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Fredningsobjekt: Alfheim svømmehall med samfunnshus og park
Adresse: Alfheimvegen 23, Tromsø
Gårdsnummer: 200
Bruksnummer: 18
Askeladden ID, park: 263170-1
Askeladden ID, svømmehall med samfunnshus: 263170-2
Bygningsnummer: 190623122
Eier: Tromsø kommune, Rådhuset, Postboks 6900 Langnes, 9299 Tromsø
Koordinater, senterpunkt bygg: 652787.75, 7731522.71

Eiendomsinformasjon

Kart fra Kartverket/GEOVEKST med fredningsområdet, september 2022

Skråfotoer som viser Alfheim svømmehall og de nærmeste omgivelsene

Alfheim stadion

Alfheim svømmehall

Alfheim svømmehall

Alfheim stadion
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Alfheim - nærområdet

Park, kjeglebane og noen bygninger fra forlystelesstedet på K.J. Edelsteens kart over Tromsø fra 1931.

Beliggenhet
Alfheim ligger ovenfor og vest for Tromsø sentrum. Bebyggelsen i nærområdet er stort 
sett eneboliger med små parseller. Fra platået er det utsikt mot sentrum, sundet, havnen 
og broen over til fastlandssiden med fjellene og det storslåtte landskapsrommet. Alfeim-
området er også godt synlig fra fastlandssiden og Tromsøysund - både fra nord og sør.
 
Historien med forlystelsessted og folkepark
Alfheim ble offisielt åpnet som Afholdsforeningens Friluftsetablissement i 1895. Stifter var 
Karl Julius Hall, som også initierte den første fotballkampen på Alfheim. Byens befolkning 
søkte seg til Alfheim på fritiden og i festlige anledninger. Folkeparken hadde friluftsteater, 
danseplatting (også brukt av turnforeningen), kjeglebane, cricketbane og restaurant med 
plass til 500 gjester. Anlegget ble under nedgangstiden på 1930-tallet mindre brukt og 
dårlig vedlikeholdt. Okkupasjonsmakten brukte så Alfheim under krigen og folkeparken 
ble aldri satt i stand etter det. Tromsø kommune kjøpte eiendommen i 1952. Før svømme-
hallen ble etablert ble alle forlystelsestedets bygg revet. Hjemmebanen til Tromsø Idretts-
lag bærer også navnet Alfheim og ligger rett vest for svømmehallen. 

Alfheimområdet markert. Kart: www.norgeskart.no
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Konsertsalen i restaurantbygget           Foto: M.B. Øien

Turnoppvisning          Foto: fra fam. Aagaard

Folkedans på Alfheim i 1905                Foto: T. Øien

Alfheim folkepark med restaurantbygget til Tromsø Totalavholdsforening, ca 1918      Foto: Ch. Hansen Friluftsscenen på Alfheim                    Foto: M. Schrøder

Historiske fotografier fra Alfheim 
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Samme kartutsnitt fra henholdsvis 1956 og 2019.  Noen hus er tilkommet men mye er likt.

Kulturminner
Fra platået der svømmehallen ligger vises Tromsdalen 
kirke/Ishavskatedralen. Den er listeført og også tegnet av  
Jan-Inge Hovig tidlig på 1960-tallet. Broen (bygget 1958-
60) som forbinder Tromsøya med fastlandet og Troms-
dalssiden er et fredet teknisk industrielt kulturminne og 
inngår i Tromsø sentrums NB!-område.

I Alfheimvegen ved svømmehallen, ligger det flere bo-
liger i funksjonalistisk stil. Spesielt en er lite endret over 
tid, inkludert gjerde og hage. Rett sør for Alfheimparken 
ligger et bolighus med dukkestue fra cirka 1880. Sør for 
det igjen ligger ”Villa Sommerro” - en bolig fra før 1850 
som er betydelig restaurert, men vernet etter PBL.

Trom
søbruen - den første ”frittfram

byggbrua” i N
orge.  Foto: Aas-Jakobsen AS

Erling Viksjø tegnet bruen, konstruert med plasstøpt dekke og slanke pilarer i betong. Ved bruhodet på Tromsdalssiden - Ishavskatedralen av Jan Inge Hovig          Foto: Mark Ledingham
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Parken tilhørende eiendommen Alfheim foreslås fredet etter §.19 for å opprettholde svøm-
mehallens frie beliggenhet.

Topografi
Eiendommen hvor svømmehallen ligger er det opprinnelige friluftsområdet ”Forlystelses-
stedet Alfheim”. Svømmehallens hovedinngang, samfunnsdel og parkeringsplass ligger 
der den gamle restauranten lå på platået omtrent 70 meter over havet. Terrenget med 
park heller mot øst og har ytterligere to nivå. Et midtnivå på cirka 60 meter over havet og 
et nedre nivå på cirka 45 meter over havet.

Omgivelser 
Tidlige arkitektskisser viser ideen om at mer av parken skulle bebygges. Hovedbygget 
skulle være større i utstrekningen sørover på det øvre platået. Det var også foreslått et 
utendørsbasseng på det midtre nivået i parken. Disse ideene ble ikke realisert og sto-
re deler av tomten ble et grøntområde brukt til aking og ski-lek om vinteren, med flere 
gangstier og snarveier. Sør for svømmehallen, langs Alfheimvegen, er det fortsatt en åpen 
plass med noen trær og gressplen. Tromsø kommune oppgraderte i 2019 området med 
lekeapparater, grillplass, gapahuk og belysning. Tilrettelegging med grusstier og asfalterte 
gang- sykkelveger øker bruken av parken også som gjennomgangsareal.

Fredning §.19 - parken ved Alfheim
263170-1

Alfheimparken med ny gapahuk fra 2020 på ”mellomnivået” nedenfor svømmehallen

Lekeapperater på gummibelegg på nivået rett sør for Alfheim svømmehall.
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SVØMMEHALL

Landskapsplan for oppjustering av 
parken til ”strøkslekeplass” i 2019
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Foto av Jan Inge Hovigs modell over tidlig utkast til Alfheim svømmehall og samfunnshus; fra sørøst og nordvest (Digitalt museum -Teigens fotoatelier) Kun den nærmeste delen ble realisert på det øvre platået og ikke noe på platået nedenfor. (Digitalt museum -Teigens fotoatelier)
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Fredning §.15 - bygningens eksteriør

Hele bygningens eksteriør foreslås fredet.

Alfheim svømmehall er en modernistisk bygning i hvitmalt betong med synlige spor av 
horisontale forskalingsbord. I tillegg er materialene stål, glass og tre. Svømmehallen med 
samfunnshus og gymsal ligger fritt plassert som eneste større bygning i området. Det er 
sammensatt av to hoved-volum som samsvarer med innhold/funksjon og terrengforhold. 
Hovedinngangen er vendt mot Alfheimvegen i den nordvestre delen av eiendommen, 
men bygningen henvender seg i motsatt retning - mot byen. Det høye bassengrommet 
krager ut over platåets skrent og hever seg over resterende bygningskropp og over den la-
vereliggende småhusbebyggelsen nedenfor og i området rundt. Plassering, formspråk og 
materialbruk gjør svømmehallen til et særpreget og virkningsfullt bygg i sine omgivelser.

Takets V-form gir et rom som åpner seg med en høy glassfasade mot øst. Besøkende i 
bassenget får visuell kontakt med det store landskapsrommet med fjellene i øst og med 
den nedenforliggende byen, himmelen og Tromsøysundet. Glassflatene gjør at bygget er 
godt synlig fra byen, sjøen og fastlandet under mørketiden, da den opplyst virker som en 
lykt oppe på platået. Mot sør, utenfor bassenget er det en terrasse langs fasaden. Originalt 
rekkverk er skiftet ut og det er laget rampe i strekkmetall for rullestoladgang. 

Taket krager ut nesten en meter utenfor ytterveggene med en himling av tre-spiler. Origi-
nalt fortsatte denne himlingen inn i bassengrommet som en tydelig sammenhengende 
takflate. Eksteriøret på bassengdelen preges av de store glassfeltene som sitter i hvitmalte 
stålrammer mellom slanke vertikale pilarer. I noen av feltene mot sør er det åpningsbare 
vinduer i trerammer som sitter innfelt i stålkarmene. 

Den høye svømmehallen røper på avstand sitt innhold. Gymsalen som ligger i undereta-
sjen, har vinduer høyt oppe som inngår i vindusrekken mellom ytterhimling/baldakin og 
bakkenivå i gateplan. Dette gjør at forbipasserende kan se inn og ned i gymsalen fra ytter-
siden. Gymsalen har også vinduer mot gangen og gangen har vinduer mot svømmebas-
senget. Dette gir åpenhet i anlegget og mellom de ulike aktivitetsrommene. Da gangen 
mellom foaje og samfunnshus ble tatt i bruk av et treningssenter ble det satt opp trefiber-
plater foran glasset på begge sider som nå reduserer åpenheten.

263170-2
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Opprinnelig sørvestfasade med de store vinduene i samfunnshusdelen
Sørvestsiden
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Originalfasaden i plass-
støpt betong, stål og 
glass. Betongen er hvit-
malt og viser spor av 
forskalingsbordene.

De romshøye vindusfla-
tene mot sør og øst i det 
som var restauranten fikk 
i 1977 vinduer med bryst-
ningshøyde.

En rampe i strekk-metall 
med rekkverk er i ettertid 
montert mot terrassen i 
sør for å bedre universell 
tilgjengelighet.

Utendørs er det tre-spile-
himling. Lengst til venstre 
vises at glasskasettene er 
punktert, noe som gjør 
at de ser melkeaktige og 
skjoldete ut.

Det er mye rust i stålkon-
struksjonen som bærer 
vinduene. 



Opprinnelig nordvestfasade
Nordvestsiden
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Alle originale glass- og vindusfelter, utenom i bassengrommet, har omramminger i lakkert tre. Det er trolig furu overalt, men lakken 
har forskjellige fargetoner så at det på noen steder likner på teak. I samfunnshuset er vinduene skiftet, mest sannsynlig på 90-tallet. 
På denne siden er det nå vinduer i bruneloksert aluminium. Kjellervinduene har tre-karmer.

De tre brede trappetrinnene er lagt med skifer liksom området under baldakinen fram mot trappen. Hele veggen hvor inngangs-
dørene sitter har glass fra gulv til tak. Baldakinen i hvitmalt betong med plafondarmaturer i opalglass hjelper til å vise veg inn i 
svømmehallen. Den holder i tillegg adgangsområdet tilnærmet snøfritt vinterstid. Hele den lavere bygningskroppen er inntrukket 
under den utstikkende, markerte takskiven. Undersiden på takutstikket er i hvitmalt betong med synlige mønster etter avtrykk fra 
forskalingsbordene.
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Nordostfasade
Nordøstsiden
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Ovenfor et nærbilde av den nordøstre fasaden til svømmehallen. I god funksjonalistisk 
ånd er det plassert høyt sittende vindusbånd i de begge garderobene som ligger ovenfor 
hverandre i hoved- og underetasjene. På denne måten kommer det naturlig lys inn fra 
nord samtidig som det frostede glasset forhindrer innsyn. Vindusrekken mellom takskive 
og vegg er med på å gi taket et svevende uttrykk.

Dronebildet til høyre viser et stort rektangulært tak over hele bygningen. Denne takskiven 
med stor gesimshøyde, hviler på betongveggene. Svømmehallsrommet trenger gjennom 
det store, flate taket. Bassengrommets V-formede tak bæres av søyler med vouter inne i 
rommet, men utenifra tilsynelatende av spinkle stålsøyler og glass.

De mulighetene som et fritt liggende bygg i park gir, er godt tatt vare på i Alfheim svøm-
mehall og samfunnshus. Der hvor det er bruk for store vinduer og lysinnslipp er det stort 
sett mulig å lage en utsparing i betongen. Foajeens store vindu fra gulv til tak er eksempel 
på hvordan muligheten til å gi et rom gode arkitektoniske kvaliteter er vel utnyttet.

Skilt på ytterveggen under baldakinen ved hovedinngangen
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Opprinnelig sørøstfasade

Sørøstsiden



Fredningsdokumentasjon - Alfheim svømmehall
21

Fra gangvegen opp fra byen, foto 2020

Utvendig trespilehimling Betongveggen under bassengdelen Utvendig trespilehimling

Underside tak til garderobedel og utstikk bassengrom Sørøstfasaden fra nivået nedenfor
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Plakett som sitter på veggen i svømmehallens foaje
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263170-2

Plan første etasje med romnummer:
101 Vindfang

102 Foaje

103 Bassengrom

104 Dusj damer

105 Badstue damer

106 WC damer

107 HCWC damer

108 Garderobe damer

109 WC damer

110 Garderobe damer

111 Kontor

112 Kjøkken/pauserom

113 Lager

114 Trapperom

115 Bøttekott

116 Gang

117 Samlingsrom

118 Samlingsrom

119 Gang

120 Aktivitetsrom

121 Syrom

122 Spillerom

123 Musikkrom

124 Lager

125 Foaje

126 Kjøkken

127 Lager

128 Gang

129 WC

130 WC

131 Gang

132 Kopirom

133 Vaktmesterkontor

134 Kontor

135 Lager

136 Kontor

137 Kontor

138 Kontor

139 Lager

140 Lager

141 HCWC

Fredning §.15 - bygningens interiør 
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Areal som foreslås fredet
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Planløsning
Svømmehallbygget har en logisk og forståelig planløs-
ning, som i hovedsak er lik som opprinnelig. Glassflater 
i eksteriør og interiør bidrar til transparens og oversikt.

Ombygninger
De største forandringene på Alfheim er gjort i sam-
funnshus-delen som fikk ny rominndeling på 1990-tal-
let tilpasset ny bruk. Barnebassenget og inntilliggende 
arealer fikk sitt nåværende utseende i 1976. Ellers har 
oppussing i stort sett videreført plan og romfunksjoner. 
Svømmehallens begge garderober er ombygget og er 
ikke del av fredningsforslaget.

Til høyre: Forslag til plan, hovedetasje, byggetrinn 1 av Jan Inge Hovig, datert mai 1968

Under: Tidlig postkort fra Alfheim. Nøyaktig datering ukjent, men her er det fortsatt 
trespilehimling og den øvre vindusrekken er høyere enn den er i dag - sammenlign 
med dagens bassengrom side 29. Vi ser også at det var glass helt ned til gulv inn til 
smårommene og enmeters stupebrettet sto fortsatt.

Rom som foreslås omfattet av fredningen dokumenteres på følgende sider:
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Vindfanget sett fra venstre til høyre (vi ser mot sør)når en kommer inn. Nyere varmepumpe over dør.

Vindfanget sett fra høyre til venstre (vi ser mot nord) når en kommer inn. Ytterdøren er forsterket med beslag både på inn- og utside.Hovedinngangspariet til svømmehallen.
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Inngangsdørene leder til et vindfang hvor 
både det ytre og det indre glassfeltet har 
tre-omramminger i lakkert furu. Håndtak på 
dører er også i tre. Materialene er slitesterke 
og derfor har mye av interiøret overlevd. 
Trolig er det indre veggfeltet ikke fra 
bygget var nytt, siden det delvis dekker over 
veggutsmykningen.

Bruken av skifer på marken og trappen 
utendørs er videreført til gulvet i vindfanget 
og på trappetrinnene ned til underetasjen.

ROM 101_VINDFANG HOVEDINNGANG
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ROM 102_FOAJE
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Det er god plass i rommet og glassfeltene som går fra gulv 
til tak i nordfasaden slipper inn dagslys til foajeen. Skranken - 
som nå ikke er den originale - står rett frem.

Til høyre for skranken er det en glassdør inn til bassengrom-
met, og til høyre for den glassdører til gang mot samfunnshu-
set. Dører og takspiler er i lakkert furu. Armaturene er trolig de 
opprinnelige, men himlingen er skiftet. Det sort/hvite, tidlige 

bildet av foajeen viser at det først var finerplater i himling. I se-
nere tid er det satt opp en halvvegg til høyre, rett innenfor vindfanget.

To trappeløp fører til underetasjen. Gelendre er i lakkert furu 
med sortlakkerte smijernsstendere. Trappene er skiferlagt, 
mens gulvet i foajeen har linoleumsfliser. I det innerste trap-
peløpet, er det et vindusbånd på reposnivået og et opp under tak. 
Vindusbåndene fortsetter inn i garderobene. (se innfelt bilde neste side)

2 1

Ovenfor: trapperom 1; fra og 1. etasje og underetasje

Nedenfor: trapperom 2; fra underetasje  og 1. etasje

1

1

2

2
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VEGGUTSMYKKING I FOAJEEN
Tromsø-kunstneren Ulf Dreyer (1924–2010) fikk oppdraget å lage kunstnerisk utsmykking 
til den nye svømmehallen. Han lagde tre fartsfylte motiver med vann- og bademotiv. Det 
er veggfaste glassmosaikker som delvis er blyinnfattet og med relieff-effekt. Det ene ver-
ket fortsetter bak veggen til vindfanget - noe som tyder på at veggen er satt opp i ettertid.
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ROM 103_BASSENGROM

I dag finnes det to basseng på Alfheim. 25-metersbassenget (bilde 3) er opprinnelig, mens 
barnebassenget (bilde 1) på cirka 10 x 4 meter kom til i 1976. Gulvet i rommet er flislagt 
med 15x15 cm gråspettede Höganäsfliser. Det er gjort utskiftinger nærmest 25-metersbas-
senget til fliser lik de i barnebassenget (hvite 15x15 cm). Brystningen på veggen (og muli-
gens hele veggen) bak barnebassenget er også satt opp i 1976. 
 
Bæringen av den vinklede takskiven vises tydelig med de parvise betongsøylene på hver 
langside. De bærer det dobbelt V-formede taket på så kalte vouter - skråstilte konsoller. I 
taket sitter hvit metallspilehimling med innfelte belysningsarmaturer. Opprinnelig var det 
lakkerte trespiler av lik type som de som sitter i himlingen på det utkragede yttertaket. Ar-
maturene er trolig også av nyere dato, men lik de opprinnelige og med samme plassering.

De høyt sittende vinduene mot nordøst, nordvest og sørvest, er skiftet (bilde 3), og går ikke 
lengre ned til de turkise veggfeltene (som opprinnelig var hvite). Det hvite feltet under 
vinduene er gjensatte utsparinger. Glasskassettene i de høye vindusfeltene mot øst og sør 
er punktert og det har oppstått kondens mellom rutene, slik at de ikke er helt gjennom-
siktige lengre. Over bassenget hang et plast-skilt med hvite bokstaver med informasjonen 
”BRÅDYPT” for å markere overgangen til det dypere området i bassengets østre del.

13

2

3

2

1

4
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Mellom søylene langs bassengets nordre langside er det tre-felter som har fått fliser i nederkant 
hvor det opprinnelig var glassfelter. I overkant er det lufting gjennom skråstilt tregitter. Her er det 
rom med forskjellige bassengdriftfunksjoner (se rom 111-113). Helt mot øst i romrekken er dør til 
trapperom ned til herregarderoben og dør til damegarderoben i samme plan som bassenget.

Langs hele bassengets sørøstre side finnes en tribune med to sittenivå i plasstøpt, malt betong. 
I det østre hjørnet er det en ytterdør/rømningsdør ut til veranda - som opprinnelig var en skyve-
dør. Inne i bassengrommet, mot nordveggen, finnes en dusj. Ett enkelt rør går opp langs søylen 
til dusjhodet. På en annen søyle er det montert en drikkeservant med koblingspunkt for spyle-
slange inntil. Stupetårnet med sviktplanke som står på en søyle lik bæresøylene langs veggene 
er original. Opprinnelig sto det også et enmeters stupebrett nord for tremeterstårnet.

Veggfast skilt i garderobe/trappegang Større skilt som hang over bassenget, bilde nede til venstre. På baksiden 
står det ”Svøm på langs - vis hensyn”

4
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ROM 111_KONTOR ROM 112_KJØKKEN/PAUSEROM

101102

103

104

105

106
107

108 109

115

110

111112113114

116

117

138

137

136

134
133132130129

127

135

128

139

131

140

126

141

125

118

119

122 123 124121

120

Rom 111 og var opprinnelig tiltenkt lager for såpe og håndklær og hadde kun ad-
gang fra resepsjonen. Sannsynligvis var håndklær og såpe noe som ble levert ut 
i forbindelse med billettkjøp. Rom 112 var tenkt for førstehjelp og livredning. Det 
er uklart om det umiddelbart ble tatt i bruk slik som det er nå, til personalrettede 
formål.

Opprinnelig var det glassfelt ned mot gulvet slik som ellers i bygget. De nederste 
feltene er tettet igjen og kledd med fliser på utsiden mot bassengrommet. Troligvis 
er dette gjort for å unngå vannsprut opp på glasset ved spyling av gulvet.

Veggene har stående rektangulære hvite fliser med sorte fuger og på gulvet de 
sklisikrede grå flisene som også ligger i bassengrom og trapper. Gipshimlingen 
er ny og senket, så i dag vises ikke det skråstilte luftegitteret i tre fra innsiden av 
rommene.

Dører og rammer i veggfelt mot bassengrommet er i lakkert furu.
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ROM 113_LAGER
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Rom 113 er på tidlige tegninger satt av til stevnekontor. 
Med de store glassfeltene er det et åpent rom med 
god oversikt over bassengrommet. Det er uklart om 
det har blitt brukt til kontor eller om det ble tatt i bruk 
til lager for svømmeutstyr fra starten av. Det er satt 
opp hyller på veggene for oppbevaring av ting og det 
er også flere løse skap fra ulik tidsalder.

Også dette rommet ble bygget med glassfelter helt 
ned til gulvet, slik som rom 112 og 113 inntil. De neder-
ste feltene er også her tettet igjen og kledd med fliser 
på utsiden mot bassengrommet.

Veggene har stående rektangulære hvite fliser med 
sorte fuger og gulvet har sklisikrede grå fliser. Himlin-
gen er ny og senket, så i dag vises ikke det skråstilte 
luftegitteret i tre fra innsiden av rommene.

Treverk er i lakkert furu.
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ROM 114_TRAPPEROM BASSENG-HERREGARDEROBE

Skilt  ”Til bassenget -ta på badedrakt” på originalfliser i trapperom 114Veggfast metallskilt i trapperom
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I forlengelsen av rekken med de små rommene med bassengfunksjoner (110-112) ligger 
trapperom med forbindelse ned til herregarderoben.

Veggene har stående rektangulære hvite fliser (som kommer best frem på bildet oppe til 
høyre) med sorte fuger. De sklisikrede grå flisene på gulvet ligger også i bassengrommet 
og på avsatsen for veggfeltet som skiller trapperom og bassengrom (bildet lengst opp til 
venstre).

Dører er i lakkert furu, i likhet med rekkverk og vindusomramminger/tette felt. Stender-
verket som holder rekkverket er i sortlakkert smijern, festet inn i den plasstøpte betongen.

Det sandblåste glasset i veggfeltet mot bassengrommet slipper gjennom lys og gir besø-
kende en oppfatning av hvor bassenget er allerede i trapperommet nede. Lyd fra de ba-
dende høres også igjennom. De to runde veggarmaturene er original. Underside trappe-
løp er malt og avtrykkene fra forskalingsbordene vises her som i svømmehallens fasade. 
Den lyddempende 60x60-himlingen forutsettes å være av nyere dato. Noen originale skilt 
med informative piler sitter skrudd i fliseveggen i trapperommet.
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ROM 116_GANG ROM 125_FOAJE/TRAPP SAMFUNNSDEL
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Store glassfelter i interiør og eksteriør bidrar til at bygget 
oppfattes som romslig, oversiktlig og lettforståelig. 
Gang 116 forbinder foajeen til svømmehallen med 
samfunnshusdelen. Dørene på bildet til venstre leder inn 
mot gangen fra foajeen. Det er glassfelter på begge sider 
av gangen - både mot barnebassenget til venstre og mot 
øvre del av gymsalen til høyre. Grunnet senere tids bruk 
som treningssenter er det satt opp brystning for å hindre 
innsyn. Før de tette skivene ble satt inn var det mulig å se 
tvers gjennom bygningen - fra parkeringen på vestsiden 
til utsikten mot byen og fjellene på Tromsdalssiden.

Bildet nede til venstre viser blå dobbeltdør av nyere dato 
inn mot samfunnshuset. Trespilehimlingen er ikke original, 
men den kom sannsynligvis på plass i sammenheng med 
etableringen av barnebassenget i 1976. De erstattet da de 
opprinnelige finerskivene.

Trapp mellom 
samfunnshusets foaje, 
og underetasjen hvor det 
er garderober, vaskerom, 
gymsal og teknisk areal.

Trinnene i trappen er 
skiferlagt og gelender og 
rekkverk er i lakkert furu 
som kan være original.

I øvrig er samfunnshuset 
forandret i sin helhet med  
helt ny planløsning og 
materialer fra 90-tallet.
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Dusj på søyle. Oppe til venstre vises luftegitteret i tre og nede til høyre et originalt åpningsbart vindusfelt
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Plan underetasje med romnummer:
002 Lager

003 Lager

004 Garderobe herrer

005 Dusj herrer

006 Badstue herrer

007 Gang

008 WC herrer

009 HCWC herrer

010 Garderobe personal

011 Bøttekott

012 Gang

013 Treningsrom

014 Treningsrom/gang

015 Treningsrom

016 WC med forrom

017 WC med forrom

018 Treningsrom

019 Gang

020 Gymsal

021 Dusjrom med toaletter

022 Gang

023 Gang/sluse

024 Lager

025 Vaskerom

026 Teknisk areal

027 Gang/Trapperom

028 Gang/sluse

029 Kott

030 Gang

031 Lager

032 Lager

033 Lager

034 Studio

035 Garderobe m dusj og wc

036 Garderobe m dusj og wc

037 Fyrrom

038 Teknisk

039 Tavlerom

040 Teknisk

Areal som foreslås fredet
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ROM 016 OG 017_WC MED FORROM ROM 021_DUSJROM MED WC
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Toalettrom med originalt utseende og innredning som servanter, 
kraner, fliser og spanskvegger. Det er laminat på lettvegg med dør 
og lakkerte trelister rundt om. Dørene inn til selve forrommene 
er i heltre, furu. Glasskupler i taket av Ifö-fabrikat er sannsynligvis 
originalarmaturer.

Nedenfor vises rom 021 - det originale dusjrommet inntil 
gymsalen. Et mangfold av flise-former var tilgjengelige og de er 
brukt på kreative måter for å slippe for eksempel lister. Vi ser innad- 
og utadgående hjørner og avrundede kanter med presise sammen-
føyninger. Veggene mellom dusjnisjene har akkurat tykkelsen av 
en flises bredde slik at det ikke var nødvendig å skjære fliser for å få 
en fin forkant på veggen. Det er brukt stående, rektangulære flis på 
vegg og 15x15 cm gråspettede fliser med forskjellig sklisikringsgra-
der på gulv. Fugene er mørk grå.
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ROM 021_DUSJROM MED WC ROM 020_GYMSAL

Mange ulike foreninger og idretter har brukt gymsalen på Alfheim. Den 
har passet godt for forskjellige aktiviteter i alle aldersgrupper. Frem til 
i dag har det vært blant annet ballspill, kampsport, dans og rehabili-
teringstilbud i hallen. Rommet har høye, faste vinduer mot parkeringen 
i øst og ribbevegg mot vest. Over ribbeveggen er det vinduer mot gang 
mellom svømmehallsfoajéen og samfunnshuset, hvor det nå står tette 
skiver i brystningshøyde, som stenger for gjennomsyn av bygningen. (se 
også side 33 om rom 116_gang)

I gymsalens himling følger trespiler og lysarmaturer linjen fra søylepunk-
tene i øst-fasaden og tvers over til andre langsiden. Gulvbelegget er trolig 
skiftet på 90-tallet. Det har vært fukt-inntrenging i det nordøstre hjørnet, 
noe som utløste drenering og at veggene ble malt på ny.

Gymsalen i 2020. Glass til gang mellom svømmehallens entre og samfunnsdelen. I dag blendet med tette skiver.
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Betongbaldakin med lampekupler i glass utenfor hovedinngangen.

Skilting
Alle veggfaste skilt foreslås fredet. 

Lysarmaturer
Vi har i dokumentet pekt på lysarmaturer som vi med stor sikkerhet kan si er opprinnelige. Alle arma-
turer i eksteriør og interiør foreslås inngå som del i fredningen.

Utenfor teknisk areal under bassenget ligger et 
vaskerom. Det har kledning i lakkert furupanel og 
bred trespilehimling. Den ene døren har sparkebe-
skyttelse i metall og hyllesystemet er plassbygget. 
Linoleumsgulvet er muligens originalt.

Hvis det var slik at håndklær ble delt ut til besøken-
de ved billettkjøp, (se lager innenfor skranken i 1. 
etasje) så hadde vaskerommet en sentral funksjon 
og det fremstår temmelig uendret.
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ØVRIGROM 025_VASKEROM
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Jan-Inge Hovig ble født i Verran i Trøndelag i 1920 og døde i Oslo i 1977. Etter praksis og 
avsluttet utdanning i Trondheim var han byarkitekt i Narvik i to år. Etter andre verdenskrig 
var det store behov i Nord-Norge for byplaner og gjenoppbygging av bombede byer som 
Narvik. Hovig fikk realisert flere sentrale offentlige bygg i landsdelen, i tillegg til kirker og 
svømmehaller i byene Harstad, Narvik og Tromsø.

Sammen med den kjente arkitekten Christian Norberg-Schultz deltok han også i flere kon-
kurranser i Sør-Norge. Han ble engasjert som arkitekt for nytt svømmehallanlegg i Tromsø 
1957. Parallelt begynte han å arbeide med Tromsdalen kirke - Ishavskatedralen. Arkitek-
turhistorisk tilhører Alfheim svømmehall etterkrigsmodernismen i likhet med de fleste av 
Hovigs bygg. Alfheim er et viktig bidrag i kategorien ”offentlige bad” i nasjonal sammen-
heng. Følgende er et sitat fra Arkitektur N, nummer 2, 2018, hvor Erling Dokk Holm skriver 
om Alfheim og Hovig:

Arkitekten Jan Inge Hovig

Eksempler på Jan Inge Hovigs verker i Nord-Norge: Idrettens hus i Narvik (Digitalt museum - Teigen fotoatelier), Harstad kirke ( fra Byggekunst nr. 7, 1990), Interiør fra Tromsdalen kirke ( fra Byggekunst nr. 7, 1990), Svømmehall med samfunnshus i Harstad - nå galleri (Nasjonalmuseet - Terje Solvang)

”Jan Inge Hovigs badeanlegg i Tromsø fra 1965, Alfheim, er landets kanskje fineste anlegg. Alfheim er 
en bygning som viser hvordan Hovig var på sitt beste. I dette svømmeanlegget håndterer han lys og 
vann i en kombinasjon som løfter ham opp til en av etterkrigstidens mest interessante arkitekter.”
Svømmehallen sto ferdig og åpnet i 1965 og samme år ble Ishavskatedralen vigslet. De to egenartede 
bygningene ligger på hver side av Tromsøysundet og er viktige landemerker i Tromsøs bybilde.

Fredningen
Initiativ til fredningen kom fra Gyllenborg og Prestvannet bydelsråd og deres søknad om fredning 
fra 2018.  Troms fylkeskommune spilte så inn Alfheim som fredningsobjekt til Riksantikvaren under 
temaet Rekreasjon, fritid og folkehelse i fredningsstrategien mot 2020. Bygningen scorer høyt på 
verdiskalaene knyttet til kunnskapsverdi, opplevelsesverdi og bruksverdi hver for seg og som samlet 
verdi. Den eneste fredete modernistiske svømmehallen i Norge finnes på Idrettshøyskolen ved Sogn-
svann i Oslo, som i utgangspunktet ikke var et offentlig bad. Samtlige fredede svømmehaller i Norge 
(3) finnes i Oslo. (Svømmehallen ved drettshøyskolen, Sagene bad og Bislett bad)
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Historikk - badeanlegg

Offentlige bad til folk i Norge - hygiene, fysisk fostring, velvære og lek
Folkebadenes historie går tilbake til 1800-tallet. De var enkle bad med dusj, karbad og bad-
stue til benyttelse for befolkningen med hygiene og folkehelse i fokus. De færreste hadde 
egne bad i hjemmet på denne tiden. Alfheim svømmehall tilhører andre generasjons ba-
deanlegg der fokus lå på trening, trim og svømmeopplæring med en sosial funksjon. Det 
ble bygd 800 bad med denne funksjonen i Norge i perioden 1960-1980. 

Den seneste generasjonen med badeanlegg har større fokus på rekreasjon og lek. De har 
strengere krav til blant annet universell utforming. I perioden 2000-2020 ble det bygget 
nærmere 30 badeland i norske kommuner. Utviklingen kan sies å ha gått på bekostning av 
drift og vedlikehold av eksisterende folkebad og svømmehaller som for eksempel Alfheim.

Tromsøs første bad er det lavere huset med høy pipe. Tromsø forretningsbank t.v. (Foto fra: Rognmosamlingen)

Bilder nedenfor: Torgrim Rath Olsen for, Tromsøs nye badeland/svømmehall Tromsøbadet.

Bad i Tromsø
Tromsøs første badeanstalt 
var et murhus bygget i 1893 
som lå i Bankgata 9. Her var 
det dampbad, karbad og 
svømmebasseng med sko-
lebad hver lørdag. Norges 
Bank overtok eiendommen i 
1961 og bygningen ble revet i 
1966 da Alfheim sto ferdig.

Allerede i 1949 ble tanken 
om en ny svømmehall i 
Tromsø initiert. Den skulle 
plasseres i Fredrik Langes 
gate, som da var en del av 
eiendommen til Bankgata 9. 
I begynnelsen av 1950-tallet 
kobledes i stedet svømme-
hallplanene opp mot en 
istandsetting av det forfalne 
friluftsanlegget på Alfheim, 
som kommunen nylig had-
de kjøpt. Svømmeforbun-
dets motto for tiden: ”sol, 
luft og vann” passet bra med 
den nye plasseringen.  

Forslaget med å se disse to 
prosjektene i sammenheng 
ble vedtatt i 1956. Derfor er 
det et kombinert samfunns-
hus, gymnastikksal og svøm-
mebasseng på det tidligere 
forlystelses- og friluftsområ-
det Alfheim.

Bilder ovenfor: Historiske bilder fra Digitalt museum/Oslo byarkiv, med eksempler på hygienisk og fysisk fostring i badeanstalter/folkebad.

Bilde av Bankgata 9 troligvis fra 1960-tallet. Tromsø bad’s fasade mot kirkeparken. (Foto: Vilhjelm Riksheim)
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Om dokumentet

Dokumentasjonsvedlegget er utarbeidet av Cecilia Sundberg og Harald G. Johnsen ved 
seksjon for kulturarv, Troms og Finnmark fylkeskommune.

Det som dokumenteres i dette vedlegget foreslås omfattet av fredningen; parken, anleg-
gets eksteriør og interiør i henhold til plantegninger med markeringer og bilder.

Kilder til det som er skrevet i vedlegget:
• Diplomoppgave av Eirik Martin Tollåli og Magnus Vågan
• Tekster til fotoutstillingen Hovig i nord (Sarah Cameron Sørensen og Bent Rånes Søren-

sen) av Elin Kristine Haugdal og Gisle Jakhelln
• Tenketankens rapport ”ALTERNATIVSTUDIE ALFHEIM SVØMMEHALL M.V.”
• Byggekunst; nr. 8, 1966 og nr. 7, 1990
• Arkitektur N, nummer 2, 2018, Erling Dokk Holm
• Gyllenborg og Prestvannets bydelsråds søknad om fredning av Alfheim svømmehall, 

20.02.2018

Bildehenvisninger:
Yngve Olsen
Eirik Martin Tollåli og Magnus Vågan
Troms fylkeskommune og Troms og Finnmark fylkeskommune ved Harald G. Johnsen og 
Cecilia Sundberg
Historiske bilder fra Perspektivet museums bildearkiv
Digitalt museum, Oslo byarkiv
Torgrim Rath Olsen




