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Beisarstua er tett! 

Stor iver rundt hyttene tilhørende Hopen Meteo. 
denne vinteren. Særlig Beisarhytta og Bjørnebo har 
hatt besøk av flittige hender. 
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Kjøkkenhyllene på Bjørnebo rengjort 
Annet spennende nytt fra hyttene, er at 
kjøkkenhyllene på Bjørnebo har blitt 
vasket og ryddet. Antagelig for første 
gang siden hytta ble bygd. Etter vask 
ble hyllene impregnert med Ajax  
 
Lageret har fått en gjennomgang også. 
Der har det blitt ryddet godt opp. Under 
opprydning ble det gamle hytteskiltet 
funnet. Det har nå fått en ny og fin 
plass på veggen. Lageret har i tillegg 
fått litt ny takpapp her og der. Det 
snødde rett inn, så litt tetting var 
påkrevd. 
 
Bjørnebo ble for øvrig bygget i 1971 og 
tok over jobben som hytte fra 
Russehytta , bygd i 1908. 

Trenger du kunst på hytta? 
 
 

Hopen plakettmakeri lager 
morsomme og kunstverdige 
bilder til å henge på veggen. 
Suksess i et hvert trimrom og 

i bursdager. 
 

Padleårer lages også på 
bestilling. 
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Renessanse for Beisarhytta. 

Amund og Kjell nyter solen på vei nordover med materialer. 
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Etter mange år med 
forsømmelse har 
Beisastua fått en lenge 
etterlengtet 
oppgradering. 
 
Hytta lengst nord på øya 
har i mange år stått 
ubrukt. Med et stadig  

Berner Jørgensen. 
 
Det har de siste 10 
årene vært mye snakk 
om at man bør fikse opp 
hytta, men det var først i 
vinter praten ble til 
handling. Mathias satte i 
gang med å produsere  

stasjonen, ble 
opprinnelig bygd i 
1923,men revet og bygd 
opp igjen i 1973. Dette 
var det Birger Angell-
Jakobsen som gjorde 
mens han jobbet for 
Fina. Fina boret etter olje 
på Hopen på den tiden  

større hull i veggen, en 
halv dør, et knust vindu  
og generelt forfall, var 
det på tide at hytta fikk 
besøk av arbeidsvillige 
folk.  
 
Hytta, som ligger 
omtrent 2,5 mil nord for  

villmarkspanel til å kle 
hytta med og Kåre tok 
den lange skituren 
nordover ett par ganger 
for å ta mål og sjekke 
ståa.  
 
Etter hvert var det bare 
is og vær som var i veien 
for prosjektet. Og det 
løste det seg også. 
Materialer ble fraktet 
sjøveien og renoveringa 
satte i gang. Nytt vindu 
ble satt inn og den lokalt 
produserte døra ble  
montert. Hytta fikk også 
ny kledning utenpå den 
gamle, i velkjent Hopen-
stil.  
 
Legg merke til at døra er 
todelt. Dermed er det 
mulig å komme seg inn 
selv om det skulle ligge 
mye snø og is foran 
døra.  
 
Isolasjonen i taket er 
også i ferd med å bli 
byttet og det meldes om 
at den gamle isolasjonen 
var full av vann og 
bunnfrossen. Hjelm er 
påkrevd under fjerning 
av gammel isolasjon. 
 
Vedovnen har fått nye 
pipe, så nå trengs bare 
ny ovn. Til og med 
hyttebok er på plass og 
har fått sine første ord i 
seg! 

 

og hytta lå bare 50 meter 
fra basen. Hytta går for 
øvrig under navnene 
Beisarhytta, Beisarstua 
eller bare Beisarn. 
Beisanen er for øvrig 
navnet på det nordligste 
punktet på øya, oppkalt 
etter fangstmannen 

Mathias ønsker velkommen! 


