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Pressemelding 
 

En og en halv million til restaurering av kirkekunst i 

Ishavskatedralen. 
 

SpareBank 1 Nord-Norges gavefond gir en og en halv millioner kroner til Tromsøysund 

Menighet og til restaurering av glassmosaikk laget av kunstneren Victor Sparre. 

 
_
Ishavskatedralen er nå under restaurering utvendig, og i forbindelse med dette arbeidet er det 

avdekket skader på glassmosaikken som dekker østre vegg bak alteret, sier sokneprest Kjell 

Skog.  

 

Victor Sparre skapte med sin glasskunst et av sine viktigste verk. Det framstiller Guds hånd 

hvorfra det utgår tre lysende stråler; en gjennom Jesus, en gjennom kvinne og en gjennom 

mann.
 _
Glassmaleriet er rikt på symboler og vekker stor oppmerksomhet hos de besøkende i 

kirka, fortsetter Skog. 

 
_
SpareBank 1 Nord-Norge støtter dette prosjektet fordi at glasmosaikken i Ishavskatedralen 

er et viktig og bevaringsverdi kunstverk for fremtiden. Det er en del av kirkens identitet som 

også fremstår som et landemerke nasjonalt og internasjonalt, sier konstituert banksjef Hege 

Severinsen ved SpareBank 1 Nord-Norges avdeling i Tromsdalen. 

 

 
Dette er SpareBank 1 Nord-Norges gavefond 

SpareBank 1 Nord-Norge skaper gjennom sin virksomhet store verdier som tilbakeføres tilbake til 

lokalsamfunnene hvor vi driver vår virksomhet. Fondet har i dag en kapitalbase på 106 millioner 

kroner. SpareBank 1 Nord-Norge støtter prosjekter som skaper verdier over tid, som engasjerer 

mange i lokalmiljøet, som skaper aktivitet, og bidrar til økt trivsel og bolyst i landsdelen. De 

samfunnsnyttige formål er definert til tiltak og prosjekter innenfor:  

 

• Kunnskap og forskning  

 

• Kultur (utvidet kulturbegrep, innbefatter idrett og lignende) og spesielt til tiltak innenfor disse 

områder som er rettet mot barn og ungdom 

 

 

Om SpareBank 1 Nord-Norge 
SpareBank 1 Nord-Norge er en ledende leverandør av finansielle tjenester og produkter til person- og 

bedriftsmarkedet og offentlig sektor i landsdelen. Banken har en samlet kundebase på ca. 245 000 

personkunder, ca. 40 500 bedriftskunder inklusiv offentlig sektor, lag og foreninger, og omlag 98 000 

forsikringskunder. Banken er representert gjennom 83 kontorer i Finnmark, Troms, Nordland og på 

Svalbard, samt et eget representasjonskontor i Murmansk, Russland. 

 

 

 

 



 2 

 

For ytterligere informasjon, kontakt informasjonsdirektør Kjell Kolbeinsen på mobil 90 85 26 

77, eller seniorrådgiver Reidun Lunndal på mobil 90 09 29 69. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

for SpareBank 1 Nord-Norge 

 

 

 

Kjell Kolbeinsen 

informasjonsdirektør 

 


