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Videreføring av arbeidet med registrering 
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Gjennomført med støtte fra Svalbards miljøvernfond 
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Bakgrunn 

Ny-Ålesund museum er et selvstendig museum underlagt Kings Bay AS. Ny-Ålesund 

museum har en omfangsrik samling av gjenstander knyttet til tidligere aktivitet i byen. De 

første spede forsøkene med å registrere gjenstander begynte i 2005, og registreringen har blitt 

gjennomført litt i rykk og napp etter dette. I 2017 engasjerte vi registrator gjennom Svalbard 

museum, mens i 2018 og 2019 ble samme registrator leid inn, men denne gangen med 

arbeidsavtale direkte med Kings Bay. Arbeidet alle tre årene er støttet av Svalbard 

Miljøvernfond.  

 

 

 

 

 

Gjennomføring av tiltaket.  

I denne omgangen har det i hovedsak blitt registrert gjenstander knyttet til Sykehus.tannlege 

og legetjenesten i Ny-Ålesund i gruvetiden. De større gjenstandene har blitt registret tidligere, 

og i 2019 gjenstod de minste gjenstandene. Dette har vært et nøysommelig og detaljorientert 

arbeid da gjenstandene ikke alltid har vært av det største slaget. Vi har bla. registrert 

medisinske glass, kirurgisk munnbind, tannlegebor, sprøyter osv.  

 

I løpet av de tre årene registreringsarbeidet har pågått har studioet flyttet på seg fra å være i 

museumsmagasinet, til Servicebygget og i 2019 rigget vi det opp i Marinlaboratoriet. Det 

synes vi at var en god løsning med god plass og gode lysforhold.  

 

Underveis i registreringsarbeidet arrangerte registrator omvisninger i museumsmagasinet for 

interesserte besøkende og forskere. Det å få vist frem og formidlet denne samlingen er noe vi 

ser på som verdifullt og som vi også vil etterstrebe og gjøre også etter endt prosjekt.  

En del større gjenstander har blitt flyttet til et fjernlager for å frigjøre mer plass på 

Figur 1 – Museumsregistrator Erlend Sandvoll foran en del av gjenstandssamlingen på museumsmagasinet i Ny-

Ålesund 
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museumsmagasinet, men også for å lette litt på belastningen på gulvet i andre etasje på 

museet, som er et gammelt, fredet bygg.   

 
Figur 2 - Gjenstandsfotostudio på Marinlaboratoriet 

 

Resultat og videre arbeid 

Til sammen ble det registrert 109 unike gjenstander, og flere gjenstander har fått revidert 

informasjon. Dette å få registrert og systematisert museumssamlingen vår er et viktig arbeid 

for å ivareta både historien og løse kulturminner i Ny-Ålesund. Kings Bay er veldig fornøyd 

med å ha kommet så langt i arbeidet, og vi vil med dette si oss ferdig med 

registreringsprosjektet i museumsmagasinet for denne gang. Det gjenstår riktignok et mindre 

antall gjenstander på museumsmagasinet, og nye gjenstander vil kontinuerlig komme til, så 

helt ferdig vil vi nok aldri bli. Vi får tilsendt gjenstander fra tidligere ansatte, men har også et 

fokus på nyere historie og samtidsdokumentasjon i bevaringen.  

 

Samlingen til Ny-Ålesund museum er nå fordelt på tre lokaliteter; museumsmagasinet, 

fjernlageret og et naust. I nauset er det anslagsvis 200 – 300 gjenstander som ikke er 

registrert. Disse er i fra den tidlige forskningsperioden på 1970- og 1980- tallet og fokuserer 

på feltutstyr til å ha med seg rundt på Svalbard – inkludert en båt. Dette er en samling vi 

ønsker å registrere etter hvert og samtidig sikre bedre bevaringsforhold til. 

 

 

Vi takker Svalbard Miljøvernfond for støtten i denne omgang til å sikre de historiske 

gjenstandene i Ny-Ålesund. 


