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Fig. 1 Nordbyen 1908. Perspektivet museum
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FORORD

Områdeplanen for Nordbyen i Tromsø er en plan etter plan- og bygningsloven, og skal primært regulere 
arealbruken. I dag er området preget av et skipsverft på flyttefot, og dermed mindre av sjørettet næring 
enn det har vært. Langs strandlinja er området preget av forfall, dårlig vedlikehold og utfyllinger med 
liten estetisk verdi. Området har sterkt behov for ny programmering og rehabilitering.

Området som skal reguleres har stor historisk betydning. Den fysiske historien er fortsatt svært lesbar, 
med en tidsdybde som strekker seg tilbake til vikingtiden. I tillegg inneholder området mange 
immaterielle kulturminner, fortellinger av stor betydning for Tromsøs og tromsøværingens identitet. 
Mye av bebyggelsen har da også et vern i eksisterende planer. Det største, fredete kulturminnet i 
området er Tromsøbrua - det eldste er Tromsøs tusenårssted Skansen.

Ringvollen på Skansen er et vikingtids-/middelalderminne som, sammen med etableringen av den første 
kirken på Tromsøya, viser at Tromsø en kort periode på 1200-tallet var den vesteuropeiske katolske 
sivilisasjons ytterste utpost mot nord. Selve Tollboden viser at liberaliseringen av handelen ga etablering 
av byer i Nord-Norge på slutten av 1700-tallet. Slaget på Pølsehavna (Hansjordnesbukta) i 1812 var den 
siste sjømilitære trefningen langs norskekysten under Napoleonskrigene.

I Nordbyen bosatte den nye byens ledende borgere seg: fogd, amtmann, tollere og kjøpmenn. 
Allerede fra 1820-tallet startet Tromsø med en av sine viktigste næringer, ishavsfangsten, og ishavs-
redere som Andreas Aagaard og J. F. D. Mack etablerte seg. 

Tromsø Skibsverft ble grunnlagt i 1848. Der befant den kunnskapen seg som befestet Tromsøs ry 
som «Porten til Ishavet». Blant annet ble hardangerjekta «Gjøa» klargjort for Nordvestpassasjen her. 
Roald Amundsen roste arbeidet. Men det var også mindre verft her, og industrien i området besto ellers 
av W. Holmboes kulhandel og Tromsø Bunkerdepot, sammen med garverier, trandamperi og mekaniske 
verksteder.

Flyttingen av Trondenes Seminarium til Tromsø i 1848, med vektlegging av undervisning i samisk, var 
med å legge grunnlaget for at Tromsø senere skulle bli en universitetsby.  Byggmester Evjens monu-
mentale seminarbygning fra 1868 var med å «ramme inn» empirebyen, på samme måten som Troms-
dalen kirke, sjømannsskolen og Alfheim svømmehall gjør det hundre år senere. Byens avis-
redaksjoner ble også etablert i Nordbyen, i Skippergata og Søndre Tollbugate.

Med åpninga av Tromsøbrua i 1960, ble Nordbyen også et trafikknutepunkt, på godt og vondt. 
Denne posisjonen ble ytterligere styrket ved tunnellinnslaget og rundkjøringa i Bukta på 1990-tallet.

Under «Spillet om Tromsø» i 1996 ble området nord for Tromsøbrua karakterisert som «et sted av første 
rang», og «De store prosjekters sted». Tinghuset og Seminaret Bo- og servicesenter har kommet etter 
det, men strekningen fra Nansens plass til Agnforsyninga har plass til mer.  

Det nye som kommer i området, skal bidra til å befeste Tromsøs posisjon som en utforskende og 
nyskapende by. En framtidig «arktisk hovedstad», som byen kalles i strategiske, nasjonale dokumenter. 
Denne betegnelsen har definitivt røtter i områdets historie.

Analysen er gjort av Bodil Ruud og Erling Steenstrup.

          Byutvikling mai 2016
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1. KULTURHISTORISK STEDSANALYSE ETTER DIVE-METODEN

1.1  Om DIVE

Byer forandrer seg. Noen forandringer er nødvendige og av det gode for en positiv utvikling av 
samfunnet, mens andre kan bidra til å ødelegge historiske fortellinger og forvitre byens identitet. 
Behandlingen av kulturarven som en økonomisk, politisk, kulturell, miljømessig og romlig ressurs i 
byutviklingen forutsetter at historiske verdier og kvaliteter integreres i arealplanleggingen, at kultur-
arvens kvaliteter og muligheter synliggjøres og at det er evne til å trekke opp grenser mellom akseptable 
og ikke-akseptable endringer.

Siden 1970-tallet har internasjonale konvensjoner, deklarasjoner og chartere (UNESCO, ICONOS, 
Europarådet) påpekt nødvendigheten av at arbeidet med kulturarven i urbane prosjekter skal skje 
systematisk og tverrfaglig. Det er en kunnskapsprosess, som skal omdanne kulturhistorisk informasjon 
til funksjonell kunnskap, en analyse for å skaffe grunnlag for praktiske beslutninger. DIVE skal være    
åpen, tverrfaglig og med stor grad av medvirkning fra dem planleggingen angår. 

DIVE er en fleksibel metode, bygd opp i fire deler: 
Describe (beskrive) Hva forteller dagens landskap og miljø om analyseområdets opprinnelse, 
utvikling og karakter?
Interprete (fortolke) Hvorfor har enkelte elementer og karaktertrekk i analyseområdet hatt spesiell 
samfunnsmessig betydning?
Valuate (vurdere) Hvilke historiske elementer og karaktertrekk har spesiell verdi, kan de utvikles – 
og hvor går grensene for hva de tåler?
Enable (aktivere) Hvordan kan stedets prioriterte, historiske karaktertrekk og ressurser forvaltes 
og utvikles?

Metoden er utviklet i perioden 2007-2008, i et samarbeid mellom de antikvariske myndighetene 
(riksantikvarene) i Norge, Sverige, Finland og Litauen, og støttet av Nordisk ministerråd.

I Tromsø har DIVE-metoden tidligere vært brukt i analysen av Meierikvartalet, i konsekvensanalysen av 
Prostnesetplanen, og er også med i det pågående arbeidet for områdeplanen for Nedre Tromsdalen. 
Når metoden nå er en integrert del av arbeidet med områdeplanen for Nordbyen, er det fordi deler av 
denne planen omfatter deler av Tromsøs eldste bebyggelse – og områder der viktige episoder i byens 
historie har funnet sted. 

Dette dokumentet tar bare for seg de tre første elementene i en DIVE-analyse, beskrivelsen, 
fortolkningen og verdisettingen. I arbeidet med planen ønskes det større grad av medvirkning i arbeidet 
med beslutningene om forvaltning og utvikling. Dette dokumentet er altså ment som grunnlaget for et 
slikt arbeid.

1.2. Områdeplan for Nordbyen, plan-ID 1846
Planområdet strekker seg langs Tromsøysundet, fra Kystens hus til Agnforsyninga, øst for Havnegata, 
Skippergata og Hansjordnesgata. Av hensyn til trafikkanalysen omfatter planområdet også Bispegata 
opp til Vestregata, Elvegata opp til Storgata – og hele Skriverplassen. Analyseområdet, og den histo-
riske definisjonen av Nordbyen, strekker seg fra Torgalmenningen, opp til Skolegata/Dramsvegen og 
langs den gamle bygrensen fra 1915, langs Søren Zachariassens gate. 
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Fig.3 Tromsø 1823. Akvarell av Kirstine Colban Aas. Utsnitt.

Fig.4 Høydekurvekart over Nordbyen i dag.
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2. LANDSKAPET OG DE HISTORISKE ENDRINGENE

2.1. Grunnlandskapet

Den opprinnelige byen ligger på det tilnærma flate partiet fra Sundet til Grønnegata, der det er en liten 
stigning opp til Grønnegata. Etter det blir det en markant stigning opp til bygrensen i Skolegata og 
Dramsvegen, som de heter i dag. I Nordbyen går Bakkegaden (Storgatbakken) over en haug fra 
krysset ved Bispegata til overgangen til Hansjordnesgata i Bukta. Dette er tydelig på høydekurvekartet 
av dagens landskap (fig. 4).

De karakteristiske nesene som dominerte Nordbyen var Tollbodneset, Seminarneset og Hansjordneset. 
Bekkene som rant ned i området, Amtmannselva og Skriverelva, var så store at det måtte bygges klop-
per over dem. 

2.2. Det kultiverte landskapet på 17- og 1800- tallet

Konsul Skanckes tegning fra 1805 eller 1806 (fig. 2) viser en liten samling hus langs sundet.  Skancke 
har også skrevet forklarende tekst inn på tegningen, som «Borgaasen», «Stranden», «Kirke», «Told-
boden» og navn på enkelte eiere, som Skancke, Figenschou og Tysse. Det er tegnet tre båter, og 
stakene som den unge byen har satt på skjærene i sundet. Ellers er det mest bemerkelsesverdige de 
gammene som er tegnet og beskrevet på «Finngamsletta» og i Bukta. På Finngamsletta er gammene 
tekstet slik: «Gammer hvor Hauge prediket 1803». Hauge er pietisten Hans Nilsen Hauge. Tegninga og 
navnebruken viser altså at det har vært samisk bebyggelse på Tromsøya i tiden omkring bydannelsen. 

Tegningen viser også at rydding av skog til beitemark ikke er kommet ordentlig i gang på østsiden av 
Tromsøya.  Men Ytreberg skriver at de første ansette politibetjentene i byen, 1806, hadde som oppgave 
å sikre løpske krøtter i byens hovedgate. Etter hvert ble det bygget steingjerder for å skille byen fra 
beitemarka, og bylandbruket utviklet seg utover 1800-tallet. 

Store deler av Tromsøya var kirkens eiendom før byetableringa. Av de «benefiserte» (kirkeeide) gårdene 
på Tromsøya var de største Nordre og Søndre Langnes, Sandnes og Stakkevollan. 

Nils A. Ytrebergs «Tromsø bys historie» bd. 2 har en systematisk og grundig gjennomgang av ut-
bygginga av landsteder rundt byen etter at «Prostjorda» ble delt opp i «stykker» etter 1825. «Stykkene» 
ble dyrket opp for fôr- og en viss grønnsakproduksjon, men ble også fritidsboliger med «champagne-
hauger», skjellsandstrødde hageganger og lysthus, slike som Petersminde ved Rambergan fra 1832, 
familien Macks landsted Elvebakken og familien Aagaards landsted Maristuen, begge fra 1851, med 
mange flere. Ytreberg skriver: «Hva disse landstedene har betydd for Tromsøfolks legemlige og 
åndelige velvære gjennom generasjoner, lar seg ikke måle. Uten «Øen» og landstedene hadde ikke 
Tromsø vært det den er.»  

Det eneste av disse stykkene som kommer innenfor analyseområdet, er «Forsøget» som var et 
eksempel på bylandbruk, og som i dag er bebygd av Lærfabrikken og den nye Brannstasjonen. Men de 
historiske fotografiene fra området viser bruk av områdene i Bukta til beiteområder. Osvald Jacobsens 
fotografi viser kyr som drives hjem fra beiter ved Dramsvegen (se matrise i kap. 3.1).
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Fig.5 Kopi av konsul Skanckes grunntegning av Tromsø 1813.

Fig. 6 Utsnitt av marineløytnant Dues kart over Tromsø 1837.
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2.3. Det urbane landskapet

Det var rundt – og mellom - middelalderanleggene Kirka ved Prostneset og Skansen på Tollbodneset 
at «kjøbstaden på Tromsø» kom i 1794. I 1788 erklærte prost Rasmus Johansen Schjelderup (1739 – 
1805) seg villig til vederlagsfritt å avstå så meget av prestegården som måtte «eraktes fornødent til den 
nye anleggende kjøbstad på Tromsø». Det ble beholdt en «vatikanstat» rundt kirka og Prostneset fram 
til 1842.

I 1813 tegnet konsul Lorentz Skancke en grunnplan over Tromsø by, med fortegnelse over eierne av 
bygningene (fig. 5). Planen omfatter bebyggelsen fra Strandskillet til og med Skansen. Kartet viser en 
konsentrasjon av bygninger langs havna og rundt kirka og kirkegården. Noen brygger er allerede reist 
på påler så langt ut i sjøen at det var bygd lange bruer ut til dem. Det «merkantile sentrum» var Smør-
torget, der en kjøpmann etablerte seg allerede på 1500-tallet. 

Det var også rundt Smørtorget kirkestuene lå, inntil de ble flyttet til Nerstranda omkring 1820. 
Tegningen viser Johann Krøysers kirkebygning fra 1803, dagens Elverhøy kirke. Tollbygningene og 
«Hans Majestet Kongens magasinhus» er etablert på Skansen, og Stortorvet er plassert. Det er også 
mulig å se de første rette gatene, Strandgaden og Tværgaden, senere hhv. Storgata og Fredrik Langes 
gate. Gatene nærmest sjøen følger strandlinja.

Skanckes grunnplan strekker seg ikke videre nordover. Dermed er ikke gården på Hansjordnes med, 
den som var bygd av prost Schielderups sønn, Jens, i årene 1796-1800. Han var den fjerde som fikk 
borgerbrev i Tromsø. Gården ble bygget videre ut av fogd Thams etter 1803, og våningshuset ble flyttet 
til Skansen sent på 1980-tallet. Heller ikke amtmann Kroghs hus fra 1814/15 er med. Det lå der Semi-
narbygningene kom i 1868, og er inntegnet på Dues kart. Det vises godt på sorenskriverfrue Kirstine 
Colban Aas’ akvarell fra 1823 (fig. 3). Fra 1848 ble den brukt som seminarbygning.   
 
Heller ikke bebyggelsen på Storgatbakken og langs Nedre Strandgade (nåv. Skippergata) er kommet 
med. Det er antatt at noen av uthusene i disse kvartalene er fra siste halvdel av 1700-tallet, og at byens 
eldste hus finnes blant dem.

Seminarneset fikk ikke sitt navn før tidligst i 1848, da seminaret ble vedtatt flyttet fra Trondenes, (evt. 
1868, da byggmester D. G. Evjen bygde seminarbygningene (som brant i 1976 og 1977). Tidligere har 
det vært kalt Amtmannsneset, Amtmannselva og Amtmanns-bukta.

Indre havn var en trygg overvintringshavn for pomorene/russerne på 1700-tallet, det bidro til at Kongen 
i København omsider (1794) vedtok at kjøpstaden skulle ligge på Tromsøya (og ikke i Harstadområdet, 
som fogd Holmboe gikk inn for). Minnet om pomorene gjenfinnes i det lokale stedsnavnet «Russe-
grava», som ligger på brinken overfor Dramsvegen og nord for «Dardanellene». De overvintrende 
pomorene som ikke bodde på skutene, skal i hovedsak ha bodd i hospitser på det som ble Storgat-
bakken. Det gode forholdet til russerne fortsatte til revolusjonen i 1917, og det russiske nærværet preget 
Tromsø i hele denne perioden. Etterkommere etter flyktninger fra revolusjonen lever fortsatt i Tromsø.

Et annet minne om sjøfarts- og seilskutebyen Tromsø er den nordligste reperbanen, som lå fra 
St. Hanshaugen og nordover langs Dramsvegen. Den vises på kartene fra 1875 til og med 1918, og på 
Holmboes litografi fra 1878. 

Et sjøkart fra 1842 (se Ytreberg b. 1) viser også et trigonometrisk punkt på St. Hanshaugen, det vi i dag 
kaller Rambergan. Rambergan var også et viktig utsiktspunkt for å følge med båttrafikken, og ikke minst 
for de som var hjemme og ventet mens mennene var på Ishavet eller overvintret på Svalbard.

Ellers beskriver kartet bunnforholdene i Sundet, og viser også hvor det er sterk strøm: utenfor Prost-
neset og mellom Tollbodneset og skjærene som Nordsjetéen seinere ble bygd på.  
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Fig. 7 Tromsø 1868. 
Norges Geografiske 
Oppmåling, Adelsteen 
Knudsens forlag.
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2.4. Bystruktur og regulering

Byen som vokste frem mellom Prostneset og Tollbodneset hadde sitt tyngdepunkt langs sjøen. Den 
første vegen var tråkket bak bryggerekkene: Strandgata, Sjøgata og Skippergata (vær oppmerksom på 
at gatene har skiftet navn, her brukes nåværende navn). Forbildet for bybyggerne var imidlertid ikke den 
«middelalderske» bryggebyen, men empirebyens rektangulære kvartaler og rette gater. Dessuten ble 
det et krav fra nasjonale myndigheter med en kvartalsregulering i Bygningsloven av 1845. Dette idealet 
gjorde også at Nordre Tollbodgate ble foreslått dratt gjennom middelalderborgen på Skansen, om vi 
tolker kartet fra 1837 rett (fig. 6). 

Bygningsloven medførte reguleringen av de første brannintervallene i Tromsø, når vi ser bort fra 
Torgalmenningen. I Nordbyen er det Bispegata og Skriverplassen som er de største, sammen med 
Nordre Tollbodgate og parken på det som nå kalles St. Hanshaugen. Storgata er den første av lang-
gatene som fikk et helt rett gateløp, mens Vestregate og Grønnegate følger på. Tverrgatene Nordre 
Tollbodgate og Verftsgata er gateløp fra første halvdel av 1800-tallet, og Elvegata kunne bli bymessig 
og fullendt da Amtmannselva ble lagt i rør og området ved utløpet ble utfylt i andre halvdel av 1800-
tallet. Den nye plassen het Nytorvet (dagens Fritjof Nansens plass). På nordsiden av Nytorvet lå, fra 
1868, Seminarets nye skolebygning. Empirebyen var nå «innrammet» av de viktige offentlige institu-
sjonene Domkirken, Rådstua, Latinskolen og Seminaret (jf. Bakke 1983). 

Med utfylling av Nytorvet er grunnstrukturen i bylandskapet på plass, en bystruktur som har vist seg å 
tåle store inngrep som bygginga av Tromsøsundbrua og den medfølgende biltrafikken, uten å egentlig 
bli forandret. Det betyr at de gatene og plassene vi beveger oss på i dag i bunn og grunn er de samme 
som omtrent 140 år siden. Hele grunnstrukturen i det historiske bysentrum i Tromsø er altså svært 
robust.

På kartet fra 1868 (fig. 7) ser vi nå at Vestregata er bygget ut, og at Nordre Tollbodgate overfor Bakke-
gaden er blitt en del av den rettvinklete rutenettreguleringen. Vi ser også at rutenettreguleringen overfor 
Hansjordneset/Hansjordnesbukta er ført fram til bygrensa, parallelt med vegen til Hansjordneset. Det er 
bare Elvegata som er ført inn i området som skal komme mellom St. Hanshaugen og Skriverplassen. 
Ellers har amtmannen flyttet til Storgata 84, og bygningen er erstattet av D. G. Evjens Seminarbygning, 
som sto ferdig i 1868 - Nordskolen er også kommet på plass (1854), og parallelt med Nordre Strand-
gade har vi fått gata Bugten, den senere Otto Sverdrups gate.

Det har vært flere verft i området, og også et tranbrenneri. Det har vært småbåthavn ved Nansens plass, 
og større båter og ishavsskuter ligger fortsatt i huken der. I tillegg har båter noe å gjøre ved agn-
forsyninga og Skipsverftet. Luktene fra - og livet på - Sundet er med å prege dette området i byen.
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Fig.8 Postkort 1965

Fig. 9 Navn i området. Illustrasjon av Svein Smaaskjær fra boka «Tromsø gjennom 10 000 år», bind 4 1996.
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Fig. 10 «Svarte Afrika» er de tre husene nedenfor vegen. Foto: Vilhjelm Riksheim 1938, Perspektivet museum

2.5. Landemerker

Det overordnete landskapet har de geografiske orienteringspunktene Tromsdalstinden, Skarsfjellet med 
Skaret, Fløyfjellet med Fjellheisen, Sundet med Nordsjetéen, og Rambergan. I dag er de menneske-
skapte landemerkene Ishavskatedralen, Tromsøbrua, Sjømannsskolen og sementsiloen til Berg Betong 
i Kollkransvingen. Historisk var også de to kranene til Tromsø bunkerdepot et slikt landemerke. Brua og 
kirka har ikonstatus for Tromsø by, sammen med Tinden.

2.6. Navn i området

I 1896 skifter Bakkegaden navn til Storgata, Bugten til Otto Sverdrups gate, Nordre Strandgade til 
Skippergata og Nytorvet navn til Fridtjof Nansens plass etter at Nansen steg i land der etter Framferden 
mot Nordpolen. 

Offisielle stedsnavn i området er gatenavnene og navnene på nesene, i tillegg til navnene Skansen, 
Rambergan, St. Hanshaugen, Fridtjof Nansens plass og Skriverplassen. Så har vi de halvoffsielle 
navnene som Grødahlbakken, Alvigsmåttet, Kollkransvingen og Bukta - og til slutt de høyst uoffisielle, 
som Helvetesveita, Dardanellene, Pølsehavna, Saraholla, Russegrava, Sina-hjørnet, Bukta Bay, TIL-
heia, Slagskipet, Askedungen, Pukken, Svarte Afrika og Storhælvetet. Bakgrunnen for disse navnene 
er beskrevet i «Tromsø gjennom 10 000 år», og i kulturkonsulent Erling Kjeldsens lille artikkel i hefte 
«St. Hanshaugen. Analyse av et boligområde».

Som i enhver by med respekt for seg selv, er det i tillegg mange utnavn på personer og institusjoner som 
har holdt til i Nordbyen, her trekkes bare fram navnene «Klosteret» på Seminaret og «Grautmunkan» på 
seminaristene. Forpleiningen for disse skal ikke ha vært spesielt god. 
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Fig. 11 Maskinhallen på Tromsø skibsverft. Perspektivet museum.

Fig. 12 Arbeidere ved W. Holmboes Kulhandel. Perspektivet museum.
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2.7. Historisk arealbruk

Landbruk
•  I nord ble arealene brukt til beiteområder og fôrproduksjon helt fram til mellomkrigstida – også etter  
   at Lærfabrikken og gassverket var bygd på begynnelsen av 1920-tallet. Området var utenfor by-
   grensa fram til 1842.

Administrasjon og utdanning
•  Med unntak for Kirkas representanter, bosatte embetsmennene seg først i Nordbyen. Statens korn- 
   lager ble etablert der i 1811. Etter hvert kom også viktige offentlige utdanningsinstitusjoner, “Nord- 
   skolen” i 1854.
•  Fogden var først bosatt på Hansjordneset, amtmannen på det som ble Seminarneset. Tollerne   
   bygde og bodde ved tollboden på Skansen. Sorenskriveren flyttet fra Storsteinnes (Tromsdalen) til  
   Skriverplassen. Byfogd Mons Lie bygde i Søndre Tollbodgate 6. 
•  Seminaret på tinghustomta 1868-1952. Tromsø kommune overtok eiendommen, og bygningene ble  
   brukt som sosialboliger fram til brannen i 1977. 

Allmennyttige formål 
•  Seminaret Bo- og servicesenter ble tatt i bruk i 2001.
•  Byens første avisredaksjoner ble etablert i Nordbyen: Tromsø Tidende i Skippergata 12, Nordlys i  
   Søndre Tollbodgate 2, med trykkeri. Redaksjonen flyttet til Storgata 95 i 1920 og til Grønnegata 110 i  
   1937. Redaktør Kjeldseth i Tromsø Stiftstidende holdt til Skippergata 19, og drev trykkeri i bårstua  
   (der Knut Hamsuns første bok, «Den Gaadefulde» ble trykket i 1877). Bladet Tromsø holdt en 
    periode på 1970- og 80-tallet til i Georg Andersen-bygget i Otto Sverdrups gate, og før det også i      
    Skippergata 28.
•  Voksenopplæringa har overtatt Barlindhaugs tidligere kontorbygg på fyllinga nedenfor Seminar-
   bakken.

Boliger
•  Kommunale boliger ble bygd i Fogd Drejers gate 10 og i Roald Amundsens gate. Bebyggelsen 
   mellom St. Hanshaugen og Skriverplassen. Otto Sverdrups gate. Rene boligstrøk vest for Storgata,  
   boligformål blandet med næring langs Skippergata og Storgata. Verftsgata hadde boliger for verfts- 
   arbeidere. Seminarlærere bodde i området nært Seminaret. 

Trafikk/kommunikasjon
•  Tromsbuss’ verksted nord for Nordskolen (etablert under 2. verdenskrig). Også parkeringsplass/
   terminal for busser etter krigen.
•  I 1914 ble «Lilleferga» og «Storferga» satt inn i trafikken over Sundet. På bysida la fergene til ved 
   Gammelmoloen inntil anløpsstedet ble flytta til Nansens plass på 1920-tallet. Den forbindelsen   
   fungerte til 1935, da den ble erstattet med to bilferger – og nye fergeleier i Tromsdalen og i huken  
   nedenfor Sjøfartsbygningen på Prostneset. I 1936 åpnet vegen gjennom Lavangsdalen, og Tromsø  
   ble knyttet til det nasjonale vegnettet.
•  Professor Sverre Pedersen tegnet i 1923 (jernbane)bru over sundet, og jernbanestasjon i Hansjord-
   nesbukta. Brutraseen kom inn litt sør for dagens bru. Dette som del av den store byplan-
   konkurransen fra 1923. 
•  Tromsøbrua ble offisielt åpnet i 1960. 
•  Bensinstasjonen (1973) og oljetankene (1960) på Nansens plass.
•  Innslaget i Hansjordnesbukta for Langnestunnelen kom i 1990. Breivikatunnelen åpna i 1992.

Industri/havn/sjøfart
•  Viktige ishavsredere/handelshus: Andreas Z. Aagaard i Søndre Tollbod gate 1, J. F. D. Mack i Stor- 
   gata 95. Ishavsskipper Elling Carlsen bodde, fram til år 1900, i det som senere er kjent som Stor-
   stadgården Storgata 122, nå på Skansen. Også Søren Zachariassen og Paul Bjørvig bodde i Nord- 
   byen, hhv. Vestregata 46/Storgata 115 og Grønnegata 117. 
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•  Russiske overvintrere under pomortida bodde ofte i Bakkegaden/på Bakken. 
•  Tromsø Skipsverft, etablert 1848, reparerte og bygde fiske- og fangstskuter. Blant annet bygde de 
    om «Gjøa» for Nordvestpassasjen for Roald Amundsens ferd i 1903. 
•  Johnsgaardverftet, Thyholdtverftet og Isaksen-verftet. W. Holmboes kulhandel. Tromsø Bunker-
   depot. Fiskernes Agnforsyning, Erling Bru-Kjeldsens verksted. Emil Olsens motorsykkelutsalg og   
   verksted.
•  Pukken og Transportsentralen. Bangsund trelast. Seilmaker Jørgensen. Sundfærs bakeri. Tran-
   damperiet. Storstads skinnberedning i Storgatbakken. Lærfabrikken, Næsvolds garveri ved Nansens 
   plass og Skippergata. 21, fra 1864, Andreassens smie. Mydlands slakteri.

Handel og kontor
•  Kjøbstaden Tromsøs første handelsfaktori (handelsstasjon, underavdeling av utenbys firma) ble 
   etablert like ved Tollboden i 1803. Det var eid av Hartvig Marcus Frisch i København. Omtrent 
   samtidig etablerte N. Sybrandt et faktori like ved.
•  Engrosforretninger: Thyholdt 1954
•  Maskinforretninger: Lindrup Martinsen. 
•  Bakerier, kolonial og kioskdrift. Fiskeboll-Nilsen. Joakim Abrahamsen møbeltapetserer. Brødrene     
   Johannessen, Isachsen Skipshandel, Nilsen Auto, Ø Lyder.

Hoteller/hospitser og serveringssteder/forsamlingslokaler
•  Hans Høegh Carisius åpnet byens første utested med herberge i nåv. Skippergata 6 i 1796.
•  Håndverkerforeningen bygget eget forenings- og forsamlingslokale i Skippergata 16 i 1897. 
   Populært danse- og konsertlokale til det brant i 1984.  IOGT i Søndre Tollbugate 2 hadde sal i andre    
   etasje. Gymnastikksalen på Seminaret var et viktig forsamlingslokale til Tromsø Lærerskole flyttet.  
   Sirkus og tivoli på fyllinga utenfor seminarneset etter andre verdenskrig. 
•  Sjømannshjemmet i Storgata 112 ble opprinnelig tegnet for Hillebert Pettersen i 1860, byens første 
    hus i sveitserstil. Har også vært hospital (St. Elisabeth).

Parker og uterom
•  De viktigste parkene i området var Nytorget/Fridtjof Nansens plass og brannalmenningen 
   Sorenskriverplassen. På Skriverplassen lå også hoppbakken «TIL-heia». I influensområdet ligger 
   også St. Hanshaugen/Johan Svendsaas plass. Ringvollen på Skansen og hagen rundt den gamle 
   Tollboden er Tromsøs tusenårssted.
•  Seminarhaven med den vernede almelunden (verdens nordligste) er nå ved Tinghuset. Byhagen  
   ved Skippergata 11 er den eneste gjenværende av de gamle byhagene. Den vedlikeholdes av 
   Botanisk hage og Fortidsminneforeningen i fellesskap.
•  Det er fotballøkker i Fogd Drejers gate og mellom de kommunale boligene i Bukta. Før andre 
   verdenskrig ble det spilt fotball på «Askedungen», som var kommunal fylling i fjæra i Hansjordnes
   bukta.  
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Fig. 13 Utsnitt av 
reguleringskart, 1875.
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Fig. 14 Håndverkeren, 
Skippergata 16, 1938. 
Perspektivet museum.

Fig. 15 Fra åpningen av 
Tromsøbrua 3. juni 1960. 
Perspektivet museum.
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2.8 Arkitektur

I begynnelsen var de prominente bygningene i området de store offentlige prosjektene: Tollboden, 
Amtmannsgården og Seminaret. Hoffarkitekt Philip de Langes typetegning for tollbod fra 1760-årene 
kunne ha blitt det første stykke arkitektur med navngitt arkitekt i Tromsø bys historie. Tegningen ble ikke 
fulgt, skriver Ytreberg. I stedet ble Tollboden et «ferdighus» fra Namdalen. Seminaret fra 1868 ble tegnet 
og bygd av byggmester Ditlev Gunerius Evjen. Bygningene brant i 1976 og 1977.

Tromsøs fineste bygning i Bergensempire er J. F. D. Macks bygning fra 1838, nåværende 
Perspektivet museum, i Storgata 95. Kjeldsethgården i Skippergata 19 er et eksempel på Trondhjems-
empire, bygd i 1833. Disse bygningene ble fredet i 1942. 

På Skansen er det tilflyttet gamle bygninger fra Storgatbakken, Prestenggata og Hansjordnesgata, 
i tillegg til den opprinnelige bebyggelsen fra 1800-tallet. På Skipsverftet er bare bebyggelsen i Skanse-
gata vernet, mens spesielle bygninger på Verftsområdet ikke er vurdert til vern.

I 1897 kom Tromsø Håndverkerforenings forsamlingslokale, tegnet av byggmester K. Tessem. 
Bygningen brant i 1984.

Tromsø Bunkerdepots to kullkraner ble bygget i 1931 og revet i 1980. Dette var industriarkitektur av høy 
klasse og identitetsmarkører i landskapet.

Etter krigen kom Brødrene Johannessens nybygg fra 1948, Skippergata 28, tegnet av Reidar Kollstrand, 
som er regulert til bevaring. Tromsøbrua fra 1960 tegnet av Erling Viksjø og Ing. Aas-Jacobsen. 
Brua fikk Betongtavlen, utmerkelsen for fremragende bruk av betong, i 1963 og ble forskriftsfredet i 2008.

Det store bruddet med skalaen på bebyggelsen i området, kom med Terje Jacobsens og Eigill Hallsets 
bygninger mellom Skippergata og Otto Sverdrups gate i 1970. De samme arkitektene tegnet også 
Fiskernes agnforsyning og Berg Betongs sementsilo i samme tidsrom. Skalaen er videreført i Borealis’ 
«Byporten».

«Det 21.århundres estetikk» er representert ved Tinghuset (Bergersen arkitekter/Lusparken arkitekter), 
K1 (70°N Arkitektur) og Dahl og Uhres små bakgårdsbygninger i Storgata 137. I 2006 ble omdanningen 
av Paul Bjørvigs gate 1-3 (Dahl arkitekter as) nominert til Statens byggeskikkpris.
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2.9 Vern
 
Bygninger og anlegg med formelt vern i Nordbyen

Kartutsnittet (fig. 16) viser hvilke bygninger og anlegg innenfor planområdet og influensområdet som har 
et formelt vern, enten fredet etter Kulturminneloven eller regulert til vern etter Plan- og bygningsloven. 
Kulturminneloven forvaltes av Riksantikvaren, fylkeskulturetatene og Sametinget (disse kalles også 
antikvarisk myndighet), mens Plan- og bygningsloven forvaltes av kommunene. 

Kulturminnelovens § 25 om meldeplikt (rød trekant på fig. 17) betyr at kommunen plikter å sende søknad 
til antikvarisk myndighet om rivning eller vesentlig endring av ikke-fredet byggverk eller anlegg oppført 
før 1850. Kommunens vedtak skal umiddelbart sendes vedkommende myndighet dersom de har uttalt 
seg mot dette tidligere.

I Tromsø ser vi at vernebestemmelsene i reguleringsplanene varierer sterkt fra plan til plan, også etter 
hva som var gjeldende plan- og bygningslov når planen ble laget. Det er et mål at en kommunedelplan 
for kulturminner skal gi like reguleringsbestemmelser for hele kommunen. I områdeplan for Nordbyen 
skal alle vernebestemmelsene oppdateres og bringes i samsvar med gjeldende plan- og bygningslov.

SEFRAK-registeret

Sekretariatet for registrering av faste kulturminner (SEFRAK) ble opprettet av Riksantikvaren for å få 
registrert landets bygninger oppført før år 1900. I Finnmark og Nord-Troms ble alle bygninger fra før 
1945 registrert pga. tyskernes «brente jords taktikk». Registreringene ble gjort som feltarbeid i perioden 
1975 – 1995. I Tromsø ble registreringene gjort i 1978 og i 1991/92. I tidligere Tromsøysund, Ullsfjord og 
Hillesøy kommune fulgte man 1945-grensen selv om tyskernes brenning stoppet i Manndalen i 
Kåfjord kommune. Tromsø kommune er også med i overvåkningsprogrammet for SEFRAK, som regi-
strerer endringer og tilstand for bygningene. SEFRAK-skjemaene kan inneholde feil, og informasjonen 
må kvalitetssikres.

En SEFRAK-registrering betyr ikke at en bygning automatisk er verneverdig, eller har et formelt vern. 
Den er opprettet med alder som eneste kriterium, men det er en viktig indikasjon om at bygningen, og 
verneverdien, må vurderes nærmere av plan- og bygningsmyndighetene. For bygninger som kan ha  
regional eller nasjonal betydning er de antikvariske myndighetene inne i bildet.

En sammenligning mellom de to kartene viser at ikke alle SEFRAK-registrerte bygninger har et formelt 
vern, og også at noen nyere bygninger er regulert til bevaring. 
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Fig. 16  Bygninger med vedtatt vern. 
Temakart kulturminner. Se nettsidene til 
Tromsø kommune, kartportalen.

Fig. 17 SEFRAK-registrerte bygninger. 
Temakart kulturminner. Se nettsidene til Tromsø 
kommune, kartportalen.
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3.   DIVE-MATRISE

3.1 Nord for bruhodet
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3.2  Sør for bruhodet
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3.3 Mer om området sør for bruhodet

Skanse i nord (1250-1780)
Forsvarsanlegget på Skansen har en noe uklar opprinnelse, men det hevdes i Tromsø gjennom 10000 
år at anlegget kan være bygd som et forsvarsverk mot fiender i øst midt på 1200-tallet. Dog hevder 
andre at det kan stamme fra 1100-tallet. Noe som forsterker hypotesen om ca 1250 er at kong Håkon 
Håkonsson og storfyst Aleksander Nevski av Novgorod inngikk en avtale i 1250-51, der de satte grenser 
for hvor hver av dem hadde rett til å kreve inn skatt. Det er en hypotese at kirka i Tromsø ble bygd på 
samme tid. Uansett ser vi i dag en forhøyning i landskapet på Skansen og dette er en kunstig oppbygd 
platå på det som opprinnelig var et nes. Massene som ble brukt er tatt fra landsida, og man fikk her en 
vollgrav. Sjøen har ikke gått inn i vollgrava, men den har sannsynligvis blitt fylt opp av en bekk som nå 
er forsvunnet. Østsiden av vollen lå ned mot fjæra. Det kan ha vært bygninger oppe på vollen. Det finnes 
ikke noe grunnlag for å si noe mer om bebyggelse eller veier i området som vi her kaller Nordbyen fra 
middelalderen og frem til ca. 1780. Det er mer sannsynlig at kirkebygningen genererte bebyggelse 
og aktivitet (prestegård og kirkestuer), og at kanskje forsvarsanlegget gjennom århundrene frem til 
1700-tallet lå for seg selv.

Urbanisering (1780-1850)
Pomorhandel foregikk i Tromsø gjennom mesteparten av 1700-tallet, og dette bidro til en oppfatning av 
at det ville være mulig å ha fungerende kjøpsteder så langt nord. Ved Forordning 5. september 1787 ble 
finnmarkshandelen (som hadde vært kontrollert av handelshusene i Bergen og København) frigitt og 
det ble bestemt at det skulle opprettes kjøpsteder i Hammerfest, Vardø og Tromsø som skulle ha visse 
rettigheter og privilegier. I 1788 ble det tegnet en tollbod som ble oppført på skansevollen og som står 
der i dag. Tolloppsyn var en av grunnsteinene i bydannelsene på 1700-tallet og nordbyen ble da et slags 
økonomisk nav i urbaniseringen. 20.juni 1794 fikk Tromsø kjøpstadsprivilegier. Kart (Fig. 5) viser at det 
i nordbyen var kommet «Hans majestet kongens magasinhus», altså statseide lagerbygg. På 1820 og 
30-tallet bygges blant annet patrisierboliger som Skippergata 11 og 19, og flere hus på begge sider av 
Skippergata, Søndre tollbod gate og i Verftsgata. Tollvesenets lager (nå Polarmuseet) og ny tollbodbyg-
ning (Søndre tolllbodgate 11) ble oppført omkring 1840, og langs Skippergata og Verftsgata blir det byg-
get nye hus mellom de eksisterende på 1840-tallet. Kart (Fig.6) viser Skippergata (Nedre Strandgade), 
Nordre tollbod gate (Tollbodgade) og Verftsgata (Tollbodnæsgade). I denne urbaniseringsperioden blir 
dagens kvartaler dannet: Det lille trekantkvartalet mellom Søndre og Nordre tollbodgate, det store litt 
uregelmessige kvartalet mellom Nordre tollbodgate og Verftsgata, og det rektangulære kvartalet mellom 
Verftsgata og Nansenplass. Videre var Skansen et sirkulært «kvartal» for seg selv, mens det dannet 
seg et slags kvartal langs sjøen bestående av blant annet den nye tollboden, brygger og kaier. Det sist-
nevnte kvartalet er det eneste som har endret form (se Bilisme og modernisme).

Industrialisering (1850-1950)
Tromsø skipsverft ble etablert 27. april 1848 av et partnerskap av skipsbyggmester Holm fra Kristian-
sand og nesten samtlige av byens kjøpmenn og partsredere. Den første skuta som ble bygd på verftet 
var «Fredrik Lange» som var ferdig i 1853. Virksomheten på 1800-tallet var i perioder preget av kriser, 
mens den første store oppgangen kom på begynnelsen av 1900-tallet. Verftsbebyggelsen og -instal-
lasjonene er relativt godt dokumentert fra omkring 1903 og fremover. Bygningene som ligger langs 
østsiden av Skansegata er fra siste kvartal av 1800-tallet. Den første patentslippen ble anlagt i 1897 og 
den andre ble anlagt i 1907-08. Båtene ble trukket opp av maskineriet i Skansegata 2 (oppført 1907-08). 
Slippene og bebyggelsen kan ses på situasjonsplan fra 1916. Situasjonsplan fra 1937 viser at hoved-
strukturen er den samme, og at de største endringene har skjedd i sjøen med bygging av kaier. Det ser 
ut til at det ble planlagt utfyllinger. En utfylling på ca 1000 m2 rett øst for maskinverkstedet og plateverk-
stedet ser ut til å være gjort før 1945. Utfyllingen på nordsiden ble gjort på 1950-tallet. Nordsjeteen ble 
anlagt i 1904-1907 og forlenget 1932-1934. 
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Bilisme, modernisme (1950-1980)
En direkte forbindelse mellom Skippergata og Havnegata ble regulert først i 1952 og deretter i en mer 
detaljert plan i 1964. Gjennomføringen av planen medførte sanering av Skippergata 1, 3, 5 og 7, samt 
Bispegata 1, 3 (kjent som Buresundgården) i 1966. Som følge av at Bispegata og Skippergata skulle 
møtes i en rett vinkel, ble det et trekantet restareal mellom Havnegata (den nye veibanen) og de gamle 
gateløpene til Skippergata og Bispegata. Foto fra 1969 viser at plassen ble brukt til parkering. 
Broforbindelsen til fastlandet var ferdig i 1960. Brokonstruksjonen endret Nansen plass’ funksjon som 
park, men medførte i liten grad sanering av bebyggelse, slik at 1800-tallets kvartalsstruktur ble 
opprettholdt. Parallelt med disse reguleringene fikk Stortorget en forsterket posisjon som drosje- og 
bussholdeplass. Bygninger med modernistisk utforming som f.eks. Skippergata 28 fra 1949, erstattet 
enkelte trehus, og ny bebyggelse ble således plassert innimellom den eldre bebyggelsen og endret i 
liten grad kvartalsstrukturen. Unntaket er Fylkesadministrasjonens bygg på hjørnet av Bispegata og 
Grønnegate, tegnet av Jan Inge Hovig i 1958. Her ble halve kvartalet, som bestod av 1800-talls trehus 
plassert på typisk vis langs randen av kvartalet, sanert for å danne rom for en massiv betongbygning 
som ble plassert midt i kvartalet med grønsvær rundt.

Miljøby, «Gamlebyen», transformasjon (1980-2016)
Nordre tollbodgate fra Skippergata og ned til Skansen ble i reguleringsplanen fra 1987 definert som 
friområde/park og stengt for motortrafikk. Gatebelegning, -belysning og –beplantning ble valgt for å 
tilpasses fotgjengere og de historiske omgivelsene. Kiosken ble flyttet hit i 1994. Det ble i samme plan 
regulert til gatetun i Verftsgata, uten at det ble gjennomført. Den inngjerdede hagen på sørsiden av Skip-
pergata 11 stammer fra samme tid. Trehusbebyggelse fra Hansjordnesgata 22 (flyttet 1984), Storgata 
122 (1987), Prestenggata 12 (1992) og Grønnegata 102 (2008) ble flyttet til henholdsvis nordsiden 
av Nordre Tollbodgate og Vollgrava. Oppgraderingen av dette området karakteriseres dermed som 
«bymiljø med historisk inspirasjon» og ikke historisk restaurering eller rekonstruksjon. I Skippergata 
ble Ingvald Jaklins plass regulert til park i 1991. Selskapslokalet Løkta var ferdig i 1992. Skipsverftet 
vil flytte sin virksomhet, og i 2015 ble Verftstomta regulert til boligformål i kombinasjon med forretning 
og tjenesteyting. Planen legger opp til sanering av mesteparten av verftsbebyggelsen med unntak av 
tre 1800-tallshus ved Skansegata. Området der de to patentslippene ligger skal ikke bebygges, men 
bevaringen av disse er likevel ikke sikret i bestemmelsene. Planen legger opp til en transformasjon med 
få referanser til historien. 

Fig. 18 Schmidts hotell i Strandskillet. 
Bygningen, som opprinnelig var amt-
mannsgård, ble flyttet fra Nansenplass 
da Seminarets nye bygning ble oppført 
i 1867. I forbindelse med byggingen av 
Tromsøysund Meieri i 1906 ble bygningen 
delt. 2/3 ble flyttet til Strandvegen 67 der 
den i en periode var Tromsøysund alders-
heim, og 1/3 ble flyttet til Straumsbukta, 
der den ble skole. Strandvegen 67 står 
fortsatt, skolen er revet.
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3.4  Nordbyen minutt for minutt

2016-1980
Endringer i bygningsmassen. Historiske brudd. Trafikkopprustning. Store prosjekter: Tinghuset, By-
porten, Seminaret bo- og omsorgssenter og boligblokka K1.

2015 Infrastrukturen skiftes under Storgata, fra Hansjordnesbukta til Bispegata
2015 Planprogram områdeplan Nordbyen, plan 1846
2015 Reguleringsplanen for Verftstomta vedtatt
2015 Den nye Politistasjonen tatt i bruk. Filter arkitekter
2011 Byporten får ferdigattest. Borealis arkitekter
2010 Den nye Brannstasjonen tatt i bruk. Stein Halvorsen arkitekter
2010 Kommundelplan for Stakkevollvegen - Tromsømarka, plan-ID 0229
2010 K1 tatt i bruk. 70N Arkitektur
2008 Kommunedelplan for Tromsø sentrum, plan-ID 0225
2006 Analysen for St. Hanshaugen, Byantikvaren
2005 Byutviklingens år – med åpen runde for Verftstomta
2005 Paul Bjørvigs brygge ombygd og regulert. Nils Mjaaland/Dahl og Uhre
2003 Tinghuset tatt i bruk. Bergersen arkitekter/Lusparken arkitekter
2002 Storgata 137 C og D tatt i bruk. Dahl og Uhre arkitekter
2001 Seminaret Bo- og servicesenter tatt i bruk. Voll arkitekter
2001 Fridtjof Nansens plass 13 flyttes til Storgata 137B
2000 Arkitektkonkurranse Skansen
1999 Sentrumstangenten åpner 
1998 Bevaring i Tromsø Sentrum, delutredning med bygningsvurderinger
1996 Spillet om Tromsø, spillebrikken Bruhodet
1994 Skippergata 29 (Thyholdtgården) flyttet til Botanisk Hage
1994 Tromsøysundtunnelen åpner
1992 Breivikatunnelen åpner. Rundkjøring i Hansjordnesbukta
1988 Langnestunnelen åpner
1986 Fridtjof Nansens plass 6a og b tas i bruk
1984 Håndverkeren brenner
1984 Fridtjof Nansens plass 3 a, b og c tas i bruk
1980 Fridtjof Nansens plass 4 a, b og c tas i bruk 
1980 Fridtjof Nansens plass 1 a og b tas i bruk
1980 Kollkranen rives

1980 – 1960
Forfall i boligbebyggelsen som følge av trafikkbelastninga etter Tromsøbrua. Seminaret brenner. 
Brutalismen i arkitekturen får sine bygninger i Nordbyen: Maskin K. Lund, Georg-Andersen bygget, 
Agnforsyninga og Sementsiloen.

1979 Delutredning Bevaring i Tromsø sentrum for Generalplanen, Skansenområdet vedtas som 
         «Gamleby» av kommunestyret
1977 Seminaret brenner
1976 Fortidsminneforeningens forslag til bevaringsplan for Seminaret etter at Østfløyen brant
1973 Mobilstasjonen etablert (Fridtjof Nansens plass 2). Nåværende Statoil
1971 Fiskernes agnforsyning. Terje Jacobsen og Eigill Hallset
1970 Georg Andersen-bygget og Maskin K. Lund tas i bruk. Terje Jacobsen og Eigill Hallset
1969 Bybrann
1969 Skraphandler Ole Hermansen (Ole Brom) flytter til Seminarneset
1966 Skippergata 1-7 rives for etablering av krysset Havnegata- Skippergata/
         Bispegata og Ingvald Jaklins plass. Deriblant Buresundgården, Bårstua til Storgata 95
1960 Tromsøbrua åpner 
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1960 – 1930 
Utfyllinger i sjø, provisorier og alternativ bruk av bygningsmassen. Krigen preger også Nordbyen.

1959 Storgatbakken senkes. - forstøtningsmur med spesialdesignet gjerde
1958 Marinedepotet i Bukta bay tatt i bruk
1953 Brødrene Thyholdt i Seminarbakken 4 tas i bruk. Arkitekt Gunnar Haugen
1952 Tromsø Lærerskole ferdig på Mellomvegen. Seminaret blir kommunale boliger
1948 Skippergata 28, Brødrene Johannessens bygning, tegnet av Reidar Kollstrand, reises. Byens 
         første etterkrigmodernistiske bygning
1947 Kaiutvidelse
1945 Nytt bykart
1940 - 45 Nordbyen viktig for okkupasjonsmakten. Bunkerdepotet og lagerbygningene på Hansjord- 
         neset ble brukt av den tyske marinen, Lærfabrikken var krigsfangeleir med 300 russiske fanger i 
         mai 1944, Nordskolen var verksted for tunge kjøretøy. I selve Bukta lå staller og offisersbrakker, 
         med en liten ridebane, Skipsverftet var overtatt av Kriegsmarine og Håndverkeren var forsam-
          lingsslokale for tyskerne. Lærerskolen (Seminaret) var tatt i bruk av tyskerne, mens 2. etasje var i 
         bruk som skole for norske elever til og med gymnasnivå. Gymnastikksalen var brukt som tysk 
         feltkjøkken. Motstandsmannen og telegrafisten Torstein Raaby (Tirpitz, Kåfjord) ble elev ved 
         seminaret, og etablerte en kortvarig sender der 1941. Utfyllinga utenfor seminarneset ble gjort av 
         tyskerne. Det britiske etterretningskartet avviker fra kommunens kart med påtegninger fra 1947
1941 Utfylling nord for Kjærlighetskaia
1940 Brødrene Isaksen og Brødrene Thyholdt overtar Johnsgaards verft
1938 Mudring utenfor Nansens plass 
1931 På bykartet er det planlagt inn nye veger nord for Skriverplassen. Utbyggingen i Hagebyvegen    
         startet på 20-tallet, med villaer tegnet av Stadskonduktør Amundsen
1931 Kollkranen, Tromsø Bunkerdepot, etableres av Harald Berg. Landemerke
1931 Nytt bykart

1930 – 1870 
Tromsø bunkerdepot etableres. Nye forsamlingslokaler i Håndverkeren og IOGT-huset. Skipsverftene 
vokser. Store branner langs kaiene. Nytorvet og kjærlighetskaia fylles ut og bygges.

1928 Det store slagsmålet i Nordbyen. Italienske marinegaster som deltok i søket etter Nobile barket 
         sammen med lokalbefolkningen
1923 Byplankonkurransen for Tromsø. Professor Sverre Pedersens planer medfører jernbanestasjon i 
         Bukta og jernbanebru (fig. 19)
1918 Nytt bykart
1910 Waisenhuset i Hansjordnesgata tas i bruk
1904 Murtvangsgrense innføres
1903 Handelshuset Ebeltoft konkurs (Skippergata 7(og Strandgata 36)) etter brannene
1902 Arbeidskonflikt ved lossing av «Lionel» i Hansjordnesbukta. Morgenbladet: «Anarkiet i Tromsø.  
         Det skytes med pistol» 
1902 Bangsundbrygga, Rieberbrygga og Aagaardbrygga gjenoppbygges etter ny bryggebrann
1901-1902 «Gjøa» klargjøres ved Tromsø Skibsverft. Roald Amundsen skal bruke den for ekspedi-
         sjonen gjennom Nordvestpassasjen
1897 Håndverkeren. Byggmester K. Tessem
1897 Bryggebrann
1896 Nye gatenavn i hele kommunen. Innenfor området skifter Bakkegaden navn til Storgata, Bugten  
         til Otto Sverdrups gate, Nordre Strandgade til Skippergata og Nytorvet navn til Fridtjof Nansens   
         plass etter at Nansen steg i land der etter Fram-ferden mot Nordpolen
1877 Peter Johnsgaards verft etablert nedenfor Otto Sverdrups gate 5 (Bugten) 
1875 W. Holmboes kulhandel etableres. Lagerbygninger på Hansjordneset



30Fig. 19 Sverre Pedersens vinnerbidrag til byplankonkurransen for Tromsø i 1923 (utsnitt).
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1873 Kjærlighetskaia
1872 Tromsø museum grunnlagt. Første utstilling i Skippergata 11
1870 Nytorvet 

1870 – 1250
Nordbyen bygges ut, Kjøpstaden etableres. Amtmannen etablere seg, overlater den store boligen til 
Seminaret, som flyttes fra Trondenes i 1848. Erstattes av byggmester Evjens bygning, som står 
ferdig i 1868.

1868 Seminaret står ferdig. Tegnet og bygget av byggmester Ditlev Gunerius Evjen 1867 Amt-
         mannsgården flyttet til Strandskillet som Schmidts hotell 
1854 Nordskolen. Ble flyttet til Hella på 1960-tallet
1851 Mur ved Amtmannsbukta som gjorde det mulig å fylle ut for Nytorvet/Nansens plass
1848 Tromsø Skipsverft etableres. Tromsø Seminarium etableres i Amtmannsgården
1845 Den første plan- og bygningsloven som gjaldt alle landets kjøpsteder og ladesteder unntatt 
         Oslo, Bergen og Trondheim
1838 Tollbodbrygga. Byfogd Mons Lie etablerer seg i Søndre Tollbodgate 6. Recherche-
         ekspedisjonen innom Tromsø 
1837 Formannskapsloven. Marineløytnant Dues plan
1834 Tromsø blir bispesete. Blichfeldtgården i Storgata 110 blir bispegård
1834 Første overvintringsekspedisjon fra Tromsø til Svalbard
1833 Skippergata 19. Kalt Kjeldsethgården etter redaktøren i Tromsø Stiftstidende som kjøpte  
         gården i 1864. Fredet 1942 
1833 Skippergata 11, oppført av tollkasserer Meijer. Byens eneste gjenværende byhage. Postkontor 
         1848-1858. Tromsø museum hadde sine første utstillinger der. Aagaard-gården (SøndreTollbu-
         gate 1) sto ferdig da. Fredet i 1942 med stabbur og stall
1823 Statens kornmagasin nedlegges/selges. Aagaard er blant kjøperne
1823 Sorensskriverfrue Kirstine Colban Aas’ akvarell av Tromsø sett fra Storsteinnes
1822 Sluppen «Necolai» tilbake med 20 hvalross etter fangst på Ishavet
1815 Amtmannsgården ferdig. Byggherre amtmann Caspar Krogh
1813 Konsul Skanckes grunntegning av Tromsø by
1812 Slaget i Pølsehavna, siste sjømilitære trefning langs norskekysten under Napoleonskrigene
1811 Staten etablerer kornmagasin ved Tollboden
1805 Konsul Skanckes akvarell av Tromsø by
1803 Frisch’ handelsfaktori etablert ved Tollboden
1802 Fogd Thullin Thams i Senjens og Tromsø amt bosetter seg på Hansjordnes
1798 Byen første skjenkested åpner i Skippergata 6. Konkurs på grunn av konkurranse fra kjøp-
         mennene som også har tillatelse til å brenne brennevin
1794 Tromsø blir kjøpstad 20. juni, etter kongelig anordning fra Christian VII
1793 Tollboden ferdigbygd
1789 Det vedtas etablering av Tollbod samtidig som det vedtas å opprette kjøpsteder i Vardø og 
         Hammerfest
1788 Amtmann Sommerfeldt får målt opp kystlinjen på Tromsøyas østside, og lager konseptskissen 
         for byens regulering
1788 Prost Rasmus Schjelderup avgir grunn til en kjøpstad på Tromsø
1760 Pomorhandelen starter. Tromsø som overvintringshavn
1599 Christian IV passerer Tromsø
1596 Willem Barentz passerer Tromsø
1250 Ringvollen på Skansen. Noen kaller den en vikingtidsborg
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 4. GJELDENDE PLANER I OMRÅDET

Disse planene gås gjennom her for å kartlegge hvilke verneobjekter som skal føres videre inn i område-
planen, plan-ID 1846. Det er meningen at områdeplanen skal erstatte disse tidligere planene. Samtidig 
viser disse planene hvordan området har vært detaljregulert etter 1950.

Kommunedelplaner
• Sentrumsplanen, kommunedelplan for Tromsø Sentrum, plan 0225, opererer med begrepene 
  bevaringsverdige enkeltbygninger og bevaringsverdige bygningsmiljøer. 
• Kommunedelplanen for Stakkevollvegen- Tromsømarka, plan 0229, bruker bare begrepet 
  bevaringsverdige enkeltbygninger. 

Reguleringsplaner 
Reguleringsplaner innenfor KDP 0229, Stakkevollvegen - Tromsømarka: 
• Plan 1045 Skriverplassen – Hansjordnesbukta, 16.3.1988
• Plan 1337 Paul Bjørvigs gate 3, 7.2.1996
• Plan 1569 Stakkevollvegen, 11. 3. 2005

Reguleringsplaner innenfor KDP 0225, Tromsø sentrum:
• Plan 0529 Skansen mm. stadfestet 18.11 1975. Med åpen fjære, fredete bygninger, bevarings-
                    område og område for gjenreisning av bevaringsverdig bebyggelse
• Plan 0547 Området begrenset av Verftsgata- Fr. Nansens plass- Skippergata – Seminarbakken – 
                    Tromsøysundet, 22.11. 1978 (med bevaringsområde i Verftsgata 1 og 3)
• Plan 0764 Skansenområdet, 2.12. 1987, med fredet fornminne og vedtaksfredete bygninger, pluss  
        vern og tilflytningsområde for vernede bygninger
• Plan 0797 Seminarbakken 6 og honnørbrygge på Fr. Nansens plass, stadfestet 3. 3. 1982
• Plan 1357 Seminartomta – Bruhodet, 29. 1. 1997 (med spesialområde bevaring i kvartalet Storgata- 
        Elvegata- Skippergata)
• Plan 1463 Seminartomta, 20.11. 2000 med vernet bygg som skal flyttes og vern av vegetasjon   
        (almelund)
• Plan 1498 Tromsø Skipsverft – Vervet 26. 8. 2015, med vern av bygninger i Skansegata og          
        båndlegging/fredning av Tromsøbrua etter lov om kulturminner
• Plan 1568 Skansegata 2 og deler av Skippergata 19, 17.12 2003. Vern av Skansegata 2, tilflytting av  
        «Det lille kulturhus», nåv. Miljøhuset, og «Strykejernet/Kofferten», Strandvegen 28

Øvrige områder:
• Plan 0008 Stortorget – Fagerheim- Elvevold -Bygrensen, stadfestet 24. 1. 1952
• Plan 0008B Storgata- Verftsgata- Grønnegata- N. Tollbugate, stadfestet 10. 8. 1962
• Plan 0008K Endring av reguleringsplanen for kvartalet Skippergata – Storgata- Nordre Tollbugate,  
                    12.3. 1964
• Plan 0069 Reguleringsendring for eiendommen Storgata 118 (Odd Fellow), stadfestet 16.4.1972
• Plan 0555 Vestregata- Nordre Tollbugate – Dramsvegen – Rådhusgata, stadfestet 13.7.1976
• Plan 0588 Kvartalet Storgata – Rådhusgata- Grønnegata – Skanckesmuget, stadfestet 7.2. 1977  
        Vern av Storgata 94, 96, 100 og 102. Storgata 94, den katolske bispegården er fredet,  
        mens Vår frues kirke er regulert til vern)
• Plan 0596-001 Kvartalet Johan Jensens gate - Rektor Horsts gate – Sommerfeldts gate – Roald  
        Amundsens gate, 24. 3. 1976 
• Plan 0725 Kvartalet Grønnegata – Nordre Tollbugate – Vestregata – St. Hanshaugen, stadfestet  22.  
        5. 1981, Grønnegata 136, 138 og 140 er verneverdige bygninger
• Plan 0953 Skippergata 16, 16a, 20, 22a og 22b, der 22a og b er verneverdig bebyggelse
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• Plan 1015 Storgata 95/ Ingvald Jaklins plass, vedtatt 27. 2. 1991
• Plan 1065 Storgata 89,91 og 93a, samt Havnegata 2 og 4.  Vedtatt 10. 4 1991. Storgata 91 og 93a  
        vernet
• Plan 1089 Kullkransvingen, egengodkjent 11.10. 1989, med spesialområde bevaring Roald 
                    Amundsens gate – Rektor Horsts gate- Johan Jensens gate
• Plan 1135 Grønnegata 99 og del av Grønnegata 97 samt del av Bispegata 2, egengodkjent 28. 3  
       1990
• Plan 1146 Vestregata 62-66, 10.4. 1991 (Tunnellinnslaget)
• Plan 1233 Bebyggelsesplan Vestregata 62-66, bygningsrådets vedtak 8. 5. 1995
• Plan 1299 Brødr. Johannessenkvartalet, Storgata – Elvegata - Skippergata – Verftsgata, egengod- 
        kjent 30. 1 Verftsgata 11 og Skippergata 28 er beskrevet som verneverdig bebyggelse,  
        men uten bestemmelser («Byporten»)
• Plan 1357 Seminartomta/Bruhodet, 29. 1. 1997 (med spesialområde bevaring i kvartalet Storgata-  
        Elvegata- Skippergata)
• Plan 1475 Storgaten 132 ( Storgata – Verftsgata – Rektor Steens gate (St. Hanshaugen)- Grødahl- 
        bakken, egengodkjent 24. 9. 2003
• Plan 1696 Brannstasjon i Kollkransvingen, egengodkjent 26. 8 2009, med bevaringsområde Lær- 
        fabrikken og Barkhuset 
• Plan 1763 Detaljregulering for Rektor Steens gate – Elvegata – Storgata- Verftsgata, egengodkjent  
                   18. 6. 2014 («Solseilet»)

Fig. 20 Sildoljelukt over Nordbyen på 70-tallet. Perspektivet museum.
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Fig. 22 Tromsø Bunkerdepot i 1936. Perspektivet museum.

Fig. 21 Snørydding i Storgatbakken på 1950-tallet. Foto: Kåre Kristensen, Takk for det gamle 2007.
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Fig. 23 Britisk etterretningkart fra februar 1945 (utsnitt).
Forsvarsmuseet, Oslo.
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Fig. 24 Tegnforklaring til britisk etterretningskart, 1945.
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Isbjørnskinn på Lærfabrikken 1971.
Isbjørnen ble totalfredet i 1973.

Foto: Scanpix


