
Kunnskapssenter for 
kulturmiljø og bygningsvern
i Sjøgata- området



Det er den første bebyggelsen 
langs elven Vefsna og er betegnet 
for å være Nord-Norges lengste 
sammenhengende trehusrekke 
fra 1800-tallet.

Kulturmiljøet i Sjøgata inneholder 
særegne brygger, naust, gatehus og 
handelsbygninger. Bygningene i Sjøgata 
forteller oss om utviklingen av 

kulturhistorien, handelshistorien, 
kystkulturhistorien på 
Helgelandsregionen og historien om 
etableringen av Mosjøen, som byen vi 
kjenner i dag. 

Ikke minst forteller den om utviklingen 
av frivillig aktivisme og om kampen for 
bevaringsarbeidet av sjøbydelsområder 
i kulturminnevernet, som også preget 
storbyene Bergen og Trondheim mot 
slutten av 1970-tallet. 

Sjøgata-området ble regulert til bevaring 
av Vefsn kommune i 1985.

«Mosjøen uten Sjøgata, 
et smil uten tenner» 
– Jan Andersen fra Riksantikvaren 
på Sjøgataseminaret i Gymnasets Aula. 
5. mars 1975

Sjøgata-området



I GAMLE DAGER:

•  Folks møteplass, 
 en plass for mat, drikke og fest. 
•  Kaffegate.
•  Handelsted.
•  Mellomplass for bønder fra 
 innland som skulle på Lofotfiske. 
•  Festivalgate.
•  Tiendebytte.
•  Fiskeplass for laks.
•  Båtbygging og bruk av elvbåten 
 til transport.
•  Tømmerflytting langs elven Vefsna 
 til Engelskbruket, et tidligere sagbruk 
 på Halsøya i Vefsn.
•  Møteplass for flere kulturer, 
 både innenlands og utlands.
•  Plass for tradisjonshåndverk og tidlig 
 industri, før Alcoa ble til i Mosjøen. 
 En plass som hadde bakere, snekkere, 
 håndverkere, urmakere, syersker, 
 emballasjeproduksjon, mineralfabrikk, 
 båtbyggeri på andre siden av elven, 
 sagbruk og trevarehandel.
•  Bebyggelse som ble bevart. 
•  Vefsn Museum og bygningsvern.

I DAG:

•  Folks møteplass, 
 en plass for mat, drikke og fest.
•  Arkitektur, bygningene, 
 kulturmiljøet og landskapet rundt.
•  Folks møteplass, arrangement, barer, 
 spisesteder og Kulturverkstedet.
•  Festivalgate.
•  Tiendebytte.
•  Festspillene Helgeland.
•  Kaffegate.
•  Frisørgate. 
•  Brukthandel.
•  Kunst og kunstnere. 
•  Plass med unike bedrifter.
•  Mosjøens eldste bydel.
•  Frivillig aktivisme og foreninger.
•  Hovedbase for Helgeland Museum 
 og Vefsn Museum.

Sjøgata-området er kjent 
for blant annet:

«Det kom som julaften 
på kjerringa!»  
– Kjell Jacobsen, formann/forkjemper 
for bevaring av Sjøgata. Uttalelse til 
Helgeland Arbeiderblad når opprinnelig 
plan for rivning av Sjøgata ble satt på 
vent av kommunen. 23. mai 1970.

I 1984 ble Sjøgataprosjektet hedret 
med den da nyinnstiftede Maihaugenprisen 
fra Stiftelsen Lillehammer Museum.

I 2003 ble Sjøgata kulturmiljø tildelt 
Olavsrosa fra Norsk Kulturarv.

«Her var det nydelig» 
– Kronprinsesse Sonja. 1. juli 1974

ANERKJENNELSER:



Vefsn kommune jobber med ny 
reguleringsplan for Sjøgata verneområde 
og venter på opplysninger fra NVE 
(Norges vassdrags- og energidirektorat) 
og NGI (Norges Geotekniske Institutt) 
for å kunne lage en ny veileder. NVE og 
NGI undersøker for tiden konsekvensene 
av klimaendringene i området. Høyden 
på vannstiging, størrelsen av trykket på 
forventet ras og tiltak for sikkerheten i 
området blir undersøkt. I mellomtiden 
har Vefsn kommune innført byggestopp 
i Sjøgata, der kun mindre tiltak, som 
vedlikehold av eksisterende bygninger og 
uteområder er tillat. Sjøgata preges i dag 
av manglende vedlikehold, fraflytting av 
næringsvirksomhet, manglende aktivitet 
og ledighet. Trafikk og støy, mest fra 
utelivet, har svekket bomiljøet i området. 
Manglende informasjon, uklart 
regelverk, uklare prosedyrer og 
manglende tilgang til fagpersonell i 
tradisjonshåndverk er noen av grunnene 
til forfallet i verneområde. 

Nordland fylkeskommune, Vefsn  
kommune og Helgeland Museum jobber 
sammen for å finne løsninger. En ny 
reguleringsplan for Sjøgata verneområde 
blir utarbeidet i felleskap. Veiledning og 
rådgiving om muligheter og vedlikehold 
i Sjøgata-området ligger hos Helgeland 
Museum. Kunnskapssenteret skal være 
lett tilgjengelig for alle som har interesse 
i Sjøgata og skal kunne svare på alle 
spørsmål ved å holde tett dialog med 
både Nordland fylkeskommune og  
Vefsn kommune.  

Helgeland Museum jobber med å  
etablere en læringsarena på Mjaavatn-
brygga (Skjervgata 1B, 8656 Mosjøen), 
hvor det kan tilbys kursing fra barnehage 
til videreutdanning av håndverkere 
i tradisjonelle metoder. Det er også 
planlagt et handelsmarked av tradisjonelt 
byggemateriale og gjenbruksmateriale 
som dører og vinduer, som skal gjøre det 
enkelt for beboere å kunne vedlikeholde 
byggene sine etter antikvariske prinsipper, 
for å holde kulturmiljøet verdifull for 
fremtidige generasjoner. 

Dagens status:
Dagens reguleringsplan for Sjøgata verneområde har blitt utdatert. 
Klimaendringer med forhøyet flom- og rasfare i omgivelser, ny bruk 
av kulturmiljøet, nye byggekrav, økt trafikk og ny aktivitet i byen 
krever et nytt regelverk. 



Den tilbyr en utstilling om historien til 
Sjøgata-området, et arkiv for bygnings-
massen i Sjøgata med faglitteratur og 
et stille antikvarisk verksted med en 
verktøyutstilling. Det er en del av 
Helgeland Museum Bygningsvernsenter 
i Vefsn kommune.

Kunnskapssenteret tilbyr også 
rådgivning, befaringer og veiledning 

i vern og bruk av eldre verneverdige 
bygninger for private eiere, kommunene 
og andre interesserte på hele Helgeland.

Spørsmål? 
Ta kontakt med kulturminnekonsulent, 
bygningsvern Arunas Palionis på 
e-post: arpa@helmus.no eller 
tlf: 469 24 619.

For å støtte opp bygningsvern og vedlikeholdsarbeidet 
i Sjøgata verneområde åpner vi en kunnskapssenter for 
kulturmiljø og bygningsvern i Mosjøen. 

Kunnskapssenter for 
kulturmiljø og bygningsvern 
i Sjøgata verneområdet



Vandringen begynner ved det historiske 
Fru Haugans Hotel, og gir et innblikk 
i områdets spennende historie, fra den 
gamle fiskebondekulturen – til da 
Mosjøen ble by i 1875. Vi går i trange 
smug mellom brygger og naust, 
og blir kjent med både kjøpmennene 
og kaffekjerringene. Vandringen 
avsluttes på Vefsn Museum, kjent 
som Jacobsenbrygga,  
 
 

en stor handelsbrygge fra 1880-årene. 
Inkludert i billetten er også museets 
utstillinger om byens historie, og om 
bevaringskampen om Sjøgata, som 
foregikk mot siste halvdel av 1900-tallet.

Ta kontakt med avdelingsleder ved 
Vefsn museum, Katrine Remmen Wiken 
for å booke en Sjøgatavandring 
(kare@helmus.no).

Bli med på vandring med guide gjennom Sjøgata, 
et bevaringsområde bestående av Nord-Norges lengste
trehusrekke fra 1800-tallet. 

Sjøgata-vandring
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HVA ER ET KULTURMINNE OG KULTURMILJØ?

Kulturminner er alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø. 
Dette inkluderer lokaliteter som f.eks. bygninger, som knytter seg til historiske 
hendelser, tro eller tradisjon.  
Med kulturmiljøer menes områder hvor kulturminner som f.eks. bygninger inngår som 
del av en større helhet eller sammenheng, ofte med uteplasser og grønne områder. 

NÅR ER EN BYGNING VERNEVERDIG?

En verneverdig eller bevaringsverdig bygning har gjennomgått en 
kulturhistorisk vurdering og er identifisert som verneverdig. En vernet 
bygning kan være vernet med hjemmel i lov eller på andre måter. 
De mest verneverdige bygningene er av nasjonal verdi. Disse fredes eller vernes etter 
kulturminneloven. Bygningene kan også ha regional eller lokal verdi. Normalt vil det 
være kommunene som sikrer vern av slike kulturminner og kulturmiljøer ved hjelp av 
plan- og bygningsloven. Verneverdige bygninger kan også være listeført i regionale 
samt nasjonale databaser som SEFRAK-registeret og NB!-registeret.

HVA ER ROLLEN HELGELAND MUSEUM TAR OG HVORFOR?
Helgeland Museum, som andre regionale museer i Norge, formidler, forvalter, 
fornyer og forsker på vår kulturarv. Avdelingen for bygningsvern i Helgeland 
Museum har ansvar for anlegg i 18 kommuner. 
Det er en sentral oppgave å pleie og utvikle anleggene slik at de tilfredsstiller faglige 
krav til museumsdrift. Bygningsvernavdelingen tilbyr tjenester og rådgiving innenfor 
bygningsvern for kommuner og private eiere og er en faginstitusjon for tradisjons-
håndverk når det gjelder utdanning og kunnskapsutvikling. Vi jobber med overføring 
av kunnskap til neste generasjon ved tilsetting av lærlinger fra videregående skoler, 
ved å kurse unge håndverkere til profesjonelle håndverkere. Museet utvikler 
bygningsvernsentere i Mosjøen og Vega, som skal være møteplass, læringsarena, 
materialbank og informasjons- og dokumentasjonssenter for byggetradisjon i Nordland.

Helgeland Museum kunnskapssenter og Vefsn kommune sin  
innsats i rådgivning til Sjøgata verneområdet er følgende:

• Rådgivning i skriving av søknader som gjelder finansiell støtte til  
 verneverdige bygninger. Vi hjelper med å få finansiell støtte til prosjekter 
 som gjelder eldre, verneverdige bygninger.

• Rådgivning og veiledning i vedlikehold av eldre,  
 verneverdige bygninger og kulturmiljø.

• Befaringer og befaringsrapporter.

• Utarbeidelse av uttalelser, tilstandsvurderinger,  
 befaringsrapporter og sluttrapporter.

• Dokumentasjon av verneverdige bygninger og kulturmiljø.  

MER SPESIFIKT GJELDER 
RÅDGIVNING I SJØGATA:

Maling og annen overflatebehandling
Kunnskapssenteret inneholder fargekodene på nesten alle bygningene 
i Sjøgata. Vi tilbyr hjelp med å finne rett fargekode på huset ditt!

Utskifting av bygningsdeler 
Fagfolk fra Helgeland Museum, bygningsvern vurderer og veileder arbeid med 
utskifting av dårlige bygningsdeler på bygningene i Sjøgata verneområde.

Arbeid med utearealer 
Fagfolk fra Helgeland Museum, bygningsvern hjelper med å utarbeide 
ting som gjerder, belysning, m.m. slik at de er i samme stil som resten av 
Sjøgata verneområde.



«Positivt at folk 
tar vare på fortida»  
– Jan Erik Vold om Sjøgata. 21. juli 1982

Skilting
Fagfolk fra Helgeland Museum, bygningsvern 
hjelper med å utarbeide skilter som er i 
tradisjon med arkitekturen og estetikken 
i Sjøgata verneområde.

Arbeidshjelp
Helgeland Museum, bygningsvern og 
kunnskapssenter kan henvise til håndverkere, 
arkitekter og andre fagfolk som er kompetent 
til å bistå huseierne med realisering av arbeid 
i Sjøgata-området. På samme måte kan 
medarbeiderne orientere huseierne om hvor 
de kan kjøpe aktuelt materiell og utstyr til 
ulike tiltak i verneområdet.

Last ned appen!

En app for 
barn og barns-
lige!
Bædi er ei geit som er svært glad i 
fi skeboller. Spiser han mange nok får 
han så mye luft i magen at han blir en 
ballong som kan fl y. Fuglen Børdi kan 
imidlertid ikke fl y. De passer derfor 
ikke inn med sine egne, men sammen 
passer de utmerket! Bædi og Børdi 
er to eventyrlystne reiseledere som 
stadig er på reise rundt om i Norge. 
Med Bædi og Børdi vil en ferie i Norge 
bli mye mer spennende, lærerik og 
morsom for barna. Her kan de få lære 
om norsk kulturarv, historie, natur og 
bærekraft på et språk som de forstår, 
og ved hjelp av appen kan de være 
med å planlegge ferien på forhånd.

Ta en tur med Bædi og Børdi 
gjennom Sjøgata!

Appen lastes ned gratis i 
AppStore eller Google Play.
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