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Bakgrunn 

I 1997 fikk Statens vegvesen i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å utarbeide en nasjonal 

verneplan for våre kulturminner. Målet var å fremskaffe kunnskap om og sikre for fremtiden et 

utvalg veger, bruer og vegrelaterte kulturminner som skulle representere norsk veghistorie i 

tidsrommet fra 1537 og frem til i dag. Planen forelå i 2002. Da besto planen av kulturminner eid både 

av Statens vegvesen, fylkeskommuner, kommuner og private. En sammensetning av ulike 

vernekriterier lå til grunn for utvalget. I forordet til planen skriver daværende vegdirektør Olav 

Søfteland: «Bruken og kravene til vegnettet endres. Det samme gjelder ønsket vern. Derfor er det 

viktig at verneplanen med jevne mellomrom, f.eks. hvert 10. år justeres etter det som til enhver tid 

er verneverdig.». (Vegvalg. Nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner. 2002) 

De vegminner som etaten eide frem til 2010 har blitt fredet etter Kulturminnelovens § 22a 

forskriftsfredning. Dette dreier seg om 19 bygninger og bygningsanlegg (fredet 2007), 38 enkeltbruer 

(fredet 2008) og 50 veganlegg (fredet 2009). Siden 2002 har enkelte kulturminner blitt avfredet og 

andre tatt ut av planen før de fikk et formelt vern. Ingen nye kulturminner for vern eller fredning har 

blitt vurdert. Tiden er moden for at vi også ser hva som nå er verneverdig.  

Gamle Tana bru er et slikt eksempel. Ved oppstart av planen i 1997 ble den diskutert i arbeidsgruppa 

i fylket, men ikke spilt inn videre i verneplanprosessen. På det tidspunktet var brua en del av E6 og i 

full drift. Det eksisterte heller ingen planer om ei ny bru.  Den ble derfor ikke tatt med i planen den 

gang.  

Statens vegvesen har nå bygd ny E6 Tana bru, Tana kommune, Troms og Finnmark fylke. Offisiell 

bruåpning var 15. september 2020. Planarbeidet for ny Tana bru ble varslet i 2007, og i 2012 forelå 

Statens vegvesens planprogram for detaljregulering for E6 Tanabru. Planen var ute til høring og 

offentlig ettersyn. Finnmarks fylkeskommune som rette instans for å ivareta kulturminner i 

plansammenheng viste til Statens vegvesens verneplan, og fant ikke grunn til å gå videre med en 

vurdering av den gamle bruas verneverdi da brua ikke var nevnt her. Ifølge planprogrammet var det 

så tidlig som i 2005 allerede besluttet at den gamle brua skulle rives. Således ble aldri spørsmålet om 

bruas verneverdi diskutert. Siden oppstart av reguleringsplanen har det vært et stort lokalt 

engasjement for å bevare brua, og det har vært spilt inn argumenter for dette både til Finnmark 

fylkeskommune og Riksantikvaren. Riksantikvaren sendte en henvendelse videre til Statens vegvesen 

i august 2019 med spørsmål om brua og dens verdi uten opplysninger om at ny bru var under 

bygging eller det sterke lokale engasjementet. Vi uttalte oss da på generelt grunnlag og vurderte 

bruas verneverdi ut fra brutype.  

Da Norsk vegmuseum igjen fikk kjennskap til saken i sommer, så museet, som fagansvarlig for 

etatens kulturminner, det nødvendig å ta dette opp med vegdirektøren og be om utsettelse på 

rivningsarbeidet. Dette for å kunne foreta en helhetlig vurdering av et eventuelt vern. 

Rivningsarbeidet var tenkt startet opp dagen etter bruåpning 16. september 2020. Beslutning om 

stans i rivingen ble tatt av vegdirektøren mandag 31. august og bekjentgjort innad i etaten samme 

ettermiddag.  Opprinnelig forslag til utredning var å foreta en helhetlig vurdering ut fra følgende 

punkter: 

1. Vurdere bruas verneverdi sett i lys av de foreløpige opplysningene.   

2. Vurdere brua som eventuelt del av Nasjonale Turistveger, koblingen til vegmuseet på 

Skiippagurra og totalt sett dens betydning i lokal/regionalsamfunnet og som del av Finnmark- og 

Norges kulturarv  

3. Vurdere fremtidig eierskap  
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4. Beregne budsjett for fremtidig drift og vedlikehold 

5. Fremme forslag om en løsning for bevaring av brua 

Med de tidsfrister som lå i byggeprosjektet og riving av gamle Tana bru, fikk Norsk vegmuseum frist 

til ut september måned 2020. Det ble da ikke anledning til å vurdere annet enn bruas verneverdi (pkt 

1). 

Arbeidsmetode 

Dette arbeidet har vært utført av seniorrådgiver Cathrine Thorstensen.  Det har foregått gjennom søk 

i arkiver og innsamling av data. I tillegg har det vært dialogmøter med berørte parter både innad i og 

utenfor etaten. Fra Statens vegvesen har det vært dialog med Transport og Samfunn v/Per Morten 

Lund, Grethe Vikane og Siv Annie Henriksen, Bru v/Frode Lyng Hansen (bruforvalter i nord), 

Myndighet og regelverk/konstruksjoner v/Per Helge Slyngstad (kontroll og godkjenning av bruer), 

Morten Wright Hansen (bruforvaltning) og Knut A. Grefstad (bruvedlikehold), Utbygging v/Stein 

Johnny Johansen og prosjektleder Kaare Ramberg, og Nasjonale Turistveger v/Jan Andresen og 

Werner Harstad. Utenfor etaten har det vært dialog med vernemyndigheter ved Troms og Finnmark 

fylkeskommune v/ass. seksjonsleder Monica Dahl og Marit Reiersen og Riksantikvaren v/avd.dir. 

Turid Kolstadløkken, Anka Loska og Andreas S. Skjetne. Videre har det vært dialog med 

Gjenreisningsmuseet v/forskningsleder Nina Planting Mølmann og tidligere fagleder ved Norsk 

vegmuseum Frode Børfjord, samt med aksjonsgruppa for bevaring av Gamle Tana bru v/Lars Erik 

Bønå, Børre St. Børresen og Kåre Breivik.   

Verdivurdering er foretatt utfra følgende metodisk tilnærming: Å vurdere om et kulturminne nyere 

enn 1537 er verneverdig eller ei er ingen eksakt vitenskap. Å fastsette en verneverdi vil si å ta en 

samlet vurdering av en rekke ulike vernekriterier. De kan deles in i tre hovedkategorier: 

Kunnskapsverdier, opplevelsesverdier og bruksverdier. Enkelte av disse gjenspeiler vanlige utbredte 

forestillinger, mens andre først kommer til syne ved mer dyptgående analyser. For å måle disse 

kreves ofte spesiell faglig innsikt. Det er viktig å skille mellom vurderingen av verneverdi og 

vurderingen av de praktiske konsekvensene ved vern. Kulturminnenes verneverdi skal avklares før 

man tar stilling til de økonomiske aspektene, og verneverdien må deretter veies opp mot de 

eventuelle utfordringene dette innebærer.  

Gjennomgang av materiale 

Tana bru er en såkalt myk hengebru fra 1948, og som ble gjenoppbygd etter sprengning i 1944. Den 

har en total lengde på 220 m der hovedspennet er på 195 m og med kjørebanebredde på 5 m og 2 

sidekanter på 0,4 m.  Brua er i stål med stålrekkverk og støpt betongdekke. Det er en hengebru med 

bjelker og ingen opphengte sidespenn. Forskriftslast er SVV 1/47 og brukslast vegbane BK 10/50 

(Opprinnelig lastklasse 2/1930 forsterket til 10 tonns aksellast). Brua har fått leve i 72 år på 

hovedvegnettet (tidligere rv 50 og nå EV 6) kun med noen utskiftninger og påsatte 

svingningsdempere. Når det gjelder bruas tekniske tilstand p.t. er det foretatt en enkel inspeksjon 

ved hjelp av drone (egen film) og inspeksjonsrapport per 25.09.20 i Brutus. Se også Brutus for 

ytterligere tekniske data samt tegninger av brua. 

Denne brutypen – myk hengebru - ble etter hvert en norsk spesialitet. Starten på disse myke 

hengebruene var på en liten bru i Romsdals amt da en helvalset stålbjelke ble tatt fra stillaset fra det 

nettopp ferdige store spenn på Skodjebrua (1922). Resultatet var så bra at amtsingeniøren ville ha en 

ny bru av samme konstruksjon. De fryktede store nedbøyninger viste seg ufarlige og ikke sjenerende 

ved vertikalbelastningene (Det norske vegvesens historie, Otto Nagell 1950). Sjef og senere 

overingeniør for brukontoret i Vegdirektoratet Olaf Stang kalles gjerne «de myke hengebruers far». 
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Med en liten og beskjeden stab var det Stang selv som i stor grad sto for bruprosjektering. Før 2. 

verdenskrig ble det bygd ca 40 slike bruer i Norge, og et lignende antall ble utført etter 1945.  

Gamle Tana bru ble tegnet på brukontoret i 1945-47 av bruingeniørene Arne Selberg og Johannes 

Holt under ledelse av overingeniør Reidar Ingebrigtsen. Arne Selberg kom til brukontoret i 1935 og 

reviderte Stangs hengebruberegninger. Basert på gjennomarbeidet teoretisk grunnlag, førte han 

disse frem til praktiske beregningsmetoder. I Norsk Biografisk Leksikon omtales Selberg som en 

fremragende brukonstruktør. Johannes Holt kjenner vi til bl.a. gjennom firmaet Johs. Holt as som han 

etablerte i 1957. Sistnevnte var fra 1941 til 1945 motstandsmedlem i XU (den største hemmelige 

norske etterretningstjenesten under 2. verdenskrig, bestående utelukkende av sivilister innenfor 

blant annet NSB, veivesenet og politiet og med direkte kontakt med den norske utefronten i Sverige 

og tilknyttet Forsvarets Overkommando i London). Sammen med Selberg fikk Holt smuglet ut 

brutegninger for å bli mikrofilmet og duplisert. Dette var altså på samme tid som brua ble bygd. På 

samme tid var Holt en forbindelsesleder til Reichskommissariat Norwegen og Organization Todt, 

styrkene som XU kjempet mot, "på grunn av hans mestring av det tyske språket ". Begge forlot 

vegvesenet i 1949, men de første årene etter krigen skulle bl.a. mer enn 400 bruer bygges opp igjen 

bare i Finnmark, og Selbergs kompetanse var spesielt viktig i forbindelse med hengebroene. Han ble 

også brukt som spesialrådgiver for Bruavdelingen etter 1949. Når det gjelder Johannes Holt så 

kjenner vi til flere nyere større skråstagbruer der hans firma Johs Holt står bak; eksempelvis 

Stavanger bybru (1978) og Skarnsundet bru (1991). For Selberg sin del var det byggingen av 

Fyksesundbrua i Hordaland i 1937 som tente hans interesse for beregning av hengebroer. Resultatet 

ble hans doktoravhandling Design of Suspension Bridges, som ble innlevert til NTH for “deponering 

for krigens varighet” i 1941. Han ble tildelt dr.techn.-graden i 1946. Hans kompetanse og stilling i 

vegvesenet er trolig årsaken til at det ble en hengebru over Tanaelva – Selberg var nemlig også 

tegner av tårnene til den første brua. Mange arkiver ble brent og ødelagt under krigen. Disse to 

ingeniørene kan nok også takkes for at det fins såpass mye i arkivene i Vegdirektoratet; både av 

tegninger og rapporter o.l. 

Gamle Tana bru fra 1948 ble gjenoppbygd etter brua som ble sprengt av tyskerne om kvelden 4. 

november 1944. Sprengningen ble gjort som en del av tyskernes tilbaketrekking og for å hindre 

russisk fremrykning under 2. verdenskrig. En befaringsrapport fra brustedet 20. september 1945 

beskriver bruas tekniske tilstand og vurderinger gjort mht en gjenoppbygging. Rapporten er å finne i 

bruarkivet i Vegdirektoratet og skrevet av Johs. Holt. 

     

   

Foto: Bilder fra brua etter sprengning. Godtfred Karlsens bildesamling. 1946  
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Ut fra det som er beskrevet ble så mye som mulig av materialer gjenbrukt (Meddelelser fra 

Vegdirektøren). De opprinnelige kabelfestene ble renset (intervju med Olav Karlsen (91) i avisa 

Finnmark Dagblad 11/9-20) og ble benyttet igjen. Omfattende saksopplysninger og tegninger finnes 

også vedrørende gjenoppbygging/bygging av gamle Tana bru i bruarkivet. Se også vedlagte bilder 

som viser gjenoppbyggingen.  

Brua ble høytidelig åpnet i august 1948. Brua var da Norges nest største hengebru med sine 195 

meter i spennvidde og med en kostnad på 1,4 millioner kroner.   

     

Foto: Godtfred Karlsens bildesamling. 1948. Se også vedlegg for ytterligere bilder fra åpningen.  

Faglig vurdering 

De foreløpige undersøkelsene understreker betydningen av et vern, og vi mener brua forteller både 

etatshistorie, samferdselshistorie, krigshistorie og gjenreisningshistorie.  Vi mener videre at brua 

også forteller verdenshistorie.  

Etatshistorie og samferdselshistorie: Da den første egne vegloven ble vedtatt av Stortinget i 1824, 

bodde det ikke mer enn 7000 mennesker i Finnmark. I 1850 forteller kilder at fylket fremdeles 

manglet «veie, der er fremkommelig med hjulredskap». Finnmarks eldste bevarte vegstykke er fra 

1873; finansiert med midler fra «Brændevins Afgiftskasse». Med enorme avstander og få folk er det 

ikke vanskelig å forstå betydningen som Statens vegvesen har hatt i Finnmark. Vegetaten var 

involvert i alt som skjedde og på alle nivåer. Allerede før 2. verdenskrig forelå det planer for om et 

sammenhengende riksvegnett, og i St.prp.nr. 1 fra 1934 Om bevilgning til veivesenet heter det fra 

ordfører i Sør-Varanger – på vegne av bl.a. ordfører i Tana: «Så inntrengende vi kan tillater vi oss 

derfor å søke om, at der ved ekstraordinære bevilgninger drages omsorg for at riksveien blir bygget 

så snart råd er.». Krigsårene 1940-45 må ha vært en hard påkjenning for vegvesenet, og også for 

brukontoret. Det var stadig konflikter med den tyske tekniske administrasjonen som stilte mer eller 

mindre urimelige krav til rask utbedring for større trafikkapasitet og økt akseltrykk. Midt i dette 

jobbet to dyktige bruingeniører, som må ha gjennomført sine oppgaver under sterkt press og med 

hårfin balanse. Disse to har blitt stående som viktige personer både i og utenfor etaten, og har i 

ettertid også hatt stor betydning for brumiljøet i Norge. Johannes Holt som stifter av det fortsatt 

eksisterende ingeniørfirmaet Johs Holt as, og som kan skilte med noen av landets fremste spesialister 

på brukonstruksjoner, og Arne Selberg som rektor ved Norges Tekniske Høyskole (NTH) der han bl.a. 

utga lærerbøker i konstruksjonsfag og deltok aktivt i nasjonale fora knyttet til forsknings- og 

utdanningspolitikk. Hans tre brødre var dessuten alle kjente matematikere.  

Krigshistorie: Brua representerer et krigsminne – og dette er kanskje det som er den sterkeste og 

viktigste verdien knyttet til brua. Den første brua fikk betydning for krigens utvikling – et godt og 

sammenhengende vegnett i nord var viktig for tyskerne, men også et mål som var satt av vegvesenet 

før krigen. Så fikk brua ikke minst betydning ved frigjøringen av Finnmark i 1944. 100 000 russiske 
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soldater gikk inn i Øst-Finnmark oktober 1944 – og trengte tyskerne etter hvert tilbake til Tana bru. 

Der sprengte tyskerne brua, men fordi de hadde hastverk så ble den ikke totalskadet. Russerne ble 

stående igjen i øst. Fremrykkingen stanset og tyskerne kunne ta seg god tid til total ødeleggelse og 

evakuering av befolkningen. Tana bru ble skillet mellom det frigjorte og okkuperte Finnmark høsten 

1944. 

Gjenreisningen begynte «før asken var kald». Materialer fra gamlebrua ble gjenbrukt – både på 

bygging av ny Tana bru og til andre provisoriske bruer. Til sammen ble over 400 bruer ødelagt av 

tyskerne bare i Nord-Norge i 1944/45. Kompetansen til flinke ingeniører som Holt og Selberg var god 

å ha. Provisoriske bruer ble bygd opp igjen innen utgangen av 1946, mens den permanente 

utbedringen av alle de 680 ødelagte bruene i landet pågikk helt til 1961, og kostet til sammen ca 60 

millioner kroner. De opprinnelige kabelfestene til brua ble renset, og materialer som kunne brukes 

igjen ble benyttet. Brua ble bygd med sprengkammer – i likhet med andre bruer. Den kalde krig var i 

gang – en ny fiende var definert. Okkupasjonsmaktens anlegg utgjorde lett tilgjengelige 

byggematerialer som ble brukt i gjenoppbyggingen av sivile anlegg. Særlig de tyske brakkene ble 

ettertraktet i perioden etter okkupasjonen for å avlaste boligmangelen. Dette førte til at det som var 

av nytte i etterkrigssamfunnet ble brukt videre, mens de anleggene som ikke kunne gjenbrukes ble 

fjernet eller overlatt til forfall. Det må ha vært svært viktig å få gjenoppbygd brua så snart som mulig. 

Brua har også gitt navn til tettstedet som etter hvert vokste frem her på 1960-tallet. Brua 

symboliserer optimisme, satsningen og vilje til å gjenoppbygge Norge og Finnmark etter krigen. 

Verdenshistorie: I 1944 kom vendepunktet for de allierte. Sovjet, England og USA bestemte seg for å 

knuse Hitler og nazismen. Det skulle gjøres ved bl.a. å presse tyskerne tilbake i nordvest 

(Finnmark/Finland). Sprengningen av gamle Tana bru og gjenoppbyggingen i 1948 symboliserer 

krigen - ikke bare for Norge, men også for andre nasjoner som tyskere, finner og russere.  

Oppsummering og konklusjon 

De siste årene er interessen for sporene etter okkupasjonen økt, både blant befolkningen og fagfolk 

innen forvaltning og forskning. Denne tendensen ser man også i andre europeiske land. 

Okkupasjonen og motstanden mot denne har etterlatt spor i det norske landskapet som utgjør de 

siste fysiske levningene etter 2. verdenskrig i Norge. Etter hvert som generasjonene som deltok og 

husker okkupasjonen forsvinner, blir disse sporene de eneste gjenværende vitnesbyrdene fra denne 

perioden i norsk historie. Denne overgangen, der krigsminnenes tilknytning til det levende minnet 

forsvinner, har ført til en økt oppmerksomhet rundt deres rolle som historiebærere. Den økte 

oppmerksomheten for krigsminner kommer til uttrykk i Riksantikvarens erklæring fra 2015 hvor 

krigens kulturminner defineres som satsningsområde. Klima- og miljødepartementet og 

Riksantikvaren startet opp et prosjekt hvor kommuner og fylkeskommuner ble oppfordret til å 

registrere og formidle kulturminner fra 2. verdenskrig. Det er per dags dato ikke gjennomført noen 

landsdekkende kartlegging av krigsminner i Norge. Disse krigsminnene er, i likhet med andre 

kulturminner fra etter 1537 og samiske kulturminner yngre enn 1917, per i dag ikke underlagt noen 

form for nasjonal bevaringsstrategi. Mangelen på vern har gjort at mange anlegg i årenes løp har blitt 

fjernet på grunn av utbygging eller gjenetablering av aktiviteter som ble fortrengt av okkupasjonen. 

Dette har ført til at det som eksisterer i dag for en stor del er fragmenter av de bygde materielle 

strukturene som muliggjorde okkupasjonen (Heimen 2020).  

Norsk vegmuseum mener dette er et så viktig kulturminne at det må bevares i sin fysiske form som 

del av den nasjonale kulturarven. Gamle Tana bru er ikke et kulturminne som kun handler om 

lokalhistorie. Vi mener brua har høy lokal, regional, nasjonal og internasjonal verdi knytte til både 

kunnskap, opplevelse og bruk.  
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Dette er et kulturminne som handler om norsk samferdselshistorie der denne brukryssingen ble 

vedtatt på slutten av 1930-tallet og påstartet i 1940/41 for å fullføre Norges lengste riksvei fra Oslo til 

Kirkenes (rv 50). Det handler om kjente bruingeniørers viktige innsats både under og etter 2. 

verdenskrig. Det handler om en brutype som etter hvert ble en norsk spesialitet, og det handler om 

vegvesenet innsats i Finnmark og etatens- og samferdselens rolle i krig så vel som i fred! 

Videre handler det om norsk krigshistorie da tyskerne gjennom Operation Nortlicht valgte å trekke 

seg tilbake fra Murmanskfronten, og da de 4.november 1944 sprengte gamle Tana bru for å stanse 

fremrykkingen av allierte styrker ledet av den Røde Armé. Sprengningen var starten på den brente 

jords taktikk som utslettet det meste av Finnmark, og sendte 60 000 mennesker på flukt. 

Dette er også et kulturminne som handler om norsk etterkrigshistorie hvor etaten og myndighetene 

ved hjelp av originaltegninger og materialer fra den sprengte brua fikk gjenoppbygd ei tilsvarende 

bru på samme sted og med de samme kabelforankringene, og som ble innviet i august 1948. 

Norsk vegmuseum mener gamle Tana bru må bevares for nåværende og fremtidige generasjoner 

ut fra sin høye verneverdi.  

Vedlegg:  

Godtfred Karlsens bildesamling – gjenoppbygging og bruåpning 1946-47-48.  

Notat til vegdirektøren av 27.08.20. Ønske om foreløpig stans i riving av brua.  

Notat til vegdirektøren av 13.09.20. Status 

Rapport vedkommende befaring på brustedet 20. september 1945 av Johannes Holt. 

Uttalelse fra forskningsleder Nina Planting Mølmann, Gjenreisningsmuseet 

Uttalelse fra tidligere fagleder ved Norsk vegmuseum Frode Børfjord 

Uttalelse fra Troms og Finnmark fylkeskommune v/Monica Dahl, assisterende 

seksjonsleder/spesialrådgiver Kulturarv 

Uttalelse fra Riksantikvaren v/Turid Kolstadløkken, avdelingsdirektør Kulturminneavdelingen 

Kilder: 

Bruarkivet i Vegdirektoratet 

Brutekniske data og brutegninger fra BRUTUS 

Det norske vegvesenets historie, div. litteratur 

Div. rapporter fra Nasjonale Turistveger vedr. besøkstall, trafikkdata, intervjuer m.m.  

Enkel inspeksjon foretatt med drone (film) 25.09.2020 

Godtfred Karlsens bildesamling 

Heimen 2-2020 

Inspeksjonsrapport fra BRUTUS – 25.09.2020 

Materialebetegnelse og vektberegning. Gjenoppbygging etter sprengning 1944. 23/1-1947. Johs. Holt 

og Arne Selberg 
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Meddelelser fra Vegdirektøren 1948 og 1949 

Norsk vegmuseums arkiv 

Nøkkeltall om norsk turisme 2019, Innovasjon Norge 

Vegvalg. Nasjonal verneplan 2002 

Vegvesenets minnesamling 

Årbok for Norsk vegmuseum 

https://no.qwe.wiki/wiki/Johannes_Holt 

https://nbl.snl.no/Arne_Selberg 

https://snl.no/XU 

https://www.norgeshistorie.no/andre-verdenskrig/1737-gjenreisningen-av-finnmark-og-nord-troms-

etter-1945 

https://www.riksantikvaren.no/arbeidsomrader/krigens-kulturminner/ 

https://no.wikipedia.org/wiki/Organisasjon_Todts_virksomhet_i_Norge 

www.idunn.no/heimen 
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