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1.        INNLEDNING 

Denne rapporten beskriver egentlig tre påfølgende prosjekter, Bjørnøya Museum 

forprosjekt, Bjørnøya 2 og Bjørnøya 3. Den beskriver arbeidet med å kartlegge, 

dokumentere, katalogisere og registrere de gjenstandene som fantes innsamlet, bygge 

opp en ny utstilling i Gammelradioen på Bjørnøya, samt å føre dette huset tilbake til 

slik det framsto på 60-tallet, og dermed fungere som et «historisk hus». 

Selve prosjektene har blitt gjennomført over en periode på 8 år, og har vært et nært 

samarbeid mellom Svalbard Museum, Vervarslinga for Nord-Noreg, Sysselmannen på 

Svalbard og Svalbards Miljøvernfond. 

Takk til Jon Kolsum ved Versvarslinga for godt samarbeid, ideer og innspill, til den til 

enhver tid tilstedeværende besetningen på Bjørnøya for å ha utført oppussingen på en 

svært god måte, konservator Sander Solnes som har tatt de gjenstandsfaglige 

vurderingene, Katja Eklund for arbeid med registreringer, utvelgelse og pakking av 

gjenstander, Sysselmannen for skyss og frakt, samt LPO-arkitekter og André Jensen 

Glass og Fasade for design og produksjon av utstillingen. Og sist, men ikke minst: 

Svalbards Miljøvernfond som har støttet tiltaket økonomisk – det ville ikke vært mulig 

uten.    

 

Longyearbyen mars 2020 

Herdis Lien 

Prosjektleder 
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2. SAMMENDRAG 

Gammelradioen er betegnelsen på den eldste meteorologiske stasjonen i 

Herwighamna. Den ble bygd i 1947, og erstattet tidligere stasjon på Tunheim som ble 

ødelagt under krigen. «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. Samtidig har Svalbard Museum siden 2004 hatt som mål at alle museale 

gjenstander på øygruppa skal registreres og tilgjengeliggjøres i en felles database. 

Selve huset var også i forfall, spesielt innvendig. Det ble derfor 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 var det sentrale. Det ble to 

ulike hovedprosjekt.  Prosjekt nr. 2 tok for seg rehabilitering og oppussing av 

bygningen, samt klargjøring for plassering av en ny utstilling. Produksjon av 

utstillingen, klargjøring og montering i et av rommene i første etasje var delprosjekt 

nr. 3. 

Alle tre prosjektene har vært et nært samarbeid mellom Svalbard Museum og eier av 

bygningen, Vervarslinga for Nord-Noreg.  Svalbards Miljøvernfond har bidratt med 

økonomisk støtte på til sammen 620.000,- kr. 
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4. HISTORIEN 

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 700 små vann/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 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 eneste bosetningen på øya er den 

meteorologiske stasjonen. Øya er siden 2008 fredet som naturreservat. 

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. 
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Fangst av hvalross. Foto: Svalbard Museum 

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. 

En arkeologisk nødutgraving av en grav fra denne tiden ble gjort i 2016. 

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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Hammerfesthytta og Tobiesenhuset Foto: Gerd Johanne Valen/Svalbard Museum 

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. Den første meteorologiske stasjonen ble opprettet i 1918, og 

en radiostasjon ble opprettet i 1919 på stedet. Tunheim ble imidlertid evakuert og 

ødelagt av de allierte under 2. verdenskrig. 
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Lokomotivet og vognene på Tunheim. Foto: Svalbard Museum 
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Skinnegangen fra gruveanlegget til utskipingshavna i Austervåg. Foto: Herdis 

Lien/Svalbard Museum 

 

Ruinene av Tunheim. Foto: Herdis Lien/Svalbard Museum 
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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. 

 

Sprengstofflageret. Foto: Herdis Lien/Svalbard Museum 

 

4.2 Vervarslinga  

Den første meteorologiske stasjonen på Bjørnøya ble opprettet på Tunheim 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 for Tunheim. Driften her kom i gang i 1947. 
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Gammelradioen. Foto Herdis Lien/Svalbard Museum 

Arbeidet på Bjørnøya meteorologiske stasjon består i hovedsak av innsamling av 

meteorologiske data, telekommunikasjon (Bjørnøya meteo) og meteorologiske 

observasjoner. I tillegg betjener besetningen en del forskningsinstallasjoner for norske 

og utenlandske forskningsinstitusjoner, og står for betjening av fueldepotet for 

helikopteraktivitet i forbindelse med beredskap(SAR).  En ny stasjonsbygning ble tatt i 

bruk i 1968.  

Stasjonen bemannes i dag av ni personer. Besetningen skiftes ut to ganger i året. 
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Stasjonen på 50-tallet. Foto: Svalbard Museum 

 

4.3 Museet 

En av besetningen på stasjonen, 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 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 besto av kulturhistoriske gjenstander fra ulike historiske perioder samt noe 

naturhistorisk og geologisk materiale. Objektene var plasserte i hyller og på golv og 

utstilte sammen med hjemmelagede plansjer med tekster og fotografier. Utstyret 

brukt i meteorologisk sammenheng var lagret i det innerste rommet. Noen esker med 

arkivalia(papirmateriale) sto også på loftet. 
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4.4 Bruksrett, eierforhold, vernestatus og forvaltningsansvar 

Stasjonsbygningene tilhører Statsbygg, og leies/brukes av Vervarslinga i Nord-Noreg, 

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 var 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 ble  gjort etter avtale med Vervarslinga for 

Nord-Noreg, men ansvaret for forsvarlig oppbevaring nå ligger hos Svalbard Museum.   

4.5 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 på grunn av forholdene i bygningen. 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-Noreg. 

I 2008 ble det ved Sysselmannens kulturminneregistrering påvist fukt, mugg og 

saltskader på gjenstander og utstyr på loftet. Dette satte fart i arbeidet med å få 

reddet materialet, og noen sårbare gjenstander ble flyttet til Longyearbyen. Det var 

også fukt- og råteskader i resten av bygningen. Men tanken om et «historisk hus» og at 

det burde være en utstilling som viste øyas historie var fremdeles levende. Det ble 

derfor i 2010 søkt midler fra Miljøvernfondet for å lage et forprosjekt. I løpet av 

prosjektet skulle gjenstandene berges, det skulle gjøres vurderinger av bygningen, 

planlegges utbedringer og skaffes finansiering.  

I 2011 startet det store arbeidet med å flytte, registrere og sikre over 600 gjenstander. 

Katja Eklund, Sander Solnes og Herdis Lien fra museet deltok. Utstillingen var såpass 
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skadet at den ble tatt ned. I 2013 var alle gjenstander registrerte, og er nå å finne på 

Digitalt Museum 

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. 

Som en konsekvens av dette og det videre arbeidet med forprosjektet ble til sammen 

ca. 500 gjenstander flyttet til Svalbard Kulturhistoriske magasin i Longyearbyen og 

oppbevares der. Noen av dem ble etter konservering/tilstandsvurdering tatt tilbake til 

bruk i utstilling. 

 

Kartplakat fra den gamle utstillingen. Foto: Katja Eklund/Svalbard Museum 
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5 DE TRE DELPROSJEKTENE 

5.1 Bakgrunn  

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, Store  Norske 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 var blitt hentet fra Bjørnøya og 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 var 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. 

5.2 Forprosjektet – Registrering og formidling av Bjørnøyasamlingen. Prosjekt 

11/35 

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, gjøre analyse av 

restaureringsbehovet i bygningen samt komme med føringer for oppussingen og 

formidlingen via en ny utstilling på Bjørnøya.  

Forprosjektet 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 var ment å lede videre 

til en større satsing der museet i samarbeid med eier av samlingen, Vervarslinga i 

Nord-Norge, skulle gjøre gjenstandene og historien tilgjengelig for beboere og 
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besøkende på øya gjennom en utstilling der nede og for alle andre gjennom en 

presentasjon på nett og i museet i Longyearbyen. Ved å innhente data og kunnskap fra 

alle deler av aktiviteten på øya, kunne en sette dette i en sammenheng som senere 

skulle brukes som grunnlag for arbeidet med formidlingsdelen.  Formidlingen ville med 

dette være solid faglig fundamentert.  Registrering og katalogisering av gjenstandene 

ble 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. 

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.  

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. 

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 av de mest sårbare gjenstandene til 

magasinet i Longyearbyen allerede i 2008. 

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. 

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. 
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Avskallet maling på en av «hyblene» Foto Herdis Lien/Svalbard Museum 

 

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.  
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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. 

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

dreide 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. 

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 hadde Per Kyrre Reymert fra Tromsø Museum og Jon Kolsum fra Vervarslinga for 

Nord-Noreg gjennomført en ny 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-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. 
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I 2008 ble de mest sårbare gjenstandene 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 databasesystemet Primus i løpet av høsten 2011, også 

de 180 QSL-kortene. Alle gjenstandene som er registrerte, både på Bjørnøya og i 

Longyearbyen, er deretter  gjort tilgjengelige på Digitalt Museum: 

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

y=Bj%C3%B8rn%C3%B8ya&js=1 

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

stasjonen. 

 

I 2011 viste Svalbard Museum 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 hadde vi aktivt samlet/innhentet fotografier 

fra 50-60-årene fra Bjørnøya og digitalisert og publisert disse. Den største samlingen er 

etter Astor Ernstsen og inneholder flere hundre bilder fra hans overvintringer. En del 

interiørfotos herfra ble brukt som inspirasjon/veiledning ved valg av farger, interiør 

mv. Forprosjektet ble avsluttet desember 2013. 
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Bjørnøyblakka og grisene. Foto: Svalbard Museum 

       
Interiør og oppussing. Foto Astor Ernstsen/Svalbard Museum 
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Fra radiorommet. Foto: Astor Ernstsen/Svalbard Museum 

5.3 Delprosjekt 2: Bjørnøya 2, prosjektnr. 15.72 

Prosjektet «Bjørnøya 2» bygde videre på forprosjektet som ble avsluttet i 2013. 

Prosjektet var første del av et hovedprosjekt som hadde som mål å restaurere 

«Gammelradioen» på Bjørnøya samt å lage en ny utstilling om Bjørnøyas historie i 

bygningen. Oppstarten skjedde i oktober 2016. 

I forbindelse med forprosjektet ble daværende utstilling, som befant seg på loftet i 

bygningen, tatt ned, og gjenstandene ble registrert i Primus. Fredete/sårbare 

gjenstander ble lagt i magasin ved Svalbard Museum.  

Planene gikk ut på å sette "Gammelradioen" på Bjørnøya i stand til å kunne huse en ny 

utstilling av noe av det historiske materialet fra øya som ble hentet inn til magasin via 

det første prosjektet, samt tilbakeføre innvendige arealer til «fordums prakt», dvs 

pusse opp rommene i en stil som samsvarer med slik det så ut da den var i bruk. Vi 

landet på et uttrykk fra tidlig 60-tall. Huset skulle framstå som et historisk hus, der 

historien om øya og stasjonen ble formidlet via ulike virkemidler; huset i seg selv som 

tidsbilde, samt en utstilling som formidler øyas og stasjonens historie fra oppdagelsen 

til i dag. Også dette prosjektet var et samarbeid med eier av bygningen - Vervarslinga 

for Nord-Noreg, der Svalbard Museum hadde prosjektlederansvar og vervarslinga sto for 

det praktiske arbeidet. Arbeidet ble utført etter retningslinjer gitt i 
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forprosjektrapporten, og de til en hver tid tilstedeværende besetningsmedlemmer på 

øya gjennomførte jobben. 

Bygningen «Gammelradioen» ble bygd i 1947. 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. 

I forprosjektet som ble avsluttet i 2013 var det lagt mer detaljerte føringer for 

oppussingen, bla med fargevalg, materialvalg, utskiftinger, hva som skulle stå som før, 

oppvarming, innredning osv. 

Mye av det utedørs arbeidet var gjort av Statsbygg. Kledning var fjernet, bygningen 

malt, det ble skiftet vinduer. Innvendig var det ikke gjort noen endringer. Klimaet på 

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

bar preg av påvirkning av fuktighet. Noen materialer hadde slått seg, det var 

råteskader i et par av rommene (spesielt i de sammenslåtte soverommene, der nedre 

del av vindusveggen samt noe av golvet var råttent), og det var lukt av muggsopp samt 

jordslag enkelte steder. I det ene lagerrommet var det en sterk lukt av parafin. 

Veggene var malt i flere omganger. Malingen flasset av i betydelig grad i de fleste 

rommene. Golvene var belagt med linoleum (radiorom, kjøkken, gang inne) og nyere 

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

var noe ustabilt, spesielt ved/på kjellerlemmen. Det var muligens råte under her. 

I løpet av perioden ble alle rom unntatt en gang og noen små rom mot øst pusset opp. 

Vegger, gulv, vinduer og lister ble skrapt og malt i farger anbefalt etter analyse gjort i 

forprosjektet. Ovn og kjøkkenbenk ble reparert og pusset opp, golvbord og panel som 

var råttent ble skiftet, det samme med noe bæring i golv og stendere i vegg i ett rom. 
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Nyere overflatematerialer som golvbelegg i vinyl ble fjernet og originale golv 

malt/lakkert. Brannmur reparert og pusset, ny ovnsplate montert. I tillegg til de 

prioriterte rommene ble det også utført samme type arbeid i gangene og trappen til 

loftet. 

Da ytterdør mot havna viste seg å være dårligere enn antatt, ble det satt i gang arbeid 

med å få laget en kopi. Det ble lett etter tidsriktige møbler til stue/kjøkken. 

Montering av fast utstyr i radiorommet ble av praktiske årsaker utsatt til neste del av 

prosjektet. I stedet valgte vi å starte med utstillingsdesign. Til dette arbeidet var vi 

bevisste på å velge lokale tilbydere. 

Det ble inngått avtale med LPO-arkitekter om å lage forslag til innredning i 

museumsrommet, og de første møtene ble gjennomført. 

Arbeidet med å skrive tekster, plukke ut gjenstander og forberede design ble 

påbegynt, og fortsatte utover i delprosjekt 3. 

Prosjektet fikk tilskudd fra Svalbards Miljøvernfond på 200000,- kr.  Delprosjekt 2 ble 

avsluttet i april 2018. 

5.4 Delprosjekt 3 – Bjørnøya 3, prosjektnr. 18/9 

Delprosjekt 3 ble startet opp i august 2018, og var viet til å produsere og montere ny 

utstilling på Bjørnøya, her kalt «Nye Bjørnøya Museum», samt gjøre den siste finpussen 

i lokalene. 

Utstillingen som i sin tid ble satt opp av Kjelldahl var på grunn av registringen og 

flyttingen av gjenstander ikke lenger aktiv. Det var derfor behov for å bygge opp en 

ny. Stasjonsbesetningen var stolte av det gamle 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 formidlet Bjørnøyas historie, ville museet igjen bli en del 

av tilbudet besetningen har både til eget bruk og til gjester.   

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

gjenstander og praktisk bruk, ble det i forprosjektet foreslått at det rommet som 

hadde oppstått etter at deleveggen mellom to av hyblene ble fjernet (inngang fra 

kjøkkenet), kalt potethybelen etter at det tidligere var potetlager, skulle brukes som 

utstillingsrom.Her kan det være litt varme på, og gjenstander blir derfor bevart bedre 

og tørrere. Tanken fra 1996 om å sette opp igjen deleveggen ble dermed forkastet. 
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Vi startet prosjektet med en workshop sammen med LPO i uke 36. Arbeidet videre med 

ideene til utstillingsmontre, og planla videre framdrift. Hovedtekster var ferdige midt i 

oktober. Tegninger og plansjer ble ferdigstilt fra arkitekt etter det. Det ble plukket ut 

bilder, og gjenstander som skulle brukes i utstillingen ble valgt i samarbeid med 

samlingsansvarlig. 

På Bjørnøya ble det lagt inn nytt elektrisk anlegg i rommet, montert lamper og ovn til 

oppvarming, og vinduer ble blendet mot skadelig sollys. 

 

 5.4.1 Innholdet i utstillingen 

Det ble bestemt å lage utstillingen ut fra en tidslinje, som strekker seg fra oppdagelsen 

i 1596 og fram til vår tid. I tillegg la vi til grunn følgende historiske perioder og 

temaer:  

 

1.  Oppdagelsen 

2. Fangst. Engelske hvalfangere, russiske og engelske hvalrossfangstmenn, norske 

overvintere 

3. Tåkefyrsten Theodor Lerner 

4. Gruveanlegget Tunheim og andre mineralutvinningsforsøk 

5. Værstasjonen under krigen 

6. Radiostasjonene 

7. Bjørnøyblakka (den kjøttetende hesten på Bjørnøya) 

8. Kulturminnene i terrenget (flyvrak, Tobiesenhuset/Hammerfesthytta, gravfelt 

osv) 

9. Natur og dyreliv. 

 

Tekster og bilder ble trykt på aluminiumsplater og satt opp på to av veggene i rommet. 

Foran er det satt opp en vegg i herdet glass, for å beskytte gjenstandene som er festet 

ut fra veggen med ulike festeanordninger i tillegg til å være plassert på glasshyller der 

det var det beste/enkleste. Hele den bærende konstruksjonen er laget av stål. Det er 

lager en glipe mellom golvet og glasset slik at det skal være mulig å komme under og 

støvsuge. I tillegg kan glassene greit taes ned dersom det trengs støvtørking av 

gjenstander osv. Lyslister er innlagt i stolpene. Lyskildene er anskaffet etter 

anbefalinger fra museumsfaglig hold. 
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Tegning av utstillingsrommet – LPO-arkitekter 
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Tegning av utstillingsrommet – LPO-arkitekter 
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Under montering. Foto: Hilde Rokkan/Svalbard Museum 

Elementer fra den gamle utstillingen, fotografier fra museets bildesamlinger samt helt 

nye bilder tatt av besetningsmedlemmer er alle viktige deler på plakatene. Innhold og 

tekster er produsert av Svalbard Museum. Utstillingen dekker historien fra oppdagelsen 

av øya og fram til i dag, og har også fakta om geografi, flora og fauna. 

Den gir ikke noe fullstendig bilde av Bjørnøyas historie. Men den er en inngangsportal, 

som forhåpentlig vil pirre interessen og få de som ser den til å søke mer kunnskap. 

Dette skal blant annet kunne hentes i boksamlingen som vil bli plassert i bygningen 

Produsent av materiellet, André Jensen/Jensen Glass og Fasade, holder til lokalt på 

Svalbard, men noe av produksjonen foregikk i Bodø. 

Utstillingen ble produsert i april og sendt opp til Bjørnøya med Kystvakta i mai. 

Besetningen pakket ut og foretok grovmontering av modulene. Ved museet ble 

gjenstander og bilder plukket fram og pakket ned. 

Den 2-5 juli var André Jensen samt Hilde Rokkan fra Svalbard Museum nede på øya og 

gjorde resten av monteringen, satte på plass gjenstander og ferdigstilte utstillingen. 

 

Svalbards Miljøvernfond støttet prosjektet med til sammen 320000,- kr (Hovedbevilling 

280000,- pluss en ekstrabevilling på 40000,-)  
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5.4.2 Offisiell åpning 

Offisiell åpning var den 20. september ved sysselmann Kjerstin Askholt. Museet var 

representert ved Tora Hultgreen og Sander Solnes, Jon Kolsum stilte for Vervarslinga i 

Nord-Noreg. Svalbardposten og Nrk Nordnytt var til stede og gjorde reportasjer fra 

hendelsen. 

 

https://svalbardposten.no/nyheter/apnet-historisk-samling-pa-oya-som-ble-oppdaget-

forst/19.11490 

https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-nordnytt/201909/DKTR97092419 

 

 

 

 
Sysselmann Kjerstin Askholt åpnet utstillingen. Tora Hultgreen th. Foto: Sander Solnes/Svalbard Museum 
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Fra utstillingen. Foto: Svalbard Museum 

  

.

 

Fra utstillingen. Foto: Svalbard Museum 
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Kart: TopoSvalbard/NP 
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Satelittbilde: TopoSvalbard/NP 
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