
Havner og farvann

URØRT    
Et stykke

NORGE
Ikke alle rekker å seile til Norges vestligste øy, 
bestige vulkanen Beerenberg og besøke 
Shetland i løpet av tre uker. Men en venne-
gjeng fra Stavanger gjorde nettopp det.

PÅ TOPPEN: Klokka to om 
natten på toppen av 
Beerenberg en 
sommerdag i juli. (Foto: 
Henrik W. Nilsen).

TIL RORS: Førstereisgutt 
Jon Grantangen med stø 
kurs mot nord, 
omkranset av diesel-
kanner og blått av.

Tekst: Andreas B. Heide. Foto: Ekspedisjonens deltagere

Lite visste vi om Jan Mayen, 
da vi en ettermiddag i juli 

gikk om bord i seilbåten 
«Barba» i Stavanger, kastet 
loss, og satte kursen mot nord. 
Matros og partikkelfysiker 
Henrik Wold Nilsen hadde lagt 
en demper på havskrekken ved 
å analysere værdata tilbake til 
1963 og beregnet at det statis-
tisk sett var under fem prosent 
sannsynlighet for storm. 
Videre fortalte sjøkartet oss at 
det var omtrentlig to døgn for 
seil til Florø, deretter ytterligere 
fem døgn over åpent hav – før 
den 2300 meter høye vulkanen 
Beerenberg skulle komme til 
syne.Historiske data tilsa at vi 
ville ha motvind hele veien 
opp, og av denne grunn var 
båten lastet til randen med 
diesel i maursyrekanner – hele 
430 liter totalt. 

Dette var etter vår oppfat-
ning det beste man kunne 
gjøre med en seilbåt og tre 
ukers ferie til rådighet. 
Eventyret ventet. Dette gjaldt 
spesielt for Jon Grantangen, 
som tidligere har gått Norge på 
langs, men som aldri før har 
satt sine føtter i en seilbåt. 

For denne tapre sjelen startet 
eventyret da vi la ut på det åpne 
hav ved Haugesund. De første 
offergavene gikk over bord. 
Dette ble møtt med stor sympati 
fra spesielt kapteinen, som 
mang en gang tidligere hadde 
hengt over ripa. 

På havet
I Florø plukket vi opp Henrik, 
som utgjorde den siste brikken 
i et puslespill bestående av alt 
fra isøkser til dykkerutstyr og 
overlevelsesdrakter. Etter én 
måned med planlegging var vi 
omsider klare for havet. 
Værgudene må ha hatt noe 
dårlig samvittighet etter å 
ha jult opp «Barba» 
og deler av mann-
skapet i Nordsjøen 
på vei hjem fra 
England i påsken 
samme år. 

Vinden var til en 
forandring med oss, 
og vi gjorde 6–7 knop 
over flatt hav mot 
nord. Mye takket være 
vårt seileralibi Hanne 
Bowitz. Hun er til 
vanlig jurist, men på 
havet kom resultatet 
av konkurranseseiling 
fra barndommen av til 
syne gjennom lidenskapelig 
trimming av seil og rigg. 

Det er en særegen stemning 
der ute på havet. Det som til 
vanlig er forutsetning for trivsel 
og lykke, er det her en befrielse 
å være foruten. Uten kommuni-
kasjon med omverden og i en 
båt i bevegelse som begrenser 
aktivitetsnivået, har man tid til å 
nyte havhestens ferd over havet 
og verdens uendelighet. 

Med Chet Baker på stereoan-
legget og en bedre biffmiddag 

med rødvinssaus, smalt det 
brått og «Barba» dirret illevars-
lende. I kjølvannet fikk vi øye på 
tømmerstokk. Heldigvis var det 
av den litt mindre typen, så 
båten var like tett som før. 
«Barba» hadde siden sin tilbli-
velse i 2005 levde som char-
terbåt i Portsmouth i England. 

Utrustet med vindmølle og 
et arsenal av reservedeler var 
båten nå en formidabel platt-
form for eventyr. Kapteinen og 
aspirerende eventyrer Andreas 
B. Heide hadde tidligere ledet 
en seilekspedisjon til Grønland 
med søsterskipet «Memento 

Mori» og visste, basert på tidli-
gere erfaring, at båten med sine 
37 fot tålte det meste av vær. 

Land i sikte
Uværet uteble og dagene gikk. 
320 liter ferskvann skulle holde 
til mannskapet på fire for tre 
uker. Vi vasket opp, lagde mat 
og pusset tenner med saltvann 
med den største selvfølge. 
Vaktrutinen var behagelige to 
timer på og seks timer av og 
mye av tiden gikk med til å lese 
– av mangel på andre fritids-
tilbud. Ifølge favorittboken om 
bord, «Jan Mayen», skulle man 
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Alternativ ferieseilas til Jan Mayen
kunne se den 2300 meter høye 
vulkanen Beerenberg på over 
100 nautiske mil (200 km) på 
en godværsdag. 

Optimistisk begynte vi å 
speide etter land fire døgn ut på 
åpent hav. På det femte døgnet 
var det fortsatt ingen øy i sikte. 
Vi begynte å lure på om det 
gratis sjøkartprogrammet på 
mac’en og GPS-antennen fra 
Clas Ohlson spilte oss et puss.  

Omsider kunne kapteinen 
vekkes med det glade budskapet 
om at land var i sikte, snaue 
fem nautiske mil unna – i tett 
tåke. Etter å ha konstatert at det 

faktisk var land, var det bare å 
trekke seg ned igjen i lugaren. 
Han forbannet seg selv for ikke 
å ha hørt på velmenende råd 
om holde seg hjemme. 
Hjemme var det sommer og sol 
– her oppe i Arktis var det seks 
grader og disig. 

Velkomst
Forfjamselsen var stor da militær-
basen på Jan Mayen ble kalt opp 
av seilbåten «Barba». 
Overraskelsesbesøk fra havet er 
ikke hverdagskost her oppe. Noe 
av det fineste med Jan Mayen er 
at det ikke er noen havn her. 

Dette i kombinasjon med at neste 
øy, Island, er hele 500 km unna, 
gjør at det er få besøkende. 

Vi følte oss som en over 
middels staselig gjeng da vi 
padlet i land med gummibåten 
som noen sjelløse venner hadde 
døpt «Oppblåsbare Barba». Vi 
ble møtt av basesjefen og 
geleidet opp til stasjonen. 
Personellet på øya, 20 tapre 
sjeler totalt, er stasjonert på 
Norges vestligste punkt seks 
måneder av gangen. 
Forsyninger sendes inn 12 
ganger i året. Vi hadde med 
appelsiner og ferske aviser 

(etter Jan Mayen-standard), og 
vi ble tatt vel i mot. 

Det er en usedvanlig trivelig 
gjeng som opprettholder Norsk 
suverenitet her oppe i 
Nordishavet. Vi ble invitert på 
fest samme kveld, og vi var godt 
fornøyd med å ha noen andre å 
forholde oss til etter syv døgn i 
tett omfavnelse i båten. 
Muligens med en promille-
grense over tillatt mengde til 
havs, padlet vi gummibåten ut 
til «Barba» sent på natten. I 
henhold til verneplanen så kan 
fire illeluktende seilere utgjøre 
en fare for øya ved opphold på 
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over 24 timer. I tillegg er all 
camping «strengsten verboten», 
for å sitere basesjefen selv. 

Et annerledes stykke Norge
Neste dag våknet vi lettere 
fortumlet. Båten kastet på seg i 
vind og bølger. Sterk fralands-
vind gjorde det umulig å padle i 
land. Motivasjonen for å 
tilbringe dagen i båten var 
begrenset. Løsningen på 
problemet ble skjøte sammen 
det vi hadde av tau om bord, for 
så å svømme i land med fortøy-
ningstau. Deretter var det bare 
å dra den oppblåsbare inn til 
land og fornøyd kjenne fast 
grunn under føttene. 

Matros Henrik satt igjen i 
båten og smakte på livets urett-
ferdigheter etter å ha tapt i 
loddtrekning om hvem som 
skulle bli igjen og passe båten. 
«Barba» lå fortøyd i Båtvika på 
sørsiden av den fem mil lange 
øya. Værmelding som indikerte 
vind fra nord gjorde dette til 
eneste fornuftige alternativ. 

Heldigvis kom tåken gradvis 
til å lette på sløret, og åpenba-
ringene stod for tur. Dagene 
gikk med til å beundre en natur 
man ikke ante eksisterte i 

Norge eller andre plasser for 
øvrig. Jan Mayen er vulkansk og 
minner tidvis mest om en gold 
ørken. Den sørlige delen er av 
øya er dekket av en tett mose, 
som er det eneste som vil vokse 
og gro der. 

Fjellreven har man klart å 
utrydde til fordel for pelskledde 
fruer på fastlandet. Den siste 
isbjørnen som viste seg her i 
1963, ble skutt, og siden har 
man ikke sette snurten av dem. 

Ikke fordi ryktet spredde seg i 
isbjørnmiljøet, men fordi 
havisen har trukket seg tilbake i 
takt med stigende temperatur. 

Som ensom majestet 
mellom Grønland, Svalbard og 
Island funger Jan Mayen som 
en magnet for fugler. Det er 
over 130 registrerte fuglearter 
arter der som alle verdsetter 
tørr grunn. Favoritten ble umid-
delbart Storjoen. Man vet at 
man er for nær reiret når den 

går i stup – med kakk i hodet 
som mulig resultat. Storjoen, 
som best kan beskrives som en 
rovmåke, har og for uvane å 
spre om seg med middagsrester 
i form av døde fjærkre.  

Norges lengste oppoverbakke
Jan Mayen er ikke kjent for godt 
vær. Tåke fra nord gjør at øya i 
gjennomsnitt kun har seks klar-
værsdager i året. Vi følte oss 
temmelig heldige da vi en dag 

«Barba» for anker

LANDKJENNING: Det var et gledelig 

gjensyn med land etter fem døgn på havet.

ANGREP: Jon frykter 
for livet under et av 
mange storjo-
angrep. Henrik og 
Hanne er noe mer 
avslappet. 
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NEDOVER: 
Norges lengste 

sammenheng-
ende nedover-
bakke. Tåken 

trekker inn fra 
nord. «Barba» 
ligger ankret  
opp innerst i 

bukten på sør-
siden av øya.

PÅ EKSPEDISJON: 
Hanne, Andreas og 

Henrik på krater-
kanten av 

Beerenberg. Selve 
toppen er en liten 

sjarmøretappe unna.

våknet til sol og blå himmel. Mot 
nord kunne vi se Beerenberg, et 
av Norges meste sagnomsuste 
fjell. Det tok omtrentlig en dag å 
seile rundt øya. 

Det var et fantastisk skue. Av 
høydepunkter kan nevnes et 
300 meter høyt tversnitt av en 
vulkan, Norges lengste brefall 
og mengder av hval – samt gril-
ling av pølser. Andreas insis-
terte på at det var ferdigheter 
med fiskestangen som gjorde at 
seks torsk med en samlet vekt 
på 40 kg ble halt i land på 
under fem minutter med 
fisking. Fisken ble donert til de 
fastboende, som selv er land-
faste uten båt. 

I tillegg til forlystelse, hadde 
turen til hensikt å skaffe de 
seilende en oversikt over Norges 
lengste sammenhengende 
bakke; stigningen fra havet opp 
til toppen av 2277 meter høye 
Beerenberg. Neste morgen stod 
vi ved foten av bakken med 
kvikklunsj i lommen og fullt 
bre-utstyr i sekken. Henrik ledet 
toppstøtet og gikk i front med 
alpe-inspirert antrekk. 

Norges lengste sammen-
hengende oppoverbakke sviktet 
ikke. Det tok hele åtte timer 

med jevn marsj å nå partiet 
hvor det var tid for å knytte seg 
inn i taulag. Foran oss ventet 
bresprekker og ytterligere seks 
timers marsj, før vi fornøyd 
kunne konstatere at vi befant 
oss på toppen av vulkanen. 
Klokka var to på natten, og 
midnattssola kastet skygge av 
vulkanen milevis ut i havet. 

Det var et syn og en opplevelse 
ingen av oss kommer til å 
glemme. I minus fem grader 
og sval vind, omgitt av hav på 
alle kanter, konkluderte vi med 
at seilturen til Jan Mayen var 
en genistrek uten sidestykke. 
Med noe mer ydmykhet en hva 
man ville hatt på fastlandet, 
kravlet vi langs kraterkanten til 

det høyeste punktet. 
Bestigningen ble feiret med en 
appelsin og jubelrop. 

I nord kunne vi se havtåken 
nærme seg. Det var på tide å 
ta fatt på Norges lengste nedo-
verbakke. Hele turen ble gjen-
nomført på 22 timer, og 
gleden var stor av å gjenfor-
enes med «Barba» som hadde 

«Foran oss ventet 
bresprekker og ytterligere 
SEKS timers marsj, før vi 
fornøyd kunne konstatere 
at vi befant oss på toppen 
av vulkanen.»

EGGØYA: Slik ser 
Eggøya ut fra 
kraterkanten.

På kraterkanten
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«Fiskemiddagen er sikret, 
og vi er klare for fem nye 
døgn på havet»

PARAGLIDING: Et flyvende 
besetningsmedlem nyter 
utsikten i paraglider. 

ligget på havet – overlatt til 
seg selv for anker. 

Tilbaketur 
Øy-ferien ble avsluttet med 
paragliding og et siste dykk på 
sydspissen. Tre grader i vannet 
gjorde det til en kald fornøyelse. 
Under vann var kontrasten til 
land åpenbar. Norges vestligste 
punkt er dekket av frodig tare-
skog og torsken svømte fred-
fullt omkring. Vi skulle så 
gjerne tilbrakt mer tid på Jan 
Mayen, men etter en uke var 
det på tide å sette kursen mot 
sør igjen. 

Vi hadde lært oss fiske på 
Jan Mayen-vis; med kun en 
krok på snøret for ikke å fange 
for mye. Med nykokt torsk til 
middag så vi Beerenberg 
forsvinne i horisonten. 

Et halvt døgn senere var 
idyllen over. «Barba» surfet over 
bølgene i stiv kuling. 
Horisonten forsvant ut av syne 
mellom bølgetoppene og full 
konsentrasjon var påkrevd bak 
rattet. Med 3000 meter vann 
under kjølen  var bølgene 

heldigvis av den lange og snille 
typen. 

Etter ett døgn senket freden 
seg igjen, og noen døgn senere, 
i lett bris, ankom vi Lerwick 
havn på Shetland. Her spiste vi 
middag på Nordsjøens beste 
indiske restaurant, og fortalte 
Jan Mayen-skrøner i havnen til 

andre seilere. For Jon var 
forvandlingen fra landkrabbe til 
havseiler vel overstått, og en ny 
havseiler var født. 

En liten svipptur over 
Nordsjøen senere, og «Barba» 
lå atter ved kai i Stavanger. På 
tre uker hadde vi seilt 
omtrentlig 1700 nautiske mil 

(3200 km), besteget Beerenberg 
og bevitnet et ukjent og beva-
ringsverdig stykke Norge. 

En dag i juli om mange år 
fra nå, når noen seiler fra 
Stavanger med kurs for Jan 
Mayen, håper vi det er den 
samme urørte naturen de har i 
vente.

VULKAN: Eggøya var en 
av mange severdig-

heter fra Jan 
Mayen rundt-

seilasen.

LANDGANG: Jon og Hanne viser frem 
det siste innen landgangsantrekk
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Tips og etterpåklokskap

22 timers tur

Jan Mayen har ingen havn og man 
må være selvforsynt med både 
materiell, diesel og proviant. 
Planlegg deretter. Det er lite båttra-
fikk i området, lang responstid for 
hjelp og store deler av strekningen 
inklusive Jan Mayen er uten helikop-
terdekning. Båten bør være utrustet 
med tanke på at man kan utbedre 
alt av skader på motor,  skrog, rig og 
mannskap. Vi traff på en tømmer-
stokk på veien, og flere lurer der ute. 
Jan Mayen er naturreservat og 
særegne regler gjelder for øya. Disse 
er å finne på lovdata.no. 

Været 
Ettersom nærmeste nødhavn er 320 
nm i sør på Island, bør man være 
over middels interessert i å følge 
med på værmeldingene. Det er 7 
klarværsdager i året på Jan Mayen – 
og tåke er normen. Juli og spesielt 
august er de månedene med best 
egnet vær for et opphold. 
Dominerende vindretning er fra 
nordvest, noe som tilsier at et 
nordlig utseilingspunkt fra Norge 
er å fortrekke. Basert på værdata 
tilbake til 1963 er det liten sannsyn-
lighet for storm i juli. Vi opplevde 
relativt godt vær mens vi var der. 
Havet holder 3 grader og lufttempe-
raturen var på rundt 10 grader. 

Kommunikasjon
Vi brukte Iridium 9555 til å telefonere, 
men også til å laste ned gribfiler/
værdata. Vi hadde gode erfaringer 
med epost-programmet UUplus, 
som effektiviserer bruken av tele-
fonen til datanedlasting. Ved å sende 
en epost til Saildocs får man værfiler 
i retur. Disse værfilene ble lest av i 
kartprogrammet OpenCpn.

Ankomst 
Dominerende vindretning tilsier at et 
nordlig punkt i Norge er best egnet 
for å nå frem uten for mye motstand. 
Selv seilte vi fra Florø, og vi var over 
middels heldige med været. Jan 
Mayen egner seg kanskje best å 
besøke på vei hjem fra Svalbard eller 
alternativt som en avstikker fra 
Island. Ta med rikelig med diesel i 
tilfelle vinden blåser i feil retning. 

Ankring 
Man har kun lov til å gå i land i 
Baatvika på sørsiden og 
Kvallrossbukta på nordsiden. Begge 
plassene har godt ankerfeste med 
tung lavasand. Vi brukte to ankere i 
serie, og vi opplevde aldri problemer 
med ankerfeste. Neste gang ferden 
går til Jan Mayen, blir det definivt 
med et ankerseil i bagasjen. Dette 
gjør at båten jager mindre ved 
oppankring. Man bør ha en påhengs-
motor til lettbåten slik at man 
kommer seg i land/til båten i mye 
vind. Tørrdrakter er greie å ha ved 
ilandstigning, det samme er vann-
tette pakksekker til bagasje.

Kontakt med basen 
Man bør informere basesjefen om 
forventet ankomst. Vær obs på at 
særeegne visumregler gjelder for 
utenlandske statsborgere. Basen er 
bemannet av en beundringsverdig 
og trivelig gjeng på rundt 20 
personer. Hvis man utviser normal 
folkeskikk og turvett, kan man 
forvente å bli behandlet deretter. 

Bestigning av Beerenberg 
Fjellet er med på å gjøre Jan Mayen 
kjent i fjellsportmiljøet i Europa, og 
mange seiler opp hit med mål om å 
bestige toppen. Man bør være 

normalt turvant, spesielt med tanke 
på at turen må gjøres innen 24 
timer. Det er ikke avansert bredklat-
ring, men turen må gjøres med 
breutstyr og erfaring. Ved en even-
tuell ulykke er man mer eller mindre 
overlatt til seg selv. Boken «Norges 
fjelltopper over 2000 meter» av 
Morten og Julia Helgesen er å anbe-
fale for planleggingsfasen.  

Forsikring 
Normal forsikring fra Gjensidige 
dekket reisen, men påse at du har 
dette skriftlig før du setter seil. 
Alternativt så kan man vurdere 
Pantaenius. Den beste forsikringen er 
og forblir et godt forberedt mannskap 
med en vedlikeholdt og egnet båt. 

Avsluttend ord
Jan Mayen er et unikt sted, mye 
fordi beliggenheten har begrenset 
menneskelig aktivitet. Vis 
varsomhet ovenfor dyreliv og 
unngå for mye ferdsel i den sårbare 
vegetasjonen. Den som setter sine 
føtter på øya, har et uendelig 
vakkert eventyr i vente. 

Avstander 
Florø – Jan Mayen, ca. 630 nm. 
Tromsø – Jan Mayen ca. 550 nm. 
Island – Jan Mayen, ca. 330 nm. 

For mer info fra turen, se 
www.barbaadventures.no

NORGES LENGSTE OPPOVERBAKKE: 
Vi er klare for Norges lengste oppover-
bakke. Fra venstre Hanne Bowitz, 
Andreas B. Heide, Jon Grantangen og 
Henrik W. Nilsen.

MÅNELANDSKAP: Månelandskapet på Jan 
Mayen med Eggøya til høyre på bildet.

LANGT: Turen gikk fra 
Stavanger til Florø og 
derfra til Jan Mayen.  
Shetland ble besøkt 

på vei hjem.

| 57Seilas nr. 4 2013


