Turen går til Svalbard
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Forord
Innledningsvis vil jeg benytte muligheten for å si takk til AFAG for deres bidrag til studieturen, som
er et viktig ledd i min masteroppgave fra Arkitektskolen Aarhus.
Innledning
78 grader nord, ved foten av Billefjorden på Svalbard, ligger den forlatte russiske kullminebesetningen Pyramiden. Tidligere var det et idealsamfunn av russisk modell og virksomhet i arktis, men
ble brått nedlagt i 1998, blant annet på grunn av kullkrise og komplisert drift. I dag ligner det en by
som er frosset i tiden, og representerer en viktig del av Svalbards kulturhistorie. Omgivelsene til stedet blir smått formet av miljø- og klimaforandringer, men også økt turisme, økonimiske, politiske
og kulturelle spørsmål.
Sammendrag
Formålet med studieturen var å få et innsyn og en bredere forståelse for hvilket sted dette er og
dermed være bedre rustet til å svare på hva man som arkitekt kan gjøre for å formidle dette stedet.
Skal det bevares, forråtne, revitaliseres eller en kombinajson av disse?
Metode
- Fotografi / film
- Dokumentasjon av eksteriør (bilder av alle facader, frontalt) og generelt oversikts- og stemningsbilder. Fokus på å dokumentere typologiske karaktertrekk ved arkitekturen på stedet.
- Bilder av interiør der det er mulig å komme inn
- Intervju (opptak + film) med guide og reisefølge fra Trust Arktikugol
Reiseplan
04.03.15: Reise, Aarhus - Longyearbyen
05.03.15: Longyearbyen - møte med LPO-arkitekter
06.03.15: Case studies av arkitektur i Longyearbyen
07.03.15: Tempelfjorden
08.03.15: Pyramiden
09.03.15: Pyramiden
10.03.15: Hundesledetur
11.03.15: Hjemreise - Longyearbyen - Aarhus
Reisedagbok
Onsdag morgen d. 4 mars flyr jeg fra Aarhus til Longyearbyen med to mellomlandinger i hhv.
København og Oslo. En geolog fra UNIS på Svalbard møter meg i Longyearbyen og viser meg
leiligheten jeg skal bo i den kommende uken. Morgenen etter, torsdag 5. mars møter jeg Arvid
Rønsen Ruud og Ingvild Sæbu Vatn hos LPO Arkitekter på Svalbard. Over lunsj forteller de en hel
masse om Pyramiden og at de siste år, i 2014, har gjennomført en arealplan for Trust Arktikugol,
selskapet som eier den forlatte sovjetrussiske kullgruvebyen. De gir meg en rekke bilder, dokumentasjon og en omfattende planbeskrivelse av området - som etter studieturen har vært et viktig
bidrag til å komme viderere med hovedoppgaven ved Arkitektskolen Aarhus.
De neste dagene etter besøket hos LPO, prøver jeg gjentatte ganger å ta turen til Pyramiden, men lykkes ikke på grunn av dårlige værforhold. Selve turen ut til Billfjorden hvor Pyramiden
ligger, er lang og krevende. Den planlagte turen blir erstattet av en kortere versjon til Tempelfjorden
hvor jeg er så heldig å se isbjørn.
		
Søndag 8. mars kommer jeg endelig avsted med to russere fra Trust Arktikugol,
som tilfeldigvis skulle levere varer til hotellet ved Pyramiden. Vi drar sent om kvelden fra Longyearbyen og kjører i mørket hele veien. Etter å ha kjørt i 2 timer får vi øye på tre gule og et grønt lys
langt vekk i horisonten: Det er Pyramiden. Etter en halvtime passerer vi Nordenskiöldbreen som
ligger rett øst for Pyramiden og litt senere er vi ved foten av Billefjorden og stedet ligger foran oss.
Det er en helt særlig opplevelse å endelig ankomme den forlatte byen, hvor lysene fra
snøscooterne blir projektert opp på den enorme kullinjekonstruksjonen og slagskyggene kaster seg
utover de mørklagte bygningene. Samtidig svever det øverste laget av snø i overflaten; Jeg har virkelig ankommet en utopisk «spøkelsesby». Vi kjører langsomt gjennom byen og stopper ved hotel Tulip som ligger begynnelsen av den strangente bystrukturen. Det er lys tent i hotellet og guiden står
og venter i vinduet ved inngangen. Jeg blir invitert innenfor og innlosjeres i et rom som ikke har
forandret seg siden det ble bygget på 70-tallet. Måltidet jeg får servert litt senere er like minst like
autentisk som hotellrommet, og jeg slipper heller ikke unna 4 hurtige whiskeyshots med russerne.

Morgenen etter ser jeg byen i dagslys fra vinduet på hotellet. Det er et besynderlig syn. Jeg
spiser frokost med de to andre fra «Trust» og guiden, og planlegger dagen over en kopp néscafe.
Blant de tomme bygningene utenfor får jeg øye på en polarrev som snuer på snøscooterne foran
inngangen. Kort etter beveger jeg meg utenfor og begynner dokumentasjonen av stedet. Guiden
viser meg rundt der det er mulig å komme inn, blant annet skolen og barnehagen, kulturpalasset og
svømmehallen (se bilde). Mye av interiøret er vandalisert, stjålet eller flyttet til Barentsburg - men
det er stadig tydelig å se at byen ikke hadde lang tid på å ta med seg sine aller viktigste eiendeler og
komme seg av sted.
En annen ting jeg legger merke til er kvaliteten i håndverket i byggeriene. Jeg blir senere
fortalt at de som ble sent for å arbeide ved Pyramiden var blant de beste av sitt slag, og som senere
lagde sitt eget verktøy, hadde egen murstensproduksjon av biproduktene fra kullgruvedriften. Dessuten var byen selvforsynende med unntak av enktelte ting som ble fraktet med skip et par ganger
årlig. Pyramiden hadde eget drivhus og en gård med nok dyr til å brødfø 1000 mennesker.
Vi kjører videre rundt på Pyramiden og dokumenterer alle byggeriene og fasilitetene; både
i selve bystrukturen, men også minen og havneområdet. Etter turen intervjuer jeg guiden og de
to reisefølgene fra Trust Arktikugol. Jeg spør blant annet om Pyramidens fremtid, både kortsiktig
plan, men også i et lengre perspektiv.
Primært handler det om å fasilitere en økt turisme og oppussing av hotellet (Hotel Tulip), den gamle messen og kulturhuset. Over lengre tid drømmer de om å skape et Arktisk Holywood.
Konklusjon
På bakgrunn av dokumentasjonen, opplevelsen av stedet og samtalen med LPO arkitekter og Trust
Arktikugol, tror jeg at man som arkitekt ikke bare skal la dette stedet være landskapsmuseum. Man
skal tilføye noe nytt, men stadig ha røtter til historien og minnene til stedet. Jeg ønsker å kombinere
en overordnet konserveringsplan av stedet med en revitalisering av gården og en gjennoppbygging
av drivhuset. Jeg vil gjøre radikale inngrep i strukturene som skaper en kontrast mellom det nye
som gir liv til bygningen, og det gamle som sakte men sikkert forfaller. Et lite besøkssenter skal
binde disse funksjonene sammen og ta imot og informere turistene som kommer til stedet.

