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2012-2014
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Gjennomført ved hjelp av midler fra
Svalbards miljøvernfond

Våren 2012 ble det søkt om penger til oppsetting av skilt i gruveområdet i Ny-Ålesund.
Formålet med merking av gruvene er å øke informasjonen om gruvetiden i Ny-Ålesund. Det
er en rekke personer som besøker Ny-Ålesund hvert år, både forskere og turister. Mange av de
besøkende er interessert i å høre om gruvetiden og å se gruveområdet. Målgruppen er
besøkende og fastboende som ønsker å oppleve det historiske området og tilegne seg mer
informasjon. Når det gjelder turister er skiltene først og fremst myntet på de som kommer hit
på mindre ekspedisjonscruice og som har med seg væpnet guide, ettersom det er nødvendig
med våpen for isbjørnbeskyttelse når man ferdes i gruveområdet.
Bakgrunn
Selskapet ble stiftet i desember 1916 under navnet Kings Bay Kull Comp. A/S, og i 1917 kom
den første gruvedriften i gang i Ny-Ålesund. Driften i den første gruveperioden fortsatte frem
til 1930, og alle selskapets aksjer ble i 1933 overtatt av staten. Det ble i denne perioden gjort
forsøk på drift av både fiskeristasjon og hotell i Ny-Ålesund, men det var ingen aktivitet i
gruvene.
I 1945 ble gruvedriften gjenopptatt, og med unntak av årene 1953-1956 var det aktivitet i
gruvene fram til 1963. Ny-Ålesund var et familiesamfunn med både skole og foreningsliv.
Men det vesle samfunnet ble i perioden også rystet av flere større ulykker. Etter at den siste
store ulykken inntraff i 1962 hadde til sammen 82 personer mistet livet siden oppstarten i
1917. Vurderingen av risikonivået for videre drift, svak lønnsomhet i gruvene og det politiske
etterspillet etter ulykken i 1962 førte til at Kings Bay-gruvene ble endelig lukket i 1963.

Bildet viser arbeidet med utsetting av skiltene. Utkjøringen ble gjort med snøskuter, samt bil der det lot seg gjøre.
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Skiltene
Restene etter gruvetida ser kanskje ikke særlig vakkert ut der det ligger i landskapet, men er
likevel spor etter en svært viktig del av Ny-Ålesunds historie. Ved å skilte områder ønsker vi
å skape større forståelse for sporene som ligger der. Informasjonsskiltene er et viktig ledd i
dette arbeidet. Til samme n er det satt opp 6 skilt, 1 i byen og 5 i selve gruveområdet.
Hovedskiltet står nede i bebyggelsen, og gir opplysninger om byens historie og hva som kan
ses i gruveområdet. Skilt nummer to forteller om kullet og hvordan fløtsen ligger i fjellet,
mens skilt nummer 3 har informasjon mer spesifikt knyttet til grunnleggelsen av Kings Bay
og Josefinegruven. Skilt nummer 4 forteller om den første prøvedriften i Ny-Ålesund, der
Kings Bay kjøpte rettighetene til drift fra Green Harbour Coal Comp. På skilt nummer 5
finnes informasjon om hendelsene i byen i tiden rundt 2. Verdenskrig. I tillegg står det også
litt om hvordan frakten av kull fra gruveområdet og til kaia foregikk i de forskjellige
periodene. Skilt nummer 6 informeres det om 2. driftsperiode, samt om Kings Bay-ulykken.
Bilder av informasjonen på alle skiltene finnes i vedlegg 1.
Skiltene ble bestilt i 2013, og kom med båt til Ny-Ålesund våren 2014. På grunn av en hektisk
sommer, ble skiltene først satt opp i november.
Økonomi
Det ble til sammen brukt 309 000 kroner på prosjektet. Dette inkluderer blant annet
lønnsutgifter, materialer og frakt.
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Vedlegg 2

Bilder av skiltene i gruveomradet

Kartet over står på skiltet nede i byen, og viser plasseringen av skiltene som ble delfinansiert gjennom Svalbard
Miljøvernfond.
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Skilt nummer 2
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