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Hallo igjen alle Jan Mayen veteraner
Da er tiden inne igjen til litt filosofering og tilbakeblikk på 2014, før vi kjører
inn i 2015 med alle muligheter som ligger og venter der.
Jeg får begynne med å si takk for sist til alle dere som var med til Island i
oktober.
Vi fikk 5 spennende dager i nydelig vær, så værgudene var tydeligvis på vår side.
Det ble en meget hyggelig tur som virkelig gav mersmak.

Under oppholdet ble det luftet
diverse forslag til fremtidige
Jan utflukter, og det virket
som om majoriteten kunne
tenke seg Grønnland.

Det skal bli spennende å se hva vi får til i 2016.
Selvsagt kan vi finne på noe tidligere, men to år mellom hver "ekspedisjon" burde
være et brukbart skille.
Det er selvsagt fritt for alle til å kjøre i gang et Jan treff, og det ville være
hyggelig om noen ville ta et initiativ.
Det neste planlagte fellesmøte blir Generalforsamlingen i 2015.
Her har vi reservert helgen 11-13 September på Luftkrigsskolen i Trondheim, og
jeg ber alle merke denne dato.
Detaljer om oppmøtetid, pris og agenda kommer nærmere sommeren. Men
arrangement og pris blir omtrent som i tidligere år.
I 2014 har det også klaffet både for Riksantikvaren og Ishavsforeningen med å
få personell til Jan for å vedlikeholde de kulturminner vi er opptatt av;
Gamlemetten og Kreml.

Og det er stor takk til alle instanser som har vært positive til å hjelpe med
transport og opphold.

Transport er som vi alle vet et komplisert tema, men vi vet at alle prøver å
strekke seg så langt det er mulig for å hjelpe, og i år fikk de det til.
Stor takk til ansvarlige for transport til øya, og en spesiell takk til personellet i
Olonkin Byen for deres vennlige hjelp under oppholdet i August.
I flere år har Kreml stått og lidd vondt i uværet.
Heldigvis har stasjonenes personell gjort en innsats for å holde bygget tett, når
uværet har revet av takpappen og ellers gitt bygget juling.
Kreml består jo av enkle arbeidsbrakker, og det er utrolig at bygget har overlevd
i 56 år i Jan uvær uten å forsvinne.
Dette er jo takket være mange entusiastiske Jan veteraner
Så etter alle disse årene burde jo absolutt Kreml bli definert som verneverdig.
Ved oppholdet på Jan i år fikk Petter Idar Grønnås og Arne Kvistad 4 dager på
seg til å utføre det mest nødvendige vedlikeholdsarbeid på Kreml.
Det ble laget en statusrapport, samt hva som trengs for å gjøre jobben ferdig.
Vi regner med at det dreier seg om to ukers jobb for to nevenyttige veteraner.
Og det er ukomplisert arbeid.
Mesteparten av de materialer som trengs ligger lagret tørt inne i Kreml, men
det vil enda trengs materialer for ca. kr.10.000,- for å gjøre jobben ferdig.
Da Petter og Arne var ferdig med det de kunne gjøre, ble Kremls status og
alternative fremtid diskutert i møte med stasjonssjefen.
En møterapport ble laget og sendt videre til bestemmende myndigheter.
Denne inneholdt forslag til fremtidig anvendelse og eierforhold.
Ishavsforeningen har allerede gjennom flere år brukt en god del midler og stor
arbeidsinnsats for å redde bygget fra forfall. Det er derfor viktig for alle parter
å konkretisere hva som skal skje fremover, slik at Ishavsforeningen får noe mere
håndfast å jobbe mot.
Vi regner med at dette vil bli klarlagt frem mot Generalforsamlingen, slik at
fremtidige aktiviteter og kostnader kan presenteres for medlemmene og
diskuteres.
Transporten til Jan blir nok ikke enklere enn den har vært, men det er å håpe
at det lar seg ordne i 2015 også, som det gjorde i 2014.
Et annet punkt er muligheten for veteraner til å besøke øya igjen.
Her har det opp gjennom årene vært undersøkt flere alternativer.

Men så langt har aktuelle alternativer ikke vært gjennomførbare.
Vi arbeider nå med et alternativ som muligens lar seg realisere. Dette håper jeg
at vi kan presentere på Generalforsamlingen.
Og det blir selvsagt båt.
Vi vet mere i September 2015.
På hjemmesiden til Jan Mayen legges det jevnlig ut fine bildereportasjer om det
daglige livet, så her er nok alle oppdatert på hva som skjer på øya vår.
Økningen i antall medlemmer viser også at mange ønsker å støtte foreningen.
Da gjenstår det å sende Jule og Nyttårs ønsker til alle dere som er medlemmer
av Ishavsforeningen, alle dere som enda ikke har meldt seg inn og alle som er
fascinert av denne fantastiske øya i Ishavet.

På vegne av meg selv og styret
Med vennlig hilsen
Bjørn
Leder, Ishavsforeningen

