
 
14 speidere på dugnad i Ny-
Ålesund 
Speiderne fikk tidlig erfare hvor spektakulært og nært dyrelivet i Ny-
Ålesund kan være, da de fikk se isbjørn nært bosettingen allerede første dag. 
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I to uker har 14 speidere fra Norges Speiderforbund drevet dugnad for Kings Bay i Ny-
Ålesund. Her har de blant annet vasket vinduer, malt flere hus, hjulpet til med betongstøping 
på kaien, ryddet vekk søppel og bygget en plankesti til Telegrafhuset for å spare tundraen for 
slitasje. 
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Første dag fikk speiderne se isbjørn nært bosettingen i Ny-Ålesund, og bare i løpet av 
den første helgen ble det talt fire isbjørner i området. 

Leder for gruppa, Oda Larsen, kan fortelle at det har vært lange arbeidsdager, men at 
speiderne har holdt humøret oppe og fått til mye fin aktivitet på kveldstid og i helgene. 

– Vi har vært på båttur inn til brefronten og fått se brekalving på to hundremeters hold. I 
tillegg til vandreturer i området rundt Ny-Ålesund, har vi fått omvisning på Kartverkets 
antennestasjon og overnattet på velferdshyttene Gåsebu og Ny-London, sier Larsen. 

Speiderne var også på helgetur til Blomstrandhalvøya, der de bodde 12 stykker på hytten i Ny-
London i det nedlagte marmorbruddet. Lørdagen brukte de til å gå rundt hele øya, og det ble 
møte med både sel og reinsdyr, og isbading i 6 kalde grader på 79°N. 

Speidernes opphold i Ny-Ålesund ble avrundet med visitt hos direktøren i Amundsenvillaen. 

 

Utflukt til breen: Speiderne fikk se brekalving på 200m trygg avstand. Foto: David Kro Barlaup 
 


