Rapport:
Registrering av gjenstander tilhørende
Ny-Ålesund museum

Gjennomført med støtte fra Svalbards miljøvernfond

Bakgrunn
Ny-Ålesund museum har ved siden av en ny museumsutstilling fra 2016, en økende samling
av gjenstander knyttet til tidligere virksomhet i byen. Da de første forsøkene med å registrere
gjenstander begynte i 2005, var fokuset på gjenstander fra gruvetiden, mens det de senere
årene også blitt tilført gjenstander fra den tidlige forskningsperioden i byen. To perioder som
på hver sin måte har spilt en betydelig rolle i utviklingen av Ny-Ålesund. Den siste
registreringen av gjenstander pågikk mellom 2010 og 2012 og man fikk i løpet av de årene
registrert rundt 500 gjenstander. Etter dette har flere gjenstander kommet til, både som følge
av renovering av bygget som huset det gamle sykehuset (kjent som «scootergarasjen»), og
også fordi fokuset har blitt rettet mot å ta vare på gjenstander fra den tidlige
forskningsperioden i byen. Ved prosjektets start antok man at det var rundt 400 uregistrert
gjenstander i museumsmagasinet.

Gjennomføring av tiltaket
Ny-Ålesund museum er et selvstendig museum underlagt Kings Bay,
men med en samarbeidsavtale med Svalbard museum som har
ansvaret for databasen hvor museumsgjenstandene registreres i. Det
var derfor naturlig å engasjere Svalbard museum til å gjøre jobben
med å registrere gjenstandene i Ny-Ålesund. En registrator fra museet
med spisskompetanse på registreringsarbeid jobbet til sammen 2
måneder fordelt på sommer/høst med å registrere gjenstander. Se
vedlagt egen rapport fra Svalbard museum for beskrivelse av arbeidet.
Underveis i registreringsarbeidet arrangerte vi en åpen dag for alle
innbyggerne i Ny-Ålesund som da fikk komme og se på hvordan
registreringsarbeidet foregikk, gå rundt i magasinet og så på alle de
ulike gjenstandene der, og noen gjenstander ble trukket frem og fortalt
historien til.

Figur 1 - reklame for åpen dag ble hengt
opp i servicebygget

Figur 2 - det kom rundt 20 stk innom på åpen dag, fra ulike nasjonaliteter
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Vi fikk også god bistand fra flere av deltakerne på dugnadsleiren til Norges speiderforbund en
av dagene. Speiderne hjalp til med å flytte store gjenstander, montere hyller og noe
registreringsarbeid.

Figur 3 - speiderne fikk teste ut å jobbe som gjenstandsregistratorer

Resultat og videre arbeid
Til sammen ble det registrert 205 nye gjenstander, og over 200 gjenstander har fått revidert
informasjon. Nye hyller har blitt montert og en generell opprydding av magasinet har blitt
gjennomført. Arbeidet i år har ført til en stor forbedring i antall registrerte gjenstander, og
Kings Bay er veldig fornøyd med å ha kommet så langt i arbeidet, samtidig som vi erkjenner
at det fremdeles er en vei å gå. Blant annet ble det tilført flere gjenstander knyttet til den
tidlige forskningsperioden i Ny-Ålesund under arbeidet i sommer, og antall uregistrerte
gjenstander er nå anslått til ca 600 – 700, fordelt på to lokaliteter. Et registreringsarbeid gjøres
best med historikken friskt i minne, og Kings Bay håper på fortsatt støtte fra Svalbard
miljøvernfond i en senere søknadsrunde for å beholde kontiniuteten i arbeidet.

Vedlegg 1 – rapport fra Svalbard museum
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