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DEL 6078 Vid ”samfundets” slut (guiden hade 
bott 5 år där), fick den kända 
skylten med isbjörnsvarning 
fotograferas. Tjälen är 200-300 m 
djup, och endast någon meter av 
ytan tinar varje sommar. För att 
undvika att värmen från husen tinar 
ännu mer, så står de flesta på 
pelare, ofta dolda av en liggande 

1/3 av näringslivet består av turism, 
1/3 forskning, och slutligen 1/3 av 
kolbrytningen – där det började. All 
synlig personal i hamnen var för 
övrigt unga flickor, så det är inte 
någon civilisationens machoutpost. 
En av flera Carrus-bussar fick åkas 
till Svalbards museum, där skorna 
skulle lämnas i foajén! Museets  

(trappan) till ”main lounge” vid 8.30 
(egentligen 8.40), men alla var 
förstås redan där. 6 bussar avgick 
sedan på en stadsrundtur om cirka 
6 km och knappt 2 timmar för 650 
kr – en summa som man aldrig 
skulle drömma om att betala för en 
rundtursbuss hemma. ”Det är dyrt 
att hyra buss” säger Kaj. Men åter:  

alltså lätt lägga till böcker, vilket ju 
mer vore Lars stil. Om man bara 
hade vetat, så kunde ju flera på 
tyska, engelska och danska tagits 
med,  som komplement till utbudet.     
      Igår   gick    Lars   5 424   steg. 
Även igår kväll saknades Uffe vid 
middagen. Lars drack upp det sista 
av vinet, och avnjöt allt det goda. 

Överallt på lediga ytor vid sidan om 
gatorna stod strandade snöscootrar 
i den upptinade barmarken. Vissa 
var parkerade på lastpallar för att 
inte sjunka ned i den vattensjuka 
terrängen. På Lampen-senteret 
köpte Lars godis (Gullbrød kostade 
24 kr, mot 25 i Ny-Ålesund), samt 
ett vykort hem till Sonja och Arne.  

gata, som i USA), för att ta kort på 
vattentornet vid dess slut. Eber blir 
nog begeistrad över detta bidrag till 
Skånska vattentornssällskapet. 
Porlande av rinnande vatten 
beledsagade promenaden upp såväl 
som ned. Museets butik (ingen kö) 
besöktes sen, varvid en tygkasse 
köptes (25 kr), med museets text. 

betydligt mindre än någon hel 
flaska, där det lägsta var 150 kr. Det 
blir inte sex glas på en pava. Man 
förvånas över prispolitiken på 
denna kryssning. Grönkålssoppa åts 
till förrätt, sedan omelett med 
pommes frites, och sist ”sundae”. 
Idag skrev Lars in filmrullarna 843-
45, samt 852, och satt i biblioteket. 

Idag köpte Kaj Åsas CD med klassisk 
musik, och fick den också signerad. 
Han visste att berätta att hon bott i 
Ställdalen, och Falun, men nu i HEL. 
Musikengagemang innehades i 
Nyköping, och skivan var inspelad i 
Björkhagen. Uffe å sin sida köpte en 
skiva med harpistens musik – en av 
alla de som uppträder ombord. 
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DEL 6079 Ståplats när man betalt 25.000 för 
resan? Oerhört. Lars satte sig en 
våning upp, vid ett ännu vått bord. 
Det kändes som i november. En 
däcksman letade sig upp och tog 
ned fatet i nästan samma ögonblick 
som måltiden var avslutad. 
Tjänstvilligheten och omtanken hos 
en del personal är det inget fel på! 

Idag satt Lars flera timmar vid 
datorn, och skrev in filmrullarna 
853-857. Bilder till rullarna 858-859 
namngavs. 848-857 kopierades till 
USB-minnet, men sedan är det 
nästan fullt. Digitalkamerans bilder 
kopierades över till Sony-datorn. 
Idag gick Lars upp för efter-
middagsfika vid 16.15, men det slog 

hade passerats (inte mycket att se), 
så kom folket. Den tyske herrens 
fru kom först ensam (Ist es frei, 
eller något ditåt), så Lars gav ett 
jakande svar mot den andra stolen 
vid bordet. När maken kom, blev 
han stående vid fönstret med sin 
frukost, tills Lars hade blivit klar. 
Idag samlade Lars ihop lite tvätt att  

filodegsinbakad spenat, sedan 
Broccoli-potatisgratäng till huvud-
rätt, Baklava till efterrätt, samt en 
Schweppes att dricka. Kaj orerade 
så länge om sitt missnöje med sin 
sorbet till efterrätt, att damerna i 
sällskapet tyckte att det var nog. 
Igår kväll såg Kaj och Lars showen. 
Igår kväll blev Kaj alldeles till sig när 

idag också. Några svaga solglimtar 
har tittat fram mellan molnen, men 
annars har det varit mulet, ganska 
lugnt på havet, och +80 sa någon. 
Ikväll åt Lars sill till förrätt, något 
utsökt mört kött till huvudrätt, 
samt apfelstrudel till efterrätt. Ett 
glas rosé dracks till, samt vatten. En 
middagsgäst kollapsade. Ännu en. 
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Återigen är det dags att säga att 
Dags-Nytt under perioden 1-18 juni 
utspelar sig ombord på m/s Arion. 
Det kan nämnas att biblioteket 
ombord på fartyget inte har några 
lånekort eller registrering av vilka 
böcker som har lånats, endast en 
anvisning  om  att  felande  böcker  
   debiteras. Omvänt så kunde man  

Under kvällen igår sågs en del av 
utseglingen genom Kongsfjorden 
och Forlandssundet på Svalbard. 
Fantastiska orörda naturscenerier 
som ganska få människor har sett. 
Idag var det mulet, men vindstilla, 
och med relativt mild temperatur. 
Imorse blev det uppstigning vid 
7.30, frukost i Lido, och samling i  

vad kostar en turistrundtur i vilken 
stad som helst? Inte 650 kr! Guiden 
liknade en bror till guiden i 
Shanghai, och var också från U. Han 
berättade att Longyearbyen inte 
fått namn efter de långa perioderna 
av mörker och ljus, utan efter-
namnet på stadens grundare. Long- 
   yearbyen har cirka 2500 invånare. 

utställningar visade historia, djurliv, 
och gruvdrift. Presentbutiken hade 
så lång kö, att Lars befarade att 
missa avfärden kl. 10. Gästboken 
signerades, fast ingen kommer att 
bry sig om det. När bussen gick 
vidare, var det till en ejderkoloni i 
vägkanten, mellan två hundgårdar, 
dit inte räven vågade sig, sades det.  

träpanel längs hålrummet under 
huset. De flesta husen hade 
”antroposofiska” jordfärger. En tur 
gjordes sedan upp i dalen till 
bebyggelsens slut, och så ned till 
centrum, där man kunde lämna 
turen ifall man inte önskade åka 
tillbaka till  båten med en gång.  Ca  
   1,5 timma återstod då till avfärd. 

15 kr veckan, v 24 
Rita den vackra Magdalenafjorden I eftermiddag satt Lars i baren, och 

läste medan dagens klassiska musik 
spelades bredvid i ”main lounge”. 
En dagens cocktail fick det också bli, 
serverad av den rara asiatiska 
damen, som verkar svepa runt hela 
fartyget med leverans av beställda 
drinkar.  Hon  mindes  faktiskt  Lars  
       namn sedan sist (lunchens vin).  

Några båtar och bussar fotades 
under promenaden i dammiga 
vägkanter till båten. Lars hann 
ombord med några minuters 
marginal innan utsatt tid 12.30. 
Dock avgick båten lite senare än 
sagt; 13.10, mot 13. Lars satt då 
och åt lunch i restaurangen. Ett glas  
       rosévin kostade endast 27 kr - 

Detta skrevs utanför kommun-
kontoret, och postades på posten. 
Dörrarna hade förbudsskyltar mot 
skjutvapen (…). Hade man det i 
Sverige också, så kanske rånen av 
postkontoren skulle ha minskat, 
utan att man hade behövt lägga 
ned dem först (…). Lars sökte sig 
sedan upp längs vei 232 (numrerad  

BILD 

     Igår   gick    Lars   9 964   steg. 
Igår eftermiddag gjordes en extra 
sväng in i en mindre vik på sydsidan 
av Isfjorden. Syftet med detta var 
att se det ryska gruvsamhället 
Barentsburg, vilket passerades två 
gånger, då viken var en återvänds-
gränd. Sedan lämnades Svalbard. 
Igår kväll åt Lars förrätt i form av  

Lars försökte placera datorn på 
laddning över natten, på säng-
bordet närmast Kaj säng. Han var 
övertygad om att laddaren skulle ta 
eld, eller explodera i nyllet på sig. 
Måste vara jobbigt att vara så nojig. 
Imorse gick Lars upp vid 7.40, 
duschade och tvättade håret, varpå 
frukost åts i Lido. Så snart Björnön   

skicka. Skjortorna kostar endast 29 
kr att tvätta (Lars hade gissat runt 
100 kr), och strumpor (förvånande 
att de tar dem alls), för 10 kr/ par. 
Strykning lades till av en skjorta, 
som blir väldigt skrynklig. Allt lades 
i en plastsäck, för totalt 232 kr (?). 
Idag satt Lars i babords vinter-
trädgård och hörde lite på Ipoden. 

alla rekord i att vara fullsatt i Lido. 
Ytterkläder hämtades, så att 
åtminstone överkroppen hade fyra 
lager, samt halsduk och mössa. 
Hemma är det en sak att man 
ibland äter semlor stående 
utomhus i vinterskogen, men här 
skall dock inte behöva? Många stod  
     upp under taket, för lite värme. 

Senare kom en och torkade bort 
vattendropparna också. Musik 
hördes på Ipoden någon timma till. 
Ett ögonblick uppstod tumult när 
någon sett tumlare ute på havet. 
Under eftermiddagen läste Lars lite 
i hytten i boken om Svalbard (tyska 
texten), samt lite i The last juror. 
Igår kväll var det regn, liksom lite 

15 kr veckan, v 24 
Rita Lampen-senteret i Longyearbyen Föregående Dags-Nytt. 
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