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Hallo igjen alle Jan Mayen veteraner
Da er våren godt i gang og vel så det, og litt filosofering er på sin plass.
Så dette brevet går nok en god del i den retningen.
Vi tilhører den promillen av Norges befolkning som har fått anledning til å
arbeide og oppholde oss på en av verdens mest øde, forblåste, ugjestmilde men
fasinerende øyer.
En øy som ingen av oss har reist fra uten å ha blitt merket i sjela.
Og fordi vi alle har vært der og deler denne felles opplevelsen, har vi stiftet, og
meldt oss inn i, en av verdens mest eksklusive foreninger:
Foreningen som er kun for oss!
ISHAVSFORENINGEN JAN MAYEN.
Å sitte på brinken nedenfor "Fryden" og la roen fra Nordlaguna og Ishavet sige
inn i sjela, lyser opp selv den sureste dag.
Og sure dager har en tendens til å stå i kø på øya ute i havet.
Men når sola lyser over isbreene på Beerenberg og vannet er "flatt", da kan selv
ikke hvite sandstrender og palmer i "Syden" konkurrere.
Til "Syden" kan vi dra når vi vill. Det er jo bare å kjøpe en billett og så sette
seg til rette i flysetet.
Men når du pakker sakene dine og møter opp på Jan Mayens Field, i Båtvika
eller Hvalrossbukta, da vet du at et returbesøk er mere en usikkert.
Når du så ser opp mot Beerenberg og vinker farvel vet du at det sannsynligvis er
siste gangen.
Hverken SAS eller Norwegian går jo hit.
Men minnene har vi med oss hele tiden, og de vil aldri forsvinne.

På møtet i Trondheim i 2013 ble vi enige om at vi måtte få til en sammenkomst
mellom hver generalforsamling.
I 2014 fulgte vi opp dette med å ta en tur til Island.
Dette var et arrangement som gav mersmak.
Så nå jobber vi med flere ekspedisjonsforslag for 2016.
Disse vil bli presentert i Trondheim i September for diskusjon.
Og aktuelle ekspedisjoner kan gå til Island og/eller Grønnland og/eller Jan
Mayen.
I foreningens vedtekter står det at vi skal være støttegruppe for å ta vare på
kulturminnene på øya. Og gjennom årene har medlemmene vært på øya og
snekret både på Gamlemetten og Kreml.
Kreml har jo vært vårt prosjekt, og det er å håpe at det kan fortsette i
fremtiden.
Riksantikvaren ved Susan Barr er også positivt innstilt til å benytte Jan Mayenveteraner som håndlangere for vedlikehold av kulturminner på øya vår, der dette
lar seg gjøre med hensyn til transport og andre ressurser.
Det er for eksempel ennå mye som står igjen å gjøre på Gamlemetten.
Så fremtidige besøk for snekkerkyndige veteraner er absolutt mulig.
Men uansett om vi komme tilbake til øya eller ikke, så er det en stor verdi at
veteranene kan møtes og mimre over hyggelige felles minner med jevne
mellomrom.
Og hvor kan vi gjøre det?
Jo, på Ishavsforeningen Jan Mayen's møter i Trondheim.
Eller på en av foreningens ekspedisjoner.
Eller ved anledninger der veteraner tar initiativ til lokale treff.
Eller på vår side på "FACEBOOK".

GENERALFORSAMLINGEN 11-13 SEPTEMBER,
Her håper jeg det blir fullt hus. Vi har mye på agendaen. All informasjon om
priser, tider og agenda kommer senere på sommeren. Ser at flere medlemmer
allerede har meldt seg på via den Facebook siden jeg satte opp, supert.
Nå er bare en liten del av medlemmene på Facebook, så medlemsinformasjon vil

selvsagt bli sendt via E-mail fortsatt.
Tanken var at Facebook siden bare skulle være for medlemmene, som en
hemmelig gruppe, og at kun styret skulle administrere den.
Men foreløpig har alle mulighet til å invitere inn veteraner som medlem, i håp
om at flere ville melde seg inn i Ishavsforeningen.
På sikt vil vi imidlertid bare ha siden for registrerte medlemmer.
Og vi begynner nå å nærme oss et tresifret antall.
Så fortell alle veteraner som ennå ikke er medlemmer, om foreningen vår.

TILBUD TIL MEDLEMMENE.
Alle som har betalt kontingenten i år har nå fått det nye broderte jakkemerket,
og noen har allerede bestilt flere.
Vi har merker nok til alle, så det er bare å sende bestilling.
Og prisen er jo på "gi bort" nivå.
Jeg har selv kjøpt flere. Så nå er anorakk, ryggsekk, sportsjakke osv merket!
Vi har også gjort en avtale med Hadelands Glassverk om å kjøpe de samme
glassene som selges i Krambua på Jan. Og vi får de til samme pris som de
betaler.
Våre glass får inngravert Ishavsforeningens logo, og de ser stilige ut.
Glassene blir imidlertid noe dyrere enn over disken i Krambua. Vi må betale
moms og dessuten kommer frakt til den enkelte.
Prisliste med fotos og bestillingsprosedyrer kommer om et par uker.
Vi ser ellers på flere ting og kommer tilbake med eventuelle tilbud.
Det er viktig at det lar seg administrere slik vi har fått det til med glassene og
merkene.

STORBYEN OLONKINS FORSTEDER.

Foreningens prosjekt gjennom mange år har jo vært å ta vare på Kreml. Denne
brakka fra anleggstiden i 58-60, som gjennom mer enn 50 år har motstått alle
rivningsforsøk ved hjelp av entusiastiske veteraner og Riksantikvaren.
Siden 2000 har foreningens entusiaster lappet på Kreml for å hindre at brakka
falt sammen. Men vi har aldri fått mulighet til å gjøre jobben helt ferdig.
Hovedrommet mellom de tre brakkene har blitt pusset opp og rengjort ved hvert
dugnadsbesøk, men de tre brakke rommene og kjøkkenet har blitt brukt til lager
for planker, gulvbelegg, verktøy og alt annet og aldri blitt pusset skikkelig opp.
Så dagens yngre generasjon av innbyggere har aldri opplevd Kreml slik vi, "de
gamle" , har.
Et uttall foreninger og klubber har vært innom siden 1960.
Dersom veggene kunne snakke ville nok mange saftige historier bli fortalt.
Her er det gode minner i hver sprekk og malingsflak.
Kreml var liksom storbyen Olonkin's nærmeste forstad. Dersom det ble for mye
støy i byen var det bare å stikke av til nærmeste bebyggelse, og roen der.
Det var enkelt å finne frem til Kreml.
Og vi kan veien alle sammen.
Gå ut hovedporten på Olonkin Byen og hold til høgre.
Fortsett så rett frem over gårdsplassen og følg veibelysningen mot Båtvika.
Ta så første vei til høgre etter noen hundre meter.
Der mellom lavaklipper og mose ligger forstaden Kreml.
Dersom den reisende hadde frosset under turen fra storbyen, var det bare å
stikke hånda inn til venstre gjennom kjøkkendøra.
Der stod det som regel ei krukke med varmende dråper.

I dagens moderne verden har det imidlertid blitt store endringer i forstedene.
Arbeidsplassene i industriområdet "Loran C Timer" i Båtvika, er for lengst
nedlagt. De gamle lokalene er omgjort til innbydende lugarer rundt et hyggelig
oppholdsrom, som blir flittig benyttet av Olonkin Byens innbyggere.
Så forstaden Kreml har dessverre kommet i bakgrunnen, og forfallet har truet.
Men den historiske atmosfæren og minnene gjennom mere enn 50 år, finnes kun
ett sted.
I den gamle forstaden Kreml.
I 2014 fikk Ishavsforeningen endelig komme til Jan Mayen igjen med 2
veteraner, etter mange års forsøk siden 2006 .
Med stor entusiasme og innsatsvilje fikk de ryddet opp og vasket innvendig, samt
gitt Kreml et lenge etterlengtet malingsstrøk utvendig.
I år gikk det dessverre ikke like glatt.
I forbindelse med planlagte fremtidige nyanlegg for Olonkin Byen, er Kremls
fremtid blitt meget usikker.
Så lenge fremtidig skjebne ikke er helt klarlagt, ble det ikke funnet riktig å
bruke mere penger for vedlikehold.
I år ble det derfor ingen videre innsats på Kreml.
Vi jobber imidlertid for å få dette klarlagt og er optimister som alltid.
Og Riksantikvaren er med oss i bevaringsanstrengelsene.
Varmen vil også bli holdt på slik at bygget holdes tørt innvendig.
Så, selv om det er mye som gjenstår på vedlikeholdet, tåler nok Kreml et år til
etter innsatsen i 2014.
Jan Mayens historie beskrives best i en bygning som er en del av samme historie.
Vi har hundrevis av historiske fotos som vil komme best til rette på veggene i
Kreml.
Det blir liksom ikke det samme med noen fotos på en ny hvitmalt vegg i
korridoren i et nybygg.
Så fortell Kremls historie videre ut i Kongeriket, så også den yngre generasjonen
kan bli kjent med historiene bak de grønnmalte veggene.
Jeg håper derfor at vi har hyggelige nyheter til møtet i September.
Da kan kanskje Kreml fortsette å være vårt prosjekt og holdepunkt på øya.

Dagens beboere kan da oppleve øyas historie i historiske omgivelser, og
foreningens medlemmer kan benytte Kreml som base, dersom vi får til besøk på
egen kjøl en gang i fremtiden.
Mulighetene er mange, dersom en trur sterkt nok på dem.
Det er utenkelig at Kreml skal ende opp som kompost etter en tur til et
resirkuleringsanlegg på fastlandet.
Da får jeg vel slutte for denne gang. Våronna venter utenfor husveggen, og
nyanlagt kjøkkenhage venter på den siste finpussen før frø legges i jorda.
Så ønsker jeg alle en fortsatt fin vår, en fantastisk feiring av vår nasjonaldag
og videre en flott sommer.
Med vennlige hilsener på vegne av meg selv og styret.
Bjørn
Leder, Ishavsforeningen

