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Hallo alle sammen
Her kommer endelig en kort oppdatering på hva som har hendt så langt i 2014.
Jeg har ikke sendt ut noe tidligere i år, da jeg gjerne ville få ned på "bakken" så
mange baller som mulig.
Og det har vært noen i lufta må jeg innrømme.
Så langt har det skjedd en god del i positiv retning for foreningen, takket være dere.
Da vi introduserte medlemspin og medlemskort i desember 2013, ble det en meget
hyggelig respons og medlemstallet har økt kraftig.
Islandsturen som vi annonserte i desember 2013 har også fått en meget positiv
mottakelse.
I begynnelsen av oktober møtes 34 deltakere på Gardermoen for å starte på 5
spennende dager på Island.
Det kommer til å bli en kjempefin JM ekspedisjon. Håper dette blir starten på
tilsvarende turer i årene som kommer.
Siden 2006 har IHF prøvd å få et par medlemmer av foreningen til JM for å jobbe på
Kreml og Gamlemetten. Men transport til øya er som vi vet ikke enkel.
I sommer klaffet det endelig både for IHF og for Riksantikvaren.
For IHF fikk Petter Grønnås og Arne Kvistad 4 dager med intens jobbing på Kreml.
For Riksantikvaren har 2 snekkere jobbet i 2 mnd med Gamlemetten.
Så nå har Gamlemetten fått nytt ståltak og vil holde tett langt inn i fremtiden, og
forfallet på Kreml har blitt bremset.

Petter og Arne utenfor inngangen av
Kreml, etter en topp innsats.
Utvendige vegger og vinduskarmer er
skrapt og malt.
Innvendig er alle rom ryddet og klare
for avsluttende innsats ved neste
korsvei.

Nymalte Kreml lyser i sola.
To av veggene fikk to strøk
oljemaling.
Deler av panelet må skiftes ut på
bakveggene grunnet råte, så her ble
det bare gitt et strøk for å bremse
forfallet.
Kreml gav nå et meget positivt
inntrykk.

Koselig fellesrom er vasket og
ryddet.
Her er det bare å flytte inn.
De tre andre rommene samt
kjøkkenet ble ryddet, og alle
resterende materialer og verktøy er
pent stablet opp og registrert.
Alle rom var tørre og fine.
Da gjenstår å reparere gulvet et par
steder og legge på nytt gulvbelegg.
Så må vegger og tak vaskes
skrapes og males.
Da er det bare å flytte inn i de andre rommene også.
Kreml blir som ny.
Så dere forstår at det er en god del igjen å gjøre, men det er ukomplisert arbeid.
Et par ukers innsats for et par nevenyttige.
Vi har mesteparten av det materialet som behøves, lagret inne i det ene rommet på
Kreml.
Det som enda trengs er en del utvendig panel og utvendig maling.
Det viktige punkt nå er derfor å bestemme hva Kreml skal benyttes til, så vi kan
planlegge videre innsats for å bevare bygget .
Dersom det vi nå jobber med angående Kreml går i orden, er det å håpe at
foreningen får mere håndfaste aktiviteter på øya i fremtiden.
Dere vil bli oppdatert når vi vet mere.
Dette er spennende.
Men skal vi få gjort noe som helst må vi få transport, så vi får krysse fingrene for at
det også ordner seg igjen som det gjorde i år.

Snekkerne fra Riksantikvaren
har lagt stålplater på taket av
Gamlemetten.
Problemet med papp som rives
av i storm, skulle da være
eliminert.
Da kan vi alle glede oss over at
Jan Mayens største historiske
minnesmerke blir tatt godt vare
på.

Badstua ved Nordlaguna har
også fått nytt tak.
Bygningen ble jo opprinnelig satt
opp på den andre siden av
Nordlaguna, rett ovenfor høgre
mønetopp. Da den ble flyttet dit
den står nå ble den blant annet
benyttet som kullager.
Snekkerne måtte derfor skuffe ut
en masse kull, som vi kan skimte
utenfor badstua på høgre side.

I år er det 11 år siden jeg startet med å samle visuelt materiale om Jan Mayen, for å
kunne lage historiske dokumentarfilmer om øya.
Og jeg må takke vel 70 av dere for foto, film og video som jeg har fått låne. Uten
hjelpen fra dere hadde det ikke vært mulig å lage et hel historie.
Nå gjenstod det å få gjort noen nye opptak for å komplettere data.
Etter flere mislykkede forsøk de siste årene, klaffet det endelig i år med transport.
Og jeg kunne ta en utfyllende film og fotorunde.
Med fire dager sol og vindstille kom jeg gjennom mesteparten av det jeg hadde
planlagt.
Stor takk til meget hyggelig og hjelpsomt mannskap i Olonkin Byen.
Så nå begynner prosjektet å nærme seg målstreken, og jeg kan snart sette punktum.
Det blir mye spennende Jan Mayen historie, så denne vinteren blir det redigering for
fullt.

Dette som info til alle dere som har spurt når jeg blir ferdig.
Det komme, det kommer...
Når det gjelder hva som ellers vil skje med aktiviteten på øya i årene fremover får vi
komme tilbake til dette senere.
Når vi vet mere, og har noe og fortelle.
Året har så langt vært positivt for IHF, og jeg håper at det lar seg gjøre å følge opp
dette i årene fremover.
Hva vi får til er avhengig av at vi har en forening, og jeg er overveldet av den
interessen dere alle har vist.

Så får dere alle ha en fortsatt fin høst.
Og for dere som skal bli med til Island sier jeg:

Þá hittumst við á Islandi

Mvh
Bjørn Fredriksen
Leder'n for IHF Jan Mayen
På vegne av styret.

