
1 
 

Jan Mayens kulturminner 

1980-2016 

Rapport ved Susan Barr 

 

 

 



2 
 

 

 

 

På de sjeldne skyfrie dagene ruver vulkanfjellet Beerenberg i all sin prakt 

 

Susan Barr var første kulturvernkonsulent for (Svalbard og) Jan Mayen 1979-82 og arbeidet 

deretter i 16 år ved Norsk Polarinstitutt i Bærum/Oslo hvor hun bl.a. forsket på og skrev 

historien om Jan Mayen (Schibsted 1991).  Boken er trykket på nytt på Kolofon i 2003 og 

2015.  Fra 1998 til 2016 arbeidet hun hos Riksantikvaren med ansvar for de norske polare 

kulturminnene.  Dersom ikke annet oppgis er alle fotografiene i rapporten hennes. 

For en detaljert skildring av Jan Mayens historie og kulturminner se: Barr, Susan 

1991/2003/2015: Jan Mayen. Norges utpost i vest. Øyas historie gjennom 1500 år.  Noen 

flere detaljer om kulturminnene finnes i Barr, Susan 1985: Kulturminner på Jan Mayen / 

Historical remains on Jan Mayen. Meddelelser nr.108, Norsk polarinstitutt, Oslo (finnes i 

digitalisert utgave på www.npolar.no). 

     

http://www.npolar.no/
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Forord 

 

 

 

Hva er det ved Øya som gjør at en gjerne vier mye av sin arbeids- og fritid til bestrebelser for 

å bevare kulturminnene der ?  Vi er mange som har fått Jan Mayen i hjertet og heldigvis også 

mange som ønsker å hjelpe til å bevare både den spesielle naturen og de ikke mindre spesielle 

kulturminnene.  Det er noe ved isolasjonen ï at det ikke bare er å slenge seg med på en tur dit; 

Med den vulkanske naturen som både er sort og grå, men også irrgrønn, rød og hvit; Med 

været som oppstår der og drar videre over havet til fastlandet; Med menneskene som søker 

seg dit gang på gang for et halvt eller et helt år; Og med de knøttsmå fangsthyttene, spor etter 

litt større bygninger, og stadig minkende rester etter menneskelige aktiviteter helt tilbake til 

tidlig 1600-tallet.  Merkelig at en liten øy i et stort hav har rommet så mye aktivitet gjennom 

århundrene. 

Da jeg fßrste gang kom dit i 1980 besto ôsamfunnetô rundt Olonkinbyen og Metten av 42 

barske menn.  Det var Loran C som definerte mye av livet der ï straks alarmen gikk som 

varslet at det var litt slakk på signalene, sprang ingeniørene fra middagen og det som ellers 

foregikk og løp til C-avdelingen for å rette opp feilen.  De var svært stolte av at Jan Mayen 

hadde det påliteliste signalet gjennom året av alle Loran-stasjonene.  Så datt C-masten ned da, 

i en storm hvor vi satt i salongen og egentlig ventet på at det skulle skje ï for det hadde 

Maste-Olsen sagt.  Bardunene var strammet feil, men det var det andre som hadde bestemt.  

Den gangen var det noen som oppfattet en del av aktiviteten på øya som hemmelig.  Vi 



5 
 

utenfra skulle ikke se for hardt på stillingene som voktet veien fra flyplassen til stasjonen.  C-

avdelingen var forbudt område.  Og ingen skulle ta kontakt med utenverdenen for å fortelle at 

masten hadde falt ned.  Hvordan skulle vi gjøre det ?  Den gangen var kontakten med resten 

av verden gjennom Rogaland radio, hvor samtaler måtte bestilles og alle andre kunne høre på. 

Men nå er Loran borte og besetningen skrumpet inn til det halve.  Kontraktene er også 

krympet, fra et helt til et halvt år ï også for høvdingen (stasjonssjefen) fra 2017.   

To år etter meg kom de første (to) kvinnene til øya som ansatte.  I 1980 var jeg den første 

kvinnen som bodde over noen dager på stasjonen.  Det var sagt at det var for vanskelig å 

legge til rette for kvinner, for eksempel når det gjelder dusj og toalett.  Men det var en smal 

sak å ordne.  Nå utgjør kvinner omkring en tredjedel av besetningen og miljøet har vunnet på 

det. 

Fritidssysler har også endret seg.  Stasjonen var ganske isolert på 1980-tallet.  Det var ingen 

direkte fjernsyn, Internett, Skype og alle de moderne kommunikasjonsmidlene en er så vant til 

i dag.  To ganger i uken ble det kjørt film i salongen, fra videosamlingen som bl.a. ble sendt ut 

til sjømenn.  Teppeknytting var på mote, med eget rom avsatt til det.  Lange turer var ikke 

vanlig ï en var der mer for å jobbe enn for å utforske øya og utfordre egen kondisjon (i dag 

gjør en begge deler).  Det ble sagt at da direkte fjernsyn og Internett mv kom tok det vekk litt 

av felleskapsfølelsen.  Nå satt folk i små grupper eller alene på rommet istedenfor å samles i 

salongen.  Men slik er det med fremskritt. 

Nå er det påfallende at mange tar et halvår eller to nettopp for å fare vidt og bredt rundt om på 

øya, fra sør til nord og fra buktene til toppen av Beerenberg.  Kjentmannsmerket oppmuntrer 

også til det.  Noe av meningen med den restaureringen av fangsthyttene som jeg har stått for 

har også vært at hyttene skal kunne brukes, både som ly og kanskje overnatting for turgåerne, 

men også for at de i sin tur vil kunne bidra til å holde hyttene vedlike der det dreier seg om 

mindre tiltak som å fyre i ovnen for å tørke ut hytta, eller å rette på døren om den er blitt litt 

skakk; Eventuelt for å rapportere videre om at det trengs større tiltak igjen. 

Jeg hadde håpet å få restaurert alle de stående bygningene før jeg måtte slutte i jobben.  

Imidlertid står Gamle Metten igjen ï men planer for interiøroppgradering er lagt.  Da jeg kom 

dit første gang fikk jeg høre at hele anlegget bort sett fra Fryden skulle brinkes ï d.e. dyttes 

over brinken og ut i sjøen - en vanlig måte den gangen å bli kvitt utrangerte saker på.  Det 

kunne jeg ikke forst¬ hensikten med n¬r det gjaldt et s¬ flott anlegg p¬ ôsolsidenô av ßya. 

Hyggelig var det under Verneplanarbeidet på tidlig 2000-tallet å få satt Gamle Metten-

anlegget under kategorien Fredet.  Ellers er det slik at intet varer evig, ei heller en 

restaureringsjobb, så etter hvert må nok runden tas igjen.  Slik de klimatiske forholdene 

utvikler seg for tiden vil økende fuktighet og sterkere vinder bidrar det de kan til å bryte ned i 

stadig raskere tempo. 

Det har vært en langvarig glede å kunne forvalte og arbeide for Jan Mayens kulturminner.  

Gid de lenge lenge lenge leve må !  
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Forvaltningen 

Den 8. mai 1929 ble øya Jan Mayen formelt inndratt under norsk statshøyhet og ved lov av 

27. februar 1930 ble det stadfestet at Jan Mayen er en del av kongeriket Norge.  Jan Mayen 

har ingen internasjonale traktatforpliktelser i forholdet til andre nasjoner slik som Svalbard ï 

øya og dens forvaltning er fullt og helt norsk. 

Den første reguleringen av kulturminnene på øya kom i 1974 med en fellesforskrift for 

Svalbard og Jan Mayen: Forskrifter om fredning m.v. av kulturminner på Svalbard og Jan 

Mayen.   Forskriften ble laget før en var særlig klar over hva kulturminnebestanden besto av 

begge steder og den passet ikke særlig godt noen av stedene.  Allikevel var det først i 1992 at 

en del endringer ble gjort for å tilpasse forskriften bedre til de spesielle forholdene på 

Svalbard, og i 2002 trådte Lov om miljøvern på Svalbard (svalbardmiljøloven) i kraft som, 

med en revisjon i 2012, nå er godt tilpasset situasjonen der.  På Jan Mayen gjaldt forskriften 

fra 1974 videre. 

Frem til 1. januar 1995 var det administrative ansvaret for Jan Mayen lagt til Sysselmannen på 

Svalbard.  Av praktiske grunner ble dette da overført til Fylkesmannen i Nordland.  Av 

faglige og kapasitetsgrunner ble imidlertid ansvaret for kulturminneforvaltningen lagt direkte 

til Riksantikvaren.   

Detaljert forvaltning av Svalbard gjennom årene gjorde at Jan Mayen for Miljøvern-

departementet (nå Klima- og miljødepartementet) kom litt i skyggen.  Det er mange likheter, 

men også en del forskjeller mellom de to områdene og Jan Mayen ble ikke inkludert i 

oppdateringene av kulturminneforskriften som foregikk for Svalbards vedkommende.  

Forskriften av 1974, som ble laget før kulturminnebestandene var klarlagt, satte år 1900 som 

grense for automatisk fredning.  Dette ble hevet for Svalbards del til 1946, mens det gikk helt 

frem til 2010 før denne grensen ble gjort gjeldende for Jan Mayen.  Det betydde bl.a. at ingen 

av fangsthyttene eller restene fra krigen faktisk var fredet på øya før i 2010.  Heldigvis har 

imidlertid interessen for de spesielle kulturminnene på Jan Mayen vært stor hos de fleste som 

har hatt befatning med øya og det var lenge akseptert der at kulturminnene skulle behandles 

som «fredet» selv om de offisielt ikke var det. 

I 2007 utarbeidet Direktoratet for naturforvaltning (nå Miljødirektoratet) og Riksantikvaren 

Verneplan for Jan Mayen (DN-rapport 4-2007) som inkluderte forslag på oppdaterte og bedre 

tilpassede forskrifter for kulturminneforvaltningen.  Men det varte helt frem til 19. november 
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2010 før Jan Mayen naturreservat ble opprettet ved kongelig resolusjon.  Nå er bl.a. også alle 

Jan Mayens kulturminner som daterer seg fra før 1.1.1946 automatisk fredet (se Forskrift om 

fredning av Jan Mayen naturreservat https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2010-11-19-

1456).  I tillegg er Gamle Metten-anlegget inkludert i fredningen.  I forbindelse med at det 

meste av Jan Mayen nå er naturreservat ble det i 2015 bestemt at ansvar for all miljø-

forvaltning på Jan Mayen skal samles hos Fylkesmannen i Nordland.  Forvaltningsansvaret 

for kulturminnene på øya ble derfor overført fra Riksantikvaren.  Imidlertid er Riksantikvaren 

fremdeles faglig myndighet og alle kulturminnesaker skal forelegges direktoratet til faglig 

rådgivning. 

Naturreservatet omfatter nesten hele øya og tilliggende territorialfarvann bort sett fra to 

virksomhetsområder som er holdt utenfor av hensyn til drift av samfunnet.  Inkludert i 

formålet med fredningen er «å sikre det historiske perspektivet som kulturminner fra alle 

hovedepokene i Jan Mayens historie representerer».  Verneforskriften ligner i all hovedsak på 

svalbardmiljøloven, men med de nødvendige tilpasninger til lokale forhold, og oppdatering av 

kulturminnebestemmelsene er inkorporert.  Ikke minst var heving av grensen for automatisk 

fredning svært viktig.  Med dette er en stor brikke falt på plass når det gjelder sikring av Jan 

Mayens uerstattelige kulturminnebestand. 

Jan Mayen er en vulkansk øy og sjøen og været tærer hardt på landskapet.  Særlig er 

kysterosjon en svært negativ faktor når det gjelder bevaring av kulturminnene.  Tidsrommet 

1980-2016 har sett store endringer i så henseende.  Kulturminnebestanden omfatter bl.a. 

graver og anlegg fra hvalfangsttiden på 1600-tallet, vitenskapelige anlegg fra 1800-tallet og 

fremover, fangsthytter og graver fra tidlig 1900-tallet, meteorologiske anlegg fra 1921 og 

fremover, anlegg fra krigen 1940-45 og minner fra Forsvarets etablering i 1960 og fremover1.  

Spesielt rester etter anlegg fra hvalfangsttiden er snart en saga blott på Jan Mayen. 

                                                             
1 For historiske detaljer se: Barr 2003/2015 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2010-11-19-1456
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2010-11-19-1456
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Erosjonens innvirkning ved et fredet taubaneanlegg (2008) over og kulturminner i Maria Muschbukta (2013) 

under 
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De enkelte kulturminnene 

Hvalfangsttiden 

 

Maleriet viser en nederlandsk hvalfangststasjon og er antagelig av Cornelis de Man ca. 1639. Det sies å være 

Maria Muschbukta på Jan Mayen, men kan være en blanding av inntrykk fra både Svalbard og Jan Mayen. 

Hvalfangsttiden på Jan Mayen varte fra 1614 til ca. 1646.  Anlegg for å koke oljen ut av 

spekket ble etablert i fem av buktene på vestsiden.  Kvalrossbukta er antagelig den 

kyststrekningen som best er beskyttet mot uvær og var det siste stedet hvor godt synlige rester 

fantes.   

   

T.v. Maleri av Cornelis Claesz. van Wieringen (ca.1620) som kan være inspirert av anlegget i Kvalrossbukta; 

Kendall Whaling Museum, USA.            T.h. Kvalrossbukta i 2014 
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I 1980 var stranden i Kvalrossbukta betraktelig bredere enn i dag og det var tydelige rester 

etter anlegget i nordenden av bukta.  Ettersom stranden er blitt erodert vekk har løsmasser 

sklidd ned fra skråningen bak og de svært få restene av konstruksjoner som fremdeles ses der 

(noen hvalbein og treplanker) er på vei ut.  To dregger og et krittpipehode ble funnet i 

skråningen i tiden ca. 2006-2010.  Dreggene ligger ved Puppebu og pipehodet er innlemmet i 

den museale samlingen i Olonkinbyen.  I 2014 ble to biter av dekorert og glasert steintøy 

funnet liggende på overflaten, samt en bit av en krittpipestamme og tuten på en rund 

medisinflaske ï alle fra hvalfangsttiden.   

   

Kvalrossbukta 1980 og 2010 

Under krigen foretok arkeolog og soldat Søren Richter en undersøkelse av restene i 

Kvalrossbukta.  Sommeren 1968 foretok arkeologi/etnologi studenter fra Tromsø Museum en 

utgravning og i august 2014 foretok nederlandske arkeologer en detaljert befaring av den 

nordlige enden av bukta hvor det ble påvist flere rester, antagelig av et gulv.  En siste 

utgravning ville kunne avdekke det som nok er de aller siste restene av 1600-talls-anlegget. 

   

Fra utgravingene i 1968 (foto: Tromsø Museum) og 2014 (foto: F. Kruse) 
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På 1980-tallet ble det sett rester av de typiske gule hollandske mursteinene i Titeltbukta og 

Maria Muschbukta som indikerte at det hadde vært anlegg der.  Disse er stort sett borte fra 

bukta nå ï eller eventuelt tildekket av sand og drivtømmer som vind og bølger har flyttet på.  

Ved nordsiden av Camp Margareth i Titeltbukta ligger gule murstein sammen med gamle 

hvalbein og trestokker som kan indikere en struktur fra hvalfangsttiden.  Eventuelt kan en 

mulig struktur være sekundær ï dvs at gamle materialer ble gjenbrukt senere.  Gule murstein 

og mursteinsbiter ligger spredt i og ved ruinen av vakthytta («Hvalrossmuseet») helt i 

nordenden av Kvalrossbukta etter at de tidligere ble tatt fra hvalfangstanlegget til bruk i hytta.   

   

Gule murstein ved Camp Margareth 2014 

Det har vært en del hvalfangergraver i områdene der det var kokerianlegg.  En rapport fra 

19222 nevner graver i Engelskbukta, Kvalrossbukta, Maria Muschbukta, Krossbukta og ved 

Nordlaguna.  Disse er ikke blitt konstatert senere.  Det som er kjent i dag er gravene i 

Hollendarhaugen på Rekvedsletta, ved sørenden av Kvalrossbukta.  En utgraving i 1931 

påviste fire enkeltgraver og fire andre med minst to skjeletter i hver.  Restene ble begravet i 

åtte nye graver og et 2 m høyt trekors ble reist på toppen av haugen.  Inskripsjonen lød: 

Hollenderhaugen. Her hviler tapre hollandske menn.  Vertikalt sto det: Reist 18-VIII av Thor 

Iversen, fiskerikonsulent for Fiskeridirektoratet ï Norge. S/S Sotra og S/S Veiding 1931.  I 

1968 ble en av gravene igjen åpnet av to arkeologistudenter fra Tromsø Museum.  Iversens 

kors er senere falt ned og i 2006 ble et nytt kors reist på samme sted.  Restene av originalen er 

oppbevart i Kreml i Olonkinbyen. 

                                                             
2 Birger Jacobsen i Tidens Tegn, 11.3.1922 
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.      

Opprinnelig kors i 1983 og nytt kors i 2007 

 Restene av det opprinnelige korset ved Puppebu 2014 

Andre hvalfangstminner består av minnesteinen som sto i skråningen ovenfor de siste restene 

i Kvalrossbukta.  Denne er av granitt og ble satt opp av et hollandsk marinemannskap i 1930, 

faststøpt til en bergrabb.  Inskripsjonen lyder: Outgert Jacobsz van Grootebroek en zijne 6 

hollandsche makkers zijn in April 1634 hier bezweken bij eene poging tot overwintering.  Den 

er flere ganger senere blitt oppfrisket med maling som slites av etter hvert.  En nederlandsk 

marineekspedisjon i august 2014 fikk  tillatelse til å gravere inskripsjonen dypere igjen for å 

gjøre den mer leselig.  Ekspedisjonen markerte at det var 400 år siden Jan Jacobsz. May kom 
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til øya.  Steinen ble opprinnelig plassert 80 m fra sjøen.  I 2014 sto den bare 21 m fra.  Mens 

ekspedisjonen var på øya ble anledningen brukt til å få den 500 kg tunge steinen flyttet til 

sletta under Hollendarhaugen hvor den nå er trygg for den tiltagende erosjonen og er atskillig 

mer tilgjengelig for besøkende.  I 2015 ble restaureringen av inskripsjonen ferdigstilt. 

  

Minnesteinen i Kvalrossbukta 2010. T.h. Dens utsatte plassering i 2014 

   

T.v. Nederlandsk seremoni i anledning flytting av minnesteinen. T.h. Inskripsjonen ble oppfrisket av Erik Verheul 

i 2014 og 2015. Hollendarhaugen i bakgrunnen. Begge foto fra E. Verheul. 

En messingplate ble satt opp ytterst på brinken ovenfor Sjuhollendarbukta av den Første 

Polarår-ekspedisjonen i 1883.  Platen med inskripsjonen: Die sieben holländischen Seeleuten 

welche im Jahre 1634 hier überwinterten und verunglückten ï Von der Österreichischen 
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Expedition 1882-83 ble pusset opp av Hobbyklubben på Jan Mayen i 1981.  Skiltet ble 

returnert til Sjuhollendarbukta. 

   

Minneplaten ved Sjuhollendarbukta i 1981 og 1986 

Kilden på toppen av Kvalrossen 

En ferskvanns ile som finnes på toppen av fjellformasjonen Kvalrossen skal ha vært brukt 

som vannkilde av hvalfangere på 1600-tallet.  Det er kjent at den ble brukt på 1950-tallet av 

Norsk Polarinstitutts kartleggingsekspedisjon.  Rundt ilen var det lagt treplanker for å lette 

vannhenting.  Noen planker kunne fremdeles ses på 1980-tallet, men de synes å være borte nå, 

eventuelt er de begravd under vegetasjon.    

   

Ilen i 1986 og 2014 

I tillegg har enkelte gjenstander fra hvalfangsttiden blitt flyttet fra Kvalrossbukta til 

Olonkinbyen hvor de er utstilt både inne og ute. 
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Det første internasjonale polaråret 1882-83 

Det er to godt synlige kulturminner knyttet til denne ekspedisjonen: Hovedbasen 

«Østerrikeren» i Maria Muschbukta og graven med kors øst for stasjonen ved inngangen til 

Wilczekdalen.   

I 1980 var det bare fundamentene til Polarårstasjonen som sto igjen i skråningen ved 

nordenden av bukta.  I årene siden er de blitt brutt mer ned, men den største forskjellen er ved 

vestenden ï mot havet ï hvor bølgeerosjon i begynnelsen av 2000-tallet har tatt bl.a. hele 

fundamentet til det laftede anemometerhuset.   

   

Østerrikeren 1985 og 2013 

   

Anemometerhuset og nytt kors på 1911-gravene i 1983   Rester av anemometerhuset i 1980 
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       Rester av Østerrikeren i 2010 

Korset på graven øst for stasjonen var opprinnelig 2,5 m høyt og med en kobberplate med 

inskripsjonen: Vormeister Thomas Viscovich Matrose österreichischen Schiffes Pola. Geborn 

1860 in Albona. Gestorben 15-7-1882 in Jan Mayen.  Korset var falt overende og lå på 

bakken i 1981.  Et nytt kors ble satt opp av mannskap på øya i 1983 og dette ble forsynt med 

ny messingplate i 1988.  Teksten var den samme bortsett fra at navnet var utvidet til 

Viscovich-Sturla, som det står i ekspedisjonsberetningen fra 1886.  Et jernkors og kjetting 

som er utstilt i Olonkinbyen er trolig fra graven.  I 2015 måtte det igjen settes opp et nytt kors, 

da det fra 1983 var råtnet. 

  

Det gamle og nye korset i 1985 og 2012 
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Kors ett, tre og to i 2016 

 

Fjellet òDomenò med restene av Ïsterrikeren i skr¬ningen og korset til høyre for disse. Foran Østerrikeren ses 

drivtømmer i Maria Muschbukta, bak fjellet skimtes Nordlaguna (2014)  


