Konservering i isbjørnens rike
Sander Solnes
Skipet ligger 80 grader nord, litt vest for Kvitøya. Vi låres
ned i en mindre båt og går mot land. Vi, det er en polititjenestemann, en naturoppsynsmann, en turistoppsynskvinne
og en konservator (meg). Iført overlevelsesdrakter nærmer
vi oss land. Spenningen er stor. I fjor på denne tiden, i
slutten av august, så lå det store isfjell i fjæra. Etter en drøy
times leting fant vi en åpning for å komme i land. Skuffelsen
ble likevel stor. Vi måtte gjøre endereis fordi lokaliteten vi
skulle jobbe med var dekket av snø og is, og oppdraget
måtte utsettes til året etter. Sommeren kan være kort på
Nord-Svalbard. Vinteren kommer i samme åndedrag som
den siste snøen smelter.
Skipet «Nordsyssel» er Sysselmannens tjenestefartøy.
Dette skipet er nå borte i tåka og vi nærmer oss Kvitøya.
Kvitøya er en øy som er 40 km lang og 20 km bred og
mesteparten av øya er dekket av en isbre. Det er som en
åpenbaring når man ser den store isbreen som dekker
mesteparten av øya og sola som slår igjennom. Det er
ingen is å se i sjøen og det ser heller ikke ut til å være noe
snø på den smale landstripen som ikke er dekket av is.
Landstripen er noen km lang og det er noen hundre meter
mellom havet og isbreen. Stemningen stiger, det ser ut til at
vi kan få utført oppdraget vårt i år.
På vei mot land får vi oversikt over den lille landstripen. Vi
har posisjon på lokaliteten og peiler oss inn. Vi ser oss ut
et passende sted å gå inn til land. Det er rolig sjø, men det
er ingen sjøkart for disse områdene, så det gjelder å være
forsiktig. Mens vi nærmer oss land så flyr tankene 100 år
tilbake i tid. Årsaken til at vi skal hit i dag. Dette er en av de
historiene som gjør Svalbards historie så spennende. Det
var i 1897 at Andreé, Fränkel og Strindberg skulle erobre

Nordpolen med ingeniørkunst. Helt i tråd med trenden i
Europa. Man fnyste av naturmetodene som Nansen og
Amundsen brukte. De skulle fly over nordpolen med luftbalong. For å gjøre en lang historie kort så fløy de i tre dager
og kom en tredjedel på vei til polen. Etter tre måneders
vandring tilbake kom de på høyde med Kvitøya. Det var nå
november og full vinter her oppe. De endte opp på et isflak
som de håpet ville bringe dem sørover. Dette flaket brast
tilfeldigvis rett utenfor denne landtungen og de karret seg i
land. Etter noen uker endte de sine dager her.
Vi peker oss ut et sted som det ser ok ut å gå i land. Utstyret lastes i land og vi rekognoserer litt. Nye utfordringer.
Bjørn. Det er ikke uventet, men aldri hyggelig, spesielt
sommerbjørn. Isbjørnen spiser sel og det er vanskelig for
bjørnen å fange sel uten at det er is. Det betyr at bjørnene
er ganske sultne nå om sommeren. De går nå rundt og venter på vinteren og ny is. Vi ser en bjørn på vei mot oss, en
stor en. Vi har ikke lov å forstyrre bjørnene og vi må trekke
oss tilbake hvis vi kan om de kommer for nære. Men vi har
jo et oppdrag her, så vi avventer litt. Vi kan hoppe i båten
og stikke relativ raskt. Motoren går, bjørnen viker av og går
videre. De færreste bjørner er interessert i mennesker, men
en kan ikke være sikker. Vi får øye på to bjørner et stykke
lenger bort, men de viser ingen interesse. Vi skal i en annen
retning, så vi bestemmer oss for å legge båten på dregg
og gå i land. Siden vi må forsere noen dammer bak strandbrinken så beholder vi overlevelsesdraktene på. Vi nærmer
oss Andreekspedisjonens siste leirplass. Den ligger 300
meter fra vannet bak noen steiner. Det fantastiske med
denne historien er at de tre mennene skrev dagbøker som
ble funnet sammen med levningene i 1930. Vi kan i dag
følge mennene gjennom disse skjebnesvangre månedene.
Levningene og mye av utstyret de hadde ble tatt med til
fastlandet i 1930, og det har vært funnet gjenstander i
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leiren senere også. Området var snø/ isdekt når de anla
campen i 1897. Det var også snødekt i 1930. De klimatiske
forhold har endret seg de siste årene og det har vært rapportert at dette området har vært snøfritt mange av de siste
somrene. Om dette har noe med global oppvarming å gjøre
kan diskuteres, men det er i alle fall ikke gunstig for kulturminnene som ligger der. Vi vet av tidligere observasjoner
at det er mye tekstilrester i leiren. Det er ikke noen tvil om
at disse vil forsvinne ganske fort om de ligger åpent i flere
sesonger. Dette er årsaken til at jeg som sysselmannens
konservator er med ut på dette oppdraget. Jeg skal samle
inn de rester av tekstil som ligger i overflaten. Vi har ikke
planer om å gjøre en total utgravning denne gang.

Tilstandsregistrering av rester fra russisk fasgststasjon. Russiske
Pomorer drev fangst på Svalbard i perioden 1700 til 1850.

En hvalfangergrav fra Svalbard museums gamle utstilling. Denne
er nå i magasinet siden det ikke er etisk riktig å stille ut levninger
for tiden.

Undertegnede i ferd med å sikre tekstilfragment fra Andreéekspedisjonenes siste leir på Kvitøya.
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Den kraftige bjørnen som vi hadde stor respekt for er nå ute
av syne, og de to som vi ser lenger bort ser ikke ut til å være
interessert i oss. Vi fortsetter mot leiren. Vel fremme tar vi et
overblikk. Vi ser to nye bjørner, de kommer fra hver sin side.
Vi har ikke noe annet valg enn å stå rolig og avvente. Jeg har
nå en kollega som står klar med ladd gevær, en som står klar
med signalpistol og en som speider med kikkerten. Jeg er litt
usikker og avventer situasjonen, men blir hurtig påmint om
at jo fortere jeg er ferdig jo fortere er vi ute i båten igjen. Det
er bare å finne frem sakene og begynne å jobbe. Den femte
isbjørnen dukker opp. Jeg spretter opp, hvor? De nærmeste
bjørnene er nå på 150 meters avstand. Situasjonen er ikke
komfortabel, men heller ikke kritisk, så jeg prøver å jobbe
videre. Slik er forholdene på Svalbard, man må alltid være
årvåken og oppmerksom på bjørn, da de kan være farlige for
folk. Ved arbeid i felt må det alltid være noen som er isbjørnvakt, bevæpnet. Isbjørnen er et dyr som jakter på byttet sitt
og beveger seg derfor så ubemerket i terrenget som mulig
hele tiden. Og slik er det nå. To av de nærmeste bjørnene
er ikke å se. Oppdraget er å samle inn alle tekstilfragment
som ligger igjen i leiren. Jeg ser på bildene fra funnet i 1930.
Det er helt tydelig at bjørnen har vært og spist på levningene
og de andre gjenstandene i leiren. Jeg tenker jo mitt når
jeg plukker opp et stykke av en genserarm og en bit av et
jakkeslag. Å samle inn skjøre tekstilbiter, dokumentere og
pakke dem forsvarlig krever konsentrasjon, så jeg prøver å
ikke følge med på konversasjonen om hvor bjørnene befinner
seg til enhver tid. Etter en liten time så legger jeg siste bit
i posen og begynner og pakke sammen. Jeg ser frem til å
komme på verkstedet og starte konservering av bitene og se
nærmere på dem. Bjørn nummer seks dukker opp, en riktig
sværing. Situasjonen begynner visst å bli litt uoversiktlig selv
om ingen av bjørnene har vist interesse for oss ennå. Det er
på tide å komme seg til båten. Det begynner visst å haste.
Det siste vi ønsker er å komme i konfrontasjon med isbjørn.
Sværingen som kom sist på banen bøyer litt av, så vi begynner å gå ned til båten. Terrenget er litt uoversiktlig nå og vi
oppdager plutselig at vi får en bjørn som vil krysse vår kurs
så vi setter opp farten. Vil vil nødig ha bjørn mellom oss og
båten. Vi ser at vi ikke når det, så vi sender opp et knallskudd
for å skremme, bjørnen snur umiddelbart og setter kursen bort
fra oss. De fleste bjørner lar seg skremme. 200 meter igjen

til båten og klar bane, nesten. Den sværingen som kom sist
har fått interessen for båten og har samme avstand til båten.
Han har ikke dårlig tid, men det får vi. Varmen begynner å
komme i drakta. Overlevelsesdrakter er ikke så komfortable
å gå i, men det er ikke det vi tenker på nå. Endelig nede ved
stranda før bjørnen, men båten ligger på dregg så det er ikke
bare å smette av gårde. Bamsen kommer nærmere, sakte.
Det jobbes med å få båten inn så vi sender opp et knallskudd.
Bamsen stopper opp, men fortsetter og gå mot oss. Nytt
knallskudd. Han stopper et sekund før han begynner og gå
mot oss igjen. Båten er klar, vi hiver sakene ombordog siger
ut. Først nå legger vi merke til at det snør, vinteren har kommet. Vel ombord i Nordsyssel legges gjenstandene i frysen i
påvente av konservering og vi går i byssa for å spise middag.
1. januar 2006 sto Sysselmannens konserveringsverksted og kulturhistoriske magasin ferdig. I følge Svalbardmiljøloven er kulturminnene på Svalbard Statens eiendom
og Statens ansvar. Sysselmannen på Svalbard er statens
representant på Svalbard og har kulturminnekonsulenter
innenfor arkeologi og bygningsvern. Konservering og
magasinering av gjenstandene som er funnet eller utgravd på
Svalbard er utført av Tromsø museum og andre institusjoner
som har stått for innsamling. Siden tidlig på 1970-tallet har
Sysselmannen kjøpt disse tjenestene hos Tromsø Museum.
Jeg ble ansatt som konservator i nyopprettet stilling september 2005 med ansvar for konserverings- og magasinfunksjonen i Longyearbyen. Stillingen ligger under Sysselmannen
og er en åremålsstilling. I lang tid har det vært ønske om å
opprette et magasin med tilhørende konserveringsverksted
på Svalbard. I forbindelse med nybygg for Universitetssenteret, UNIS, ble Svalbard Museum og denne funksjonen
inkorporert. I dag rommer dette et kulturhistorisk verksted på
200m2 og et magasin på 200m2. Verkstedet består av 3 rom,
grovrensrom og to laboratorier for arkeologisk og kulturhistorisk konservering. Magasinene er klimatisert i tre soner;
for fotomateriale, for organisk materiale og for uorganisk
materiale. I tillegg er det et fryserom og to kontorer.
Det første året har hovedsaklig gått med til å bygge opp
verkstedet og magasinet samt til å anskaffe utstyr og
innredning. Parallelt med dette har det foregått en prosess med å samle de Svalbardrelaterte gjenstandene i det
nye magasinet. Det har vært jobbet tungt politisk med
tilbakeføring av samlinger til Svalbard. Dette fra institusjoner som Tromsø museum, Rijksmuseum i Nederland,
Sjøfartsmuseet, Forsvarsmuseet med flere, og selvfølgelig
fra samlinger på Svalbard som fra Svalbard Museum. Dette
arbeidet pågår ennå, men vi har fått inn ca 25 000 gjenstander og vi kommer over 30 000 i år. Arbeidsoppgavene
her spenner vidt fra innendørs arbeid som konservering,
magasinering og utstillingsarbeid til oppgaver i felt. Det kan
være tilstandsundersøkelser av fangsthytter, fargeundersøkelser, oppfølging av arkeologer i felt og feltkonservering.

Her monteres korset på grava til Anton Eilertsen. Korset var skadet
av isbjørn og har vært til konservering. Anton Eilertsen var en aktiv
fangstmann på Svalbard i en årrekke, men døde på Krosspynten i
Wijdefjorden i 1912. Stedet er oppkalt etter korset hans.

En gruppe europeiske osteologer studerer nå de 60 skjelettene
vi har fra hvalfangertiden (1600-1700 tallet) i håp om å få innsikt
i kosthold og sykdommer. Her pakkes et ev dem for magasinering i Sysselmannens magasin i Longyearbyen.

sander@solnes.no
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