 
ligger lite drivis och några valrossar har siktats på 
den. Ön gör skäl för namnet. Högsta punkten kan 
inte vara mer än tre, fyra meter över havsytan. Sand 
med drivved från de stora ryska floderna är vad ön 
består av. Några små beundransvärda växter har 
bestämt sig för att slå rot där, t.ex. spetsbergsvall-
mo. En grupp valrossar förefaller att trivas på den-
na gudsförgätna plats. Förbi flyger en ejderflock 
med en praktejder i sällskap.  
  Fågellivet i övrigt representeras av större strand-
pipare, brednäbbad simsnäppa, sandlöpare, små-
lom, vittrut, tärnmås(!) och spetsbergsgås. Tärnmå-
sen har till och från häckat här och tyvärr var det 
från denna gång, men vi är glada att den visade upp 
sig över huvud taget. 
  Vi ser ingen isbjörn, men den har varit här och, till 
reseledarnas stora förtjusning, lämnat en hög spill-
ning efter sig. 
  I zodiaken på väg tillbaka till Quest skvätter det 
lite grann för det har börjat blåsa, dock inte 
hårt,men kallt. 
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Över en förgrund av valrosskroppar på Lågöya smyger praktejdern förbi i sällskap av ejdrar. Kan du hitta den?  
Foto: Curt Johnsson 
 
  Efter den som vanligt utsökta lunchen blir det 
spaning efter isbjörn och ismås och annat intressant 
från loungen och däck. Spaningen blir inte så lång 
och intensiv för huvudet ramlar efter ett tag ner mot 
bröstet. 
 

Vårt fartyg M/A Quest ligger i gles drivis. Nu är 
läget lugnt, men om det skulle blåsa upp och vi t.ex. 
är inne i ett sund får man vara rutinerad och veta 
när det är dags att se till att inte bli instängd. Vår 
kapten var mycket skicklig, både på att läsa naturen 
och att manövrera i den. Endast en gång under 
reseledarens resor här uppe har vi tvingats lägga om 
rutten p.g.a. kombinationen drivis och vind och 
ingen gång har vi varit nära att köra fast.  Foto: 
Curt Johnsson 
 
  Vid tretiden avbryts luren av att expeditionsleda-
ren Axel annonserar att en zodiaktur längs iskanten  

 
– vi har nått packisranden nordväst om Lågöya – 
ska starta en kvart i fyra. Varm klädsel anbefalls. Vi 
kryssar mellan isflaken och måste ibland backa. 
Synerna som omger oss är magnifika. Isvallarna är 
flera meter höga. Formerna varierar. Den pelikan vi 
ser en bit bort är ingen pelikan utan ett isflak. Några 
ser grönlandssäl. De allra härdigaste fåglarna här 
uppe, stormfåglar och tobisgrisslor patrullerar 
farvattnen, liksom en hel del spetsbergsgrisslor och 
tretåiga måsar, samt några lunnefåglar, vittrutar 
och silvertärnor. En ettårig tärnmås flyger tyvärr 
alltför snabbt förbi för att ses av många. 
 

Vi har nått upp till packisranden och i detta nu 
funnit vad vi sökt, en isbjörn. De sticker alltid av i 
detta landskap genom att inte vara snövita, även om 
årsungen är rätt vit.  Foto: Curt Johnsson 
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  Firman bjuder på värmande te och en bit norsk 
choklad när vi ligger stilla med avslagna motorer 
inne bland isen. Det uppskattas, för samtidigt som 
vi njuter av upplevelsen fryser vi. Rekommendatio-
nen om varm klädsel var befogad.  
  Tillbaka på Quest är tanken att vi ska koppla av 
före middagen. Då dyker han upp, nalle nummer 
två. Han ligger på ett isflak föröver. Båtens besätt-
ning visar prov på god service och gott sjömanskap 
då man manövrerar båten allt närmare björnen, som 
snällt ligger kvar. Vi får gott om tid att njuta av 
upplevelsen. 
 

”Jaha, och vad vill ni?” Har ni något gott med er?” 
Isbjörnen undrar. In i modern tid hände det att man 
stekte på bra med fläsk i kabyssen varefter man 
drämde med en skyffel i båtsidan för att locka till 
sig en siktad isbjörn (jfr Pavlovs djurförsök). Detta 
beteende har reseledaren tack och lov inte sett un-
der innevarande århundrade.  Foto: Curt Johnsson 
 
  Före middagen är all nöjda och vi stävar ut över 
öppet hav, riktning (väst-)sydväst. Positionen är 17° 
E, 80°30’ N. Den avkoppling som inte hanns med 
före middagen hinns med efter middagen i loungen. 
En ny toppendag är till ända. 
 

De är rätt sällsynta de där, spetsbergsgrisslorna 
med sex vingar!  ☺.  Foto: Curt Johnsson 
 
Fredag 5 juli 
Val-larm 02.30. Det är bra tidigt, men ändå finns 
inget alternativ: Upp! Sex vikvalar och en sillval 
visar ryggen, men de gäckar åtminstone en fotograf. 
Vi har kommit in i Liefdefjorden. 
 

Det är något visst med valar. De är tillräckligt stora 
för att föra sig med värdighet och de dyker upp än 
här, än där. De andas några få gånger och sen gör 
stjärten en kraftigare böj när de går på djupdyk för 
att söka föda. Här ser man blåshålet på den väldiga 
sillvalen  Foto: Curt Johnsson 
 
  Efter några få, men välkomna, minuter på däck 
blir det några timmars sömn fram till den ordinarie 
väckningen 06.30 utanför Monacobreen. 
Det blir zodiaktur till glaciären – på behörigt av-
stånd – utan landstigning. Förhoppningen här är 
ismås, men de rackarna håller sig undan.  
 

På behörigt avstånd (det ser närmre ut än vad det är 
– en teleeffekt) från den vackra Monacobreen glider 
vi fram. Blå blir isen när den legat långt inne i gla-
ciären, d.v.s. under högt tryck  Foto: Curt Johnsson 
 
  De som inte håller sig undan är de vanliga, stor-
labbar som retar och retas, kustlabbar, tretåiga 
måsar och vittrut. Vi har is runt omkring oss, glaci-
ärväggen och isberg i vattnet, men det känns inte 
lika kallt som vid packiskanten ovanför Lågøya. Av 
och till ramlar någon mindre kalv (spädkalv?) ner 
från glaciärväggen. Där isälvar rinner ut från glaciä-
ren samlas de tretåiga måsarna – vi räknar till 2200 
exemplar. Hade det bara funnits is framför glaciä-
ren hade här även legat storsälar och vikare. 
  Frukost serveras efter zodiakturen och halv elva är 
det dags att kliva i gummibåtarna igen. Den här 
gången blir det landstigning vid Texas Bar på norra 
stranden av Liefdefjorden. Elegantare bar har man 
sett, men inte så många mer exotiska. Naturligtvis 
är det ingen bar och reseledarna vet inte varför  
 



AVIFAUNA 

 

 12

 

 
Vikvalen är, bredvid vitvalen, den vanligaste valen här uppe. Spana efter en flock flygande och födosökande 
tretåiga måsar så kan du hitta en val under dem. Foto: Curt Johnsson 
 
träskjulet fått namnet, men det byggdes av en norsk 
fångstman 1927. 
  Vi delar in oss i tre grupper, en som stannar och 
undersöker närområdet, en som gör en kort vand-
ring med intresset riktat mot växtligheten och en 
som gör en långtur. Mellanalternativet verkar la-
gom.  
  Det dröjer inte länge förrän gruppledaren faller på 
knä. Kerstin vill visa oss ett av Svalbards ”träd”, 
polarvide. Det är naturligtvis fel att kalla denna 
krypande oansenlighet för träd, men en typ av vide 
är det ju. 
 

Inne vid glaciären trivs tretåiga måsen. Isälvarna 
under glaciären, eller inuti den, för med sig näring 
ut och då är måsarna där för att äta – och att bada, 
vilket de helst gör i sötvatten och här är det tillräck-
ligt sött. Foto: Curt Johnsson 
 
 

 
  Växtriket representeras vidare av purpurbräcka 
som är vanlig, knoppsildre som är norska namnet 
för knoppbräcka, spetsbergsblära, fjällglim (arktisk 
kompass – blommar först där kudden är vänd mot 
söder), ullspira med flera. Fjällsippa är en vanlig 
växt här. Vi råkar skrämma upp en skärsnäppa från 
boet. Det tycker den definitivt inte om. Den gör vad 
den kan för att agera skadad och locka bort oss från 
boet. Övriga fåglar representeras av en 145-flock 
spetsbergsgäss ute i fjorden, samt de vanliga arter-
na. Vi ser resans tredje isbjörn på en ö en bit bort. 
Tyvärr är den död. 
  När vi kommer tillbaka till Texas Bar gör den skäl 
för namnet. Vi bjuds på en whiskypinne lagom så 
här före lunch. Havet ligger blankt. Vackrare kan en 
omgivning inte bli. 
  Efter lunch blir det tid för lite spaning från pano-
ramadäck, loungen. Nichts da, som hustrun skulle 
ha sagt. Under tiden förflyttar vi oss upp till Lief-
defjordens mynning. 
  Klockan halv fyra är det dags för dagens tredje 
zodiakembarkering. Andøyane är målet. Vi hoppas 
få se praktejder. Det får vi, fem hannar och tre 
honor.  
  Alfåglar ser vi också liksom åtta hannar och honor 
av brednäbbad simsnäppa. Storlabbar ser vi utan 
att reagera med hjärtklappning längre. 
  Vi går i land på en av öarna. Det finns ett tiotal att 
välja på. Silvertärnorna anser att vi gott kunde ha 
låtit bli att komma. Det här är den fuktigaste ön som 
vi besökt, inte bara grus och öken som det varit 
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tidigare. En vikval gläder oss med att dyka upp av 
och till, men på bild fastnar den inte. 
 

Så kom de då plötsligt runt hörnet, de vi letade 
efter, praktejdrarna. Med hjälp av foto och rugg-
ningsmönster i vingen kunde vi lägga till en prakt-
ejderhane när vi inte visste om det var en av dessa 
tre hanar som kommit tillbaka en stund senare. 
Detta beteende är idag vanligt, inte minst hos avan-
cerade skådare, att fota och fjäderkolla.  Foto: Curt 
Johnsson 
 
  Före middagen håller Axel en av många 'recaps' i 
loungen. De senaste aktiviteterna sammanfattas och 
en kort information om morgondagen lämnas.  
  En av resans övriga deltagare var här på Svalbard 
som fältassistent redan 1964. Efter middagen berät-
tar han till egna bilder om den expeditionen. Det är 
intressant och det allra mest intressanta är hans 
konstaterande att den glaciär som han då arbetade 
på och vid, nu fyrtionio år senare dragit sig tillbaka 
ett par tre kilometer. Någon som tvivlar på den 
globala uppvärmningen? 
  Hans framställning får lov att avbrytas en stund 
eftersom det går en relativt stor isbjörn på stranden 
en bra bit bort, vid Velkomstpynten. Detta är re-
sans tredje levande bamse. 
  När dagboksskrivandet är klart har klockan hunnit 
passera midnatt.  
 
Lördag 6 juli 
Vid tvåtiden störs skönhetssömnen av björnalarm. 
Hona med en fjolårsunge går längs stranden! Kap-
tenen manövrerar skickligt mellan öarna här längst 
uppe vid Fuglefjorden och vi kan njuta av upple-
velsen på allt kortare avstånd. Det blir riktigt hygg-
liga bilder till och med med den lilla turistkameran. 
  Till slut måste vi ändå segla vidare och det själv-
klara är ju att krypa till kojs och avsluta nattvilan. 
Ändå blir det en stunds betraktande av naturscene-
rierna från panoramadäck. Kaptenen har lovat välja 
den vackra vägen och det har han verkligen gjort. 
Det är storslaget med några fjällsidor badande i sol 
och några i skugga. 
  Till slut är det ändå nödvändigt att krypa till kojs 
efter ytterligare en oförglömlig upplevelse. Det går 
bra att somna om. 

  Vi går nu söderut, det vill säga ”på värmen”. Efter 
frukost får vi några turförslag och förhållningsorder 
inför besöket i Ny-Ålesund. 
 

En fin och lång upplevelse av en isbjörnshona med 
en årsunge. Att det är en hona kan man ”avläsa” på 
halsbandet – det är nämligen bara runt honornas 
halsar man kan fästa dem. En hane har för tjock 
hals/nacke och halsbanden trillar av. Lite knyter det 
sig i reseledarens mage vid en sån här syn: I vilken 
kondition ska de här båda vara när sommaren är till 
ända? Hoppas okej!  Foto: Curt Johnsson 
 
  Strax före tio lägger vi till vid kaj. Ny-Ålesund är 
ju inte som Singapore, men det är ändå ett civilise-
rat samhälle med postkontor, butiker och andra 
väsentligheter. 
 

Vi har nått Ny-Ålesund och förundras över hur 
vanliga denna typ av holländska trätofflor är bland 
forskarna. ”Bärarna” säger att de är sköna att gå i, 
eftersom reseledaren inte kunde låta bli att fråga. 
Ännu underligare blir det när man betänker att 
reseledaren själv i sitt hem har ett par likadana som 
de till höger i bilden – införskaffade i just Neder-
länderna. Och han kan lugnt säga att så himla sköna 
är de inte att gå i!!.  Foto: Curt Johnsson 
 
  För oss är fåglarna väsentlighet nummer ett. Bland 
det första vi får se är en subadult silltrut. Curt miss-
tänker att den är av en intressant ras, heuglini, men 
det är näst intill omöjligt att säga med visshet. Det 
är ovärderligt att ha ett proffs av Curts kaliber att 
tillgå när våra flygande vänner ska identifieras. 
Väsentligheternas väsentlighet, målarten ismås 
lyser med sin frånvaro. Vittrut ser vi. Och två skär- 
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En annan favorit är den brednäbbade simsnäppan i sina mättade färger. Här en hane, dock inte så mättad som 
en hona, men ändå. De är så tillitsfulla. ”Inte en bössa det där va? Kamera va? Vilken brännvidd?” Ja, vad vet 
vi? Nåja, det kan i varje fall vara roligt att förmänskliga ibland.  Foto: Curt Johnsson 
 
snäppor. Snösparvar hör till, liksom vitkindade 
gäss. Av de senare ser vi flera familjer med småt-
tingar. Ejder, smålom och alfågel observeras också. 
En hona av brednäbbad simsnäppa roterar på ytan 
för att vispa upp organismer från bottnen. Hannen 
ser på.  
  Curt är helt förstummad över att de häckande och 
därmed attackerande silvertärnorna i byn är som 
bortblåsta. De har uppenbarligen ställt in häckning-
en och forskarna på plats säger att det beror på att 
det var för kallt när tärnorna anlände. Slutligen, när 
vi är på väg tillbaka till hamnen, dyker den äntligen 
upp, den gräddvita ismåsen. Efter en tur i hamnen 
flyger den bort mot en glaciär och därmed är även 
besöket i Ny-Ålesund i hamn. 
  Efter lunch avseglar vi, men det blir ingen lång 
seglats, bara till London på Blomstrandhalvøya på 
andra sidan fjorden. Varför London? Jo, britterna 
hade ett misslyckat marmorprojekt här i början av 
förra seklet. Marmorn såg jättefin ut. Det var bara 
det att det var permafrosten som gjorde att den höll 
ihop. När marmorn kom fram till London var den 
förvandlad till grus. Projektet lades ner, men några 
byggnader blev kvar. De utnyttjas nu för forskning. 
  Vi delar in oss i grupper som igår efter hur mycket 
vi vill anstränga oss. Fjällabb som vi hoppades på 
ser vi direkt vid London och sex stycken kan räknas 
in. Kustlabb noteras också och de båda(!) labbarter-
na parasiterar på silvertärnor på väg till sina ungar 
med mat. När vi gått en bit ser vi en fjällräv avteck- 

 
na sig fint mot horisonten. Smålom, alfågel, silver-
tärna och spetsbergsgås noteras. Silvertärnorna går 
till våldsam attack när vi går förbi ett anskrämligt 
kulturminne, rostiga maskiner från marmortiden. 
Där finns säkert ett bo. Tre svalbardrenar noteras. 
På riktigt långt håll iakttas en isbjörn. Detta är den 
sjätte observationen av levande isbjörn och den 
sjunde individen totalt. 
 

Kärlen står kvar på spisen när flyttlasset från Lon-
don på Blomstrandhalvöya gick tillbaka till Storbri-
tannien. En fjällräv kommer in i bilden från vänster 
och fokus läggs genast över på den. Foto: Curt 
Johnsson 
 
  När vi kommer tillbaka ner till London finns möj-
ligheten att åka tillbaka till Quest. Ett båtlag gör så. 
Ute i vattnet ses en storsäl. Vi övriga åker zodiak 
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längs stranden och njuter av vackra isberg och tittar 
in i ett antal grottor. Zodiakföraren Kerstins entusi-
asm när hon identifierar småorganismer i vattnet är 
i sig entusiasmerande. Tala om eldsjäl! En av grot-
torna vill hon använda som tyst meditationsrum. Då 
får det lov att bli så. Motorerna slås av. Tystnad 
råder. 
 

Under färden med gummibåt får vi tillfälle att eta-
blera kontakt med en lunnefågel. Den påminner lite 
om clownen med sin röda näsa och sorgsna ögon.  
Foto: Curt Johnsson 
 
  Vi kommer tillbaka till Quest klockan 19.45. Mid-
dagen serveras 19.30! Varm klädsel anbefalls till 
middagen för den ska serveras som barbeque utom-
hus på däck. Den är god och riklig som vanligt. Öl 
och vin är fritt, men konsumtionen måttlig. Kylan 
ger vika när det blir ringdans och därefter vanlig 
hoppa-och-skuttadans efter maten. 
  Uppbrottet sker tidigt. Dagbok ska ju skrivas. En 
kvart över elva är det klart. 
 
Söndag 7 juli 
Dyningen är ganska kraftig när vi är på väg ut ur 
Forlandssundet. Det blir därför ändrade planer. Det 
är inte möjligt eller lämpligt att gå in i Eidenbukta, 
så vi fortsätter en bit till och går in i Isfjorden med 
riktning mot fjorden Trygghetshamna där det 
normalt alltid går att kasta ankar, så även nu. 
  Efter frukost tar vi zodiakerna in till stranden. 
Platsen har inget namn, men bör enligt mig heta 
Lilla London eftersom det bara finns en stuga. Det 
fanns ju två i London! 
  Vi delar in oss i grupper och jag väljer den som 
går brantast mot fuglefjellet Alkhornet. Utanför 
fjällbranten råder myller och skrän som mest åstad-
koms av tretåiga måsar. Det är fin vandringster-
räng, helt annorlunda än i den svenska fjällen. Visst 
går det lite uppför, men det är inget stenskravel och 
inga busksnår. Lite slipprigt kan det vara för mar-
ken är mosstäckt. Vi ser renar på flera ställen, någ-
ra med kalvar. I luften finns stormfåglar, tretåiga 
måsar och spetsbergsgrisslor. På väg tillbaka till 
”Lilla London” skrämmer vi upp två skärsnäppor, 
den första från bo, den andra har fyra ungar. 

  Det duggregnar av och till under vandringen, men 
det räcker inte för att man ska bli våt. Efter två 
timmars vandring är vi tillbaka vid gummibåtarna. 
 

Den s k svalbardrenen är relativt liten och har för-
hållandevis korta ben. I vinterpäls ser den ibland 
knappt ut att ha några ben alls. Den klarar vintertid 
överlevnaden med hjälp av mossa, vilket är nödmat 
så det förslår. Foto: Curt Johnsson 
 
  Efter lunch får de som vill möjlighet att se båtens 
innersta eller snarare understa, maskinrummet. En 
filippinier full av humor (han presenterar sig som 
Tom Cruise!) guidar oss under tjugo minuter. Det 
mesta sköts som väntat automatiskt. 
  Närhelst man tittar ut genom panoramafönstret ser 
man en stormfågel, men mycket sällan en annan 
båt. Sjöfarten här uppe är sannerligen begränsad. Vi 
är i Arktis. 
  Dagens och resans sista zodiaklandning blir i 
sanning inte den mest lyckade. Den sker vid 
Gipsvika med det vackra berget Templet intill. 
Stormfåglarna häckar högt där uppe. Tiden är för 
knapp för att den mest hurtiga gruppen ska hinna 
avsedd vandring en bit uppåt Templet. På förmid-
dagens vandring gladdes vi åt avsaknaden av sten-
skravel. Här finns det desto mer av den sorten. 
Vyerna är som vanligt magnifika och vi ser frodig 
spetsbergsvallmo och förmodligen en polarrävs lya. 
De andra grupperna ägnar sig mest åt att kika på 
100 miljoner år gamla fossil, men riktigt så gamla 
kände vi oss inte, vi som var uppe i skravlet. 
  Vi är tillbaka på Quest 18.45. Då blir det skumpa i 
panoramabaren och sammanfattning av resan och 
information om utcheckning och hemresa. Avslut-
ningsvis visas ett bildspel från resan innan alla 
säger tack och hej till alla. 
  Avskedsmiddagen är som vanligt vemodig. Men 
god är den! Packning och betalning av personliga 
utgifter går som hejsan. 
  När dessa rader skrivs är klockan snart halv tolv 
på natten och bergstopparna på babords sida är 
vackert solbelysta. Om tre timmar går reveljen. 
 
Måndag 8 juli 
Efter en okristligt kort natt går reveljen 02.30. Tre 
kvart senare sitter vi i zodiakerna för transport in till 
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kajen i Longyearbyen. Strax före fyra avgår flyg-
bussen in till den exemplariskt lilla flygplatsen. 
Curre, som har fler ögon än vi andra, hinner erbjuda 
en fin sistaobs, en praktejderhanne, som avslutning 
på skådandeet. Nu gäller det bara att ingen tretåig 
mås stryker förbi fönstret och förstör den statisti-
ken. 

  Om hemresan är inte mycket att orda. De flesta tar 
en lur på planet innan vi skiljs åt i Oslo, respektive 
Köpenhamn och Stockholm. 

Henry Hult 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Mitt i natten och dags att gå och sova, trots dagsljuset. Någon i gänget kunde trots reströttheten som alltid infin-
ner sig inte avstå från att gå ut och andas in den arktiska luften – med handjagaren om halsen.  Foto: Curt Johns-
son 
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Man tröttnar inte på att se stormfåglarna sakta glida förbi båten. De har saltkörtlar i huvudet för att kunna göra 
sig av med överskottssalt från havsvattnet och på näbbens ovansida sitter ett rör där detta överskott rinner ut.  
Foto: Curt Johnsson 
 

Artlista fåglar 
1. Spetsbergsgås Anser brachyrynchus   
 8 ex. Longyearbyen 30/6; 3 ex. Adventfjorden 1/7; 2 ex. Lågöya 4/7; 145-flock Liefdefjorden 5/7 och 1 ex. 

Andöyane samma dag; 3 ex. i Blomstrandhalvöya 6/7.  
2. Vitkindad gås Branta leucopsis   
 12 ex. Longyearbyen 30/6; 15 ex. Adventdalen 1/7; 1 ex. Smeerenburg 2/7; 5 ex. Alkefjellet 3/7; 50 ex. Ny-

Ålesund 6/7; 20 ex. Alkhornet 7/7 och 40 ex. Gipsvika samma dag. Har gått tillbaka i numerär? 
3. Prutgås Branta bernicla hrota   
 20 ex. Fuglesangen 2/7. Ljusbukiga rasen. 
4. Bläsand Anas penelope   
 1 ex. Ny-Ålesund 6/7. 
5. Kricka Anas crecca   
 1 ex. Ny-Ålesund 6/7. 
6. Ejder Somateria molissima borealis   
 Ganska vanlig. Sågs alla dagar med toppar på 100 ex. Alkefjellet 1/7 och  120 ex. Ny-Ålesund 6/7. Hanarna 

har ”borealis- segel”, men ganska variabel näbbfärg, från helt gul över flerfärgade mellanformer till helt gul-
grön. 

7. Praktejder Somateria spectabilis   
 1 hane Lågöya 4/7; 8 ex, (5 hanar, 3 honor) Andöyane 5/7. Betydligt färre än förra resan. Hotas av isbjörnar 

som i större utsträckning tvingas äta ägg under sommaren. De tar sig ju enkelt ut till öar, i motsats till fjäll-
räv. 

8. Alfågel Clangula hyemalis   
 4 ex. (2 hanar, 2 honor) Andöyane 5/7; 4 ex.(1 hane, 3 honor) Ny-Ålesund 6/7; 4 ex. Blomstrandshalvöya 

6/7. 
9. Smålom Gavia stellata   
 1 ex. hört Smeerenburg 2/7; 1 ex. Wahlbergöya 3/7 och 2 ex. Torellneset samma dag; 6 ex. Lågöya 4/7; 1 ex. 

Andöyane 5/7; 3 ex. Blomstrandhalvöya 6/7 och 4 ex. Ny-Ålesund 6/7 samma dag. Ett par kunde som vanligt 
beskådas på relativt nära håll i den lilla sjön vid byn. 

10. Stormfågel Fulmarus glacialis   
 Vanlig. Sågs alla dagar med toppar vid häckningsplatserna, t.ex. Alkhornet (300 ex. 7/7) och Temp-

let/Gipsvika (600 ex. 7/7). Tycker om att söka föda i de vattenströmmar båten skapar, samt segla på de vindar 
som bildas utmed båten. Upplevs därför som en linslus!  ☺ 
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11. Större strandpipare Charadrius hiaticula   
 1 ex. Adventdalen 1/7; 2 ex. Lågöya 4/7; 1 ex. Ny-Ålesund 6/7. 
12. Sandlöpare Calidris alba  
  4 ex. Lågöya 4/7. 
13. Skärsnäppa Calidris maritima  
  8 ex. Adventdalen 1/7; 2 ex. Texas Bar 5/7 och 3 ex. Andöyane samma dag; 5 ex. Ny-Ålesund 6/7 och 5 ex. 

Blomstrandhalvöya samma dag; 2 ex. Alkhornet 7/7 och 1 ex. Gipsvika samma dag. 
14. Kärrsnäppa Calidris alpina   
 4 ex. Adventdalen 1/7. Troligen av rasen arctica, vilken endast häckar på nordöstra Grönland. Rätt korta 

näbbar och ej så bjärt färgade, men rätt ordentlig svart bukfläck. 
15. Brednäbbad simsnäppa Phalaropus fulicaria   
 3 ex. (2 hanar, 1 hona) Wahlbergöya 3/7; 3 ex. (1 hane, 2 honor) Lågöya 4/7; 8 ex. (båda könen) Andöyane 

5/7; 4 ex. (2 par) Ny-Ålesund 6/7. En väldigt oskygg fågel. 
 

  
 Ännu en hona av brednäbbad simsnäppa livade upp oss, denna gång på Andöyane. Ser man fågeln rakt  
 framifrån ser man att näbben verkligen är bred.  Foto: Curt Johnsson 
 
16. Kustlabb Stercorarius parasiticus   
 Ganska vanlig. 1 par Longyearbyen 30/6, samt detta par och ytterligare 2 ex. Longyearbyen 1/7; 2 ex. Ad-

ventfjorden 1/7; 1 ex. Smeerenburg 2/7; 1 ex. Alkefjellet 3/7; 4 ex. Monacobreen 5/7 och 3 ex. Andöyane 
samma dag (varav en helmörk – ovanliga här uppe); 1 ex. Ny-Ålesund 6/7 och 2 ex. Blomstrandhalvöya 
samma dag; 4 ex. Alkhornet 7/7 och 2 ex. Gipsvika samma dag. Fåglarna här uppe är normalt rätt ljusa, men 
inte så ljusa som kustlabbar kan vara. 

17. Fjällabb  Stercorarius longicaudus   
 6 ex. Blomstrandhalvöya 6/7. Enstaka exemplar sågs framgångsrikt parasitera på födotransporterande silver-

tärnor. 
18. Storlabb Catharacta skua   
 3 ex. (2 subad och 1 2k-typ) Smeerenburg 2/7; 3 ex. Alkefjellet 3/7 och 1 ex. Wahlbergöya samma dag; 2 ex. 

Monacobreen 5/7 och 4 ex. (minst ett par adulter) Andöyane samma dag. 
19. Tärnmås Larus sabini   
 1 adult Lågöya 4/7 och 1 2k vid packisranden flygande västerut samma dag. Vi fann ingen häckning på Lå-

göya denna gång. 
20. Silltrut Larus fuscus   
 1 subad Ny-Ålesund 6/7. Utseende som s.k. tundratrut L.(f.) heuglini, närmast häckande i nordvästra Ryss-

land, men svår att skilja från L.a.graellsii, närmast häckande på Island och Färöarna. 
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21. Vittrut Larus hyperboreus   
 Ganska vanlig. Sågs alla dagar med t.ex. 15 ex. Adventdalen 1/7, 15 ex. Smeerenburg 2/7, 240 ex. Monacob-

reen 5/7 och 15 ex. Ny-Ålesund 6/7. Vanlig vid stora glaciärer. 
22. Havstrut Larus marinus   
 1 2K Smeerenburg 2/7. 
23. Tretåig mås Rissa tridactyla   
 Vanlig i väster och norr, ganska vanlig i öster. Ej så vanlig vid packisranden längst upp i norr. Sågs alla da-

gar. Tre typexempel: 200 ex. vid Alkefjellet i öster 3/7; 20 ex. vid packisranden uppe i norr 4/7, 2200 ex. vid 
den stora glaciären Monacobreen uppe i norr 5/7; 1000 ex. i kolonin på Alkhornet på västra sidan 7/7. 

24. Ismås Pagophila eburnea   
 1 adult Ny-Ålesund 6/7. Den lät vänta på sig. Stor glädje! 
25. Silvertärna Sterna paradisaea   
 Ganska vanlig. Sågs alla dagar med t.ex. 50 ex. Adventdalen 1/7, 30 ex. Lågöya 4/7, 150 ex. Andöyane 5/7, 

men bara 30 ex. Ny-Ålesund där de ej påbörjade några häckningar p.g.a. det ovanligt kalla vädret. 
26. Spetsbergsgrissla Uria lomvia   
 Mycket vanlig. Stora ansamlingar på sina håll. Sågs alla dagar. Reseledaren försökte uppskatta hur många 

han såg momentant i luften och liggande på vattnet vid Alkefjellet och kom fram till talet 10000. 
 

  
 Spetsbergsgrissla vid Alkefjellet. Det ljusa på näbben sitter som synes på övernäbben.  
 Notera att det vita på framhalsen går upp i en rätt brant kil. Fågeln förväxlas ibland i  
 flykten med tordmule, innan man fått chansen att vänja sig vid hur den ser ut.   
 Foto: Curt Johnsson 
 
27. Tobisgrissla Cepphus grylle mandtii   
 Ganska vanlig. Sågs alla dagar med toppar på 25 ex. Adventfjorden 1/7, 17 ex. Smeerenburg 2/7, 15 ex. 

packisranden 4/7 och 20 ex. Blomstrandhalvöya 6/7. Denna ras har i genomsnitt större vit vingfläck (en del 
har riktiga blaffor) än våra egna tobisgrisslor 

28. Alkekung Alle alle   
 Mycket vanlig i väster, mindre vanlig i öster. Sågs alla dagar med t.ex. 200 ex. Longyearbyen 1/7 och 1500 

ex. i kolonin på Fuglesangen 2/7, men endast 2 ex. en liten bit norr om Lågöya uppe i norr och ingen uppe 
vid packisranden. 

29. Lunnefågel Fratercula arctica   
 1 ex. Isfjorden 1/7; 5 ex. packisranden 4/7; 3 ex. Andöyane 5/7 och 2 ex. Liefdefjorden samma dag; 5 ex. Ny-

Ålesund 6/7 och 10 ex. Blomstrandhalvöya samma dag; 3 ex. Alkhornet 7/7 och 13 ex. Isfjorden samma dag. 
30. Snösparv Plectrophenax nivalis   
 Vanlig i väster och ganska vanlig i öster. Sågs alla dagar med t.ex. 6 ex. Longyearbyen 1/7 och 5 ex. Advent-

dalen samma dag, 3 ex. Andöyane 5/7, 6 ex. Alkhornet 7/7 och 5 ex. Gipsvika samma dag. 
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Isbjörnen i packisranden tog en ny sovplats några meter åt sidan, men först en rejäl gäspning. Dess blåsvarta 
tunga kan med lite ansträngning skönjas. Skönt att den kunde ligga kvar under tiden vi var där och när vi lämna-
de platsen.  Foto: Curt Johnsson 
 

Artlista däggdjur  
1. Ren (s.k. svalbardren) Rangifer tarandus plathyrynchus   

2 ex. vid flygplatsen, Longyearbyen 30/6; 4 ex. Adventdalen 1/7; 1 ex. Fuglesangen 2/7; 4 ex. Andöyane 5/7; 
6 ex. inkl. en kalv Blomstrandhalvöya 6/7; 12 ex. Alkhornet /7/ och 7 ex. Gipsvika samma dag. En rätt liten 
ren med förhållandevis korta ben. Inte alls lika vanlig i Longyearbyens närhet längre som den en gång varit 
under reseledarens tid här uppe, de senaste två dekaderna. 

2. Fjällräv Alopex lagopus   
 1 ex. Alkefjellet 3/7; 1 ex. Blomstrandhalvöya 6/7. Båda i full sommarpäls. 
 

  
 Fjällräven halvspringer med nosen i backen under sitt födosök på Blomstrandhalvöya.  
 Fågelägg, fågelungar, exkrementer, ja det mesta som kommer i dess väg förtär den.   
 Foto: Curt Johnsson 
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3. Isbjörn Ursus maritimus   
 1 ex. (trolig hane) Torellneset 3/7; 1 ex. packisranden 4/7; 1 ex. (trolig hane) Velkomstpynten 5/7; 2 ex. 

(hona med 1,5-åring) Fuglefjorden 6/7; 3 ex. (hona med 0,5-åring, samt en trolig hane) Björnfjorden 6/7; 1 
ex. Kongsfjorden 6/7. Nio exemplar är ett rätt normalt resultat på dessa resor och det är ju vackert så, men vi 
lider med de strandsatta individerna (åtta av nio) som bara går och väntar på höstens isläggning. 

4. Knubbsäl Phoca vitulina   
 20 ex. Dansköya/Virgohamna 2/7; 11 ex. Ny-Ålesund 6/7. 
5. Vikare Phoca hispida   
 1 ex. Ny-Ålesund 6/7. Svårt att få se vikarna nu när de inte längre har någon is att ligga på i de inre delarna 

av vikarna, s.a.s. 
6. Grönlandssäl Phoca groenlandica   
 2 ex. i packisranden 4/7. 
7. Storsäl Erignatus barbatus   
 1 ex. Ny-Ålesund 6/7 och 1 ex. Blomstrandhalvöya samma dag. 
8. Valross Odobenus rosmarus   
 8 ex. på Wahlbergöya 3/7 och 8 ex. på Torellneset samma dag; 10 ex. (8 på land + 2 på isflak) Lågöya 4/7 

och 2 ex. i packisranden samma dag; 2 ex. Velkomstpynten 5/7. 
 

  
 Emellanåt ser man valrossar ligga och dåsa så här, med betarna nedstuckna i  
 sanden. I det här fallet som en mellanlandning på väg upp de sista meterna till  
 flocken. Vi tar det lilla lugna!  Foto: Curt Johnsson 
 
9. Vikval Balaenoptera acutorostrata   
 6 ex. Liefdefjorden 5/7 och 2 ex. som vi tror var nya Andöyane samma dag.  
10. Sillval Balaenoptera physalus   
 1 ex. Liefdefjorden 5/7. Ganska stort exemplar. Kanske 15 meter och 50 ton, kanske mer. Världens näst 

största djurart. 
 

  
 Sillvalen inför ett djupdyk. Den har lyckats skrapa av sig halvstulpaner och 
 annat från kroppssidan.  Foto: Curt Johnsson 
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Spetsbergsvallmo i stark blåst. En riktig tuffing i vegetationsvärlden. Moderformen finns på Nordkalotten.  Foto: 
Curt Johnsson 
 

Artlista växter 
1. Polarvide  Salix polaris   
2. Fjällsyra  Oxyria digyna   
3. Ormrot  Bistorta vivipara   
4. Ishavsstjärnblomma  Stellaria humifusa   
5. Svalbardsarv  Cerastium arcticum   
6. Spetsbergsblära Silene involucrata   
 Mindre vanlig.  
7. Fjällglim  Silene acaulis   
8. Fjällsmörblomma  Ranunculus nivalis   
9. Spetsbergsvallmo Papaver dahlianum ssp polare   
 Ganska vanlig. Finns även längst i norr. 
10. Fjällbräsma  Cardamine bellidifolia   
11. Gulldraba  Draba alpina   
 Dessutom obestämda vita respektive gula draba-arter. 
12. Knoppbräcka  Saxifraga cernua   
13. Snöbräcka Saxifraga rivularis 
14. Tuvbräcka  Saxifraga cespitosa   
15. Purpurbräcka  Saxifraga cernua   
16. Trådbräcka  Saxifragaflagellaris  
 Ganska sällsynt. Noterad Andöyane 5/7. 
17. Fjällsippa  Dryas octopetala   
18. Raggfingerört  Potentilla robbinsiana hyparctica   
19. Kantljung  Cassiope hypnoides   
20. Polarblågull Polemonium boreale   
 Ganska sällsynt. Noterad Longyearbyen 1/7. Ännu ej blommande i Gipsvika. 
21. Fjällspira  Pedicularis hirsuta   
22. Ullspira Pediculairs dasyantha   
 Mindre vanlig. Noterad Texas Bar 5/7, men ännu väldigt små exemplar. 
23. Polarull  Eriophorum scheuchzeri   
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En av oändligt många vackra vyer, Smeerenburgbreen uppe i nordväst. 55% av huvudön Spetsbergens yta är 
täckt av glaciärer och de är så många som 1600 till antalet. De senaste 200 åren har de flesta av dem dragit sig 
tillbaka och på senare år har det i många fall skett med en hiskelig hastighet, vilket reseledaren kunnat se med 
egna sorgsna ögon. Så dramatisk är förändringen.  Foto: Curt Johnsson 
 
 
 
 

Knubbsälen i Virgohamna vinkar farväl och tackar för denna gång.                    Foto: Curt Johnsson 
 
 


