Hej.
Kom till Hornsund på södra delen av Svalbard idag 19/07 kl. 0500. Ankrade upp på en
plats som heter Selbukta långt in i Hornsundet. Helt perfekt ankringsplats ur vind och
vädersynpunkt men utsatt för isdrift vid stark vind från ost. Då ger sig all kalvad is av mot
mynningen och ut i havet. Man riskerar att bli innestängd några dagar. Hornsundet ger
fantastiska vyer med stora glaciärer som faller rakt ner i havet från omgivande fjäll. Inga
spår av mänsklig aktivitet sedan jag passerat den Polska polarforsknings stationen vid
sundets mynning.
Jag har skaffat emailsystemet Onsatmail som går via satelit. På detta kan man maila som
vanligt. Gratisprogram på nätet men kräver Iridium telefon på Lat: N77 grader.
Man kan dock inte sända bilder eller andra bilagor. Kan ej heller ta emot bilder. Så kallade
gribfiler med väderinformation går dock bra. Jag beställer sådana och öppnar dem i
OpenPc tillsammans med sjökort från C-Map. Får på så sätt utmärkt väderinformation.
Avseglade från Skjervöy i onsdags 13/07 kl. 1800. För motor ut till Fuglöya sedan revad
stor och full Genua mot Svalbard. Fick en halvindsbog som som sakta vred över till en
sträckbog bidevind ända till Björnyöa. Låg i stiltje en halv dag, passade på att vila och äta
under drägliga former innan vinden åter kom igång med en sträckbog upp mot Sörkapp.
Vinden ökade rejält. Revade ytterligare och drog in Genuan. Med denna segelsättning och
vindroder seglade Alba Nova själv med mig nere i hytten nästan ända fram till Hornsundet
där vinden dog ut fullständigt. Startade motorn och körde in i Hornsundet. Rejäla
isbumlingar mötte mig på vägen och i själva fjorden. En del större än min bil, en VW
Caddy skåp. Inget problem att undvika dessa, de syns bra. Speciellt vid sjögång då de
skjuter upp och ner ur havet.
På överseglingen har jag ätit 24 Hour Meals Combat Edition från Utemat i Lund. En
utmärktsitter förpackning som innehåller tre lagade måltider samt mellanmål och olika
drycker varma som kalla. Man värmer bara vatten och häller ner i förpackningarna, rör om
och återförsluter dessa. Efter 10 minuter har man en bra måltid. Enkelt då det gungar
kraftigt och köksarbetet inte känns så kul. Vattnet värmer jag i en gasdriven värmare av
miniformat från Primus. Kokkärlet fast i värmaren och har en bra hällpip vilken minskar
risken att man bränner sig. Fungerar bra.
Imorgon eller kanske senare inatt skall jag segla vidare mot Longyearbyen 119 Nm.
norrrut. Är utlovat ostvind som passar mig fint med Svalbard som sjölä. I Longyearbyen
skall jag hämta ett vapen som jag hyr för skydd mot Isbjörnar. Här i Hornsundet går jag ej
iland pga. Isbjörnfara. Jag fick köpt en signalpistol i Norge som skjuter knallskott vilket
föhoppningsvis skrämma bort en björn som närmar sig. Under året som gått har två
björnar skjutits av turister som kännt sig hotade. Varje tifälle utreds noga av Norska
myndigheter och böterna kan bli dryga ifall det inte gått riktigt till. Innan jag for tog jag
jägare examen och tränade speciellt att skjuta på anfallande björn. Naturligtvis på
filmskjutbanan på Bosjökloster. Skulle gärna vilja se en Isbjörn i vildt tillstånd men inte
skjuta ett så vackert djur.
Jag tror personligen vi människor är farligare för björnen än de för oss. Jag såg ett TV
program för några år sedan med storseglaren Ragnar Thorseth från Norge. Han for med
båt upp hit och letade upp Isbjörnar. Han lät dem klättra ombord. Istället för att skjuta gav
han dem en frusen lax vid rätt tillfälle. Då stack björnen av nöjd med utbytet. Han menar
att björnen lägger inte mer kraft på ett byte än vad som precis behövs. Ett slags
instinktbeteende. Jag tror att han säkert hade en person med laddat vapen skjutberätt i
bakgrunden. Det syntes naturligtvis inte på filmen. För övrigt tror jag att han har rätt.
Jag tar naturligtvis bilder och skall försöka sända några från Longyearbyen ifall jag får
uppkopping på min Telenor router, annars får det vänta till återkomsten till fastlandet
beräknad till slutet av Augusti.
Vi hörs Hälsningar Tommy

Hej igen
Efter att ha legat ankrad i Selbukta bestämde jag att ta en liten tur bland glaciärfronterna
runt Hornsundet. Ganska omgående gick jag på grund ordentligt. Navigerade efter
Garmins digitala sjökort och trodde att jag var på säkert vatten. Olyckligtvis så grundstötte
jag på högvattnet så vid lågvattentid kunde jag gå runt båten som nu låg på sidan på en
rygg av stengrund. Jag förberedde mig på att försöka komma loss vid nästa tidvatten.
Rodde ut ett ankare i 50 meter lång lina för att kanske kunna vinscha mig loss. Vid
högvattentid ser jag ett fartyg längre ut på Hornsundet. En titt på AIS:en säger mig att det
är Forskningsfartyget Helmer Hanssen från Tromsö universitet som kommer. Efter VHF
kontakt skickar de en arbetsbåt med många hästkrafter vilken drar loss mig.
Det blev en rätt kraftig loss dragning så jag undrar hur båten ser ut underifrån. Efter
kontroll att det inte läckte eller att rodret var skadat seglade jag upp till Longyearbyen, en
sträcka på 135 Nm. Under vägen dit var jag också inne vid en glaciär som heter Sammarin
glaciären. Namngiven efter en upptäcktsresande, inte efter magmedlet Sammarin.
Folk i Longyearbyen säger att man inte alls kan lita på sjökorten överallt på Svalbard.
Vissa delar är inte sjömätta överhuvudettaget. Resan måste fortsätta trots denna malör.
Gästhamnen i Longyearbyen består av några flytbryggor med en servicebyggnad. Staden
är inte så stor heller men tycks rymma all slags service. Här är enormt många turister. Det
ena kryssningsfartyget avlöser det andra. Snabba RIB båtar kör turisterna fram och åter så
att svallvågor kommer rakt in bland gästbåtarna och skakar om oss. Ibland så slår till och
med masterna ihop. Med andra ord ingen trevlig hamn att vara i. Hoppas komma härifrån
imorgon söndag den 31/07.
Vädret har faktiskt varit rätt bra de här dagarna jag legat här. Inga badtemperaturer precis
men en 15 - 16 grader i luften med solsken. Vatten temperaturen bara 7 - 8 grader.
Då jag här i hamnen har uppkoppling så skickar jag några bilder också. När jag lämnat
Longyearbyen så fungerar endast Onsatmail via satelittelefonen.
Hälsningar Tommy

