
   

 

 

I Adolf Erik Nordenskiölds fotspår 

Släktresa till Svalbard 

Historiska upptäckare 

Följ	med	den	Nordenskiöldska	släkt-
föreningen	 på	 en	 oförglömlig	 resa,	
genom	 ett	 storslaget	 landskap	 som	
badar	i	midnattssolens	strålar.		

Svalbard,	en	avlägsen	värld	med	mäk-
tiga	 glaciärer,	 vilda	 bergsmassiv	 och	
rikligt	djurliv,	har	 lockat	många	upp-
täckare	till	sig.	Vår	anfader	Adolf	Erik	
Nordenskiöld	 har	 gjort	 flera	 veten-
skapliga	expeditioner	till	Svalbard	och	
Spetsbergen	 1858–1873,	 innan	 han	
blev	den	förste	att	segla	genom	Nord-
ostpassagen.		

Adolf	 Erik	 utforskade	 stora	 delar	 av	
Nordaustlandet	 och	 blev	 också	 den	
förste	 polarforskaren	 att	 övervintra	
på	Svalbard.		

Rester	av	övervintringshuset	Polhem	i	
Mosselbukta	 och	 Svenskhuset	 finns	
fortfarande	kvar.	Om	vädret	och	isen	
tillåter	 så	 kommer	 vi	 att	 besöka	 de	
platser	som	Adolf	Erik	och	andra	po-
larfarare	som	t.ex.	S.A.	Andreé	gjorde	
berömda.	

Kort om Svalbard 

Svalbard är en norsk ögrupp i 
Arktis. Den största av öarna he-
ter Spetsbergen. Öarna har to-
talt ca 2. 800 invånare och resi-
densstaden heter Longyearby-
en.  
 
Medeltemperaturen i augusti är 
+6 dag, -2 natt, +6 vatten, 5 sol-
timmar och 14 regndagar. 

10 -18 juni 2018 

Juni-augusti	är	bästa	tiden	i	Svalbard	för	
resor	med	båt.		

Med	 på	 resan	 som	 vår	 expeditionsle-
dare	följer	den	kunnige	Svalbardguiden	
Oscar	Westman	samt	Åsa	 Lindgren.	De	
har	varit	med	på	den	Nordenskiöldsresa	
som	 gjordes	 nu	 i	 augusti	 och	 kan	 det	
mesta	om	de	platser	 vi	 vill	 besöka	och	
om	 Svalbards	 fauna	 och	 flora.	 Vi	 kom-
mer	att	resa	till	en	del	av	världen	där	na-
turens	 krafter	 råder,	 vilket	 innebär	 att	
den	exakta	 färdplanen	kommer	att	på-
verkas	av	väder	och	isförhållanden.		

Svalbard	har	mängder	av	fjordar	med	ett	
rikt	 djurliv,	 bl.a.	 Liefdefjorden,	 Lillie-
hööksfjoden,	 Raudfjorden.	 Norr	 om	
Spetsbergen	möter	vi	kanske	packiskan-
ten.	Hit	kommer	 inte	många	fartyg	och	
vi	kan	njuta	av	den	stillhet	som	råder	 i	
detta	 storslagna	 islandskap.	 Har	 vi	 tur	
släpper	isen	in	oss	i	Hinlopensundet	och	
under	goda	förhållanden	når	vi	också	Al-
kefjellet	och	Mosselbukta.	

 

Djurliv och natur 

Det	är	 inte	många	platser	 vid	polcirkeln	
som	 kan	mäta	 sig	med	 Svalbards	 biolo-
giska	mångfald.		

Hälften	av	 Barents	havs	nästan	3000	 is-
björnar	 föder	 sina	 ungar	 på	 Svalbards	
öar.	Miljoner	havsfåglar	kommer	hit	och	
många	sälarter	och	tolv	sorters	valar	hit-
tar	 sin	 föda	 längs	 kusterna.	 Här	 finns	
också	renar	och	fjällrävar	och	valrossarna	
stortrivs	på	de	rika	musselbankarna	

Med	gummibåtar	kan	vi	komma	närmare	
in	 i	fjordar	och	vikar	och	kan	därmed	se	
djur	och	natur	på	riktigt	nära	håll.	

 



 

 

  
  

• Längd 40 m 
• Bredd 8,80 m 
• Djupgående 3,50 m 
• Tonnage 368 GT 
• Elsystem 220v 
• Hastighet 10,5 knop 
• Isförstärkning enligt Lloyds  

högsta klass 

  

 

Expeditionsfartyget 

Expeditionsfartyget M/S Origo som tar 25 

personer. Tekniska fakta om M/S Origo:  

• Längd 40 m 

• Bredd 8,80 m 

• Djupgående 3,50 m 

• Tonnage 368 GT 

• Elsystem 220v 

• Hastighet 10,5 knop 

• Is förstärkning enl. Lloyds högsta klass 

M/S Origo är ett traditionellt fartyg. Hon bygg-
des 1955 på Finnboda varv i Sverige till Lloyds 
högsta isklass och tjänstgjorde troget som 
lotsfartyg och fyrvaktsfartyg för Svenska Sjö-
fartsverket fram till 1983, då hon såldes. I bör-
jan på 90-talet renoverades fartyget varsamt 
och byggdes om till passagerarfartyg med 
plats för 25 passagerare. Sedan dess har hon 
gjort kryssningar i de Arktiska farvattnen runt 
Svalbard varje sommar. M/S Origo är trots sin 
gammaldags charm, utrustad med den sen-
aste navigations- och säkerhetsutrustningen. 
Efter noggrant underhåll är fartyget i fint skick 
och går årligen igenom alla nödvändiga säker-
hetskontroller med Sjöfartsverket.  

 

Karta över Svalbard 

 

 

Preliminära priser 

Pris per person i delad hytt för 8 da-
gar är ca. 30.800 kr (priserna på hyt-
ter varierar något beroende på hytt-
kategori). 

Detta ingår: 
• Segelklart fartyg  
• 7-8 mans besättning inkl. befäl-

havare  
• 2 st. expeditionsledare tillika 

björnvakter och zodiakförare. 
• 2 st. 12 personers gummibåtar  
• Flytvästar, överlevnadsdräkter 

och övrig säkerhetsutrustning.  
• Hamnavgifter  
• Helpension ombord  
• Sänglinne & handdukar 
• Passageraravgift för Longyear-

byen. 

Detta ingår inte:  
• Flygresa T/R Longyearbyen 
• Eventuellt hotellboende i Lon-

gyearbyen. 
• Privata samtal via satellit 
• Drycker i baren 
• Övriga ev. landbaserade kostna-

der som inträdesavgifter, etc. 
Dessa betalas i efterhand i den 
mån vi kommer iland på dessa 
ställen.  

• Reseförsäkringar och avbestäl-
niningsskydd 

• Sedvanlig dricks till besätt-
ningen 

 

Boende på båten 
 
Atmosfären ombord är idealisk för 
dem som uppskattar att resa med ett 
mindre fartyg i en hemtrevlig och om-
bonad miljö. Mat och dryck ombord 
håller en bra klass. 

 

Båten tar 25 personer i 12 dubbelhytter 
samt 1 3-mans hytt. Hytterna är i lite 
olika kategorier, en del har egen 
dusch/WC och del har delad dusch/WC, 
De flesta hytter har våningssängar. 

 


