STORGATA 112 – SKIPPERHUSET
HISTORIKK
UTARBEIDET AV TROMSØ KOMMUNE/BYUTVIKLING

Her følger en oppsummert historikk slik jeg tolker kildene. Kildene og notater av kildene står
gjengitt i sin helhet til slutt.
Storgata 112 (gammelt mnr.56, brannr. 172) ble trolig oppført omkring 1863. Første branntakst er fra
januar 1864, og da er ikke 2.etasje innredet enda. Bygningen er beskrevet som et våningshus i
tømmer med 2 etasjer. Det er 28 alen langt, 18 alen bredt og 11 alen høyt.1 Taket er tekket med
skifer og «forsynt med indklædde zinkrender». 1. etasje er innredet til krambod med to kontorer.
Videre er huset forsynt med 26 vinduer, 11 kjellervinduer og tre utvendige trapper. I taksten fra 1866
er andre etasje innredet med 7 værelser og kjøkken, og på loftet er det innredet «2 kvistværelser» av
bindingsverk og mur. «Kvistværelser» betyr her at rom på loftet er innredet, og ikke at det var arker.
Byggherren var kjøpmann Hillebert Pettersen (1829-1881)2, sønn av L.J. Pettersen. Han giftet seg
med Even Holmboes datter Henriette Elise. I begynnelsen av 1850-årene drev han en materialhandel
i Målselv og solgte tømmer og bord især i byen. Senere åpnet han forretning i Tromsø. Han bodde
først i With-gården i Tollbugata og hadde en liten butikk på hjørnet av Bispegata og Storgata (ikke
Skipperhuset). Her drev han vanlig manufaktur- og kolonialhandel. Under Krimkrigen (1853-1856)
begynte han også eksport og import, og eide fra slutten av 50-årene både skipsparter og mange
småfartøyer. I løpet av 1860-70-årene slo han seg opp på sildespekulasjoner og ishavsfangst, ble en
av byens grossister og mecklenburgs konsul etter broren. Men så gikk det hele over ende under
krisen i 1870-årene, og han dro til Amerika med hele familien. Han døde i Chicago.3
Bygningen ble kjøpt av amtslege Johannes Holmboe som i 1886 startet et mindre privat sykehus her
med fem senger og et årlig belegg på 30 pasienter.4 Samtidig var det butikk i 1.etasje. Branntaksten
fra 1889 sier at taket var tekket med teglstein. Skifersteinen har altså blitt skiftet ut. I denne taksten
blir «speilglassvinduer» nevnt første gang. Ut i fra det bevarte skriftlige materialet (branntakster og
byggesaksdokumenter) er det vanskelig å tidfeste når arkene ble oppført. Tegningene (se nedenfor)
viser tre arker, loftsplan og snitt av to av arkene. Tegningene er ikke datert, men basert på foto fra
1880- og 90-tallet, kan man slutte at arkene har blitt oppført en gang mellom 1888 og 1897. Det er
også svært sannsynlig at de utdaterte tegningene er utført nettopp med tanke på byggingen av
arkene.
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Dette tilsvarer 18 meter langt, 11,6 meter bredt og 7,3 meter høyt.
I folketellingen 1865 står det Hellebert.
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Ytreberg, b1. s.485-486.
4
Ytreberg b.1. s.379
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Foto fra 1880. Bildet viser ingen arker på takflatene. Foto fra Maliks, Leif: Fra barteskjærer til
universitetssykehus, s. 82

Foto fra ca 1897. Her ser man arken mot Bispegata, kanskje mens den ble malt? Foto: Tromsø museum
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Fasadetegningen viser speilglassvinduer, ark, samt fasadens originale lengde. Ca dato 1885-1900. Arkiv: Tromsø
kommune.

Fasade mot nord (inn mot bakgården). Legg merke til at vindu i 2 etasje lengst til venstre ikke har kommet på
plass enda og de to arkene. Ca. dato 1885-1900. Arkiv: Tromsø kommune.
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Plantegning av loftet. Her ser man et vindu mot Bispegata og to vinduer mot bakgården. Disse vinduene er i
arker. Ca dato 1885-1900. Arkiv: Tromsø kommune.

Snitt av arken mot Bispegata. Ca dato 1885-1900. Arkiv: Tromsø kommune.
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Snitt av den største arken mot bakgården. Ca dato 1885-1900. Arkiv: Tromsø kommune.

I 1889-taksten nevnes også en lang uthusbygning vest for våningshuset. Lengden var 17,6 meter,
bredden 5,4 meter og høyden er 4,5 meter i to etasjer. Det er denne vi ser på en skisse fra 1902:

Arkiv: Tromsø kommune.
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Holmboe søker bygningsmyndighetene («Bygningskommisionen») i 1902 om tillatelse til et tilbygg på
hovedbygningens vestside slik den stiplede linjen på tegningen viser. Det var altså omkring 1902 at
bygningens fasade mot Bispegata ble forlenget slik den er i dag.
I 1907 solgte Holmboe huset til St.Elisabeth-søstrene. På dette tidspunktet hadde samlaget
(Brennevinsutsalget) fremdeles utsalg i 1.etasje, men da St.Elisabeth-søstrene overtok ble hele
bygningen tatt i bruk som hospital. Hospitalet hadde omkring 40 senger og belegget vokste fra 225
pasienter første året til 489 i 1913.5
I 1908 søkte de bygningsmyndighetene om tillatelse til å løfte gulvet i den gamle butikken i 1.etasje
slik at gulvnivået ble likt i hele etasjen. Videre ville de fjerne speilglassrutene og sette inn
«almindelige» vinduer, det vil si T-postvinduer slik fotoet viser:

Det står «St.Elisabeths Hospital» på skiltet på hjørnet av bygningen, så fotografiet er fra før 1926. Kobbhuset på
taket er fra ca 1912. Foto: Perspektivet museum.

Vedlagt søknaden ligger plantegninger «før forandringen» av alle tre etasjer samt plantegninger over
1. og 2. etasje «etter forandringen». Legg merke til at den utvendige trappa mot Bispegata og den
utvendige trappa på hjørnet Storgata/Bispegata er fjernet.
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Ytreberg b.1 s.380
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Plantegninger før forandring, loft. Datert oktober 1907. Tegnet av Harald Hansen, Kristiania. Arkiv: Tromsø
kommune.
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Plantegninger før forandring, 2.etasje. Datert oktober 1907. Tegnet av Harald Hansen, Kristiania. Arkiv: Tromsø
kommune.

Plantegninger før forandring 1.etasje. Datert oktober 1907. Tegnet av Harald Hansen, Kristiania. Arkiv: Tromsø
kommune.
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Plantegning omsøkt prosjekt 1908, 2. etasje. Arkiv: Tromsø kommune.

Plantegning omsøkt prosjekt, 1. etasje. Arkiv: Tromsø kommune.

I 1926 overtok Tromsø Sjømannshjem bygningen. Sjømannshjemmet ble en viktig institusjon i
Tromsø som det var et tydelig behov for. For eksempel ble hjemmet i 1935 belagt av 848 gjester,
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hvorav 41 var mannskap fra 6 forskjellige forlis, og «leseværelset» var besøkt av nærmer 10 000
fiskere og sjøfolk.6 I 1926 søkte styret om tillatelse til å anlegge en 2,5 meter bred gressplen langs
bygningen mot Bispegata. Det skulle ha fotgjerder på samme måte som er anlagt omkring
gressrabatten mot kjørebanen (jf. foto ovenfor). Gressplenen langs bygningen og langs kjørebanen
eksisterer i dag.
I 1940 søkes det om tillatelse til å bytte ut teglsteinen på taket med 15 toms Altaskifer. Videre
ønskes nye mønekammer på kvistene, oppretting og pussing av røkpipe, likeså nye pipebeslag,
takrenner, spillrenner, nedløpsrenner, krokrenner og beslag rundt takkvisterne.

Ombygginger av fasaden. Godkjent i 1966. Arkiv: Tromsø kommune.
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Ytreberg b.3 s.395
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Plantegninger ombygging, godkjent 1966. Arkiv: Tromsø kommune.
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KILDER
Pettersen-perioden 1863-1886
«En av de fremste var Hillebert (Hellebert i folketellingen) Pettersen, sønn av L.J. Pettersen. Han var
født i Tromsø i 1829 og ble gift med Even Holmboes datter Henriette Elise. I begynnelsen av 1850årene drev han en materialhandel i Målselv og solgte tømmer og bord især i byen. Senere åpnet han
forretning i Tromsø. Han bodde først i With-gården i Tollbugata og hadde en liten butikk på hjørnet
av Bispegata og Storgata. Her drev han vanlig manufaktur- og kolonialhandel. Men under Krimkrigen
begynte han også eksport og import, og eide fra slutten av 50-årene både skipsparter og mange
småfartøyer. I løpet av 60-70-årene slo han seg opp på sildespekulasjoner og ishavsfangst, ble en av
byens grossister og mecklenburgs konsul etter broren. Et synlig vitnemål om hans velmakt var det
nye huset han bygde, det nåværende Sjømannshjemmet. Men så gikk det hele over ende under
krisen i 1870-årene, og han dro til Amerika med hele familien. Her døde han i 1881 i Chicago.»
Ytreberg, b1. s.485-486.
Tromsø Samlag for Brændevinshandel hadde utsalg i Hillebert Petteresens hus, Ytreberg b1.s.710
Branntakst: Storgata 112: mnr. 056, brannnr. 172.
Takst 23.januar 1864: våningshus i tømmer i 2 etasjer 28 x 18 alen, 11 alen høyt. Tekket med
skiftersten forsynt med innkledde zinkrender. 1.etasje er innredet til krambod, 2 kontorer og 2
pakværelser? Samt 2 forganger. Andre etasje består av 7 uinredde rom. 26 fag vinduer, 11
kjellervinduer samt tre utvendige trapper.
Takst 21.juni 1866: 2.atasje er nå innredet med 7 værelser og kjøkken med spiskammer. Ved siden av
kjøkkenet er en gang, hvorfra trapper fører herved ned til 1.etasje og til loftet hvor der er innredet 2
kvistværelser av bindingsverk og mur. Den øvrige del av mørkeloftet utgjør et rom, fra siste nevnte
trappegang i 1.etasje føres trappe ned til kjelleren der det er innredet bryggerhus med kjøkken. 5
takvinduer med jernrammer?
Takst 4.juli 1877: a)Tømmer på gråstensmur. 2 etasjer. Utvendig bordkledt og tekket med skifersten
forsynt med innklædde zinkrender. 28 alen langt, 18 alen bredt, 11 alen høyt. Kjeller: 7 rum
murstensgulv. 1 etasje: 3 værelser, krambodbygning av … i 2 rom, kontor et rum samt 2 ganger med
trapp opp til 2.etasje hvor det er 6 værelser, 1 rom, spiskammer, kjøkken og 2 ganger. Fra en av disse
fører en trapp opp til loftet, der har 2 værelser, 3 rum og gang. I Huset er 49 vinduer. b) Bislag på
søndre endre og vestre side av litr a) 3 ½ x 3 alen.

Holmboe-perioden 1886-1907
«Mangelen på sengeplasser var ved den tid så stor at man midlertidig hadde latt Amtssykehusets
funksjonærer innlosjere en del pasienter på sykehusets regning. Forholdet ble nå krevd tiendebragt.
Dette lot seg lettere gjøre fordi et nytt større hospital var kommet til. Utenom Amtssykehuste hadde
det hittil vært bare et par små hospitaler. Amtslege Johs. Holmboe hadde i 1886-1907 opprettholdt
et privat sykehus i sin gård Storgata 112, med 5 senger og et årlig belegg på ca 30 pasienter.»
Ytreberg b.1 s. 379

12

Branntakster: 12.desember 1889: Tekket med teglsten. 18 m langt, 11,6 meter bredt, 7,3 meter høyt.
Kjelleren inneholder 8 rom. 1. etasje inneholder butikk med speilglassvinduer, 4 værelser, 2 ganger
og 1 rom. Fra gangene fører trapper til 2.eatsje som inneholder 6 værelser, badeværelse, kjøkken,
spiskammer, 2 ganger og entré. Fra gangene fører trapper til loftet som inneholder 5 værelser,
kjøkken, 4 rum, spiskammer og gang. I huset er det 49 vinduer. B) Uthusbygningen 5 meter vest for
litr. a) oppført av tømmer og bindingsverk, bordkledt, malt og tekket med teglsten. 17,6 meter langt,
5,4 meter bredt, 4,5 meter høyt i to etasjer. Inneholder 12 rom, 14 vidnuer. På nordre endre og østre
side er en overbygget trappegang.
Takst 9. august 1900: Ikke tidligere forsikret: vognskur på grundens søndre side inntil litra b) som det
har felles vegg med. 3,4 meter langt, 5,25 meter bredt, 2,6 meter høyt. Tekket med skifer.
Byggesøknad 10.april 1902: Undertegnede tillader sig herved at forespørge om det er noget til hinder
for tilbygge min hovedbygning mot vest med tilbygning med ildværelser (?) i dels 9 og dels 10 alens
bredde, som vedlagte rids viser når der oppføres brandgavl mot naboeiendommen i tilbyggets
bredde. Det bemærkes at i den del av min nåværende uthusbygning der kommer til at støde opp til
tilbygget er der for tiden ildværelser? . Det samlede areal af den nuværende hovedbygning,
tilbygging og uthusbygning vil bli 300 m2. Ærbødigst Johs. Holmboe. (TK)
Byggesøknad 24.april 1902: Da i min anmeldelse av 10.april d.m. omhandlede tilbygning lader seg
ikke utføre da det samlede bebygget areal vil bli 306 m2, hvorfor heg herved tillader meg at anmelde
om tilbygning til min hovedbygning mot vest, dels 11, dels 8 alen bredt og til min uthusbygning med
branngavl mot denne. Uthusbygningen som nu er trukket 30 alen tilbage fra …linjen (tegningens
punkterte linje) agter jeg at forlenge til …linjen, da den kommer i flukt med de øvrige facader, hvis
bygningskommisjonen intet har at bemærke. Ærbødigst Johs. Holmboe. (TK)
Takst 15. august 1902: Endringer a) i 2.eatsje er 1 værelse avdelt til 2 og tilkommet 1 vindu og 2
dører. På loftet er lagt linoleum. Det elektriske lysnettet er utvidet. B) Tilbygg mellom litra a) og
etterfølgende litra c) uthusbygning (før litra b) oppført på samme tomt som tidligere litra
c)plankeverk og litra f) vognskur som er revet. Huset er oppført av reisverk i 2.etasje, tekket med flat
teglsten og skifersten, 5,3 meter langt, 6,4 meter bredt i en lengde av 3,4 meter, resten 7 meter.
Høyden mot syd er 7,3 meter og mot nord 5,9 meter. C) Uthusbygning oppført på grundens vestre
side, støder inntil litra b). Tekket med teglstein. 17,6 meter langt, 5,4 meter bredt, 4,5 meter høyt i 2
etasjer.

St-Elisabeth-perioden 1907-1926
«Året etter solgte amtslege Holmboe sitt hus til St.Elisabeths Hospital, som noe før hadde begynt sin
virksomhet i Grønnegata 102. Det knytter seg ellers en historie til salget: Samlaget hadde butikk i 1.
etasje av gården (…). St.Elisabeth-søstrene tok imidlertid hele huset til hospital, med W.Holst som
lege. Hospitalet hadde omkring 40 senger og belegget vokste fra 225 pasienter første året til 489 i
1913.» Ytreberg b.1 s.380
Byggesøknad 31.januar 1908: På vegne av de grå søstre af St. Elisabeths orden oversendes tegninger
over matr. Nr. 112 i Storgaden Tromsø. Hvor agtes udført følgende forandringer. Gulvet i 1. etasje i
butiken oppløftes i høide med de øvrige gulve. Speilglasrudne udtages. Almindelig vindu indsettes.
Koridorerer oppsettes i 1. og 1. etasje samt oppføres nogle vegger som tegningen viser. En 9’’ lodpibe
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hvilende på hvelv i 2.etasjes bjelkelag oppført i lovlig høide over taget. Likeså avdeles sidebygningen
2 torvstrøpriveter. Ingolf Tessem (TK)
Byggesøknad 28.10.1911: Vi tillater oss andrage om tilladelse til at innrede vår kulsjå i matrikkel nr.
112 Storgaden til sykeværelser. Vi har alt for liten plass. Det nuværende bindingsverk vil i tilfelle bli
utfylt med kavstens mur, og om det anses nødvendigt er vi villig til at forskalle og dække taket med
kalkpuds. Lodpibene står der før, og vil kun blive anbragt an magasinovn. Med hensyn til høide, lys og
adkomst vil alt bive utført etter loven. Grunden er godt drenert. Grunnrids av bygningen vedlegges
og er det omhandlede rum merket med X. For St.Elisabeths Hospital K. Tessem. (TK)
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Byggesøknad 24.01.1912: På eiendom matr. Nr. 112 Storgaten agter vi på takskråningen der vender
mot Bispegaten altså på sydsiden, at oppfører et kothus (kobhus) vilket herved anmeldes. Dette
kothus blir ca 1,3 meter bret og ca 1,2 meter høit og vil bli utført etter bestemmelser i
bygningslovens § 23 og 26. Vi skal tillate oss meddele at dette oppbygg skal tjene til å skaffe lys til
tørreloft og itl det rum hvor patienterens tøi oppbevares. For St. Elisabeths Hospital K. Tessem (TK)
Branntakst: 08.12.1917: 1.etasje inneholder 8 værelser, kjøkken og korridor. 2.etasje inneholder 9
værelser, bad, kjøkken og korridor. Loftet har 5 værelser, 2 rum og gang. 50 vinduer.

Sjømannshjemmet 1926-1980?
«Også de forskjellige menighetene samlet i disse årene betydelige summer til hjelp mot timelig nød
(…). Typisk i så måte var reisingen av Sjømannshjemmet, der «katolikkerpresten» Snoeys var primus
motor, mens domprosten var formann i «Sjømannshjemmets Kvinneforening» (…). I november
samme året (1922) fikk foreningen en kommunal garanti på 50 ooo kroner til innkjøp av St.Elisabeths
Hospitals gamle bygning, Storgata 112. Så snart den ble ledig, kunne Sjømannshjemmet innredes, og
7.februar 1926 fant den høytidelige innvielsen sted», Ytreberg b.3 s.395
10.juni 1926: På vegne av styret i Tromsø sjømannshjem tillader jeg meg herved å forespørre om det
ærede bygnimgsråd har noget å innvende mot at vi på den indre del av fortauet langs bygningen s
sydside anlegger en græsplæn av ca 2,5 meters bredde, innhegnet med et lavt fotgjærde av samme
type som det der er anbragt omkring plænerne langs kjørebanen i fortauets ytre del. Den nye plæn
gis samme bredde som de små plænrabattene utenfor Frimisjonens hus lengre opp i gaden.
Plænanlegget er planlagt av bygartner Selv….(sjekk Ytreberg) og vil i all enkelhet være til pryd for
Sjømannshjemmet og gaten. Jeg beklager bare at jeg ved en tankeløshet er gått i gang med arbeidet
før vi hadde erhvervet oss bygningsrådets samtykke. Ærbødigst Kristian Nissen. Godtatt 1.juli 1936.
(TK)
19.august 1940: Vil herved anmelde at vi skal legge nytt tak på hovedbygningen. All pannesten skal
tas bort, oppretting av hele taket, takvisterene iberegnet, ny 1 toms slettpløid tre skal pålegges med
papp og krysslektring, og hele taket skal tekkes med 15 toms Altaskiffter, nye mønekammer på
kvisterne og oppretting og pussing av røkpiperne. Likeså nye pipebeslag, takrenner, spillrenner,
nedløpsrenner, krokrenner, og beslag rundt takkvisterne. Arbeidet skal utføres av byggmester H.
Schumacher. Ærbødigst Halfd. Lille…(?). (TK)

*Branntakster: 19.02.1926, Tromsø Sjømannshjem, 13.11.1931, Tromsø Sjømannshjem, 25.07.1939,
Tromsø Sjømannshjem, 22.01.1942, Tromsø Sjømannshjem
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