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BJØR NØYA H A R E T AV V E R DE NS verste kli-
ma. Når det stormer, hender det at bølgespru-
ten slår hardt mot vindusrutene på værstasjo-
nen oppe på kanten av øya, det eneste stedet 
hvor det bor folk. 
 Hvert år graver havet seg litt lenger innover 
i ×ellet.
 Dag Hagenæs-Kjelldahl er en av dem som 
kjenner Bjørnøya best. Årene som meteoro-Årene som meteoro- som meteoro-
logiassistent på ishavsøya har satt dype spor, 
minnene kan fortsatt mane fram mareritt. 
 På den forblåste ishavsøya midt i Barents-
havet har µere fått en brå og tragisk død. De 
mange skjelettene – ikke bare etter isbjørn og 
hvalross – taler sitt eget språk.
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er født i Oslo. Har µydd taxiµy 
i Vestindia, vært sjømann, læ-
rer og initiativtaker til Norges 
første vitensenter på Teknisk 
Museum i Oslo. Bor nå i Eng-
land, der han startet sitt eget 
vitensenter i Whitby.
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Døden  
på Bjørnøya

døra slår tungt igjen bak han. Laban blir sluppet 
løs fra kjettingen ved hundehuset og lager, slik 
bikkjene alltid gjør når de blir løsnet, først en 
gul tissestrek i snøen. Bjørn og Laban blir iakt-
tatt av vakthavende telegra¹st gjennom vin-
duet på radiorommet der de rusler bortover den 
frosne marka i retning av Kapp Posadovski og 
Nordkapp. Det er minus ti grader med enkelte 
snøbyger. Etter en ti-femten minutter kan ikke 
vakthavende telegra¹st se dem lenger. Det liv-
løse, hvite landskapet ligger der som en ramme 
uten bilde, himmelen er µat og vintergrå.
 På bare føtter krysser jeg vinylgulvet på 
rommet mitt og åpner vinduet mot den mørke 
horisonten i retning Gravodden, Spitsbergen 
og Nordpolen. Et iskaldt gufs blåser inn, fyller 
rommet, rusker i de grønne gardinene. Ringe-
ne på oldemorstangen skrangler. 

 Kokken Paul Johansen hadde for noen 
dager siden bemerket at med den nåværende 
vindretningen, det blåste nemlig fra nordøst, 
er det best å ha med riµe på tur. Slik vind har en 
tendens til å skyve drivisen mot Misery×ellet 
og øyas nordøstside. 
 Det er blitt halvmørkt ute, noen begyn-
ner å snakke høyt om at nå kommer vel Bjørn 
snart tilbake? En halv time senere er det 
merkbart mørkere og stemningen i peisestua 
blir merkbart nervøs. Man snakker om å gå ut 
og se etter han, men vi vet jo at han vil vise seg 
straks en eller annen åpner munnen og sier at 
noe kan ha gått galt. Bjørn er alltid full av godt 
humør, og den som viser seg engstelig nå, vil 
få latteren over seg så snart den savnede kom-
mer inn og får høre at vi har vært engstelige 
for han.

Dag Hagenæs-Kjelldahl brukte 
frivaktene på Bjørnøya til å  
utforske områder der menneske-
fot sjelden trår. Han studerte 
gamle rapporter om forlis, mord, 
fangst og mysterier. En mørk 
vinterdag forsvinner en av  
kameratene, mens hunden 
hans vender alene tilbake  
til værstasjonen. 

S Å KOM M E R DE N SE N E , halvmørke 
morgenen som jeg aldri kan glemme. 
   Jeg ligger på ryggen i køya og kan ikke be-

stemme meg. Jeg har frivakt og kontemplerer 
det klassiske spørsmålet om jeg skal stå opp 
eller ligge og dra meg en stund til. Etter hvert 
som jeg kommer mer til meg selv, husker jeg 
at jeg har avtalt med Bjørn at i dag skal vi ta en 
liten skitur. Han ville helst gå på beina, for det 
var ikke så veldig mye snø, mens jeg absolutt 
ville gå på ski. Ifølge vekkerklokka på nattbor-
det har jeg allerede gått glipp av frokosten med 
bacon og scrambled eggs, men jeg ser fram 
til lunsjen som også pleier å inkludere en lek-
ker varmrett. Jeg venter lenge på at Bjørn skal 
banke på døra for å høre om jeg fortsatt skal bli 
med på turen, men han tenker nok at jeg har 
det godt der jeg ligger og lar meg ligge i fred. 

Kanskje liker han ikke å gå på ski? Uansett, 
han drar ut på en liten fottur mot Bjørnøyas 
Nordkapp. Nå trenger han selskap på turen og 
tar med seg unghunden Laban, den halvville 
husky-liknende «trekkhunden» som er mer til 
pynt enn til nytte.
 Antrekket er de vanlige varme vinterklær-
ne, votter og skinnlue. Vi har ikke fått utlevert 
riµer til selvforsvar eller for å drive jakt, for 
ingen har ennå observert drivis. Skipper Tobie-
sen hadde heller ikke sett is da han lå på over-
vintring nede i Tobiesenhuset for 106 år siden, 
men det dukket opp en bjørn likevel. Drivisen 
hadde lagt seg inn på østsida av øya uten at de 
visste om det. Ingen av oss på stasjonen har 
vært på østsida for å se etter is.
 Bjørn åpner inngangsdøra med det velkjen-
te kulehullet og går ut i den kalde vinden. Teak-
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 På slutten av middagsmåltidet snur stem-
ningen seg igjen. Vi begynner å diskutere det 
praktiske ved en redningsaksjon. Terrenget 
mellom stasjonen og Nordkapp må ¹nkjemmes.
 Vi sprer oss i vi¿eform utover pampasen. 
Hodelampene får bedre e½ekt straks vi kom-
mer litt bort fra lysmastene på stasjonsom-
rådet. Musikken og hylingen i radiomastene 
følger oss et stykke innover slettelandet. Her 
inne regjerer det arktiske vintermørket. Pust 
av snø kommer fykende inn i lyskjeglene våre 
og forsvinner ut i mørket igjen. Snart begynner 
noen å rope: «Bjørn! Bjøørn!» Det blir et kor av 
det, lyktene våre svinger fra side til side etter-
som vi snur på hodet og roper. Etter hvert blir 
det vanskeligere å høre de andre, vinden er gan-
ske sterk, selv våre egne rop later til å blåse bort 
straks de forlater munnen: «Bjøørn! Bjøørn!»
 Vi presser oss fram over den frosne marken, 
mot vinden og snøføyka, uten å kunne se len-
ger enn 30-40 meter, enkelte ganger mye lenger, 
men i de tetteste snøbygene kanskje bare 10-15 
meter. Overµata på øya tiner ikke mer enn en 
halvmeter nedover om sommeren, så vi går på 
en slags permanent fryseboks, av samme type 
som tundraen i Sibir der det av og til tiner fram 
mammuter. 
 Plutselig stritter himmelen over Bjørnøya 
med så mange stjerner at det ikke lar seg gjøre å 
plukke ut noe enkelt stjernebilde fra mylderet. 
Den overraskende skjønnhetsåpenbaringen 
er fantastisk. Så kommer mer snøføyke og den 
glitrende åpenbaringen slukner.
 Vi vasser til knes i snødriver, men så går vi 
over nakent ×ell, deretter over islagt tundra. 
Jeg blir nesten stående fast i en haug med løs-
snø fordi min følgesvenn bruker meg til rekk-
verk for å holde seg selv på føttene. Han raver 
og trekker meg nesten over ende, men vi begge 
gjen¹nner balansen og er like gode venner. 
 Hvem er de to som går med lys like til ven-
stre for oss nå, og som akkurat holder følge 
med oss på litt avstand? Hvis alle hadde holdt 
jevn avstand til begge sider, skulle de lysene ha 
vært mye, mye lenger unna.
 Helt ute på kanten av øya forsøker lete-
mannskapene å lyse nedover utsida av brinken 
i fall Bjørn har falt ned og sitter fast der nede. 
Noen ganger lager karene kjede, uten tanke for 
sin egen sikkerhet, så den ytterste kan lene seg 
ut og lyse under kanten. Her ute ser været heller 
ikke ut til å bedre seg, snøfokket blåser langset-

ter overµaten som lange, hvite ormer. De slan-
ger seg elegant over brinkkanten og ned i havet.
 Steinar og Anders, skyggene i mørket ute 
på kanten av øya, oppdager noe som likner 
avtrykket av en bjørnelabb ute på den snøfat-
tige, isete kanten av landet. De lurer på om det 
virkelig kan være tilfelle, det er jo ikke bjørn på 
øya? De bestemmer seg for at det er snøen og 
vinden som forsøker å spille dem et puss.
 Bør vi gå direkte til Tunheim og Bjørnehiet, 
eller skal vi søke utover mot brinken for å få 
kontakt med hovedpartiet? Arne erklærer at 
han ikke har til hensikt å kjempe seg alene vi-
dere mot vinden helt fram til ×ellet. Vi står der 
og fryser og tramper i beina, nokså rådløse, for-
søker å holde varmen. 
 For ordens skyld bør jeg altså sjekke om det 
er noen inne i Consol-hytta, men døra sitter på 
motsatt side, rett i vindøyet, det blåser så kaldt 
fra Misery×ellet, jeg nøler, selv om det er min 
jobb å sjekke hytta. Før jeg får mannet meg opp 
til å fullføre oppdraget, setter Arne seg i beve-
gelse, han er også lei av å stå stille. Han blir bor-
te i mørket, går på høyre side langs veggen der 
det er blåst bart. Det knaser i glass som brister 
under støvlene, han har tråkket på en glassrute 
som av ukjent årsak er blitt etterlatt µatt på 
marken. Hodelykta lyser vei videre framover 
i snøen. I det han runder hushjørnet, tre½er ly-
set noe levende i alt det hvite. 
 «Isbjørn! Det står en svær diger isbjørn inn-
med veggen her!»

«Hvem er de to som går med 
lys like til venstre for oss 
nå, og som akkurat holder 
følge med oss på litt avstand? 
Hvis alle hadde holdt jevn 
avstand til begge sider, skulle 
de lysene ha vært mye, mye 
lenger unna.»
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