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Forord


Som begrunnelse for fredningen av Tinden skrev Riksantikvaren 21.2.1994: «Formålet med 
fredningen er å bevare et kulturhistorisk og arkitektonisk verdifullt bygningsanlegg knyttet til 
kystkultur, fiske og handel. Det er spesielt anleggets næringshistoriske interesse som følge 
av tilknytningen til fiske og handel Riksantikvaren legger vekt på når det gjelder stedets 
kulturhistoriske verdi. Når det gjelder den arkitektoniske verdi vil Riksantikvaren fremheve 
bygningenes enkle form og samlede plassering i landskapet»  

Stiftelsen Tinden ble opprettet i 2004 og har et todelt formål: 1) Reperasjon og vedlikehold 
av kai- og bygningsmiljø 2) Formidle stedets historie 

Formålet med sponsorpoolen er å legge til rette for en langsiktig finansiell 
støtte som skal sikre ivaretakelsen av det fredede kulturstedet og fiskeværet 
Tinden lokalisert på Tindsøya i Vesterålen. 
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Stedets historie 
Tinden har det største areal av gårdene på Tindsøya. Fjell utgjør halvparten av 
arealet innafor gårdsgrensene, og det som finnes av dyrkbar jord ligger 
flekkvis spredt fra foten av Tindstinden og sørover til Gravareidet. Jorda gav 
svært lite utbytte. Fiske og sjøfart har derfor vært den viktigste hjørnesteinen 
for bosetninga opp gjennom mange århundre. I tillegg har jektefart med 
tørrfisk til Bergen vært en viktig faktor. De som bodde på Tinden og øyene 
Finnholmen og Halsøya, eide ikke grunnen. Den var bygsla stort sett fra 
utenbygds eiere. Hadsel Kantoni var i tidlig tid en av de største eierne. Men 
selv om gården til tider hadde mange innbyggere med bygsel, ble den aldri 
delt. Den gode beskytta havna var en viktig faktor for jektfarten, Likedan var 
nærheten til fiskefeltene rett utafor Tindsøya en av grunnene til at folk som 
bodde lengre innafor begynte å «ro i Tinden». Tinden ble derfor et viktig 
rorvær.  

Den første bosettinga - Yngre steinalder? 4000–1700 f.Kr. 

Den viktigste kilden til kunnskap om Tindens fortid eldre enn det den stående 
bebyggelsen og det skrevne kilder vitner om (1600-tallet), er boplasshaugen 
(gårdshaugen) som hovedhuset står midt i.  
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Arkeologiske funn på naboøya Sunderøya, tyder på at Tinden har vært 
bebodd fra yngre steinalder. På oldsaksavdelinga i Tromsø Museum står det 
en glassmonter i foajeen med påskriften «sunderøypila» en komplett pil datert 
2500 år f.kr. 

Vi har lite kilder før 1610. Den første konkrete dokumentasjon av Tinden er en 
omtale i Leidangslista fra 1567.  

Fra 1610 begynner det å komme en serie regnskaper, og der nevnes samme 
året jekteskipper Arne bosatt i Tinden. Året etter overtok Peder Ravn som 
skipper, det vil si eier av jekta. I 1632 var han fattig og uten jekt, og døde 
kanskje da. Hans Pettersen blei kort etter ny jekteeier i Tinden, han døde 
omkring 1649.  



(Den første jekta - 1610 - for Tinden var trolig 15 båtalen lang, ca 26 fot og lastet 36 tønner.)
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Tinden blir fiskevær - 1835 

I 1835 bygsla Ole Olsen og Jakumina Steffensen hele 
gården, og kjøpe den åtte år seinere. (bilde) 
De gjorde Tinden om til et sentralt fiskevær, handelssted og 
jekteleie. Nytt våningshus ble bygd, mens det gamle 
våningshuset, blei tatt i bruk som butikk. Det blei også 
bygd rorbuer på Tiden, Finnholmen og Halsøya, der 
fiskerne kunne bo under vinterfisket, og i tillegg brygge for 
mottak av fisk ved sjøen.  
Tinden fikk nu ei stor oppgangstid. Dette skyldtes ikke 
minst at de som bygsla jord for hus eller hjell, måtte skrive 
under på at alle varene deres måtte sendes med Tinds-
jekta «Tora Jørgine». 
Sjølv om velstanden i Tinden nu var stor, slapp heller ikke Ole og Jakumina 
unna ulykker. Barna deres døde etter tur, og under en stor storm i 1882 kvelva 
jekta «Josefine» inne på Tindsbogen og bryggene ved sjøen blei også tatt av 
stormen.  
 

Tinden etter stormen  - 1882 

Edvard Pedersen og Josefina Pettersdatter overtok Tinden 
i 1883. (bilde) Det første de nye eierne måtte gjøre var å 
reparere skadene etter stormen i 1882. Ei ny og mer solid 
brygge blei bygd, med butikk under samme tak. Gammel-
butikken blei revet og Tinden fikk den fasaden mot sjøen 
stedet fortsatt har. Tinden blei nu liggende litt i skyggen av 
Sunderøya de nærmeste årene, men da kysten fikk ei ny 
nedgangstid ved århundreskiftet, fikk Sunderøya størst 
problem. Tinden hadde flere tilreisende fiskere, og Edvard 
klarte seg til i 1915, da han gikk konkurs og Josefine 
overtok som eier. 
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Ny stor oppgangstid - 1919 

I 1921 kjøpte Johan Jensen og Nilsine Torkildsen Tinden. 
(bilde) De kom fra Skjolde i Børnskinn, men Johan dreiv i sin 
ungdom forretning på Stø. Jensen utvidet kaianlegget og 
skaffet bunkersolje til fiskeflåten som rodde for Tinden. 
Tinden hadde nu mange bein å stå på. Foruten handel og 
fiskemottak, fantes det nu både posthus og telefonstasjon. 
Dessuten anløp dampskipene Tinden på runden rundt 
yttersida, og redningsskøytene lå der i fiskerisesongen. 
Jensen drev godt med stor fortjeneste. Da han fylte 70 år 
solgte han Tinden til sin handelsbetjent Skjalg Halmøy. 

Strukturendring og begynnelsen på slutten, 1946 - 
1994 

Skjalg Halmøy og Helene Anette Hagen kom begge til 
Tinden som tilsatte, Skjalg som betjent og Helene på 
telefonstasjonen. De giftet seg i 1943, og overtok Tinden 
da Jensen pensjonerte seg i 1946. Skjalg drev Tinden på 
tradisjonelt vis med tilvirking av saltfisk og tørrfisk frem til 
1980. Økonomien i virksomheten var god og Halmøy var 
gjennom 1970-tallet en av de største skatteyterne i 
Øksnes. Etter 1980 hadde virksomheten mer og mer preg 
av virksomhet for turister og besøkende.  
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Freding av handelsstedet Tinden 1994 

Et bygningsmiljø og anlegg som fiskeværet og handelsstedet Tinden er en 
sjeldenhet i nasjonal sammenheng. Anlegget gir en enestående 
bygningsmessig dokumentasjon av kulturen i dette handelssted på mer enn 
100 år. Dette var grunnen til at Riksantikvaren 21. januar 1994, med hjemmel i 
lov om kulturminner, fredet alle bygninger og hele eiendommen til Gr 19 Br nr 
1 i Øksnes. Gjennom fredningen blei forutsetningene for de faglige og 
økonomiske rammer fastlagt.  Restaureringen, fremtidig forvaltning, drift og 
vedlikehold av Tinden kunne nå settes ut i livet. 

Riksantikvarens begrunnelse for å frede stedet var at stedet hadde en særlig 
nasjonal interesse som kultursted. 
Stedet var vel kjent de siste årene som turistattraksjon. Mindre kjent var det at 
stedet var i elendig bygningsmessig forfatning og at forfallet hadde tiltatt utover 
1980- og 1990-tallet.  
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Opprettelse av en stiftelse 

I 2003 tok Asle Sørdahl fra Myre initiativ til opprettelsen av en stiftelse hvis 
formål skulle være å ta vare på stedet, utbedre de store strukturelle skadene, 
forebygge videre forfall, dernest å ta det i bruk til kulturnæringer.  
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I desember 2004 gav Øksnes kommunestyre sin tilslutning til  planene og den 
30.12.2004 ble stiftelsen opprettet. 

Bygningsvern 
I år 2000 gjorde Stortinget et vedtak om å igangsette et 20-årig program for 
ivaretakelse av freda kulturminner i privat eie. Det er omslag 3400 anlegg i 
denne kategorien av freda kulturminner spredt over hele landet. Stiftelsen søkte 
og anlegget med de 12 historiske bygningene og et stort kaianlegg kom med i 
programmet som i Nordland fylke administreres av Kulturminner i Nordland 
(KIN). 
Siden 2005 har restaureringsarbeidet foregått sammenhengende og arbeidene 
som følger hovedprogrammet skal avsluttes i 2020. Hvert år har KIN hatt 
befaring og fulgt opp arbeidet på en svært konstruktiv måte. Prinsippet for 
bygningsvernet har vært å reparere bygningene slik at de oppnår 
vedlikeholdsstandard. Det betyr i praksis helt eller delvis utskifting av bærende 
konstruksjoner såvel som fundamenter, tak, piper, vinduer og ytre paneler. De 
største skadene fant man på kaianlegget som måtte utskiftes i sin helhet. 
Skadeomfanget var også stort på de eldste rorbuene og bolighuset.  

De årene bygningsarbeidene har pågått har vi hatt to perioder med ekstremvêr 
som påførte bygningene store skader. Disse skadene er utbedret umiddelbart, 
men har forsinket framdriften omlag 2 år. Noen bilder fra restaureringen 
nedenfor. 
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Finansiering av restaureringen 
Det er ialt brukt omlag 12 millioner kroner når anlegget står ferdig sommeren 
2020. Av dette utgjør de statlige kulturmidlene cirka 57%. Det øvrige er skaffet 
til veie gjennom donasjoner og eget arbeid. Her har Stiftelsen Uni og Stiftelsen 
Sat Sapienti vært viktige bidragsytere. 

 
 


Dugnaden 
Ordet stammer fra norrønt dugnaðr «hjelp, god gjerning, kraft», beslektet med 
norsk duge. 
Dugnadsbegrepet er påstått å være utpreget norsk, det er det nok trolig ikke. 
Våren 2004 ble ordet «dugnad» kåret til Norges nasjonalord. 
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Det er pussig nok samme året som 
arbeidsdugnaden startet på Tinden-
prosjektet. Vanligvis er dugnader av begrenset 
varighet, det gjelder ikke denne. Styret i 
stiftelsen har hatt prosjektledelse og 
byggeledelse gjennom alle 15 årene, men den 
helt kritiske faktoren for realisering av 
prosjektet har vært årevis med dugnadsarbeid 
- i snitt 600 timeverk årlig, utført av et 30-talls 
personer. 

Dokumentasjonssenter 
Formidling av stedets historie er en del av formålet til stiftelsen. Formålet 
bygger på Riksantikvarens fredningsvedtak fra 1994. 

Stiftelsen har fått dispensasjon fra 
kulturminneloven til å etablere et 
dokumentasjonssenter for stedet og 
tilrettelegge for besøkende. 
I samarbeid med ulike fagpersoner er 
det etablert et visningsssenter som 
formidler stedets historie fra yngre 
steinalder fram til i dag. Utstillingen viser 
også 15 år med sammenhengende 

restaureringsarbeider, fredningsvedtaket og stiftelsesprotokollen fra 
30.12.2004. 
Utstillingen er tilrettelagt av arkitekt Rolf Hermansen. Arkeolog Reidar Bertelsen 
og historiker Johan Borgos har bidratt med tekster sammen med styret i 
stiftelsen. Den eldste skriftlige dokumentasjonen er leidangslista fra 1567. 

Næringsformål 
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Allerede i 2007 startet stiftelsen arbeidet med å forberede den fremtidige 
driften og forvaltningen av stedet gjennom etableringen av et årlig fagseminar 
med ulike faglige arrangement med det som mål 
å få etablert en styringsdyktig og bærekraftig 
organisasjon når restaureringsarbeidene var 
ferdige.  I samarbeid med Kulturminner i Nordland 
har stiftelsen bl.a. innrettet stedet slik at det skal 
kunne tas i bruk til næringsformål samtidig som 
det drives historieformidling. 
Det er bygd ut et betydelig tørrfiskanlegg og det 
er etablert fasiliteter for rorbuutleie og 
restaurantdrift. Det er etablert nytt 
ferskvannsanlegg og nytt sanitæranlegg. Under 
vinterfisket skal det tilbys rorbu og kaiplass til 
fritidsflåten og det er etablert et andelslag for kjøp 
av fisk til ulike typer småskalaproduksjon. Alle 
aktivitetene har formidling og økonomisk bærekraft 
som mål. 
 

Ivaretakelse av kulturminner gir identitetsbygging og næringsmessige 
muligheter 

Undersøkelsen «Verdien av kulturarv» er gjennomført av Menon Economics på 
oppdrag fra Riksantikvaren. Undersøkelsen viser blant annet at turisme til 
kulturminner gir positive verdiskapings- og næringseffekter. Basert på 
besøksstatistikk, regnskapsinformasjon, forbruksinformasjon og 
reisemotivasjon viser rapporten at kulturmiljøturistenes forbruk står for omtrent 
40 prosent av verdiskapingen i reiselivet på Røros, og rundt 4 prosent av 
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verdiskapingen fra hele næringslivet i kommunen. I Henningsvær, Norges best 
bevarte fiskevær, er store deler av næringslivet tett integrert med reiselivet. Her 
viser rapporten at kulturmiljøturistene står for nesten halvparten av 
verdiskapingen i reiselivsnæringen. Reiselivsnæringen er den største næringen 
på tettstedet. Kulturmiljøturistene bidrar med rundt 15 prosent av total 
verdiskaping i regnskapspliktige foretak i Henningsvær. Dette utgjør også rundt 
20 prosent av stedets sysselsetting.  

Overført til Øksnes skulle «ivaretakelse av kulturminnet Tinden» kunne gi en 
oppsidemulighet for næringslivet. Gjennom samarbeid med den regionale 
forvaltningen «Kulturminner i Nordland» er det opparbeidet fasiliteter for 
besøkende og lagt til rette for fiskerirelaterte småskalanæringer, rorbuutleie, 
servering av mat og drikke mm. 

Her kan du lese hele rapporten: https://www.menon.no/verdien-kulturarv-
samfunnsokonomisk-analyse-utgangspunkt-kulturminner-kulturmiljo/ 
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Fremtidig forvaltning og drift 

Stiftelsen har som eier, på vegne av Øksnessamfunnet og nasjonale 
kulturminneinteresser, påtatt seg et stort forvaltningsansvar for de omlag 
2000m2 bygningsmasse som finnes på stedet. De økonomiske utfordringene 
er betydelige.  De offentlige tilskuddene som stiftelsen har fått disse årene har 
vært øremerket restaurering av bygninger og vil automatisk stoppe opp når 
dette arbeidet er sluttført i 2020. Stiftelsen har ingen offentlige tilskudd til drift. 
FDV kostnader for vernede bygningsmiljø antas å ligge rundt 250 kroner per 
kvadratmeter. Det skal mao betydelige midler til for å holde et forsvarlig 
vedlikeholdsnivå. Det er til denne oppgaven stiftelsen inviterer til bidrag til. 
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«Ta vare på et fiskevær!» Sponsorpool for ivaretakelse av kulturarven 

Stiftelsen ønsker derfor å etablere en sponsorpool hvor organisasjoner, 
virksomheter og enkeltpersoner kan være med på å ta vare på et fiskevær. 
Midlene vil bli øremerket løpende vedlikehold av kulturminnet. 
Stiftelsen vil tilby en  3-årig avtaleperiode med et årlig bidrag på alternativt 
20.000 kroner, 10.000 kroner og 5000 kroner, alternativt enkeltdonasjoner. 

Vedlagt er skjema for utfylling og signering av deltakelse. 
Sponsorene får: 
1) logo på to store informasjonstavler  på stedet – størrelse på logo: 75x60 mm  
2) logo på skriftlig og digital informasjonsplater 
3) logo på stiftelsens nettsted 

Ønsker dere mer informasjon eller har spørsmål - ta kontakt med styreleder på 
tlf 90945727 
Styreleder i stiftelsen vil ta kontakt i den nærmeste tiden for ytterligere 
informasjon. 

Myre 25.06.2020 
Vennlig hilsen 
Asle Sørdahl 
styreleder 

 
Skjema for registrering av deltakelse i prosjektet  «Ta vare på et fiskevær» 
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Det er i dag (signaturens dato) inngått en avtale mellom Stiftelsen Tinden 
Handelssted og signerende virksomhet el. om deltakelse i Sponsorpool til 
ivaretakelse av kulturstedet Tinden. 

Stiftelsen ønsker en hovedsponsor. Stiftelsen anmoder om at den som ønsker en 3årig avtale som 
hovedsponsor tar kontakt med styreleder. 

Signaturer 

Dato ____________________ 

________________________________________	 	 	 _____________________________________ 
Stiftelsen Tinden Handelssted v/ styreleder

Navn

Org. Nummer

E-post

Hjemmeside

Adresse

Kontaktperson

Telefon

Avtalens 
omfang

Periode

Årlig 
bidragsbeløp

20.000 10.000 Annet
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