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LONGYEARBYEN STORBAND-TREFF TORSDAG KVELD

Entusiastiske jazzmusikere fra alle tre storbandene skapte kjempestemning i Brazzeri 

bar på hotellet hele torsdag kveld. Koret bidro med sang fra flere av medlemmene…

1194 Oppdaget av islendinger

1200-1596 Glemt

1596 Gjenfunnet av Willem                                                                  

Barentz på leting etter passasje 

1600-1750 Hvalfangst fra 

engelskmenn, hollendere, 

franskmenn og dansker og 

tyskere. 

1619 De første spekkovner i 

Smeerenburg

1715 Russisk fangsttid startet

1822 Norske jaktmenn

1700-1850 Pelsdyrfangst

1850-1973 Fangst

1896-97 1.hotell prøvedrift 

Hotelneset

1896 Andrèe, Frenkel og 

Strindberg prøvde å nå 

Nordpolen med luftballong

1906-1908 Gruvedrift Advent 

City

1906 Amerikanske John M 

Longyear kjøpte rettigheter og 

startet gruvedrift 
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Fra Nybyen mot Sentrum – offiserboligene på rekke og rad

Etter en meget våt dag i 

sommerpalasset, var det hjem og 

tørke opp og varme seg. 

Elisabeth ble borte, rakk ikke båt. 

Stor ståhei.

Vinstopp på stamrestaurant –

nabo til hotellet.
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Longyearbyen sentrum opp mot breen
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HANDLEGATEN I LONGYEARBYEN
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1906 Nytt forsøk på å nå 

polen av Wellmann –

denne gang fra 

Virgohamna

1916 Store norske 

Spitsbergen Kullkompani 

kjøpte gruve-anlegget

1917-1921 Gruvedriften 

flyttet og drevet fra 

Hiorthhamn

1920 Signering av 

Svalbard-traktaten som 

fastslo Norges 

suverenitet over 

øygruppa

1925 Traktaten ble lov 

og Norge setter 

øygruppen under 

sysselmannens autoritet.

1926 Roald Amundsen , 

Umberto Nobile og 

Ellesworth foretok 

transpolarsk overfart fra 

Ny-Ålesund til Alaska 

med luftskipet Norge

Handlegaten mot tverrkjegla sydover og Operafjellet østover med   

Svalbardbutikken mot Operafjellet

Før

Når lyset kom tilbake begynte 

pelsfangsten og fangst på 

sjøpattedyr, fugl, røye, egg- og 

dunsanking. Fangståret ble avsluttet i 

august med klargjøring for hjemfart.
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Her starter isbjørnland, og de som vil forlenge 

snøscootersesongen parkerte her.

Tverrkjegla – i dette rosa huset har Torunn 

Aaslund bodd, det var funksjonærboligen  

til Store Norske Spitsbergen kullkompani.

Taubanen til/fra gruve 1 Nybyen

Nedlagte Gruve 1 – her  

- pyntes med juletre 

hver jul. 

Og nedlagte gruve 3  -

som ligger ved 

flyplassen - har blitt 

museum og kultur-

minne.
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Alle vannledninger, kloakk og 

bredbånd ligger oppe i dagen 

pga permafrosten i bakken.
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.
1928 Italieneren Nobile 

reiste fra Milano med 

luftskipet Italia til 

Nordpolen, men 

havarerte på hjemturen

1943 ’Longyearbyen og 

Barentsbyrg jevnet med 

jorden av tyske slagskip

1959 1. fly landet i 

Adventdalen

1965 l. snøscooter

1975 Permanent flyplass 

åpnet

Snøscooter fra Svedrupbyen mot Huset

Sverdrupbyen nord for Nybyen var første 

bosetning ved drift  av gruve 1.

Utover i 1970- og 1980-årene ble det satset 

på bygging av familieleiligheter, slik at ikke 

bare funksjonærene, men også arbeiderne i 

Store Norske kunne bo med familie i 

Longyearbyen. Arbeiderbrakkene i 

Sverdrupbyen og Nybyen ble gradvis 

fraflyttet, og i 1985 ble Stormessa lagt ned. 

Bebyggelsen i Lia vokste fram – en helt ny 

bydel i Longyearbyen. 
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Samme motiv med og uten blitz -

Longyearbyen fra taubanen.

Taubanen i snøvær og traseen fra gruve 7
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Taubanen i snøvær og traseen fra gruve 7

Taubanen var sentralen fra alle gruvene i Longyearbyen – her 

ble kullet omlastet og sendt i kibber til skipene ved kaia. I tillegg 

til taubanen er det 74 taubanebukker på den 6 km lange 

taubanestrekningen
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Fra fangstsamfunn til 

turisme

1892 l.cruise 

1959 1. fly landet i 

Adventdalen

1965 l.snøscooter

1975 Permanent flyplass 

åpnet

2002 Turisme og forskning

De russiske overvintringene på Svalbard fra 1704 til 

1840-årene var en viktig del av ishavsfangsten. Fra 

slutten av 1890-tallet og fram til 1941 hadde 

overvintringsfangsten sin storhetstid. Nesten 400 

personer drev fangst i disse årene, vel 6 % var kvinner. 

Til sammen utgjorde dette over 1000 overvintringer. 

Overvintringsfangsten var i hovedsak fangst på pelsdyr. 

Fangst på sel, fugl og sanking av dun ga også 

økonomisk uttelling. 

Sightseeing oppe ved Taubanen og kirken – på vei til polarmuseet i snøvær
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Svalbard Polarmuseum

Polarmuseet viser de meget spektakulære polferdene bl.a.til Umberto Nobile og Roald Amundsen, 

Andrees ballongferd mot nordpolen i 1897 som endte med tragedie. 

”Ønsket om å avsløre verdenskartets blanke felter har i lang tid inspirert mennesker til å legge ut 

på vågale ekspedisjoner. Svalbards gunstige isforhold og beliggenhet gjorde øygruppen til et 

ettertraktet utgangspunkt for ekspedisjoner videre inn i det ukjente isødet.” (Fra Sysselmannens 

kulturminnefolder)
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Grunnpilarene til det nye forskningshotellet – i sentrum – som tar all 

utsikt fra polarhotellet – som vi bodde på

På grunn av 

permafrosten blir 

alle bygg satt 

opp på pilarer.

UNIS ble etablert 

i 1993. Dermed 

kom også et 

verdifullt tilskudd 

til lokalsamfunnet 

gjennom norske 

og utenlandske 

studenter.
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Storbandet forbereder konsert i Unis-bygget
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Drøbak Storbands konsert i UNIS-bygget fredag 6.nov.

Et spesielt bygg med 

uvanlige vinkler og 

trematerialer. En 

kjempepeis på det flislagte 

golvet skapte stemning.
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Drøbak Storbands konsert i UNIS-bygget fredag 6.nov.

Et herlig driv fra storbandet og vi 

publikummere koste oss.

På Svalbard 

må du alltid ta 

av deg 

ytterskoene 

når du går inn 

– alltid tøfler 

til låns.
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Det nye kulturhuset i Longyearbyen – da ville vi kanskje hatt 200 

tilskuere i stedet for 50…på Duke-konserten

Fra hver sin side av 

dalen
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Fra Nybyen mot Sentrum – gruvearbeiderboligene på rekke og rad – nå gjestehus
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Det er gruve 7 som 

forsyner kraftverket i 

Longyearbyen med 

kull.

Det har blitt lagt over 

3000 m med skinner 

60% av Svalbard er 

dekket av is.

Fra bussturen ved gruve 7-fjellet mot Longyearbyen
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Fra hotellets festlokale – med kulturbilder på skråveggen

Siden koret ikke skulle opptre – egentlig – etter middagen, sang vi for alle storbandene i matsalen i stedet.
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Store fellesmiddag fredag med alle tre storbandene og koret

Meny var forrett tartar med røkelaks, hovedrett indrefilet av okse med bakt potet i oppsats, dessert 

var Crème Brûlèe
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En meget hyggelig middag

HOTELLET RADISON BLU POLAR HOTEL 
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Festmiddagen med sang til og utmerkelser/takk

Koret spratt opp og sang noen barbershop til stor applaus. Ildsjelene får også takk for 

planlegging og gjennomføring av storbandjazzfestivalen.
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Fellesmiddagen  og konsert fredag kveld

Vi var publikum for hverandre til en flott storbandkonsert med herlig driv. 

Med en 5 mannsrekke med saksofoner, blir det lyd.
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Petter viste seg å være en glimrende trompetist

Vesterålen storband spilte utrolig bra – og hadde en ypperlig saksofonist.
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Gruvearbeideren i Longyearbyen

Vitenskapelige 

ekspedisjoner 

fra 1830.
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Det blå lyset

Store deler av 

våren og hele 

sommeren er det 

dagslys hele 

døgnet.

Vinteren er til 

gjengjeld lang og 

mørk, og i 

Longyearbyen er 

det natt hele 

døgnet

fra 14. november 

til 29. januar.
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Fra bussturen – fareskilt for isbjørn

Taubane-master fra den eneste aktive gruven i Longyearbyen – Gruve 7.
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Fra Adventdalen bussrundtur

På Gruve 7-fjellet 

er det reist en 

antennepark for 

forskning på de 

øvre luftlag og 

nordlyset. 

På Platåfjellet 

ved flyplassen er 

det en antenne-

park som leverer 

tjenester til 

internasjonale 

satelittoperatører

Siden frøhvelvet ble åpnet i februar i fjor (dvs 2006), har 

det mottatt mer enn 430.000 unike frøprøver fra frø-

banker over hele verden. Hensikten med frøhvelvet er å 

trygge verdens viktigste genetiske planteressurser for 

mat og landbruk.

http://www.svalbardposten.no/node/1228
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HUNDESLEDETUR-UTFLUKTEN

En flott tur ifølge deltakerne – skjønne 

hundevalper som ble foret og tjoret til 

sledetur – av deltakerne …

2 ulike kameraer 

og vinkler…
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Andre dyr som vi så

1973 – isbjørn fredet

1700-1850 var pomorene aktive med hvalrossfangst, pelsverk (isbjørn, rev og sel) 

og dun og egg fra sjøfugl.

I noen terreng var både lemfeller og selvskuddkasse i bruk samtidig. Dermed ble 

landskapet et nettverk av hytter og fangstredskaper der stier eller skispor dannet 

de skjøre, men konkrete båndene. I tillegg til å jakte på pelsdyrene, utnyttet 

fangstfolkene alle av det polare terrengets ressurser: sel, egg og dun fra sjøfugl, 

rype og gås, samt rekved til brensel og bygningsmaterialer. 

Svalbardreinen er tykk og har korte ben. 

Den har ingen naturlige fiender på 

Svalbard, så den går rundt i 

Longyearbyen og er ikke redd. 
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GENERALPRØVE SACRET CONCERT LØRDAG

Huset har vært Longyearbyens kulturelle samlingspunkt siden 1951. her er 

kino og teatersal, kafeteria og restaurant. Under Huset ligger verdens 

nordligste vinkjeller med 25.000 flasker.
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Sacret Concert – konsert på Huset lørdag ettermiddag

Fra 1 times-foredraget før 

konserten - hvor en 

lokalhistoriker forteller om 

storbandjazz-historie og 

nevner bl.a. Wangsvig 

Storband!

Petter markerer takten -

igjen.

Vi fikk til Heaven – for l. 

gang og senket 

skuldrene…

Huset var 

opprinnelig 

kontorene til 

Store Norske og 

har vært 

Longyearbyens 

kulturhus, kino 

og trefflokale/ 

pub.
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HVALFANGST

I et goldt, øde og frosset 

landskap, men med yrende 

liv av fugler, marine 

pattedyr, isbjørn, polarrev 

og rein har menneskene 

søkt å utnytte spekk, dun, 

egg, kjøtt og pels. 

Grønlandshvalens spekk 

ga grunnlaget for de første 

hvalfangernes oljeeventyr. 

Hvalrossens støttenner og 

spekk var spesielt attraktivt 

for pomorene, mens 

norske jegere konsentrerte 

jakten på vinterpelsen til 

rev og isbjørn. I dag er det 

bare polarreven som må 

bøte med livet i fellene

Festgjengen – storbandet mest, selvsagt…

Etter Sacret Concert-konserten hadde koret stor fellesmiddag på Huset, med 

en fantastisk meny og skreddersydd vin til hver rett - mens storbandet ilte 

tilbake til hotellet – for de skulle holde konsert med de andre storbandene. 

Koret kom til hotellet etter hvert og da ble det dans.



38

Fotograf/reisebrevforfatter har også vært tilstede

Den eneste gruvearbeideren vi så…
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Gudstjeneste med konsert søndag rett før planlagt avreise

Selv i kirken fant vi en 

isbjørn. Søstra – med navnet 

Trude - ble sendt til 

klimakonferansen i Danmark 

med bamsemums som niste

Svalbards vanligste kulturminne er graver ute i terrenget , der fangsfolk i fjerne år fant 

sin ensomme død. Etter spanskesyken fikk Svalbard sin første ordnede gravplass i 

1919. To år senere ble den første kirke reist i Longyearbyen.
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Minner fra fortiden – gruvedrift og sykdom

Kibbene ved 

taubanen, 

Longyearbyens 

sentral. 

Sykehustrappa, 

som forteller oss 

noe om det 

primitive 

samfunnet som 

var. Her traff sola 

først.

Gammel 

fangshytte –

sannsynligvis satt 

opp av rekved
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Pga tåke var 

det lenge svært 

usikkert om vi 

kunne lette og 

mens vi ventet 

sang vi 

bursdags-

sangen for 

Johannes.

Avreise – lenge svært usikkert om vi kom avgårde
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Takk for denne gang
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Kilder:

Sysselmannens kulturminnefoldere

Svalbard fra To-Foto as, Harstad

På reise til Spitsbergen Christian Kempf

Lenker:

www.sysselmannen.no - trykksaker

www.svalbard.museum.no - historikk

russisk og norsk overvintringsfangst

http://www.sysselmannen.no/
http://www.svalbard.museum.no/

