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Hvilken kategori tilhører dette kulturminnet? Kystkultur 

Er dette et enkeltminne eller et større kulturmiljø? Sålnesbrygga er et enkeltminne - en brygge med 

nothjell og bryggehus. 

Hvorfor bør dette kulturminnet være med i Harstad kommunes kulturminneplan? Sålnesbrygga er 

unik i sitt slag, en brygge med nothjell og bryggehus. Nylig fikk venneforeningen 3,5 mill kr fra 

fylkeskommunen for å bevare og restaurere brygga og nothjellen, som har stor antikvarisk verdi. Når 

brygga er ferdig restaurert vil dette bli et unikt bidrag til kystkulturen i regionen. 

Befinner kulturminnet seg i tilknytning til tursti eller på annen måte enkel tilgang for publikum? 

Kulturminnet ligger i nærhet til fylkesvei. Det er også kort vei til tursti, som bla går forbi lokomotivet 

og til gruvene, og videre til Øvergård ved bygdemuseet Ole Ottesastua. 

Datering: Bygd på slutten av 1940-tallet/starten av 1950-tallet. 

Dateringsmetode: Skriftlig kilde. 

Dateringskvalitet: Dokumentert. 

Bakgrunn: Hva vet vi om dette kulturminnet? Sålnesbrygga er godt synlig og under restaurering. 

Brygga er et symbol på hvor viktig fiskeriene var for Bjarkøy i etterkrigstiden. Brygga tilhørte lokale 

fiskebåtredere, som eide flere store fiskeskøyter, og ble brukt til lager for nøtene og annet utstyr til 

skøytene. Nothjellene ble brukt til å henge og tørke nøtene på. Dette er eneste brygge som er bygd 

med tre nothjeller.   

Opprinnelig bruk og nåværende bruk: Opprinnelig brukt til brygge, lager og nothjell. Etter at 

fiskeskøytene forsvant/ble solgt på 1970-tallet har det ikke vært aktivitet på brygga. Brygga har stått 

for forfall, inntil nylig da venneforeningen Venner av Sålneset har overtatt brygga for å restaurere og 

bevare denne kysthistoriske perlen. 

Tilstandsgrad: Betydelig tiltaksbehov. 

Tilstandsbeskrivelse: Selve kaia er under restaurering av Nordnorsk Fartøyvernsenter. Bryggehuset 

er godt bevart, men trenger isolering og en del mindre tiltak. 

Andre merknader: Styret for Venner av Sålneset, venneforeningen for brygga, ledes av Kjell Oddvar 

Bendiksen. 

Bilder av brygga kommer. 


