Rapport: Telegrafen i Ny-Ålesund
2013-2014

Gjennomført ved hjelp av midler fra
Svalbards miljøvernfond

Bakgrunn
Våren 2013 ble det søkt om penger til restaurering av Telegrafen i Ny-Ålesund. Telegrafen
har en sentral plass i Ny-Ålesund sin historie og er et kulturminne av høy nasjonal betydning.
Telegrafen var viktig i hverdagen for de som arbeidet og bodde i Ny-Ålesund i gruvetiden, og
for den daglige driften. Ved ulykker var Telegrafen sentral for å formidle budskapet til
selskapets ledelse, offentlige myndigheter, pressen, og ikke minst de pårørende.
Ny-Ålesund har vært utgangspunkt for en rekke forsøk på å nå Nordpolen. Både ved
planlegging og gjennomføring av forsøkene har Telegrafen i Ny-Ålesund hatt en viktig og
vesentlig rolle for å holde kontakten med omverdenen. Bygget hadde forfalt gjennom flere år,
og trengte betydelig restaurering. Det ble derfor satt i gang et prosjekt som hadde som mål å
sette bygget i stand, samt lage en liten utstilling for turister og byens befolkning.
I 2011 ble det inngått en avtale mellom Telenor og Kings Bay om å restaurere Telegrafen. I
2012 fikk Kings Bay penger av Svalbard Miljøvernfond for å gjøre en fargeanalyse av
Telegrafen. Analysen ble gjort av Jens Treider, og han utførte også en rekke
bygningsarkeologiske undersøkelser i bygget. Dette resulterte i en omfattende rapport, og et
godt grunnlag for å gå i gang med restaureringen.
For å ivareta alle bevaringsaspekter ved restaureringen ble det nedsatt en kompetansegruppe.
Gruppen besto av Egil Murud, (leder) kulturvernsjef i Nordland Fylkeskommune og
styremedlem i Kings Bay AS, Andrine Kylling, rådgiver adm. Kings Bay AS, Susan Barr,
rådgiver i polarsaker hos Riksantikvaren, Siri Hoem, som privatperson, tidl. Sysselmannens
kulturminneavdeling og Byantikvaren i Oslo og Dag Blakkisrud, intendant for Telenor
kulturarv / Norsk Telemuseum. Kompetansegruppa hadde flere møter, og tok avgjørelser
underveis i arbeidet. Istandsettingen ble utført av Finn Løken med hjelp av blant andre Nils
Ole Nilsen. Utstillingen ble laget og satt på plass av Telemuseet ved Laila Andersen og Stein
Domaas. Det hadde hjelp av Anette Rattfelt far firmaet Laterna Vox AS.

Figur 1 Telegrafen lå tidligere på det som nå er kalt Flaggstanghaugen, men ble senere flyttet til dagens beliggenhet.
Bildet viser Telegrafens opprinnelige beliggenhet.
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Figur 2 Kartet viser hvor Telegrafen ligger i dag.

Før restaurering
Etter driftsnedleggelsen i 1964 hadde Telegrafen stått tom og uoppvarmet. Interiøret bar preg
av huntonittplater fra 50-tallet, og det var lokale råteskader i himling og vegger grunnet
taklekkasjer. Platene hang og bulet stedvis, og malingen løsnet i flak. Under platene på vegger
og himling var det eldre, malt trepanel. På gulvene var linoleumen delvis røsket av, og malte
tregulv kom til syne. Fyllingsdører var kledd med plater. Bak flassende alkydoljemaling på
skap og dørkarm på kjøkkenet kunne det skimtes en gyldenbrun ådring, noe som er sjeldent
på Svalbard.
Det ble først vurdert om bygget skulle tilbakeføres til hvordan det var på starten på andre
gruveperiode. Det ble likevel besluttet å istandsettes til slik det var da bygget ble tatt ut av
bruk, slik at alle historiske perioder ble bevart. En tilbakeføring til 1946 ville ført til at
vesentlig nyere historie gikk tapt. Det tekniske utstyret som skulle settes inn i bygget var
knyttet til siste driftsfase, med gruveulykken og Gerhardsen-regjeringens fall som viktigste
hendelse, noe som også var med på å avgjøre hvilken linje man skulle legge seg på.
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Figur 3 Bildet viser Telegrafen før restaurering.

Restaurering
Overordnet visjon for bygget var å beholde mest mulig av materialer og farger fra 1960-64.
Råteskader og defekte materialer ble utbedret med samme materialer og metoder som
eksisterende.
Bygget ble vedlikeholdt utvendig først. Noe panel ble skiftet ut og råteskader reparert. Det ble
så satt i gang maling av yttervegger, og det ble valgt en blåfarge i samsvar med NIKU/Jon
Brænnes fargeplan fra 2004. Det ble brukt linoljemaling på alle elementer. Vinduene ble
demontert og tørket og reparert. Vinduene ble også kittet, og noe glass ble skiftet ut.
Takpappen ble fjernet, og råteskadet virke fjernet og erstattet. Det ble så lagt på ny
papp. Huset ble også jekket opp og råtne kabber reparert. I tillegg ble det laget nye snøskjørt
og utvendige trapper. De tre ytterdørene ble reparert.
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Figur 4 Bildet viser Finn Løken i gang med maling av Telegrafen. Vinduene er att ut for reparasjon.

Figur 5 Telegrafen under restaurering.
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Avrevet gulvbelegg ble fjernet innvendig, og det ble brukt stiftet linoleum og huntonittplater.
Maling som flasset av ble erstattet med ny. Det var høy toleranse for slitasje og råteskader, og
i bakrommene er malte og umalte flater av huntonitt og tre i hovedsak uendret.
I det eldste radiorommet fra 1918 hadde vi lite kunnskap om innredningen. Det ble derfor
valgt å la rommet stå nesten urørt, med avdekket slitt tregulv og spor fra de ulike fasene. En
råteskade bak ovnen måtte imidlertid utbedres og avskallet maling ble fornyet.
Bygget har vært oppvarmet av jernovner, noe som ikke kan brukes i Ny-Ålesund i dag på
grunn av målinger som utføres av forskere i byen. Det var nødvendig med grunnvarme i
bygget året rundt for å sikre gode bevaringsforhold. Resultatet ble derfor en ny strømkabel og
enkle panelovner i hovedrom. Eldre lyspunkter ble gjenbrukt med tidsriktige glasskupler som
ble funnet på stedet. Alle eksisterende el-installasjoner, armaturer, sikringsskap og så videre,
ble beholdt.
Eksisterende fast innredning ble supplert med et bord for det tekniske utstyret, slik som kan
ses på foto fra siste driftsperiode (se forsiden i denne rapporten). I tillegg ble en del av benken
i det eldste radiorommet rekonstruert. Rommene for øvrig ble beholdt uten møbler, ettersom
det mangler dokumentasjon og kilder på hva som har stått her.
Det ble vurdert om interiøret skulle males med alkydoljemaling som eksisterende, eller
linoljemaling. Alkydoljemaling ble valgt, men det ble brukt linoljemaling på vinduene. En del
av rommene har blitt malt over med en lys farge etter siste driftsperiode, og det ble derfor
valgt å tilbakeføre fargene fra nest siste malingslag.
Som i de fleste restaureringsprosjekter har interiøret samlet sett fått et utseende det aldri før
har hatt, både når det gjelder farger og innredning. Ulike epoker står side ved side. Likevel er
alt basert på dokumentasjon funnet i bygget, og viser fargeriktommen som preger NyÅlesund. I noen rom er alt urørt, mens i hovedrommene er siste lag fornyet med gulvbelegg,
maling og noe innredning. Resultatet er at noen flater framstår som nye, mens andre bærer
preg av vannskader og slitasje. Etter hvert som nye materialer og maling eldes, vil de passe
bedre inn i helheten.
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Figur 6 Bildet viser det eldste
telegrafrommet før restaurering.

Figur 7 Kjøkkenet før restaurering.
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Figur 8 Vinduene ble tatt ut og reparert.

Figur 9 Telegrafen etter restaurering.

Side 8 av 10

Utstillingen
Instrumentene som sto i bygget da driften ble lagt ned i 1964 ble i sin til fraktet til fastlandet
og bevart. Instrumentene er nå tatt opp til Ny-Ålesund og installert som en del av utstillingen
på bakgrunn av bildemateriale. Selve utstillingen er skilt fra publikum med en glassvegg.
Dette er gjort for å bevare instrumentene. I tillegg er det satt opp en interaktiv skjerm der
publikum kan se bilder, høre og lese historier fra da Telegrafen var i bruk.
På skranken ved inngangen til hovedrommet er det også satt opp en interaktiv skjerm, hvor
publikum selv kan sende elektroniske telegrammer via internett. Både den digitale utstillingen
samt en anonym kopi av telegrammene som blir sendt kan finnes på nett. Adressen er
http://www.telegrafstasjonen.com/. Utstillingen ble åpnet i mai 2014. Telegrafen er
innlemmet i verneplanen til Telenor (Telenor Kulturarv).

Figur 10 Utstillingen i Telegrafen

Økonomi
Det ble til sammen brukt 2 434 547 kroner på prosjektet. Dette inkluderer blant annet
lønnsutgifter, materialer og frakt. I tillegg til denne summen kommer utstillingen, som ble
betalt av Telenor og Telemuseet. Telenor har i tillegg finansiert deler av restaureringen med
til sammen 900 000 fordelt på 2 år.
Det har vært et kostbart prosjekt, men resultatet har blitt svært bra. Vi har ikke bare fått satt i
stand ett av de viktigste byggene i Ny-Ålesund, men fått en museumsutstilling vel verdt et
besøk. Å sende telegrammer fra Telegrafstasjonen er allerede blitt veldig populært, og flere
hundre turister har vært innom bygget i løpet av sommeren.
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Prsojekt 231080 - Telegrafen

Pr. 04.09.14
2014

Inntekter
Telenors Andel
Viderefaktuert
Sum Inntekter

kr

-200 000,00

kr

Utgifter
Egen innsats
Løken Snekkerservice
Kost og losji - Ny-Ålesund - Finn Løken
Kost og losji utenfor Ny-Ålesund - Finn Løken
Datautstyr/ telefon - Ipnett
Frakt av varer
Elektrisk arbeid
Forbruk strøm under byggeperiode
Materialer og maling
Diverse representasjonskostnader ved åpning

2013

-200 000,00

kr
kr
kr

-700 000,00
-8 318,00
-708 318,00

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

358 200,00
116 210,00
39 506,64
3 520,00
43 003,00
22 519,00
29 926,43
1 100,00

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

193 524,00
525 600,00
293 043,00
54 002,00
5 445,00
21 151,00
75 203,00
28 026,00
624 568,00
-

Sum Andre kostnader

kr

613 985,07

kr

1 820 562,00

Rest kostnader

kr

413 985,07

kr

1 112 244,00

kr

413 985,07

kr

1 112 244,00

Midler fra Svalbard Miljøvern Fond

Figur 11 Regnskap for prosjektet.

Ny-Ålesund 15.12.2014
Rapporten er skrevet med bakgrunn av artikkel i Fortidsvern nr. 3 2014 av Siri Hoem.
Det er også brukt informasjon fra snekker Finn Løken.
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