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Innspill til kulturminneplan 

Det foreliggende dokumentet er en oversikt over alle innspill om kulturminner i Alstahaug kommune 

som ble samlet inn i forbindelse med arbeidet med kommunedelplan om kulturminner i perioden 

januar – april 2017.  Oversikten er tenkt som vedlegg til kulturminneplanen. Oversikten foretar ingen 

prioritering, og den er på ingen måte en fullstendig oversikt over alle kulturminner i kommunen. 

Særlig må en ta forbehold om at det i liten grad er tatt hensyn til eldre tids kulturminner. 

Kulturminnene er sortert etter kategorier og etter geografisk beliggenhet. 

Ved den årlige rulleringen av handlingsdelen av kulturminneplanene, er det mulighet for å tilføye 

flere kulturminner i oversikten.  

Det finnes andre registre som kan være viktig for å få en helhetlig oversikt: 

- Askeladden er Riksantikvarens database for automatisk fredete og vedtaksfredete 

kulturminner. 

- Kulturminnesøk er en offentlig database som inneholder alle kulturminner som er lagt inn i 

Askeladden, i tillegg til en rekke andre kulturminner som er lagt inn av privatpersoner. Det er 

et mål for Alstahaug kommune å få alle kulturminner i oversikten lagt inn i Kulturminnesøk. 

- Sefrak-registeret inneholder registreringer av stående bygninger fra før 1920, men kan være 

utdatert i noen tilfeller. 

- Samiske myndigheter jobber med en liknende oversikt over samiske kulturminner på 

nasjonalt nivå.  

 

 
Innspill til kulturminneplan i perioden januar – april 2017 

(sortert etter kategoriene fra planprogrammet) 
 

  

Bergkunst (se også Askeladden/ kulturminnesøk) 

Tjøtta Navneberget på Offersøy 

 Helleristninger på Tro 

Alstahaug  

  

Sandnessjøen  

  

Austbø  

  

  

Steinalderboplasser (se også Askeladden/ kulturminnesøk) 

Tjøtta  

  

Alstahaug  

  

Sandnessjøen Steinalderboplass i bybebyggelsen i Sandnessjøen 

 Steinalderboplass på Lavollen 
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Austbø  

  

  

Kulturminner knyttet til vikingehistorien (for eksempel Torolv Kveldulvsson, Sigrid på Sandnes, 
Hårek på Tjøtta, mm) 

Tjøtta Fotefar mot nord-stien 

  

Alstahaug Kongshaugen på Alstahaug 

  

Sandnessjøen Kulturmiljø Sandnesgården: 
 Høvdingsetet på Sandnes inkl. vernet gårdshaug, Langhuset, Torolvstein, 
Horvnesgrava 

 Meisfjordgården på Sandnes 

 Gamle Sandnes (Vågenområde, funn fra vikingtid og sagalitteratur) 

Austbø Boplassen Toften på Blomsøya, nærmere beskrevet i boka Tjøtta-riket av Birgitta 
Berglund 

 Gravfunn fra vikingtiden i Blomsøy  

  

Fangstinnretninger (se også Askeladden/ kulturminnesøk) 

Tjøtta Fiskemed  

  

Alstahaug  

  

Sandnessjøen  

  

Austbø  

  

  

Samiske kulturminner 

Tjøtta  

  

Alstahaug  

  

Sandnessjøen  

  

Austbø  

  

  

Gravminner (se også Askeladden/ kulturminnesøk) 

Tjøtta «Bakstehella» og «Kjevla», to bautasteiner på hver side av alléen som går fra SØ og 
opp mot tunet på Tjøtta-gården 

 «Emne», «Spøa», bautasteiner 

  «Riarsteinen» på Offersøy  

  «Kjerkstein»  

Alstahaug  

  

Sandnessjøen  

  

Austbø  

  



Side 3 av 6 
 

  

Kulturminner knyttet til skogbruk, jordbruk og øvrig utmarksutnyttelse 

Tjøtta Bilder fra jordbruk fra 50-tallet 

 Marmorbrudd på Offersøy 

 Torvmyrer, Søvikskaret 

 Alma Ata (lokalt navn for Kråkvikvatnet), ble brukt til skøyterenn, som måtte flyttes 
fra Storvatnet da det ble drikkevatn 

 Skålvær: Grop etter malmskjerping; spor etter leting etter malmforekomster på 
1800-tallet 

Alstahaug  

  

Sandnessjøen Furuskog i Dalen, eksempel på gammelt kulturlandskap og bruk av gammelskog. 

 Kull- og tjæremiler på Milanplatået på østsiden av Sandnesåsen 

  

Austbø Gamle jordkjellere – noen i bra stand, noen i ruiner 

 Rydningsrøyser 

 Steingjerder 

 E-hus 

 Gruvedrift på Buøya, nordvest for Blomsøya, ca 1862-1870 

 Torvuttak og torvsjåer, alle gårder i Blomsøy hadde teiger på Hamran 

 Vindmølle antagelig på ei tomt som tilhører Per Broch Blomsøy (eksisterer ikke 
lenger) 

  

Kulturminner knyttet til bosetting generelt (gårdsmiljø, etc.) 

Kulturmiljø Tjøtta gård: Bioforsk nord, intakt kulturmiljø med gamle bygninger fra 
embetsmannstid og nyere tids bygninger, intakt gårdsmiljø, tidligere en av de 
største gårdene på Helgeland, med hagen, kirkegård og uteområde 

 Skålvær: Intakt kulturmiljø som viser livet på øyan. Består bl.a. av Skålvær 
handelssted, kirken, kirkegården, hagen, kjellerbua, hustufter etter 
hovedbygningen, fjøset og noen uthus og uteområder 

 Alstahaug: Alstahaug prestegård og kirke, større kulturmiljø med flere fredete 
bygninger, bl.a. middelalderkirke, prestegården med uthus, museum, gravhaug, 
kirkegård, bygninger tilknyttet museum og uteområder 

 Kystmiljø i Sandnesvågen: Bl.a. inngår Langø-brygga 

 Blomsøy gaard som helhetlig kulturmiljø, med stabbur på Blomsøy gård (se 
«Statens utvalgte kulturlandskap i landbruk»), steinmurt jordkjeller på Blomsøy, 
ande bygninger og uteområder 

 Byutvikling Sandnessjøen, fra tingsted til kulturbad, kulturminner som synliggjør 
utvikling av Sandnessjøen som by, de lange linjene som knytter sammen flere 
enkeltstående kulturminner 

  

Kirkegårder Brodtkorb kirkegård på Tjøtta, familiekirkegård, gammel handelsmenn og 
godseierslekt 

 Skålvær – kirkegård; i bruk fra 1889-1940. (Skålvær velforening, Nils Falch og Arnt 
Johansen) 

 Kirkegården ved Søvik, tidligere sykehuskirkegård, artikkel om den i Årbok for 
Helgeland 1987, av Asle Brovoll 

 Alstahaug kirkegård 

 Tjøtta internasjonale krigskirkegård og Tjøtta sovjetiske krigskirkegård 
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Skoler og  
Utdannings-
institusjoner 

Austbø gamle skole og bygdesamling 

Tjøtta gamle skole 

Grønnbygget, typisk skolebygg fra 1950-tallet  

 Den første skolestua i Blomsøy  

 Skolesystemet og dens utvikling, utdanningshistorie 

 Alstahaug folkebibliotek, bibliotekene i kommunen 

 Yrkesutdanninger (for eksempel sykepleierutdanningen, husmorskole) 

  

Tjøtta Gamle dam og vannforsyning  

 Gamle poststeder  

 Steinmurer, Jürgensen, Statsgården og Ludvigsens på Tjøtta, Hestsundet  

 Minnesmerke over de omkomne i Vikerosen, Røøyvågen, Thiøtta, 9. mars 1842 – 
175 år 

Alstahaug Husmannsplass på Einangen, bebodd sammenhengende fra 1700-tallet fram til 
2016. Plassen har aldri vært forsøkt frikjøpt. 

  

Sandnessjøen Sommerfjøs ved Sandneselva  

 Ny Jord – i tidligere Stamnes kommune  

 Vannforsyning (Fjellsåsdemning) 

Austbø Austbø i neset, i år 1521 bodde det folk der. Åkerøy kanskje bebodd enda tidligere. 

 Fraflyttete boplasser på øyer og holmer, for eksempel Kalvøya og spor som bilder 
eller kart som dokumenterer gammel bosetting 

 Brønnhus og tidligere brønner, Blomsøy gård 

 Kålvika (bnr 79), fra strandsitterfamilie til rorbu 

 Husmannsplassene i Blomsøyvalen  

  

Enkeltstående bygninger, installasjoner og objekter 

Tjøtta Tjøtta kirkested, eldste omtale fra 1589, nybygd etter brann i 1811 og 1843 

 Jürgensen handelssted 

 Skålvær – Dammen brukt til produksjon av is til kjøling av ferskfisk 

Alstahaug Helgeland ungdomssenter, fredet som et sektorhistorisk og arkitektonisk godt 
eksempel på et rusomsorgskollektiv for barn og unge, etablert i 1993 

 Scheigård 

 Søvikmoen 

 Belvåg gård 

Sandnessjøen Sandnessjøen patentslip (Slipen), senere mekanisk verksted i Sandnessjøen (det 
finnes et radiointervju fra NRK) 

 Helgelandssykehuset Sandnessjøen, besluttet bygd i 1916 

 Søsterhjemmet ved sykehuset 

 Sandnessjøen kirke, bygd i 1881. 

Austbø Telefonstasjon på Fagervollen i Blomsøy, ant. fra rundt 1910 

 Blomsøy handel, startet i 1912 som butikk   

 Et steingjerde som var bygd opp og brukt som en kommunegrense, denne er på 
begge sider av veien og godt synlig i dag 

 Steinkar til stolper i den gamle telefonlinja  

 Hestøy skole 

 Bautastein i Storskaret og på Sørgården i Blomsøy 

  

Krigsminner 

 Sandnessjøen Krigsminnesamling 
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Tjøtta Rigel, spor og dokumentasjon etter «Rigel»-katastrofen i 1944 (Rosøya) 

 OPS-poster, Middagsfjellet, Tjøtta  

Alstahaug Festningsanlegg på Søvik, inneholder flere anlegg (bl.a. bunker på Gårdvik og 
Herten) 

  

Sandnessjøen Kanon og øvrige krigsminner langs turstien på Åsen 

 Bunker på Kariolhaugen, typisk tysk bunker 

Austbø Tysk krigsfly styrtet på Vollan, Austbø. Vrakdeler finnes i Sandnessjøen 
krigsminnesamling. 

  

  

Historiske samlinger og arkiver (løse kulturminner) 

Kommunen Lokalhistorisk litteratur for Alstahaug 

 Foreningsarkiver 

Tjøtta Tjøtta Historielagets samling og lokalmuseum  

 Arkiver etter privatpersoner 

Alstahaug  

  

Sandnessjøen Telemuseets lokalsamling  

 Gjenstandssamling og arkiv etter Det Helgelandske dampskipsselskap  

 Sandnessjøen Krigsminnesamling, gjenstander og arkiv  

 Samlingen til Helgeland Kraft, inkl. arkivmateriale  

 Samlingen til sykehuset, inkl. arkivmateriale  

 Samlingen til Tine, inkl. arkivmateriale  

Austbø  

  

  

Kulturminner under vann 

Tjøtta  

  

Alstahaug  

  

Sandnessjøen  

  

Austbø  

  

  

Kulturminner knyttet til kystkultur 

Tjøtta Sjarker og andre gamle båter  

 Gamle sjøkart, losebøker, varder og fyr 

 Gongstø (-myran), båtoppsett  

 Skålvær: Fortøyningspåler, ant. 1850-1880 

 Skålvær: Varder/ sjømerker, ant. rundt 1800, 7 varder, kystverket har 
vedlikeholdsansvar og myndighet 

 Gammel sjønaust, Nordsjøveien 1 

Alstahaug Gamle sjøkart, losebøker, varder og fyr 

 Skjærbrygga 

Sandnessjøen Merking av farleder 

 Gammel sjøbunn på Breimo 
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 Kaianlegg i sentrum 

Austbø Skip og større båter  

 Gamle brygger og naust ved Austbøsjøen og Yttersjøen, i Blomsøy og på Hestøy 

 Film om klippfiskbergene på Austbø av Per Lillegård 

 Skjellgraving (skjelltaking) for eks. på Hestøy, og gamle redskaper brukt til 
skjellgraving 

 Gamle fiskeredskaper 

  

Andre innspill 

 Hus som er borte (flyttet, brann, revet, e.l.), før og nå bilder 

 Gamle kart og gamle stedsnavn (inkl. feil i nyere kart) 

 Gamle ferdselsveier (for eksempel Riksvegen over Nordøya på Tjøtta, Botn – 
Sandnes, opprinnelig klauv- og vognvei mellom Sandnes og Alstahaug, Sørra-Botn, 
Langbergene som ble brukt som vei før veien ble bygd mellom Langåsen og 
Sveåsen, nedlagt jordveg i Blomsøy mm) 

Tjøtta Stein av marmor i fjæra ved Kvernholmen, med mange initialer 

 «Hjulsteinvika» 

 Gullhaugan 

 Skyteskiver i stein; jfr. «villmarksveien» 

 Piggtråd, telefonstolpfeste i stein 

Alstahaug Stokka flyplass 

 Kulturminnestafetten fra 1997 – Bonholmen ble valgt i Alstahaug kommune 

 Søvikskaret 

 Ungdomshus på Søvik og Hamnes 

 Kårholmen, gammel rettersted 

 Intervjuer med lokale ildsjeler om medlemskap i Helgeland Museum, Helgelands 
blad 2003? 

 Haugsnesprosjektet med Kongshaugen 

 Sandnesåsen, Kvalhausen. Gammel vete 

 Grindfattjota-slette og bergvegg med innrissede navn fra 1920-åra (sørenden av 
Høgåsen). Hule. Sausankingsplass. Stedsnavn som peker på aktivitet.  Brøgger. 
Funn. 4000 år gammel bosetting 

 Skjeggesnes 

Sandnessjøen Amfi (mot Sandneselva og scene for Sandnesspillene) 

 Åsen – område med mange kulturminner 

Austbø Tursti/kultursti som går forbi bl.a gammelt torvuttak, grensesteinene og mye mer 

 Det gamle kirketårnet på Alstahaug ble revet plank for plank og brukt på ny i 
Austbø 

 

 

 

 Spor etter tidligere bebyggelse på øyan 

 Nedlagt jordveg i Blomsøy  

 


