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Forord

Vi er stolte av å kunne presentere 
planprogrammet for den første 
kulturminneplanen som dekker hele Tromsø 
kommune - hele vårt landskap av fjell, fjorder 
og daler.  Som det står i den europeiske 
landskapskonvensjonen spiller landskapet  
”en viktig rolle av allmenn interesse på 
det kulturelle, økologiske, miljømessige og 
sosiale plan”. Landskap er ”en ressurs som 
er gunstig for økonomiske aktivitet”, og 
”vern, forvaltning og planlegging av landskap 
kan bidra til å skape arbeidsplasser”.  I møte 
med storslått natur glemmer vi noen ganger 
at også kulturen har formet landskapet og 
vår bruk av det gjennom århundrer.  En 
kulturminneplan er dermed viktig fordi: 

•	 Kulturminner er en ressurs som 
krever kunnskap for å kunne utnyttes. 
Kulturminner skal kunne brukes 
aktivt i stedsutvikling både sentralt og 
i utkanten av kommunen, i små og i 
større lokalsamfunn.  

•	 Kulturminneforvaltning handler om 
å vurdere verdier og foreta valg. 
Kunnskap om helheten gir bedre 
grunnlag for prioriteringer.

•	 Likebehandling og forutsigbarhet gir 
gode prosesser og mindre grunnlag 
for konflikt.

Tromsø har tatt posisjonen som Arktisk 
hovedstad - noe som er naturlig med tanke 
på byens kunnskapsinstiusjoner med fotfeste 
i den arktiske tematikken, minnesmerker, 
museer, bygninger og båter. Tromsøs 
geografiske plassering i nordområdene har 
gjort byen til utrederby, rederby og verftsby 
– ja, Tromsø er selve Porten til Ishavet. Et 
viktig mål med planen er å synliggjøre denne 
identitetsskapende delen av vår histore. I 
planarbeidet skal det utredes kulturminner 
som viser helhet og sammenheng mellom 
natur, landskap og kultur.

Det er mange ting som gjør Tromsø unik, som 
gjør oss stolte og som pirrer nysgjerrigheten 
til besøkende. Noen av disse tingene er 
uerstattelige. Spor etter dem som gikk 
foran oss er kulturminner som skal arves av 
fremtidige generasjoner.

Ragni Løkholm Ramberg, byråd for byutvikling

forside: googlesøk: <kulturminne Tromsø> 04.03.2015
bakside: googlesøk <kulturmiljø Tromsø> 04.03.2015

Kafeliv på Strandtorget tidlig på 2000-tallet
Foto: Arvid Sveen

Tromsø Margarinfabrikk på Strandtorget i Tromsø tidlig på 1900-tallet
Foto: Perspektivet Museum
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1 INNLEDNING

Tilhørigheten og stoltheten vi føler for byen, 
bygda og bostedet vårt er en forutsetning når 
vi står sammen for et varmt og livskraftig Tromsø. 
Vi identifiserer oss med våre omgivelser og 
omgivelsenes historie blir en del av oss når vi 
knytter minner til ting og steder. Kulturminner 
er fragmenter og rester av levd liv. Disse 
fragmentene kan være ørsmå flintavslag 
eller rester av kull. Ubegripelig for de fleste 
av oss, og for at historien skal kunne foldes 
ut på bakgrunn av slike funn trenger vi 
arkeologenes fortolkning og fagkunnskap. De 
forvridde vrakdelene i fjæra på Håkøya er 
enklere å forstå – i den grad man kan fatte at 
over 900 mennesker ble drept i Tromsø en 
novemberdag for 70 år siden. Kulturminnene 
er historikernes og arkeologenes kilder og 
«dokumenter» som brukes til å rekonstruere 
vår historie. Dette betyr på ingen måte at 
de er uvesentlig for «vanlige folk». Kollektive 
minner knytter oss sammen på godt og vondt. 
Krigsminner kan vekke sterke følelser av sorg 
eller skam, helleristninger kan skape undring 
og fantasier, mens Ishavskatedralen gjør oss til 
stolte Tromsøborgere. Kulturminnene er med 
på å definere oss i verden, de er en del av vår 
identitet - det som gir Tromsø egenart.  

Kulturvernmyndighetene – dvs. Riksantikvaren, 
Fylkeskommunen og Sametinget – har et 
nasjonalt og regionalt ansvar for vern av 
kulturminner. Kommunene er likevel, som 
planleggings- og reguleringsmyndighet, den 
største forvalteren av kulturminner. Det er 
kommunen som har det beste grunnlaget 
for å stimulere til aktiv medvirkning fra 
kulturminneforvaltningen, foreninger, 
historielag og lokale ildsjeler. Kommunen kan 
altså være den viktigste bidragsyteren til en 
god og helhetlig kulturminneforvaltning der 
fokuset først og fremst er på kulturminnene 
som ressurser 

•	 for forståelse av egen historie og egen 
identitet 

•	 for historiekunnskap og 
håndverkskunnskap

•	 for næringsutviklere innen turisme og 
opplevelsesproduksjon

•	 for stedsutvikling

Kulturminneressursene kan utvikles og 
utnyttes på en mye bedre måte når vi får en 
større oversikt over dem og mer kunnskap 

om dem.  Kulturminneplanen vil være et av 
flere bein i en oppbygging rundt et felles 
mål: bevaring, forståelse og vettig bruk av 
kulturminnene omkring oss. Status i dag 
at det kun er tatt stilling til bevaring i et 
geografisk ganske begrenset område i og 
omkring sentrum. Det er et reelt behov 
for en kulturminneplan som omfatter hele 
kommunen fra Jæggevarre til Auvær, fra 
Vikran til Sandøya, slik at viktige kulturminner 
bevares og at vi sikrer en forutsigbar og 
fagmessig behandling av reguleringsplaner og 
byggesaker.

Tap av kulturminner er tap av ikke-fornybare 
ressurser, og konsekvensene på lang sikt 
er at vi mister viktige kilder til kunnskap, 
opplevelser og identitet i vårt nærmiljø. 
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2 MÅL MED PLANARBEIDET

2.1 Vern av kulturhistoriske 
verdier for fremtidige 
generasjoner

Kulturminner er viktige som bærere av 
historien som preger vår identitet og gir 
kommunen særpreg. Kulturminneplanen skal 
legge grunnlaget for at viktige kulturhistoriske 
verdier i hele Tromsø kommune blir bevart 
for fremtidige generasjoner.  Planen vil gi 
oversikt over kulturminnene i kommunen 
og dermed kan det tas grep om viktige 
kulturmiljøer og enkeltminner.  Vi sikrer 
slik en mer forutsigbar, helhetlig og 
sammenhengende forvaltning av viktige 
verdier.

2.2 Økt kunnskap om 
kulturminner 

Gjennom arbeidet med planen skal 
kulturminner registreres, dokumenteres og 
settes inn i en historisk sammenheng. Denne 
kunnskapen i form av registre, gamle og nye 
fotografier, arkitekttegninger, intervjuer osv. 
vil danne en kunnskapsbase. Denne basen 
danner grunnlaget for de prioriteringer 
og grep kommunen vil gjøre i forhold til 
kulturminnene og som konkretiseres i planens 
bestemmelser og retningslinjer. Denne 
kunnskapsbasen skal ikke forbli et internt 
arbeidsredskap, men skal tilgjengeliggjøres 
for allmennheten først og fremst digitalt. Det 
er et reelt behov for å øke kunnskapen om 
kulturminner og hvordan de best kan ivaretas. 
Det viktigste kulturminnevernet skjer ved at 
den enkelte har forståelse og respekt for den 
stedlige historien. 

3 VIRKEMIDLER FOR 
BEVARING OG ØKT 
KUNNSKAP OM 
KULTURMINNER 

3.1 Nasjonale strategier 

Miljøverndepartementet har satt som 
mål at det årlige tapet av kulturminner og 
kulturmiljø ikke skal overstige 0,5 prosent 
innen år 2020 (Prop. 1S (2010-2011)). 
Antall kommuner med kommundelplan 
for kulturminner og kulturmiljø er en 
indikator på dette målet. Departemenet 
og Riksantikvaren øker derfor innsatsen 
for å heve kulturminnekompetansen  i 
kommunene. Et viktig tiltak i satsingen er å 
legge til rette for at kommunene utarbeider 
kulturminneplaner som skal vedtas politisk.

3.2 Kommunale overordnede 
planer

I kommunens planstrategi for 2012-
2015 heter det: Med hensyn til 
kommunens arealbruk utløses behovet for 
en kulturminneplan. Planen skal kartlegge 
kulturminnene med hensyn til arealplan, samt 
gi en oversikt over verneverdige verdier som 
kan markedsføres og gi synergier i form av 
økt turisme og verdiskaping innen reiseliv.
Næringsområder innenfor kulturnæringen 
er kulturminner, arkitektur og historiske 
steder og attraksjoner. Kulturnæringen, både 
i kraft av seg selv og som leverandør til 
næringslivet (f.eks. reiselivsnæringen) har et 
betydelig verdiskapingspotensial. 

I høringsutkastet til kommuneplanens 
planbeskrivelse vises det til 
kulturminneplanen: Men en temaplan for 
kulturminner ser ikke bare på kulturminnene 
som et bidrag til næringsutvikling. Både 
Sametinget og Troms fylkeskulturetat har 
etterlyst en oppfølging av dette i sine 
merknader til planprogrammet. [...] I forrige 
planperiode ble det derfor laget laget et forslag 
til planprogram for en kommundelplan for 
kulturminner. Dette planprogrammet legges ut 
til høring i løpet av våren 2015.

Kunnskapsbasert kulturminnevern i praksis. Restaurering av portal til Nerstua på Tussøy. Foto: John Hansen
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3.3 Kommunedelplan for 
kulturminner

Det vil utarbeides en kommunedelplan 
(temaplan) etter plan- og bygningslovens 
kapittel 11. Kulturminner, kulturmiljøer og 
landskap skal sikres i kommunedelplanen på 
tre måter:

•	 Hensynssoner med bestemmelser 
eller retningslinjer, § 11-8

•	 Generelle bestemmelser, § 11-9
•	 Bestemmelser til arealformål, §§ 11-10 

og 11-11
Hensynssone c) med særlige hensyn til bl.a. 
landskap eller bevaring av naturmiljø eller 
kulturmiljø vil være den mest anvendte. 
Til denne hensynssonen vil det kunne 
lages retningslinjer, ikke bestemmelser. 
Hensynssone d) brukes for båndlegging av 
områder som er fredet eller skal fredes 
etter kulturminneloven. Hensynssone 
f) viser områder der reguleringsplanen 
fortsatt skal gjelde, og denne vil bli brukt i 
områder der bevaringshensynene er godt 
ivaretatt i eksisterende reguleringsplaner. 
Det kan også gis generelle bestemmelser 
som gjelder hele planområdet eller deler av 
det om hensyn som skal tas til bevaring av 
eksisterende bygninger og annet kulturmiljø 
(§ 11-9 punkt 7). Dette inkluderer også 

kulturlandskapsverdier.

I arbeidet inkluderes en verdivurdering av 
kulturminnene, slik at også bestemmelser og 
retningslinjer kan graderes i forhold til denne 
vurderingen. Planen må også inneholde forslag 
til vern av kulturminner som ikke har noe 
formelt vern i dag. 

Kulturminneplanen skal ha en planbeskrivelse 
som tydelig redegjør for hensynene 
som ligger bak planens prioriteringer og 
verdivurderinger som i sin tur ligger til 
grunn for de konkrete bestemmelser og 
retningslinjer. 

Bestemmelser og retningslinjer om 
kulturminner er i Kommunedelplan for sentrum 
og Kommunedelplan for Stakkevollvegen-
Tromsømarka hjemlet i plan- og bygningsloven 
1985. Kulturminneplanen vil, når det gjelder 
kulturminner og bygningsvern, erstatte 
bestemmelser og retningslinjer i de nevnte 
kommunedelplanene slik at lovhjemmelen 
(pbl. 2008) blir den samme i hele kommunen. 
Fordelen med dette er at begrepsbruken 
og parameterne blir sammenliknbare slik at 
saksbehandlingen blir mer forutsigbar og lik 
for alle. 

3.4 Kunnskapsbase
Som med andre typer ressurser er det 
av avgjørende betydning å ha tilstrekkelig 
kunnskap om kulturminnene. F.eks. viser en 
undersøkelse at når det gjelder  gårdsturisme 
ønsker turistene det ekte, personlige og 
tradisjonelle, ikke høy hotellstandard. Har 
man ikke nok kunnskap kan det medføre 
overdreven rendyrking av et «historisk 
konsept» som gir et «kulissepreg av staffasje 
og tilfeldig valgte stilhistoriske elementer». 
(Kulturminner og kulturmiljøer som grunnlag for 
verdiskaping, NINA oppdragsmelding 783).

Nærings- og stedsutvikling basert på stedlig 
historie og kulturminner har altså et stort 
potensiale, men det er også fallgruber som 
følge av manglende kunnskap og kompetanse.

For å bevare verdien av kulturminnene er det 
vesentlig å øke kunnskapen. Det dreier seg i 
hovedsak om to typer kunnskap:

1) generell kunnskap om historie og 
forståelse for historiske verdier, 

2) kunnskap om teknikk og håndverk for 
vedlikehold og restaurering. 

Det er mange samfunnsaktører som har 
ansvar for og bidrar til økt kunnskap om 

historie og kulturminner. Kommunen vil 
bidra ved å gjøre våre historiske arkiver 
mest mulig tilgjengelige.  Arkivene inneholder 
dokumenter fra det gamle byggesaksarkivet, 
kart og tegninger.  Videre vil vi kunne formidle 
kartdata om vernestatus og SEFRAK-
registreringer, informasjon om økonomisk 
og/eller faglig støtte og annet som berører 
temaet.

Resultatet av arbeidet vil være nettsider 
for historie og kulturvern som skal kunne 
brukes både av f.eks. skoleverket og eiere av 
kulturminner som trenger konkrete råd til 
restaureringen av sin bolig. Basens hovedfokus 
skal være på de fysiske kulturminnene, slik at 
man f.eks. kan finne et konkret kulturminne 
i skolens nærområde og ha opplegg rundt 
dette, eller at huseieren kan se eksempler på 
listverk og vinduer knyttet til en stilperiode 
osv. Nettsidene er allerede etablert via 
Byutviklings hjemmeside, og vil bli bygd ut 
fortløpende.

3.5 Fritak for eiendomsskatt
Det er et politisk ønske om å kunne frita 
eiere av eiendommer som er fredet eller 
regulert/avsatt til bevaring fra eiendomsskatt. 
Det pågår et arbeid med å utarbeide 
retningslinjer for fritak.

Nordbyen i Tromsø med kullkrana og lærfabrikken i front i 1963. Foto: Fjellanger Widerøe Havna på Vengsøya i 1963. Foto: Fjellanger Widerøe
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4 HVA ER VERNET I DAG OG 
HVA MÅ UTREDES? 

4.1 Status i dag

Det er ikke nødvendig å utrede alle typer 
kulturminner. Kulturminnemyndighetene har 
forvaltningsansvaret for kulturminner som 
er automatisk fredet etter kulturminneloven, 
dvs. alle kulturminner som er eldre enn 
1537, stående byggverk med opprinnelse 
ifra perioden 1537-1649, samt samiske 
kulturminner som er eldre enn 100 år. Noen 
kulturminner er fredet etter vedtak eller 
forskrift av kulturminnemyndighetene. I 
Tromsø kommune dreier det seg per i dag 
om 29 bygningsanlegg. I planen vil alle disse 
kulturminnene reguleres til hensynssone d) 
som som er båndlagt etter annet lovverk.

Når det gjelder sentrum og sentrumsnære 
områder har vi god oversikt over 
kulturminner og god kunnskap om historisk 
kontekst. Vi har bevaringsbestemmelser 
i kommunedelplan for sentrum, 
kommunedelplan for Stakkevollvegen-
Tromsømarka samt i (detalj)reguleringsplaner. 
Totalt er over 500 bygninger vernet på denne 
måten. Det vil imidlertid være nødvendig å 
gjøre en vurdering av det som er avsatt til 
bevaring og regulert til bevaring for eventuelt 
å endre eller supplere utvalget som er gjort, 
og vurdere om reguleringsbestemmelsene er 
tilstrekkelige for et godt og hensiktsmessig 
vern av bygningene. 

4.2 Utredningsbehov

Denne planens store utfordring er å gripe 
helheten: Hva er Tromsøs historie(r) og 
hvilke kulturminner innenfor kommunens 
grenser er det viktig å ta vare på for 
å formidle historien? Kommunen er 
stor og næringshistorien, krigshistorien, 
kulturhistorien, arkitekturhistorien, 
tradisjoner og byggeskikk kan se annerledes 
sett fra Vengsøya enn sett fra Tromsø 
sentrum eller Breivikeidet.  Planen kan ikke 
favne alle kulturminner i like stor grad. 
Satsningsområdene for denne planen har to 
hovedoverskrifter:

•	 Landskap i endring gjennom århundrer

•	 Fortellingen om «Porten til Ishavet»

4.2.1 Landskap i endring gjennom 
århundrer

Vi kan si at landskapet utvikles, oppfattes og 
danner mening langs tre akser:

•	 Natur og mennesker – hvordan 
menneskets tilpasning, kultivering 
og bruk av naturgrunnlaget former 
landskapet og gir hvert område en 
spesiell karakter.

•	 Fortid og nåtid – hvordan landskapet 
utgjør et arkiv som rommer kunnskap 
om både den naturhistoriske og 
kulturhistoriske utviklingen.

•	 Fysiske og immaterielle verdier 
– hvordan det aktive møtet med 
landskapet gir mennesker opplevelser, 
kunnskap og skaper identitet.

I planarbeidet blir derfor landskapsrommene 
utgangspunkt for utredningen av 
kulturminnene, se kart s. 20-21. Kommunen 
er arealmessig stor og landskapsmessig 
sammensatt. Landskapsrommene er delt i 4 
kategorier: 

 1 Bylandskap
 2 Daler og eider
 3 Fjorder og sund
 4 Øyer og holmer
I grove trekk kan vi si at kulturminner 
innenfor landskapskategoriene 2-4 er i minst 
grad utredet tidligere, og har i liten eller ingen 

grad blitt regulert til vern. Kulturminnene 
i kategori 1 er godt utredet, men her er til 
gjengjeld presset på kulturminnene stort. Det 
vil derfor være viktig å se på helheten og ut 
ifra dette gjøre revisjoner.

Et viktig mål med kulturminneplanen er å 
synliggjøre helhet og sammenheng mellom 
natur og kultur i et historisk perspektiv. 
Tematisk dreier det seg om a) Utnyttelse 
av ressurser, b) By og tettsteder c) Utvikling 
av kommunikasjonslinjer og d) Konflikter i 
landskapet. 

Av kulturminnene som knytter seg til disse 
temaene vil fokuset være på følgende:

a) Utnyttelse av ressurser

Jordbrukshistorien i Tromsø går ihvertfall 
4000 år tilbake i tid, og kulturminnene 
speiler en lang historisk utvikling og svært 
sammensatt aktivitivet. Norsk landbruk 
har historisk sett alltid vært et vekselbruk 
med utnytting av både innmarks- og 
utmarksressurser. Beite, jakt, fiske, sanking 
av mat, medisin, dyrefõr, materialer til hus og 
redskap har vært viktg i naturalhusholdningen. 
Underveis har oppgaver som ulike håndverk, 
tjærebrenning, spritbrenning, veihold, skyss, 
frakt, tømmerfløting, skogsarbeid, fiske m.m 
vært en del av jordbruktes ekstrainntekter. 
Det er vesentlig at disse kulturminnene blir 
registrert og historien om f.eks. bybruk, 
landbruk og fisker-bonden kan leses i 
landskapet. 

Straumen gård i 2011. 
Foto: Perspektivet Museum

Seistein/siedi i Kaldfjord. 
Foto: Tromsø Museum

Vraket av det tyske slagskipet Tirpitz. 
Foto: Perspektivet Museum

Innseilingsfyret Lille Lyngøy fra 1906 er kommunens 
eneste fyr. Foto: Norsk fyrhistorisk forening
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Jordbrukshistorien i Tromsø er også samisk og 
innbefatter i tillegg til gårdsbruk kulturminner 
som knyttes til reindrift som fangstanlegg. 
reinhager og reingjerder, i tillegg til andre 
kulturminner fra fiske og fangstvirksomhet.

Industrialiseringen bragte med seg en 
ressursutnyttelse i en større skala. Det 
har vært mange slags industriforetak i 
kommunen som f.eks. bryggeri, trankokerier, 
tangmelfabrikk, meieri, skipsverft, teglverk 
og kraftverk som forteller en viktig del av 
Tromsøs næringshistorie fra 1800-tallet og 
fremover. Minnene etter slik virksomhet er 
ofte sårbare fordi det kan være utfordrende å 
få ny bruk i anleggene. De blir derfor stående 
tomme, og blir raskt rivningstruede. 

b) By og tettsteder

Folk har søkt sammen i byer, bygder, vær 
og kirkesteder. Tromsø sentrum er unik i 
Nord-Norges byhistorie siden byen ble spart 
for ødeleggelser under andre verdenskrig i 
motsetning til Bodø, Hammerfest, Vardø og 
Vadsø som ble bombet eller brent. Tromsø er 
den eneste av de nordnorske 1800-tallsbyene 
som ikke ble helt eller delvis ødelagt. Tromsøs 
bebyggelse og bystruktur fra før 1945 er 
dermed ekstremt verdifull. Bebyggelsen 
innenfor bygrensen fra 1915 prioriteres, se 
kart s. 22.

Offentlige bygninger som skoler, internater, 
sykehus, kirker, kinoer, rådhus, bibliotek 
osv. har vært viktige møtesteder. De er 
verdifulle kulturminner fordi de er eller var 

stedsmarkører, har arkitektonisk høy kvalitet, 
eller forteller om historiske tilstander/
forhold. Den offentlige byggevirksomheten 
særlig på 1960-tallet var preget av høy 
arkitektonisk kvalitet og sterk bevissthet om 
plassering i landskapet.  Alfheim svømmehall, 
sjømannskolen og kokkskolen er eksempler 
på dette. 

c) Kommunikasjon og forbindelser

Infrastruktur som f.eks. havner var en viktig 
forutsetning for etablering av både byen 
og kystbygdene. Kaianlegg og fergeleier vil 
dermed være viktige kulturminner. Nye 
kommunikasjonslinjer forteller om næringsliv 
og modernisering av samfunnet. Dette 
kan også være store konstruksjoner som 
utgjør viktige stedsmarkører som f.eks. 
Tromsøsundbrua fra 1961 som er fredet. 
Fyrstasjoner, fyrlykter, sjømerker og moloer 
er i ferd med å miste sine opprinnelige 
funksjoner, men er viktige deler av 
kystkulturlandskapet.  

d) Konflikter i landskapet

Den andre verdenskrig etterlot seg mange 
fysiske minner i Norge. Disse kulturminnene 
kan være ubehagelige påminnelser og 
mange tenker at vi ikke trenger å ta vare 
slike konstruksjoner. Vi mener likevel 
at alle historiske epoker og hendelser i 
utgangspunktet bør kunne ha sine minner 
særlig i pedagogisk øyemed. Krigsminnene 
har sjelden et formelt vern, de fleste er ikke 
kartfestet og mange er i ferd med å forsvinne.   

Mannskap på selfangstskuta Polarbjørn i 1931. Foto: Per Høst 

4.2.2 ”Porten til Ishavet”

I 1822 kom skipper Peder Sørensens slupp 
«Necolai» tilbake til byen med 20 hvalross 
tatt ved Bjørnøya. Det som startet slik, er 
grunnlaget for at Tromsø fortsatt kalles 
«Porten til Ishavet» - og kan oppnå en status 
som «verdens arktiske hovedstad». 

Hvalfangst, selfangst og overvintringsfangst 
etter polarrev og isbjørn, har skaffet store 
inntekter til Tromsø-distriktet. Rederiene og 
utrusterne har holdt til i byen. Eksempelvis 
er Stengården i Bankgata 13 (1880) bygget 
for inntekter fra hvalfangsten som familien 
Giæver drev. Minnene etter redere, skippere 
og fangstfolk finnes i byen, som kontorer, 
boliger, statuer og gravminner, og også 
som gatenavn.  Kulturminnene er knyttet 
til mottaksstasjoner som kvalstasjonen på 
Skjelnan, Rieberanlegget i Tromsdalen og 
buntmakere og skinnberedere som Storstad 
på Storgatbakken og Næsvold på Nansens 
plass.

Fangstrederne utrustet også for 
sommerekspedisjoner der overklassen fra 
Storbritannia, Sentral-Europa og USA kunne 
drive storviltjakt på isbjørn og hvalross, et 

tidlig eksempel på ishavsturisme.

Mytene om livet i isen har selvfølgelig 
inspirert skjønnlitterære forfattere som Lars 
Hansen og John Giæver, men også dansker 
som Peter Tutein og Peter Freuchen.

Kompetansen på forholdene i isen, gjorde 
også at Tromsø Skipsverft (grunnlagt 1848) 
tidlig hadde bygging og ombygging av skuter 
til selfangst og ekspedisjoner som oppdrag. 
Roald Amundsen var svært fornøyd med 
verftets arbeid med «Gjøa» før ekspedisjonen 
gjennom Nordvestpassasjen.

I den tida da skutene var av tre og 
mennene av stål, fant man mannskapene i 
kystbefolkningen. 

Den kompetansen som ishavsfangsten 
ga, gjorde også at fangstfolk fra 
Tromsøområdet både var oppdagere 
selv, og ble viktige som skippere og 
deltakere i forskningsekspedisjoner. I 
Tromsø førte etableringa av Tromsø 
Museum (1872), Det geofysiske institutt 
(1920) og Nordlysobservatoriet (1928) til 
etableringa av Universitetet i Tromsø, og 
etter hvert også flyttinga av Polarinstituttet 
til Tromsø. Polarmuseet i Tromsø har 
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vært en turistmagnet, og ideen om et 
nordområdemuseum er ennå ikke lagt helt 
død.

Fram til det ble flyplass på Svalbard, isbjørnen 
ble fredet og markedet for selprodukter falt 
sammen, ga ishavsgastene og overvintrerne 
et særegent kjennetegn til festlivet i Tromsø. 
Mye oppdemmet sosial trang krevde 
avsidesliggende steder til festlokaler, slike 
som Stalheim, Nyløkken, og Parkstua. Men 
det er særlig Ølhallen som aktivt bruker 
isbjørnkongen Henry Rudi i fortellinga om det 
sagnomsuste utelivet. 

Fortellingen om ”Porten til Ishavet” rommer 
altså et svært bredt spekter av kulturminner, 
og det vitner om at betegnelsen langt fra har 
vært en tom ”pyntebenevnelse”. Nærheten 
til Ishavet utgjør en vesentlig del av Tromsøs 
identitet og har satt kommunen på kartet i 
nordområdelandskapet gjennom to århundrer. Nordlysobservatoriet. Foto: Perspektivet Museum

Godsruteskipet Senja ble bygget i 1938 ved Tromsø Skipsverft. Foto: Håkon Mathisen Rieber & Co. på Storsteinnes i Tromsdalen i 1953. Foto: Fjellanger Widerøe
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Besøk på Tussøy kulturhistorisk museum. Foto: John Hansen

Fra verkstedet til gullsmed Schrøder i Fredrik Langsesgate 25. Foto:  Magnus  Schrøder

5 ORGANISERING OG PROSESS

5.1 Prosjektorganisering

Prosjekteier:     Byrådet
Prosjektansvarlig:     Byutviklingssjefen
Prosjektlederansvar: Byutvikling

Styringsgruppe:
Byutviklingssjefen
Plansjefen, Byutvikling 
Kultur- og idrettssjefen
Byråden for næring, kultur og idrett

Oppgaver: Avklare overordnede spørsmål, legge 
overordnede premisser

Arbeidsgruppe:
Medarbeidere fra reguleringsplankontoret, 
plankontoret, byggesakskontoret og 
geodatakontoret på Byutvikling, samt 
medarbeider fra kultur og idrett.

Oppgaver: Gjennomføre planarbeidet. Gruppa 
vil også involvere f.eks. studenter til å utføre 
registreringer, samt gi arbeidsoppgaver til 
kompetente medarbeidere i kommunen. 

Referansegruppe: 
Representant fra avdeling for kulturarv,     
 Troms fylkeskommune
Representanter fra UiT (inkl. Tromsø   
 Museum), faggruppe for historie,   
 kunstvitenskap, arkeologi
Representant fra Fortidsminneforeningen
Representant fra Polarmuseet
Representant fra Slekts- og lokalhistorisk-  
 forening i Tromsø

Oppgaver: Gi kulturminnefaglige innspill og sikre 
god faglighet fra et eksternt ståsted.

Kommunen samarbeider allerede med 
Troms fylkeskommune i prosjektet 
Kulturminnekompetanse i kommunene (KIK) 
som har som mål å øke kompetansen til 
kommunene når det gjelder registrering 
og verdisetting av lokale kulturminner og 
utarbeide kulturminneplaner. Prosjektet er 
initiert av Riksantikvaren.

5.2 Medvirkning og 
kommunikasjon

Tromsø er en av kommunene i landet 
med størst vekst. Dette har gjort at 
konflikten mellom verneinteresser og 
utbyggingsinteresser fortsatt er reell og tidvis 
skarp. Derfor er kunnskapsbasert dialog 
og åpen meningsutveksling av avgjørende 
betydning for hvordan kulturminnene 
forvaltes.

Det skal legges til rette for medvirkning i 
planleggingen, jf. plan- og bygningslovens § 5-1. 
Folkelig medvirkning er spesielt viktig når det 
gjelder kulturminneplanen av to grunner:

•	 Kunnskapen om hvor kulturminner 
befinner seg er ofte lokal og interesse 
og engasjement kan være betydelig. 
Medvirkningen er en ressurs i 
planarbeidet.

•	 For oppfølgingen av 
planbestemmelsene er den lokale 
forankringen og forståelsen av 
avgjørende betydning.  Medvirkning gir 
følelse av eierskap som er med på å 
sikre kulturminnene.

For å få reell medvirkning må folk møtes «på 
hjemmebane» f.eks. i form av tankesmier/
workshops, «kulturminnekafeer» eller 
at arbeidsgruppa invitere seg til møter i 
forskjellige lag og foreninger. Det bærende 
prinsippet er åpenhet: møtene er åpne for 
alle, alle kan ta ordet og arbeidsgruppa skal ha 
en åpen tilnærming til innspillene. Åpenhet må 
også prege informasjonsflyten fra kommunen 
sin side. Byutvikling har egne nettsider 
for kulturminner og disse vil bli brukt for 
å informere om status for planarbeidet, 
arrangementer, etterlyse informasjon og 
mulighetene for å kontakte arbeidsgruppa. 
Planen vil også få en Facebook-side som 
gjør det enkelt for publikum å dele bilder og 
formidle kommentarer.
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2015 2016 2017    
Planprogram på høring i 6 uker. Program 
justeres etter innspill
Registrering av kulturminner og innsamling 
av informasjon.
Etterbehandling: velge ut, lage 
bestemmelser og retningslinjer
KDP for kulturminner legges ut til offentlig 
ettersyn

5.3 Ressurser og kostnader

Kommunen har betydelige fagressurser 
innenfor etatene Byutvikling, Kultur- og 
idrett, Utbyggingstjenesten og Byarkivet 
som kan utnyttes i forhold til historie- og 
kulturminnekunnskap, kartproduksjon, 
arkitektur- og landskapsforståelse. Denne 
situasjonen er svært gunstig for et effektivt 
planarbeid. Flere bidrar i kraft av stillingens 
arbeidsoppgaver (2 rådgivere innen 
kulturvern), mens andre vil kunne bistå i de 
enkelte arbeidsoppgaver. Det er imidlertid 
vesentlig at en prosjektleder har det som 
primær arbeidsoppgave å koordinere og 
kontinuerlig følge opp planarbeidet. 

Registrering av kulturminner vil være en 
oppgave som kan utføres i samarbeid 
med eksterne partnere. Dette kan være 
aktuelle faggrupper ved universitetet, 
frivillige organisasjoner/foreninger eller 
enkeltpersoner i lokalmiljøet med mye 
kunnskap og engasjement.  

Gjennom årene har det blitt gjort et stort 
grunnlagsarbeid som nå kan utnyttes i 
planarbeidet.  Av dette kan nevnes:

•	 Alle objekter som er regulert til 
bevaring i reguleringsplaner og 
kommunedelplaner er registrert og 
listeført (prosjektet var dels finansiert 
av Riksantikvaren)

•	 Byarkivets nettsider blir fortløpende 
supplert med historieartikler om hver 
enkelt bygård i sentrum.

•	 Byggesaksarkivet frem til 1945 er 
digitalisert.

•	 I tråd med kommunens kulturplan 
registreres krigsminner fra 1940-
45. Fylkeskommunen har også et 
pågående krigsminneprosjekt.

For øvrig finnes en rekke nasjonale prosjekter 
og baser som er fritt tilgjengelig for 
kommunen å bruke som f.eks.: 

•	 Askeladden som er den offisielle 
databasen over alle fredede 
kulturminner og kulturmiljøer som 
oppdateres kontinuerlig. 

•	 Bevaringsprogram for samiske 
kulturminner som har som mål at 
tilstanden til samiske bygninger som 
er automatisk freda skal være kartlagt 
innen 2017.

Det samlede bildet av interne og eksterne 
ressurser i form av både fagpersoner 
og kunnskapsbaser gjør at Tromsø 
kommune aldri har vært i en bedre 
ressurssituasjon når det gjelder å få utført 
en kulturminneplan. Planarbeidet er beregnet 
å ta 2 år. Registreringer i landskapet må i 
hovedsak gjøres i sommerhalvåret, mens 
etterbehandling (verdisetting og utvelgelse) 
av registreringer gjøres i vinterhalvåret. Et 
grovmasket bilde av prosessen ses i tabellen. 

Historie og kulturminner er spennende for mange. Arkeolog Ragnhild Myrstad formidler på 
Kulturminnedagen Tussøy 2011. Foto:  John Hansen

Natur- og kulturlandskapet er tett sammenvevd. Foto: Anita
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Kart som illustrerer de ulike landskapsrommene i Tromsø kommune
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Tegnforklaring
Gammel kystkontur

Bygrense 1915

¯1:10 000

Kart over Tromsø sentrum som viser bygrense fra 1915-1955.
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