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DEL 6076 Det skall inte uppfattas som att Lars 
varken säger bä eller bu angående 
att rekommendera eller avråda 
andra att göra samma resa. En 
välinformerad läsekrets torde själv 
kunna göra detta komplexa 
avgörande med hjälp av en så 
ingående beskrivning av båtresan. 
Idag plockade Lars fram sin box  

13-tiden, då det blir så fullt vid 
starttiden 12. Ändå var bara ett par 
stolar var lediga. Lars frågade en 
äldre tant om det var ledigt, och 
fick ett jakande svar. Yngre och 
sämre uppfostrade släktingar 
ingrep, och orerade om att nog 
någon mer skulle komma. De var 
dock inte där då. Så typiskt ogina 

turen från Akureyri: 950 kr, 
Longyearbyen: 650 kr, Nordkap: 
700 kr, Leksnes: 730 kr, samt i 
Geiranger: 750 kr. Totalt: 3780 kr. 
Imorse åt Lars frukostbuffé i Lido, 
men spillde ut halva kaffekoppen 
på duken, då denna är mycket lös. 
Klämmor runt kanten behövs nog. 
Idag på förmiddagen sorterade och 

med fler bilder i digitalfilmrulle 847. 
Det kan nämnas att personalen 
ombord på Arion återanvänds på 
olika sätt, såsom i olika serveringar, 
och även för musikaliska upp-
trädanden, förutom vanliga sysslor. 
Kasinot verkar vara det enda 
ombord på Arion som inte går bra. 
Ett antal gånger om dagen kommer 

skulle visst kunna lämnas vid resans 
slut till de man önskar. Några står 
med på den listan, kan man säga. 
Annars ingår ”serviceavgift” på de 
kryssningar där Svenskar deltar… 
Dagens klassiska musik med 
Beethoven hördes till drinken. Åsa 
nämnde på slutet att hon hade 
deltagit med fiol i denna inspelning. 

hytten, och sladden är så kort att 
den måste gå på diagonalen över 
Uffes säng, för att nå till datorn på 
hyttens minimala skrivbord. Uffe 
har emellertid visat stort tålamod. 
Ikväll åt Lars paté, pasta med 
köttbullar, salladsfat, och en 
mandelinbakad persika till middag. 
Vinet fortsattes med idag också. 

10 JUNI. 2012 

DEL 6077 Det kanske hade varit lämpligt även 
med anledning av att hon skulle 
visa sig hålla låda måltiden igenom 
med Uffe och nästa bordsgranne. 
Hela livshistorien rullades upp, med 
skrävel om alla utlandsjobb och 
resor. Lars sade inget, och tittade 
inte dit. Kvinnor kan ju som 
omväxling få tillbaka sin medicin. 

Lars föraning om att det kunde 
inträffa att personalen anvisade 
plats bredvid nämnda ”tant” från 
igår, besannades. Fast tvärtom. 
Först visades Lars till bordet där 
Uffe redan satt, och sedan denna 
förbannade Gotlänning, som säkert 
redan kände igen Lars, och i likhet 
med alla Gotlänningar garanterat 

ned till vattenbrynet. Tidigare 
under resan har bergen först haft 
snötäckta toppar, och sedan snö 
halvvägs ned, men nu är det allvar. 
Evakuering av de flesta utrymmen 
utomhus anbefaldes, då en 
helikopter väntades för att hämta 
en resenär som behövde vård. Trots 
detta vände Arion ut från fjorden,  

en lätt frukost i Lido i Uffes sällskap. 
Under förmiddagen idag gled Arion 
långsamt in i Magdalenafjorden på 
nordvästra Svalbard, och land-
skapet såg ut som ett vykort. Inte 
vid något tidigare tillfälle under 
resan har det varit helt klart väder. 
En molnfront lämnades bakom ute 
på ishavet i väster, liksom vinden. 

Uffe och Lars stod på översta däck 
bakom skorstenen, tills fartyget 
kom in i nästa molnfront, och det 
blev svalare. En tant som möttes i 
skogen i Isafjördur konverserades. 
Uffe fotades mot Svalbards fjäll. 
Idag sorterade Lars ut och namngav 
bilderna till filmrullarna 853-857. 
Ikväll vid 18.30 anlöptes världens 

Det var inte många plusgrader, men 
vägarna var ändå snöfria och torra. 
Ny-Ålesunds vägnät hade en liten 
utbredning, och där husen slutade 
stod varningsskyltar för isbjörn. För 
ett par dagar sedan hade en letat 
sig in i byn. Alla hus stod olåsta, så 
att man snabbt kan söka skydd om 
en björn oförhappandes dyker upp.  

avsänt från världens nordligaste 
postkontor. Tji. Museet besöktes 
då. En skylt ”öppet” var fasthäftad 
på dörren… Inträdet var gratis. 
Gästboken signerades, men ingen 
penna låg där, så Lars skänkte en av 
sina egna (Dags-Nytt). Butiken hade 
ännu kö i drygt en halvtimma, men 
Lars fick då bita i det sura äpplet.  

Ett ånglok med vagnar stod på en 
bit spår. Ett vykort postades till 
Gubben, som förvisso är avliden, 
men ju ändå får brev från 
Spårvägens filateliförening, så 
varför inte skicka ett till? Han 
samlade ju på frimärken, och dylikt. 
Lars får ju också ärva detta genast. 
Vid 20.30 gick Lars ombord igen. 
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Igår kväll hoppade Uffe över 
middagen i stora restaurangen, då 
hand kände att det blir lite strikt 
och socialt påfrestande att vara låst 
där för hela måltiden. För hans del 
blev det nattmat med pizza istället. 
Igår kväll högläste Lars lite för sig 
själv i hytten i ”The last juror”. 
Under kvällen igår fyllde Lars på  

det provutrop i fartygets 
högtalarsystem, lite som när BV 
provar på stationen hemma i VHE. 
Idag var det mulet, med lite svag sol 
om förmiddagen, lugn vind, men är 
inte så många grader över noll. 
Utflykterna under resan ingår inte i 
priset om drygt 25 000 per person,  
    utan kostar i Lars fall som följer:  

fyllde Lars foton till filmrulle 848-
852 från den innevarande 
semestern. Detta sträcker sig då 
fram till Torshavn. Resten av fotona 
får tas ställning till en annan dag. 
Idag läste Lars 40 sidor i boken, 
sittande med en filt i 
vinterträdgården på styrbordssidan. 
Idag väntade Lars med lunchen till  

jävliga Svenskar att vilja markera 
platser. Må de brinna i helvetet. 
Det står ändå i fartygets 
ordningsregler att kläder som 
används som markering beslagtas, 
och får hämtas i receptionen. Lars 
åt ute, där det inte var lika kul att 
markera platser idag. Båten är ju 
lite överbelagd, när det inte räcker. 

med Simpsons på DVD (samling nr 
11), och såg ett avsnitt. Filmrullarna 
846-851 skrevs sedan in i registret. 
Idag tog Lars dagens cocktail i 
främre baren, där den beställdes, 
men levererades vid bordet nära 
scenen, tillsammans med en skål 
jordnötter och kvitto för påskrift 
(40 kr). Vilken service! Valfri dricks 

15 kr veckan, v 23 
Rita de ”falska” kratrarna vid Myvatn Idag har Lars haft igång datorn vid 

tre tillfällen, och också fått gjort lite 
nyttigt under den mer overksamma 
dödtiden till havs under 
kryssningen. Således har datorn 
kommit till stor användning under 
resan. Batteriet verkar dock endast 
räcka i drygt tre timmar  åt  gången.  
      Olyckligtvis finns bara ett uttag i  

BILD 

I natt sov Lars 9 timmar trots att 
madrassen och kuddarna är så 
hårda, att man kunde tro att det är 
halm i dem. Ena örat hade dock 
slagit lock under natten, av detta?. 
Idag var det sol och klart på 
förmiddagen, men åter en 
molnfront under e.m. och kvällen. 
Imorse duschade Lars, och åt sen  

För Lars del (och nog de flesta 
andra också) blev det nytt rekord i 
den nordligaste punkten som har 
besökts på vår planet (förut 
Sortisbreen i Norge). Vattnet var 
turkos, och ett par glaciärer letade 
sig fram mellan fjällen i fjordens 
sydvästra sida. Enstaka valrossar 
sågs. Fjällen var nu snötäckta ända  

och ut på havet, där vinden ökade, 
liksom vågorna. Besöket i fjorden 
var endast för att få se det vackra. 
Idag packade Lars upp även under-
kläder, och lade i en låda under 
garderoberna, som tagits i 
besittning för Lars skor och jackor. 
Idag åts lunchen i restaurangen, då 
Lido var stängd för medicinsk vård.  

någon gång redan varit och skällt på 
VHE. Antingen är det orsaken till att 
hon inte ägnat Lars en blick. Eller 
också har hon varit orolig att Lars är 
ute efter henne, och därför i rent  
förebyggande syfte utstrålat den 
endemiska iskylan som är kutym 
hos  Svenska  kvinnor.  Lars  över- 
    vägde att be om ett annat bord. 

Idag funkade inte fartygets 
internet, när Kaj provade. Inte 
heller TV:n gick. Lars hade för övrigt 
läst att LAN var förbjudet i Ny-
Ålesund, kanske av militära skäl? 
Idag mitt på dagen var det medvind 
i ungefär samma hastighet som 
Arion gick, vilket gjorde det nästan 
vindstilla på däck, som omväxling. 

15 kr veckan, v 23 
Rita de arga Silvertärnorna i Ny-Ålesund Föregående Dags-Nytt. 

 
Nästa Dags-Nytt (Det kan dröja till 
följd av dålig kontakt på Svalbard). 
 
Alternativt  startsidan igen. 
 

En gubbe seglade iväg på sidan av 
kön, mot en kamrat, och såg 
därmed ut att vilja tränga sig, så 
Lars erbjöd sin plats för en 
hundring. Han avböjde. Inköpen 
gick på totalt 242 NOK. Diverse 
skyltar runt byn berättade om ditt 
och datt på Norska, Engelska, och 
Tyska. Roligt att kunna läsa alla tre. 

En container från Norska posten 
fotades mot bakgrund av fjällen. 
Diverse mätstationer stod lite 
varstans, och två baracker var 
märkta med kinesiska tecken. 
Många forskare bor där sommartid. 
Efter en runda på 40 minuter 
hoppades Lars att köerna i butiken 
skulle ha minskat. Folk ville ha kort 

nordligaste samhälle: Ny-Ålesund. 4 
timmar skulle stoppet vara. Alla tre 
vännerna landsteg samtidigt, men 
skilde sig sedan, trots byns 
minimala storlek. Lars gick längs 
hamnen, och fotade Arion, och en 
vägskrapa. Silvertärnor gick sedan 
till attack, och försökte hacka på 
huvudsvålen. Bra att ha en mössa.  

BILD 
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15 Ny-Ålesund på Spetsbergen 
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