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1.        SAMMENDRAG 

«Bjørnøya Museum» ble opprettet tidlig på 1970-tallet av et av 

besetningsmedlemmene på stasjonen. Siden har gjenstander, tekster og 

fotografier vært tilgjengelige på loftet i «Gammelradioen». Etter hvert viste 

det seg at gjenstandene ikke hadde det særlig bra i dette miljøet, og at 

formidlingen kunne optimaliseres. Svalbard Museum har hatt som mål at alle 

museale gjenstander på øygruppa skal registreres og tilgjengeliggjøres i en 

felles database.  Det ble satt i gang et forprosjekt, der intensjonen var å sikre 

og katalogisere gjenstander på Bjørnøya, samt legge til rette for et videre 

hovedprosjekt hvor formidling er det sentrale. Denne prosjektrapporten er 

først og fremst ment som et arbeidsredskap i et videre hovedprosjekt. 

Svalbard Miljøvernfond har støttet prosjektet med 100.000,- kr. 

Prosjektet har kun konsentrert seg om gjenstandene og bygningen 

«Gammelradioen». 

 

Longyearbyen desember 2013 

Herdis Lien 
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3. FORPROSJEKTET 

3.1 Bakgrunn for prosjektet 

Svalbard Museum har siden 2003 hatt som intensjon å være pådriver for å 

samle alle gjenstandssamlinger på øygruppa i en felles database og gjøre de 

tilgjengelige for publikum. I 2004 møtte museet alle eierne av slike samlinger, 

Sysselmannen på Svalbard, Kings Bay A/S, StoreNorske A/S og Vervarslinga i 

Nord-Noreg. Det ble drøftet et samarbeid vedr. registrering av de ulike 

samlingene i en felles database, med det formål å gjøre materialet søkbart og 

tilgjengelig for allmennheten i framtida. Dette var en del av prosjektet 

«Utvikling og samarbeid på tvers av forvaltningsgrenser på Svalbard» som ble 

gjennomført i årene 2004-2006 og delvis finansiert ved tilskudd fra 

daværende ABM-utvikling. Det ble foretatt befaringer av samlingene på 

Bjørnøya, i Ny-Ålesund og Svea. En del løse gjenstander har blitt hentet hit fra 

Bjørnøya og er nå registrerte i systemet. Det samme gjelder gjenstander fra 

Hopen.  Det som gjensto var å få også de gjenstandene som var igjen på 

Bjørnøya registrerte i basen, samt diskutere det videre samarbeidet med 

hensyn til formidling av materialet. Dette er ting som har direkte tilknytning 

til Bjørnøyas historie/drift og som vi også ønsket å formidle til publikum 

gjennom utstilling på stedet, publisering på nett og informasjon via ulike 

andre kanaler. 

3.2 Formål 

Prosjektet på Bjørnøya skulle kartlegge hvilke behov, metoder og strategier 

som vil være mest hensiktsmessige i det videre arbeidet med å gjøre 

kunnskap om Bjørnøya og historien/kulturminnene tilgjengelig for publikum. 

Prosjektet er ment å lede videre til en større satsing der museet i samarbeid 

med eier av samlingen, Vervarslinga i Nord-Norge, gjør gjenstandene og 

historien tilgjengelig for beboere og besøkende på øya gjennom en utstilling 

der nede og for alle andre gjennom en presentasjon på nett og i museet i 



BJØRNØYA MUSEUM 
 

4 
 

Longyearbyen gjennom å innhente data og kunnskap fra alle deler av 

aktiviteten på øya, og sette dette i en sammenheng som senere brukes som 

grunnlag for arbeidet med formidlingsdelen.  Formidlingen vil med dette 

være solid faglig fundamentert.  Registrering og katalogisering av 

gjenstandene er prioritert både for å sikre tilgjengeligheten, få oversikt, samt 

for å sørge for bevaring av sårbart materiale. Det var også et mål å skaffe 

oversikt over lokaliteter, tilstand, hvilke justeringer/oppgraderinger som 

måtte gjøres for å kunne presentere materialet i en utstilling på stedet. 

3.3 Status ved oppstart 

I den gamle stasjonen(«Gammelradioen»)fantes det en samling gjenstander, 

de aller fleste lokaliserte på loftet. En del av gjenstandene var utstilte 

sammen med tekster og fotografier i det ytterste rommet – Bjørnøya 

Museum.  Det innerste rommet var lager for resten av materialet. Samlingen 

besto av både historiske løsfunn og gjenstander tilknyttet den 

meteorologiske virksomheten på øya. I første etasje på stasjonen var det 

fortsatt noe teknisk utstyr og litt fast inventar. På ett av soverommene var det 

en vegg med 180 QSL-kort (spesielt kort radioamatører sender til hverandre 

som bekreftelse på kontakt). Kortene hadde begynt å løsne fra veggen og var 

i dårlig stand. 

 

Bygningen sto uoppvarmet. Klimaet inne var noe rått, og 

oppbevaringsforholdene for gjenstander i den gamle stasjonen var ikke gode. 

Det var tydelige tegn på nedbrytning av materialet. Dette gjaldt også tekster 

og materiale i utstillingen. Noen av rommene i bygningen var brukt til lager 

for diverse «skrot» og dermed vanskelig å få oversikt over. 
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De fleste veggene hadde flere lag med maling som skallet av. Golv var dekket 

med linoleumsbelegg, nyere belegg av vinyltype i stua og i hyblene. Vinduer 

og ytterkledning var utbedret/skiftet ganske nylig. 

 

 

3.4 Hva har skjedd i forprosjektet? 

Oppstart 

På bakgrunn av de dårlige oppbevaringsforholdene og for å registrere og 

dokumentere ble det etter avtale mellom Sander Solnes ved Sysselmannen 

og Jon Kolsum hos Vervarslinga for Nord-Norge hentet en del sårbare 

gjenstander til magasinet i Longyearbyen i 2008. 

 I mai 2011 hadde konservator Sander Solnes, konservator/formidlingsleder 

Herdis Lien og driftsansvarlig for de meteorologiske stasjonene i Arktis Jon 

Kolsum et møte om videre planer. Det ble besluttet å starte et forprosjekt, 

som skulle kartlegge gjenstander og lokaliteter, sikre og registrere materialet 

samt komme med føringer for formidlingen via en ny utstilling på Bjørnøya.  

Det ble søkt Svalbards Miljøvernfond om støtte til prosjektet. Fondet innvilget 

en støtte på 100.000,- kr som skulle brukes til å frikjøpe prosjektleder Herdis 

Lien for å utarbeide forprosjektet. I tillegg stilte Svalbard Museum med 

20.000,- kr til utstyr/materialer og Vervarslinga for Nord-Norge med 

transport/reiseutgifter og innkvartering på øya.  
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Befaringer og arbeid med gjenstander 

Vår første befaring til “Gammelradioen” ble foretatt 31.05 – 02.06.2011. 

Deltakerne var Katja Eklund, registrator på Svalbard Museum, Sander Solnes, 

konservator hos Sysselmannen på Svalbard og Herdis Lien, konservator og 

formidlingsansvarlig på Svalbard Museum. Det ble pakket og tatt med ca. 110 

gjenstander, hovedsakelig av metall og papir. 164 gjenstander, i hovedsak 

tilknyttet den meteorologiske aktiviteten, ble registrerte, merket og lagret på 

stedet. 

I første etasje ble det tatt mål og fotografert. 

I løpet av 2011 ble alle gjenstandene registrerte i Primus og magasinert i 

Svalbard Kulturhistoriske magasin. De ble også publisert digitalt. Tekster og 

fotografier ble skannet og skrevet av. 

 

28. mai 2012 dro Katja Eklund og Herdis Lien for å fullføre 

registreringsarbeidet, pakke med gjenværende sårbare gjenstander samt ta 

fargeprøver og vurdere tilstand og utbedringsbehov i stasjonsbygningen. På 

grunn av dårlige værforhold kom vi denne gangen ikke i land på øya. 

Prosjektet måtte dermed utsettes et år(Vi har vært avhengige av å få skyss 

med Sysselmannens Bjørnøyatokt hver vår). 

 

Sander Solnes(som nå er tilknyttet Svalbard Museum) og Herdis Lien var 

tilbake på Bjørnøya 24.6 – 28.6 2013.  

Det ble tatt med 2 sårbare gjenstander, resten ble registrert og lagret på 

stedet.  Det ble foretatt fargeanalyser og vurderinger av bygningen og 

framtidig bruk av denne. Siden sist var de fleste rommene ryddet, så det ble 

tatt nye bilder og målinger. 

 

Formidling og dokumentasjon 

Alle gjenstandene som er registrerte, både på Bjørnøya og i Longyearbyen, er 

gjort tilgjengelige på Digitalt Museum. 
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 I 2011 viste vi en liten utstilling om Bjørnøyblakka, den kjøttetende hesten på 

Bjørnøya. Den inneholdt deler av seletøy samt fotografier og tekst. Med 

tanke på utstillingsprosjektet på Bjørnøya har vi aktivt samlet/innhentet 

fotografier fra 50-60-årene fra Bjørnøya og digitalisert og publisert disse. Den 

største samlingen er etter Astor Erntsen og inneholder flere hundre bilder fra 

hans overvintringer. En del interiørfotos herfra vil brukes som 

inspirasjon/veiledning ved valg av farger, interiør mv. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 



BJØRNØYA MUSEUM 
 

8 
 

 

 

4. HISTORIEN 

 

Kartplakat fra den gamle utstillingen 

 

4.1 Bjørnøya 

Bjørnøya er den sørligste øya i Svalbard-arkipelet. Øya ligger på 74 gr nord, 

240 nautiske mil fra fastlandet. Den på det lengste 20 km lang og 15,5 km 

bred, og dekker et areal på 178 km2.  Det finnes over 500 små innsjøer på 

øya. Landskapet er flatt og lavt i nord, mer kupert og med fjell i sør. Det 

høyeste fjellet er Mt. Misery som rager 536 moh. Klimaet er forholdsvis mildt. 

Breer finnes ikke, men snøfonner kan bli liggende sommeren over. Øya er 
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omgitt av fiskerike, grunne havområder. Disse gir næringsgrunnlag for store 

bestander av sjøfugl som finner gunstige hekkeplasser i de steile klippene 

spesielt på sørkysten. 

Den hollandske sjøfareren Willem Barentsz oppdaget Bjørnøya i 1596, da 

hans ekspedisjon passerte den i sitt forsøk på å nå Nordøstpassasjen. Navnet 

fikk øya etter en isbjørn som de lyktes å ta livet av. 

Det har blitt drevet fangst på hvalross og hval på Bjørnøya helt siden 

Barentsz’ tid. En del russisk fangstvirksomhet med faste landstasjoner fant 

sted på 1700-tallet, mens norsk fangst tok til rundt 1800.  

Engelskmenn kom første gang til øya i 1603, og allerede året etter var de i 

gang med de første fangstforsøkene. Fra 1603 og frem til 1612 ble Bjørnøya 

besøkt av 11 fangstekspedisjoner og ca. 3000 hvalrosser ble slaktet. De eldste 

kulturminnene på øya er skjelettrester på slakteplasser for hvalross. 

Bestanden ble slaktet ned, og virksomheten opphørte etter få år. 

Russiske pomorer kom til Bjørnøya og drev fangst sist på 1700-tallet. 

Fangsten var rettet mot hvalross, isbjørn, sel, rev og fugl. De sanket også egg 

og dun. Pomorene har etterlatt seg tufter, graver og rester av russekors. 

I 1818 og de påfølgende årene ble hvalrossbestanden igjen slaktet ned. Bare i 

1818 ble hele 900 dyr avlivet på strendene av engelskmennene. Ryktet om 

hvalross nådde Norge, og i 1822-23 overvintret en ekspedisjon fra 

Hammerfest her. En laftet bygning, Hammerfesthytta, ble satt opp i 

Herwighamna. Den ble påbygd i 1865-66 av Sivert Tobiesen. Dette huset er 

den eneste bygningen som fremdeles er bevart, og regnes som det eldste 

huset på Svalbard. Den representerer den første fasen i norsk fangst da 

ekspedisjonene var store og hvalross var det mest interessante byttet. 

Overvintringsfangsten tok slutt kort tid etter. 
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En landstasjon for hvalfangst ble i 1905-1908 bygd i Kvalrossbukta sør på øya. 

Eldre fotografier viser at det en gang stod flere store bygninger her. Det er 

synlige tufter og etterlatenskaper igjen på stedet.  

Tyskeren Theodor Lerner, på folkemunne kalt «Tåkefyrsten», startet i 1898 

forsøk med utvinning av kull i nærheten av Kvalrossbukta. Det ble med 

forsøket. Det samme gjaldt et forsøk på drift på blyglans i Gruben og 

Blyhatten nord for Sørhamna i regi av Bjørnøen AS. I perioden 1916-25 ble 

det drevet ut kull på Bjørnøya. Gruveanlegget fikk navnet Tunheim, og det ble 

opprettet utskipningssted for kullet i Austervåg. Mellom Tunheim og 

Austervåg ble det bygget en 1200 meter lang jernbane beregnet for 

kulltransport. A/S Bjørnøen, som eide kullfeltet, eksporterte 116 094 tonn 

mellom 1916 og 1925 da gruvedriften ble lagt ned.  Anlegget bestod av 25 

hus og på det meste overvintret 182 personer. En radiostasjon ble opprettet i 

1919, og i 1923 ble det bygd en meteorologisk stasjon på stedet. Tunheim ble 

imidlertid evakuert og ødelagt av de allierte under 2. verdenskrig. 
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Den eneste bygningen som er holdt ved like er sprengstofflageret som ligger 

et stykke unna resten av bebyggelsen.  Det brukes i dag som velferdshytte av 

stasjonsbesetningen. 

 

 

4.2 Vervarslinga  

Den første meteorologiske stasjonen på Bjørnøya ble opprettet i oktober 

1918, av Det geofysiske institutt i Tromsø. Ett år senere opprettet 

kullselskapet Bjørnøen A/S radiostasjonen på øya. Etter at kulldriften tok 

slutt, vedtok Stortinget at Det norske meteorologiske institutt skulle ha 

ansvaret for administrasjonen og drift av radiostasjonen, fra 1. juli 1932.  

Stasjonen, med navnet “Bjørnøya Radio”, ble ødelagt av de allierte under 

evakueringen sommeren 1941. I løpet av krigsårene opprettet tyskerne flere 

automatiske stasjoner på øya, og i 1944 anla de en bemannet stasjon, 

«Taaget», i Kvalrossbukta. 

Etter krigen ble det oppført en ny norsk stasjon i  Herwighamna, ca. 7,5 

kilometer nordvest forTunheim. Driften her kom i gang i 1947. 
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Arbeidet på Bjørnøya meteorologiske stasjon består i hovedsak av 

telekommunikasjon (Bjørnøya meteo) og meteorologiske observasjoner. I 

tillegg betjener besetningen en del forskningsinstallasjoner for norske og 

utenlandske forskningsinstitusjoner. En ny stasjonsbygning ble tatt i bruk i 

1968.  

Stasjonen bemannes i dag av ni personer. Besetningen skiftes ut to ganger i  

året. 

 

4.3 Museet 

Dag Hagenæs Kjelldahl startet arbeidet med å etablere et Bjørnøya Museum i 

2. etasje på Gammelradioen sesongen 1971-72. Opprinnelig var loftsetasjen 

proviantlager for stuerten på Bjørnøya. De fleste gjenstandene på Bjørnøya 

Museum ble samlet inn og registrert av Dag Hagenæs Kjelldahl i løpet av hans 

to opphold på Bjørnøya i 1971-72 og 1972-73. Etter hans overvintringer 

fortsatte andre med innsamling og noen gjenstander ble ført i Kjelldahls 

katalog.  I tillegg ble det i løpet av årene tatt vare på mange meteorologiske 

gjenstander fra stasjonen. Begge grupper av gjenstander gjenspeiler en viktig 

del av Bjørnøya sin historie. 

Utstillingen har bestått av kulturhistoriske gjenstander fra ulike historiske 

perioder samt noe naturhistorisk og geologisk materiale. Objektene har vært 

plasserte i hyller og på golv og utstilte sammen med hjemmelagede plansjer 

med tekster og fotografier. Utstyret brukt i meteorologisk sammenheng har 

vært lagret i det innerste rommet. Noen esker med arkivalia(papirmateriale) 

har også stått på loftet. 

http://no.wikipedia.org/wiki/1968
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5. EIERFORHOLD OG ANSVAR 

5.1 Bruksrett, eierforhold, vernestatus og forvaltningsansvar 

Stasjonsbygningene tilhører Vervarslinga i Nord-Norge, mens 

Hammerfesthytta/Tobiesenhuset tilhører staten via 

Riksantikvaren/Sysselmannen. Noe verre er det å vurdere eiendomsforholdet 

til de løse gjenstandene. Svalbardmiljøloven slår fast at alle kulturminner fra 

før 1946 er automatisk fredet, og i utgangspunktet tilhører staten. Det er 

likevel en praksis at gjenstander som er samlet inn før loven trådte i kraft, 

tilhører finneren/den som har gjenstanden i sin besittelse. Dette er tilfellet 

for størstedelen av gjenstandene ved Bjørnøya Museum. Vi har derfor gått ut 

fra at de er Vervarslinga sin eiendom. Flytting av gjenstander til magasin i 

Longyearbyen er gjort etter avtale med Vervarslinga for Nord-Norge, men 

ansvaret for forsvarlig oppbevaring bør ligge hos Svalbard Museum.   

 

6. STATUS I DAG 

6.1 Bevaring og tiltak 

Allerede i 1997 ble det i forbindelse med kulturminneregistrering på Bjørnøya 

bemerket at museet burde oppjusteres og at gjenstandene burde få bedre 

forhold. Det ble også uttrykt skepsis til at en del av det historiske materialet i 

sin tid ble tatt med fra Bjørnøya og fremdeles befinner seg privat eie.  I 2006 

besøkte Sander Solnes (den gang konservator hos Sysselmannen) stasjonen 

og rapporterte at mange av de innsamlede gjenstandene var i dårlig stand. 

Salt på gjenstandene og høy luftfuktighet gjorde at mange gjenstander, særlig 

metaller, var utsatt for aktiv korrosjon. Med tanke på at dette er viktige 

kulturhistoriske gjenstander ble det igangsatt et samarbeid mellom 

Sysselmannen, Svalbard Museum og Vervarslinga for Nord-Norge. 

Hovedformålet var å sikre gjenstandene og opplysningene slik at de kunne 

bevares for framtiden og å bruke et utvalg i en mer aktiv formidlingssituasjon 

på Bjørnøya. Tanken fra 1997 om å bruke den gamle stasjonsbygningen som 

et «historisk hus» videreførtes. 
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Som en konsekvens av dette og det videre arbeidet med forprosjektet er til 

sammen ca. 500 gjenstander flyttet til Svalbard Kulturhistoriske magasin i 

Longyearbyen og oppbevares der. Noen av dem vil etter 

konservering/tilstandsvurdering kunne tas tilbake til bruk i utstilling. 

6.2 Gjenstandene 

Gjenstandene er hovedsakelig av metall, tre og papir. Også noe tekstil/lær.  

Det dreier seg både om automatisk fredete gjenstander(fra før 1946), 

kulturhistoriske gjenstander fra tiden etter krigen samt maskiner, sendere, 

radioer og annet utstyr brukt av Vervarslinga på stasjonen.  

Fra hvalfangsttida: Sko, krittpiper, hodeskalle/skjelettdeler(gravfunn), 
tregjenstander 

Fra pomorene: Div. husgeråd(keramikk), fangstutstyr, nagler, tregjenstander 

Norsk fangst: Feller, våpen,  

Kulldrift: gruveutstyr, husgeråd, hesteutstyr 

Krigen: flydeler,  

Stasjonen: Husgeråd, feltutstyr, apparater,  instrumenter og utstyr brukt i 
meteorologisk tjeneste. 

Naturhistorisk materiale: skjelettdeler av dyr og mennesker, mineraler 

 

6.3 Registrering og katalogisering 

Gjenstandene som Kjelldahl samlet inn på øya fikk en nummerering fra 1001 

på en tilknyttet merkelapp. I en katalog førte han opp tilleggsopplysninger om 

f. eks. funnsted, finner, gjenstandsbetegnelse og hva den bruktes til. 

I 1998 gjennomførte Per Kyrre Reymert fra Tromsø Museum og Jon Kolsum 

fra Vervarslinga for Nord-Norge en katalogisering av alle løse kulturminner og 

yngre gjenstander i det gamle stasjonsbygget. Gjenstandene fikk betegnelsen 

BS for Bjørnøya, Svalbard og en fortløpende nummerrekkefølge fra 001 på en 

tilknyttet merkelapp. Reymert og Kolsum tok mål, beskrev gjenstandene, 

farger, materialer og tilstand, la til betegnelser og tilførte andre opplysninger. 

Referansen til Kjelldahls katalog ble ivaretatt under andre opplysninger og de 

tidligere merkelappene ikke fjernet. I tillegg ble det ført en BSX-
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nummerkatalog med gjenstander som Reymert og Kolsum vurderte å ikke 

være fra før 1945. I Svalbard Museum foreligger kopi av Kjelldahls katalog 

samt utskrift av den digitale katalogen fra 1998. 

 

I 2008 ble de mest sårbare gjenstander fraktet fra Bjørnøya til Magasinet i 

Forskningsparken i Longyearbyen. Alle 390 gjenstandsdeler ble i løpet av 

vinteren 2010/11 dokumentert og opplysningene lagt inn i Primus på 175 

gjenstandskort. Gjenstandskortene gir opplysning om alle tidligere 

referanser, nummerering og opplysningene. Alle gamle nummereringslapper 

ble fjernet og det ble tatt et nytt bilde. Alle gjenstander fikk en fortløpende 

nummerering tilknyttet Svalbards kulturhistoriske samling SVB. Nummerering 

ble påført fysisk og med merkelapp. Årsaken til endring av signatur 

(bokstaver i museumsnummeret) er at de i dag skal være godkjent og 

registrert hos Norges Museumsforbund og at det dermed er enkelt å 

lokalisere gjenstander med slik signatur.  Av samme grunn ble gjenstandene 

som er igjen på Bjørnøya gitt signaturen SVV(Svalbard-Vervarslinga).  

I 2011 ble ytterligere 110 sårbare gjenstander flyttet til magasinet i 

Longyearbyen, og i 2013 tok vi med 2. 

Alle er dokumenterte i Longyearbyen og ligger i gjenstandsdatabasen Primus. 

Gjenstandene som er tilknyttet den meteorologiske virksomheten ble 

dokumentert med bilde og mål på stedet. Alle gjenstander fikk en 

fortløpende nummerrekkefølge fra SVV 0001 på en tilknyttet merkelapp. På 

en liste ble det lagt inn alle referanser mellom SVV nummerering og tidligere 

nummereringer fra Kjelldahls katalog og Reymert-Kolsum katalogen. Tidligere 

merkelapper ble ikke fjernet. Alle 164 gjenstandsnummer er registrert i  

Primus i løpet av høsten 2011, også de 180 QSL-kortene. 714 av gjenstandene 

kan i dag sees på Digitalt Museum: 

http://www.digitaltmuseum.no/search?owner_filter=SVB&search_type=con

tinue&query=Bj%C3%B8rn%C3%B8ya&js=1 

Det er laget en utskrift av katalogen over alle registrerte gjenstander som er 

sendt til stasjonen. 

6.4 Bygningen 

http://www.digitaltmuseum.no/search?owner_filter=SVB&search_type=continue&query=Bj%C3%B8rn%C3%B8ya&js=1
http://www.digitaltmuseum.no/search?owner_filter=SVB&search_type=continue&query=Bj%C3%B8rn%C3%B8ya&js=1
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Bygningen «Gammelradioen» ble bygd i 1948. Den betraktes derfor ikke som 

et fredet kulturminne. Bygningen har 1 ½ etasje og inneholder i 1. etasje 

gang, innergang, vaskerom, radiorom, met-rom, stue, kjøkken, WC, 4 

lagerrom samt 4 tidligere hybler/soverom, der skilleveggen mellom de to 

med inngang fra kjøkkenet er revet slik at det i dag framstår som ett rom. 

Oppe er det loft med to rom og et åpent areal ved trappen. Loftet er benyttet 

til museum og lager for gjenstander. 

I 1995 ble det foretatt en befaring med påfølgende rapport i 1996. 

Intensjonen med dette arbeidet var å bevare den gamle bebyggelsen og de 

museale gjenstandene. I rapporten legges det fram flere forslag til 

utbedringer av Gammelradioen.  Bla. foreslås det å fjerne eternittkledning, 

skrape, male, reparere vinduer, gulv og dører. Det ble videre foreslått å sette i 

stand radiorommet og met-rommet med gammelt utstyr, samt innrede med 

50-tallsmøbler og innbo og sette opp ny delevegg mellom de to hyblene. 

Mye av det utedørs arbeidet er gjort. Kledning er fjernet, bygningen er malt, 

det er skiftet vinduer. Innvendig er det ikke gjort noen endringer. Klimaet på 

Bjørnøya er forholdsvis mildt og fuktig, spesielt sommerstid. Bygningen og 

rommene bærer preg av påvirkning av fuktighet. Noen materialer har slått 

seg, det er råteskader i et par av rommene(spesielt i de sammenslåtte 

soverommene, der nedre del av vindusveggen samt noe av golvet er råttent), 

og det er lukt av muggsopp samt jordslag enkelte steder. I det ene 

lagerrommet er det en sterk lukt av parafin. Veggene er malt i flere 

omganger. Malingen flasser av i betydelig grad i de fleste rommene. Golvene 

er belagt med linoleum(radiorom, kjøkken, gang inne) og nyere 

vinylbelegg(stue, hybler). Belegget er skadet /slitt noen steder. Golvet i 

yttergangen er noe ustabilt, spesielt ved/på kjellerlemmen. Det er muligens 

råte under her. 

 

7. NYTT BJØRNØYA MUSEUM 

7.1 Nytt liv til gammel utstilling 
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 Utstillingen som i sin tid ble satt opp av Kjelldahl er på grunn av registringen 

og flyttingen av gjenstander ikke lenger aktiv. Det er derfor behov for å bygge 

opp en ny. Stasjonsbesetningen er stolte av museet, og var ikke glade for at 

utstillingen ble tatt ned. Ved å lage en ny, mer moderne og tilgjengelig 

utstilling som på samme måte eller bedre formidler Bjørnøyas historie, vil 

museet igjen bli en del av tilbudet besetningen har både til eget bruk og til 

gjester. I det følgende blir det derfor presentert forslag til organisering, 

utbedringer, lokalisering, utforming, formidlingsstrategier og mulig 

finansiering av oppbyggingen av et nytt Bjørnøya Museum. 

 

 

7.2 Museet som samfunnsressurs 

Bjørnøya meteorologiske stasjon besøkes årlig av ca 2000 personer. En del av 

disse er turister, mens Kystvakta sine mannskaper, vedlikeholdspersonell, 

sysselmannen mfl. står for resten. En må gå ut fra at en stor del av disse vil 

være interesserte i å fordype seg litt i historien til øya. En utstilling som 

formidler historien gjennom gjenstander og tekster plassert i et historisk 

miljø vil være et godt tilbud til disse. Besetningen på 9 personer skiftes 2 

ganger i året. Også for de som til en hver tid er nye blant disse, vil utstillingen 

kunne være en kunnskapsbase og inspirasjon. 

7.3 Muligheter og utbedringer 

Tanken om å innrede Gammelradioen til et «historisk hus» har vært framme 

flere ganger. I de tidligere forslagene har det vært tenkt at 

museet/utstillingen skulle fortsette å være på loftet. I rapporten fra 1996 

foreslås det at størstedelen av de museale gjenstandene kan plasseres i 

maskinhuset, det menes trolig da de gjenstandene som ikke var direkte 

utstilte.  

Etter våre befaringer og vurderinger av bygning, tilgjengelighet, sikkerhet for 

gjenstander og praktisk bruk, foreslåes det at rommet som har oppstått etter 

at deleveggen mellom to av hyblene ble fjernet(inngang fra kjøkkenet), 
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brukes som utstillingsrom. De øvrige rommene pusses opp og innredes så  

langt det lar seg gjøre  i henhold til interiørbildene fra Astor Ernstsens 

overvintringer i 1957-58 og 1961-62. 

Utbedringer 

Bygningen og rommene bærer preg av påvirkning av fuktighet. Dette virker å 

ha eskalert de siste årene. Noen materialer har slått seg, det er råteskader i 

et par av rommene, og det er lukt av muggsopp samt jordslag flere steder. 

Noen flater er dekket av synlig soppvekst.  Ved oppussingen må det tas noen 

byggtekniske vurderinger i forhold til hva som må gjøres for å bevare bygget, 

og hva som er nødvendig for å kunne fortsette å ha gjenstander oppbevart 

der. Følgende er forslag til hva som bør gjøres: 

 

Generelt: Mugg lokaliseres og tiltak må igangsettes. Dette kan være nøye 

utvasking samt å ha på litt varme i bygget. Disse tiltakene bør gjøres raskt. 

Når tiltak mot mugg/fuktighet er utført og bygget er tørket opp, kan videre 

restaurering starte. 

Kjøkken: Vegger og tak skrapes og males.  Reparere og rense linoleum på 

gulvet så godt det lar seg gjøre. Bone. Reparere og sette på plass 

kjøkkenbenk, evt  lage kopier med utgangspunkt i  Ernstsenbildene.  Montere 

opp utslagsvask som nå står i vaskerommet. Pusse og sverte komfyren. 

Innrede med utgangspunkt i bildene. 

 

Stue: Maling av tak, vegger, dører og vinduer. Møblering med tidsriktige 

møbler, innredning som på bildene fra Astor Ernstsen. Fjerne lysrørarmatur i 

taket, erstatte med lampe som i radiorommet. 
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Hybler: Skraping, maling tak, vegger dører, vindu. Evt. henge opp plansje med 

QSL-kort? 

     

 

Radiorom: Skraping, maling vegger og tak, dører og vindu. Rensing av 

golvbelegg(linoleum) så godt det lar seg gjøre, boning. Evt. reparere skader i 

golvbelegget. Reparere og skrape bort malingflekker på  rød linoleum på 

bordplate. Pusse og sverte ovnen.  Sette opp diverse radioutstyr etter 

konferanse med kyndig person. 

 

«Museumsrom»: Det er ganske alvorlige råteskader i det nåværende golvet, 

må repareres/skiftes ut.  Male vegger og tak. Legge nytt plategolv. 
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Gang inne: Stå som den er, evt  reparere litt råteskade på golvet. Fjerne/vaske 

bort div merking og skrift av nyere dato.  

 

Yttergang: Vegger og tak står som de er bortsett fra vasking og muggfjerning. 

Golvet rengjøres og bones, kjellerlemmen er ustabil og må 

repareres/forsterkes(Hva er det under denne?) 

 

Andre rom nede: Står som de er, fjerning av mugg, vask. Det bør utredes hvor 

den sterke parafinlukta i lagerrom kommer fra og om den kan elimineres. 

2. etasje:  Står som den er og benyttes videre som magasin for gjenstander. 

Både tak, vegger, golv og gjenstander bør rengjøres, renses for mugg. 

Farger 

Radiorom:  

Vegg 10.10.G80Y 

         Dør/karm: 30.30.B70G 

          

  Stue: 

Vegg 10.20.Y10R 

Dør mot hybler: 20.30.Y30R, motivene i dørspeil mot hybel H bevares, evt 

pusse og male rammen. 

Dør mot kjøkken: Her er det malt et motiv i dørspeilet. Dette bevares, evt 

pusses og males rammen rundt i veggfargen. 
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Hybel H:  

Vegg 10.20.B10G 

Dør: Som vegg 

        Sengegavl som vegg, skuffer 3030B70G 

 

     Hybel V:  

     Vegg 10.10.G80Y 

       Dør: Som veggen 

 

Kjøkken: hvitt(antikkhvitt) Dører mot museumsrom: Motivene i dørspeil    

bevares, rammene males i  veggfarge eller står som de er. 

      

 

      Museumsrom: Ensfarget hvitt. 

     Alle tak hvite eller som veggfarge(stue, radiorom, kjøkken) Hvitt på hyblene. 

 

7.4 Hva skal formidles og hvordan? 
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Det er tre hovedtema som besøkende på Bjørnøya bør få med seg fra et 

Bjørnøya Museum: Øyas geologi og natur, kulturhistorien(oppdagelse, fangst, 

gruve) og historien om den meteorologiske stasjonen(start, krigen, 

nybygging, jobb og dagligliv). 

Selve bygningen med innredning og apparater vil være en inngangsport til det 

siste temaet. Natur- og kulturhistorien kan samles i «museumsrommet» og 

formidles ved hjelp av tekster, foto og ikke minst gjenstander. Tekstene må 

være kortfattede og lettleselige, og på norsk og engelsk. Historien bør 

framstilles kronologisk, og det bør være mulighet til å fordype seg. Det kan 

for eksempel skaffes en del litteratur om Bjørnøya som står lett tilgjengelig, 

gjerne i bokhylle i stua. Bilder fra liv og levnet på øya og stasjonen i nær 

fortid(Ernstsen-bildene mfl) kan gå i loop på en skjerm/digitalramme, evt kan 

ulike situasjoner/tema vises på hver sine skjermer.  

Et faktaark eller brosjyre på norsk og engelsk bør være tilgjengelig. Den 

forteller om utstillingen, om huset, om historien og om hvor mer kunnskap 

kan finnes. Ved hjelp av denne og gode tekster/foto i selve utstillingen, vil 

den være i stor grad selvforklarende. Men å gå på egenhånd er likevel det 

nest beste. Å få historien fortalt av en «lokal» er noe mange setter pris på. 

En «omviserguide», et dokument som går litt nærmere inn i historien, til bruk 

for besetningen på øya som guide for omvisning, vil derfor være nyttig.  En av 

de ansatte bør til en hver tid ha ansvaret for å sette seg inn i historien og 

utstillingen slik at det kan vises rundt og svares på spørsmål.  

7.5 Utstilling 

Rommet har to dører. Det foreslås å blende den ene(fra innsiden) for å få 

bedre plass. Vinduet blendes med lystett materiale for å kunne kontrollere 

lysmengde som kommer inn(spesielt i forhold til bevaring av gjenstander). 

Det settes opp spotter i taket som kan justeres og rettes i ulike retninger. 

Langs veggene settes opp glassmontre delt inn i seksjoner for hver periode. 

Dette kan lages lokalt og herdet glass settes i, eller det kan bestilles moduler 

etter mål. Se for eksempel denne: 



BJØRNØYA MUSEUM 
 

23 
 

http://www.butikkartikler.no/glassmonter/glassmonter/telemark-museum-

eidsborg-1.html 

Glasskap er nødvendig for tilfredsstillende beskyttelse av sårbare historiske 

gjenstander. En eller flere større solide gjenstander kan gjerne stå på golvet. 

 

8. VEIEN VIDERE 

8.1 Organisering av et hovedprosjekt 

Et framtidig hovedprosjekt må være godt planlagt for å få gjennomslag og 

tyngde utad. Også for intern prosess er det viktig at prosjektet er bygd på et 

solid fundament. I starten av hovedprosjektet bør det derfor prioriteres å 

lage en gjennomarbeidet samarbeidsavtale, et grunnlagsdokument for 

utstillingen, finansieringsplan og framdriftsplan. I tillegg en plan/avtale om 

framtidig drift og vedlikehold. 

Samarbeidspartnere kan være Vervarslinga, Statsbygg og Svalbard Museum. 

Disse utgjør da prosjektgruppa, som sammen leder hovedprosjektet videre, 

og hver for seg har hovedansvar for deler av prosjektet. 

8.2 Finansiering 

Det bør søkes ekstern finansiering til prosjektet, bla. vil Svalbards 

Miljøvernfond være en naturlig instans å vende seg til.  Deltakerne bør kunne 

bidra med rådgivning, transport og opphold, deler av byggearbeidet og 

utforming av utstillingen. Dette må spesifiseres i samarbeidsavtalen. 

Det må også legges inn midler til en prosjektstilling til utarbeiding av tekster, 

infomateriell mm. Dessuten bør en formgiver engasjeres en periode. 

Det er for tidlig å estimere kostnader til prosjektet før en har sett nærmere 

på de bygningsmessige utfordringene. Det er derfor ikke satt opp noe 

overslag i dette forprosjektet. Kostnader vil i stor grad også avhenge av hvor 

mye av arbeidet som kan gjøres av besetningen på stasjonen, og i hvilken 

grad transport av personer og utstyr kan samordnes. 

8.3 Framdrift 

http://www.butikkartikler.no/glassmonter/glassmonter/telemark-museum-eidsborg-1.html
http://www.butikkartikler.no/glassmonter/glassmonter/telemark-museum-eidsborg-1.html


BJØRNØYA MUSEUM 
 

24 
 

Det er ønskelig å starte prosjektet så fort som mulig. Men Bjørnøyas 

geografiske plassering og manglende havnefasiliteter er en utfordring som fort 

kan skape endringer i slike planer.  Nedenfor er et forslag til framdriftsplan. 

Denne forutsetter at besetningen på øya gjør en del av arbeidet, slik som 

nedvasking, maling mm. Planlegging av utstilling, innkjøp og frakt av 

materialer, tilrettelegging og frakt av gjenstander, utarbeiding av skriftlig 

materiale, søknader, planarbeid osv. vil gå parallellt eller i forkant av de ulike 

oppgavene. Dette er altså ingen detaljplan. 

Overordnet framdriftsplan Bjørnøya Museum 

Vurdere tilstand og iverksette tiltak vedr mugg/råte:  Vår/sommer 2014 

Oppussing, maling mm     Vinter 2014/15 

Innredning, montering møbler, utstyr og utstilling  Vår/sommer 2015 

Ferdigstilling      Årsskiftet 2015/16 
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