Sjøgata Vern og utvikling
Dokumentasjonsprosjektet
Dokumentasjonsmaterialet ordnes med referanse til eiendommene i
verneområdet.

Gatenummer

-

Gårdsnr.

2017

-

Sjøgata 37.

1865

-

Sjøgata 95

1920

-

Sjøgata 41A

103

Bruksnr. 549

Oppført når og av hvem
(Legg ved tegninger/foto og annet kildemateriale ev. i kopi)
1865 -

Tømmermann Johan Hansen Grevnes

Bygningsmessige endringer når og av hvem
(Legg ved tegninger/foto og andre kilder ev. i kopi)
1872 -

«Ombygget og forbedret i mange Retninger, og i betydelig grad»

1912 -

tilbygget vedskot

1919 -

Endret /ombygget med en korridor og heis, «skikket til fryseri»

1920 -

Tilbygget vaskeri

1930 -

1945 (mellomkrigstiden) ombygging av butikk til leilighet

1978 -1980 Istandsatt som det første rehabiliteringsprosjektet i Sjøgata i forbindelse med
bevaringsplanen for området. Utvendig tilbakeført til 1872.

Eiere

(angi periode og kilder ev. i kopi)

1865 -

Tømmermann Johan Hansen Grevnes ?

1874 -

Poståpner og redaktør Erik Bathen

Ca.1920-

Ole Olsen Lorentsen ( Ola Oktober)

1981 -

Vefsn kommune

2017 -

Sigurd W. Clausen

(døde 1910)

Beboere ( angi periode og kilder ev. i kopi)
1874 -

Postmester/redaktør/ ordfører m.m. Erik Bathen ( døde 1910) Enken, Ursella,
overtok hermetikkfabrikken og telefonanlegget, men da sønnen Peter overtok
gikk de konkurs. Fru Bathen emigrerte til California i 1923.

Bathen kom til Mosjøen 1874 – ansatt på kontoret til «North of Europe Land & Mining Co.
1880-1891 poståpner og redaktør av «Helgelands Tidende». 1891 postmester.
Satt i bystyret for Høyre fra 1890-1893, derav 8 ½ år som ordfører.

Ca. 1920-25 iflg. Gudlaug Utnes bodde det 2 familier der ( Kålvik og Rønning), da de
flyttet ut, kjøpte Ole Olsen Loretsen (Ola Oktober) huset.

Næringsvirksomhet
-

Typer virksomhet (angi periode) ? Tømmermann/handelsmann / post/telefon
redaktør. Hermetikkfabrikk i bakgården.

-

Sønnen ,Olai Bathen drev dampvaskeri i huset, og hermetisering av laks i 2.etg.

-

Når vikrsomhetene flyttet og hvor – og når de ev. ble avviklet

-

Tilsvarende virksomhet i Sjøgata og ellers i Mosjøen

-

Oppgi kilder og legg ved ev. kopi av kilder

Kilder:
Dag Nilsen: «Sjøgata-det gamle mosjøen»
Branntakst 1865/ 1874
Byggesaker Vefsn kommune 1919-21
Brannettersyn 1981/82.
Kjell Jacobsen:»Vefsn bygdebok bind II side 382
Opplysninger fra Kai Aaseboe (oldebarn til Bathen)
Muntlige opplysninger ,Gudlaug Utnes, Arthur Eriksen, Alf Sørensen

