
Hej.
Efter att ha inhämtat mina tillstånd från Sysslomans kontoret och hämtat en gammal tysk 
Mauser från 1943 satte jag segel och for norrut längst Svalbards västkust. Ett av mina mål 
var att få besöka Virgohamna på Dansköya där Andreé expeditionen startade sin 
ödesdigra ballongfärd kl. 1346 den 11 Juli 1897. På vägen dit gick jag inom Magdalena 
Fjorden med sina mäktiga glaciärer och sin begravningsplats på Gravneset i Trinityhamna. 
Där har engelska valfångare begravt sina döda under en period av 200 år. Från tidigt 
1700-tal till sent 1800-tal.
Där finns ca 130 välbevarade gravar. Själva ankarplatsen Trinityhamna räknas som en av 
de bättre skyddade ur vindsynpunkt men utsatt för isdrift från glaciärerna. På morgonen 
fick vi ankarliggare hjälpa varandra att bli av med stora isblock vilka flöt omkring i hamnen. 
Isblock i storlek med en mindre personbil.
När så var dags att ro iland upptäckte vi en Isbjörn på stranden. Av förklarliga skäl så 
uteblev strandhugget. Jag var dock mycket nöjd med att ha fått iakttaga en Isbjörns 
rörelser under de två följande dagarna. Björnen var särskilt intresserad av en båt från 
Schweiz. Då den hade sänkköl låg den närmare land än oss andra. Att de dessutom höll 
på att baka äpplepaj i ugnen gjorde inte saken bättre. Besättningen försökte skrämma den 
genom att slå på grytor och göra andra oljud, inget hjälpte dock. Till slut avfyrade de också 
knallskott med signalpistoler. Då inte ens detta hjälpte drog de upp ankaret och flyttade 
sig.
Jag fick inte besöka Gravneset men fick i alla fall några bra bilder på en isbjörn.
Man är skyldig att medföra så kallade "skrimmemiddler" mot Isbjörn. För oss sjöfarare 
räcker det gott med en signalpistol och knall/blixt skott. Avfyras på ca 100 meters håll 
framför björnen som då förhoppningsvis försvinner. Kommer den närmare än 20 meter kan 
du skjuta den men kan räkna med en omfattande utredning från Sysslomannen. Dryga 
böter väntar ifall man inte har gjort rätt. Fyra björnar har skjutits i år under omständigheter 
då de kommit för nära människor. 
Efter Trinityhamna seglade norrut och ankrade i Virgohamna. Uppkallad efter svenska 
örlogs fartyget HMS Virgo vilket assisterade Ingenjör Salomon August Andreé då han 
byggde ballonghuset till ballongen Örnen.
Då jag stod på stranden kom jag och tänka på att jag faktiskt hade tjänstgjort på HMS 
Virgo 1969. Naturligtvis en nyare upplaga än den gamla. Torpedbåten HMS Virgo av Spica 
typ.
På stranden i Virgohamna finns resterna av tre verksamheter.
Harlingen Kokerij. Ett holländskt valkokeri från 1636. Rester av tre späckugnar där de 
kokade späcket till tran och rester av gravar från den tiden. Frosten har sprängt upp 
gravarna ur marken. Man kan fortfarande se benrester bland plankorna. Huvudskallarna 
har stulits för länge sedan men lårben och skulderblad kan tydligt ses.
Resterna av Andreés ballonghus består mest av virkesrester. Man kan dock se hålet i 
vilket ballongkorgen var nedsänkt. Apparaten för bärgas framställning står kvar samt ett 
monument rest av HMS Älvsnabben vid ett besök.
En amerikan vid namn Walter Wellman gjorde också försök att flyga till Nordpolen. 
Startade också sina försök från Virgohamna fast med luftskepp. Alla försök misslyckades 
men han återvände med livet i behåll. 
Ingenjör Salomon August Andreé, Nils Strindberg och Knut Fränkel hittades på Kvitöya 30 
år efter sin avfärd.
Virgohamna påminner mycket om en stor sophög. Men med en guidebok från 
Sysselmannen kan gå omkring länge och se intressanta saker. Se men inte röra är regeln. 
Tillstånd för att gå iland måste man söka hos Sysselmannen.
Efter att ha flyttat mig till Amsterdamöya rodde jag iland på en plats som heter 
Smeerenburg. Där finns också resterna av holländsk valfångeri men framför allt Valrossar.



Jag hade turen att få se ett antal Valrossar ligga tätt samman på stranden. De verkade inte 
bry sig om mitt besök alls. Jag vågade mig ungefär 10 meter ifrån den dåsande högen av 
muskelberg. De låg obekymrat kvar. Snarkade, släppte väder och rapade. Ibland tittade de 
upp och fnyste till. De påstås lukta väldigt illa dock kunde jag inte förmärka någon stank. 
Kanske pga. att jag själv inte luktade så gott. Turen på norra Svalbard varade under 17 
dagar utan dusch. En av fördelarna med ensamsegling är att ingen klagar över ens lukt.
Fortsättning följer med nästa brev.
Hälsningar Tommy  







 


