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NO´ DA ALFHEIM? 

Hvordan kan Alfheim forsterkes som et byrom for sosialt fellesskap og videreutvikles som et sted for kul-
turelt mangfold? Prosjektet «No Da Alfheim» er et arkitektur- og designprosjekt som skal utforske og bes-
vare denne problemstillingen. Gjennom ulike metoder for innsikt og aktiv medvirkning, som kartlegging, 
deling av fortellinger, ny aktivitet og fysisk utforming, skal prosjektet «No Da Alfheim» stimulere aktivitet i 
en periode der bygningen ellers vil stå tom og ubrukt. Prosjektet skal også foreslå framtidige muligheter for 
bygningen, både som verneverdig og symbolsk arkitektur og som en sentral sosial møteplass i Tromsø. 

Symbolsk hverdagsarkitektur
Alfheim er både er en symbolsk og betydningsfull bygning for byen. Siden den arkitektoniske perlen 
tegnet av Jan Inge Hovig åpnet i 1965, har Alfheim vært en sosial arena for folk flest. Med lav terskel, 
raus takhøyde, slående utsikt over byen, nærhet til natur, vær og sesongvariasjoner og med rom for lek, 
avkobling, plasking og sterke svømmetak, har bygningen fungert som mer enn en treningshall -  Alfheim er 
å regne som et åpent og vakkert samfunnshus i Tromsø. 

Tenketanken for Alfheim har foreslått ulike former for vern av bygningen, men det ligger fortsatt langt fram i 
tid å gjennomføre nødvendige tiltak, og med COVID-19, ble huset plutselig avstengt tidligere enn planlagt. 
Det er med utgangspunkt i dagens situasjon; et «tomrom» med stengt svømmetilbud og ukjent framtid, 
som prosjektet «No´ Da Alfheim» ønsker å benytte som et mulighetsrom for å undersøke nye måter å aktiv-
isere Alfheim på.  

Tromsøs befolkning fikk med Alfheim et verdifullt tilskudd til sin hverdag i kraft av denne bygningen. I his-
toriens forlengelse, ser vi fortsatt stort potensial i Alfheim som bygning, sted og et byrom som tilhører og vil 
yte Tromsøs befolkning. 

Behov for flere sosiale og mangfoldige møteplasser
Caritas Tromsø og Svalbard reiste noen viktige spørsmål i 2019 som gjaldt integreringen av innvandrere 
i samfunnet i nord: «Når alle formelle krav er oppfylt, hvordan er det med den menneskelige og sosiale 
siden? Hvor og hvordan finner man seg venner? Motivasjon og mening i hverdagen? Når slutter man å føle 
seg som en fremmed, flyktning, innvandrer? Og hva med medvirkning og deltakelse i samfunnsutviklin-
gen?» 
Det er behørig slått fast at mangel på sosial tilhørighet ofte resulterer i ensomhet og isolasjon, som i sin 
tur utløser en rekke andre alvorlige konsekvenser. Vi har ingen arena eller offentlige bygg i Tromsø som er 
dedikert til inkluderende sosial aktivitet for et mangfold av mennesker, samtidig er nettopp det å gi integre-
rende og sosiale tilbud både et krav og et mål for en rekke kommunale og ikke-offentlige organisasjoner 
og institusjoner. 
I prosjektet «No´ Da Alfheim», ønsker vi å utforske Alfheim som en arena for å inkludere et mangfold av 
Tromsøs befolkning i en positiv sosial sammenheng.





Medvirkning gjennom innsikt og aktivitet
Prosjektet «No´ Da Alfheim» skal skje både gjennom innsiktsarbeid og direkte medvirkning i form av testing og 
aktivisering av de fysiske rommene sammen med ulike folk og grupper. Innsiktsarbeidet vil inkludere blant annet 
intervjuer med enkeltpersoner for å avdekke og lyssette verdifulle opplysninger og fortellinger, og utstilling og 
formidling av resultater fra Tenketanken for Alfheim og annet arbeid som alt er gjort omkring framtidsscenarier 
for Alfheim. 

På grunnlag av ny innsikt prioriteres tema og innhold for testing av nye løsninger, konsepter og aktiviteter i det 
«nye» byrommet. Den aktive medvirkningen gjennom aktivitet og bruk, skal skje gjennom direkte kontakt og 
samarbeid med folk, via eksempelvis foreninger og organisasjoner som allerede arbeider med tilbud knyttet 
til integrering og mangfold. Det skal gis rom for folk til å bruke sin stemme, historie, erfaring, kompetanse og 
drømmer og til å ta eierskap til Alfheim som et åpent byrom. 

Prosjektet «No´ Da Alfheim» skal benytte metoder fra design og arkitektur til å både avdekke kunnskap og 
omsette denne til handling. Med denne tilnærmingen for kvalitativ innsikt, blir alle deltakerne i prosjektet «prob-
lemløsere», der hensikten alltid er å bruke innsikten til å oppnå forbedring.

Målet: forsterke og utvikle Alfheim
«No´ Da Alfheim» skal finne fram til forslag og muligheter for videre bruk og utforming av Alfheim, forankret i 
historiske og nye fortellinger. Målet med prosjektet er både å forsterke den sosiale funksjonen som Alfheim his-
torisk har hatt, samt at bygningen og området rundt skal være kjent og bli tatt i bruk av flere og nye innbyggere 
i Tromsø. «Gamle Alfheim-travere» skal få dele sine fortellinger og samtidig skal vi lage nye fortellinger, gjennom 
å invitere inn et større mangfold av folk og aktiviteter. Prosjektet bærer også i seg en bærekraftig tankegang 
gjennom utforskningen av ny bruk av offentlige rom, som kanskje ellers vil stå tomme. Alfheim har stort po-
tensial utover å være en svømmehall og det er disse elastiske kvalitetene ved arkitekturen vi ønsker å utforske 
gjennom «No Da Alfheim». 

Mer informasjon om prosjektet?
Ta kontakt med Michele R. Widerøe
michele@no-da.no
mob: 908 908 89


