Turbok for Longyerbyen

T

LoFF

urboka med beskrivelse av 20 turer i Long yearbyen og omegn ble publisert
høsten 2019. Boka er også distribuert til alle husstandene i Long yearbyen.

D

et er hele 25 år siden vi for første gang hørte at
noen ville skrive en turbok for Longyearbyen,
men noen bok ble ikke realisert hverken da
eller siden - ikke før nå. I 2015 fikk Longyearbyen
feltbiologiske forening (LoFF), i samarbeid med
Svalbard Turn, midler av Svalbards miljøvernfond for
å lage en turbok. Veien til en ferdig bok er likevel blitt
annerledes og lengre enn vi hadde forutsett. Det endte
opp med en dugnad, hvor Bjørn Frantzen og Vidar
Bakken fikk rollene som redaktører med ansvar for å
samle inn tekster, bilder og annet materiale fra ulike
lokale bidragsytere. Boka bærer også preg av dette, men
vi ser det som positivt at så mange har deltatt fra flere
ulike fagmiljøer. Det har derfor blitt ei bok for - og
av - Longyearbyens innbyggere! Det er de fastboende
i Longyearbyen som er den primære målgruppen for
denne boka. Dersom tilreisende også finner glede og
nytte i turboka, er det bare fint. Å gå på tur i og rundt
Longyearbyen er allerede en populær aktivitet for mange.
Med en gjennomsnittlig botid på fire år, kan turboka
bidra til at de mange nye beboerne raskt får en oversikt
over de mange turmulighetene. Hensikten med boka er
å få folk til å bruke nærområdene til Longyearbyen til
turgåing i enda større grad. I boka legger vi vekt på å
formidle kunnskap om det du passerer når du er på tur.
Boka har vannfast papir for at den skal tåle å bli brukt
utendørs, og spiralryggen gjør det lett å bla mellom
sidene.
Det er mange skal takkes for at denne boka ble
en realitet. Bergmester Peter Johan Brugmans har
bidratt med bilder og tekster knyttet til bergverk
langs turveiene. Rolf Johansen representerer de mange
som har bidratt gratis med sine bilder, turbeskrivelser
og timevis med gjennomlesing. Rebekka Ween fra
Norsk Botanisk Forening har bidratt entusiastisk med
faktatekster og bilder av planter. Den ivrige turgåer Jan
Myhre har delt sine løypebeskrivelser, bilder og GPSspor. Silje Margrethe Hagen og Mona Ada Andersen
fra Aktiv i friluft (AiF) har sammen med Oddgeir
Sagerup (LoFF) gjort en stor jobb med å skaffe til veie
bilder og navn på personer som kunne bidra til boka.

Monica Sund kjenner Svalbards breer godt og har delt
sin kunnskap med oss. Per Kyrre Reimert har bidratt
med historisk informasjon. Sysselmannen har velvillig
bidratt med innledende tekster og bilder. Mange andre
har bidratt med turbeskrivelser, bilder og råd om hva
som burde være med. Noen av disse er Venke Ivarrud,
Terje Carlsen, Atle Brekken, Annlaug Kjelstad, EvaBritt Kornfeld, Malte Jochmann, Paul E. Aspholm,
Klaus Høiland, AECO, Store Norske, Berit Sagfossen
og Hanne Margrethe Ingebrigtsen. Knut Kraft har laget
symbolene i turbeskrivelsene. Line Nagell Ylvisåker har
lest korrektur på tekstene. Kartutsnitt for oversiktskart
og turbeskrivelsene er hentet fra TopoSvalbard
(Longyearbyen lokalstyre, Norsk Polarinstitutt, Store
Norske, Sysselmannen på Svalbard og Telenor).
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topografiske kart, flyfoto og satellittbilder.
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Byrunden
Burmaveien
Strandveien
Hotellneset
Bjørndalsveien
Varden
Platåberget
Longyearbreen
Sukkertoppen
Sarkofagen
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Blomsterdalshøgda
Lindholmhøgda
Endalen og Todalen
Monumentet
Nordenskiöldtoppen
Sneheim
Trollsteinen
Fuglefjella
Tenoren
Janssonhaugen
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