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INNHALD

Foto framside: Leirkrukke med hank. Den vart funne på
Tonstad. Den sto i eit gravkammer og var fylt med bein.
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Pyntebord: Ei flintøks som vart funne i Haughom.
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1 DEI VERDIFULLE KULTURMINNA
Dei aller fyrste innbyggjarane i Sirdal, var jegerar og
sankarar som flytta frå stad til stad på jakt etter mat, i
mindre grupper eller familiar. Ein har funne spor etter
busetjing frå Steinalderen både på Suleskard og Fintland. I fleire av dei største hedlarane me har i Sirdal,
har det truleg òg budd menneske i kortare og lengre
periodar.

1.1 KULTURARV OG VERDI
Dei mange kulturminna er rundt oss og spelar ei viktig
rolle i dagens Sirdal. Dei er spor etter generasjonane
før oss, og dei er med på å skapa identitet og rotfeste.
Dei gir oss kjennskap til lokale tradisjonar og skikkar, og
hjelper oss til å forstå desse. Som lokalhistoriske kjelder
så er kulturminna svært verdifulle.
Dei er synlege spor som syner den utviklinga som dannar grunnlag for dagens samfunn.
Til dømes kan ein nemne Finsådammen. Dette er ikkje
berre ein gamal forlatt demning i fossen, men den
rommar historia om korleis Sirdal utvikla seg med å
satsa på vasskraft og dei tidlege bygdekraftverk. Den
gir òg informasjon om kraftproduksjon og kva byggeteknikk dei brukte på slike demningar kring århundreskiftet. Alle kulturminne kan på denne måten vera som
ei dør inn til fjern eller nær historie.
Foto førre side: Finsådammen. Foto: Kulturkontoret.

1.2 BAKGRUNN
I nasjonale forventningar kjem det fram at regjeringa
ventar at kommunane identifiserer viktige kulturminne,
tek omsyn til desse i planlegginga, og nyttar desse
som ressursar i samfunnsutviklinga. Nasjonalt er målet
å redusere tapet av verneverdige kulturminne, jf. Nasjonalt miljømål 2.1. For å nå dette målet har Riksantikvaren satsa på å styrke kompetansen om kulturminne i
kommunane og få betre oversikt over verneverdige
kulturminne gjennom lokale kulturminneplanar. VestAgder fylkeskommune har fylgt opp denne satsinga,
og oppmodar alle kommunane til å utarbeide plan for
kulturminne.
Sirdal kommune har frå tidlegare ei god oversikt over
kulturminne jf. sak 11/14 Utval for oppvekst og levekår.
Det er likevel viktig å forankra kulturarven og prioriteringar i eit planprogram, slik at ein har eit godt verktøy
for forvaltninga. Samstundes vil ein slik plan auke oppmerksomheten og kjennskapen til kulturarven, og sikre
at det vert teke omsyn til kulturminna på alle nivå.
Frå sak 16/22 Formannskapet, blei det vedtatt at Sirdal
kommune v/eining for kultur skulle utarbeide ein plan
for kulturminne.

Pyntebord: Øvste delen av ein bronsekjele som vart funne i
ein gravhaug søraust for kyrkja på Tonstad. Det låg never og
brende bein i denne, og den sto under ei hedla som var støtta opp av steinar.

Å VERA NYSGJERRIG PÅ KULTURMINNE
Kulturminne har evna til å vekka nysgjerrighet, gje eit
innblikk i historia eller skape ei stemningsfull ramme
rundt ei oppleving. Spørsmål ein kan stilla seg i møte
med kulturminne er: Kva var dette brukt til? Kvifor
valde dei denne løysninga? Korleis brukte dei dette?
Kvifor vart det brukt på denne måten? Kan dette
vera ein ressurs i dag?

DEFINISJON AV KULTURMINNE
Kulturminne er alle spor etter menneska sine liv og
virke i det fysiske miljøet. Omgrepet omfattar også
stader det knyter seg historiske hendingar, tru eller
tradisjon til. Naturelement som har kulturhistorisk verdi er òg kulturminne, eller kan inngå som del av eit
kulturminne.
Immaterielle kulturminne: Tradisjonar, sagn, myter,
historier, stadnamn, musikk og handverksteknikk mm.
Materielle kulturminne: Her er det vanleg å skilje
mellom lause (kan vera flyttbare gjenstandar)
og faste (som er jord– eller stadfast, t.d. bygningar,
gravhaugar, bruer, vegfar, buplassar)
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1.3 KULTURARVEN SOM RESSURS
Ein nøkkel til god forvaltning av kulturminne, er å sjå
dei som ein framtidig ressurs. Kulturminnevern handlar
om bevaring for ettertida, men òg om å ha eit bevisst
mål for bruk og forvaltning av denne kulturarven.
Ved ei god forvaltning kan ein få tydelegare fram det
lokale særpreget og dei kulturhistoriske kvalitetane
som Sirdal har, og slik kan ein markera seg som ein
interessant stad for opplevingar og rekreasjon.
Også i samfunnsutviklinga kan kulturarven vera ein stor
ressurs. Ulike aktørar kan nytte delar av kulturarven og
byggja opp stolthet og tilhøyrsle til Sirdal kring dette. Til
dømes innan næring kan ein utvikle produkt og opplevingar som er knytt til kulturminne.
Lag og foreiningar kan arrangere samlingar eller turar
til kulturminne, og det kan generelt leggjast til rette for
at innbyggjarar og tilreisande skal kunne få innblikk i
historie som ligg bak kulturminne.

1.4 VERN
Den aller største delen av kulturarven vår har ingen
form for vern, men ein har ulike lovar som gjev
grunnlag for vern. Dette er Kulturminnelova, Naturmangfaldslova og Plan– og bygningslova.
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Sirdal kommune har myndigheit til å vedta vern gjennom kommuneplanar og reguleringsplanar som er
juridisk bindande etter Plan– og bygningslova.
For Kulturminnelova eller Naturmangfaldlova er det
andre offentlege organ som har myndighet til å vedta
vern. Figuren til høgre syner kva vern som er gjeldande, eller kan gjerast gjeldande for kulturminne, kulturmiljø eller kulturlandskap.
Kommunen har altså eit ansvar for å verne viktige kulturminne som i dag står utan eit særskilt vern. Slikt vern
er ein viktig del av å forvalte verdiane i kulturarven slik
at vi kan vidareføre den til komande generasjonar.

Av kulturmiljø som er regulert til Hensynssone i Sirdal
kommune så finn ein m.a. eit stølsområde på Sinnes,
og gamlegata på Tonstad. Her er føringar om at områda skal bevarast slik dei er i dag, og at nye element
skal tilpassast eksisterande kulturmiljø.
Elles har kommunen eit større landskapsvernområde,
som er Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane og Frafjordheiane. I tillegg så er det registrert eit verdifullt kulturmiljø
på Øksendal og på Virak.

Eldre steinalder

9000 - 3200 f.Kr.

Yngre steinalder

3200 - 1800 f.Kr.

Bronsealder

1800 - 500 f.Kr.

Vikingtida

Kulturmiljø er definert som eit område der kulturminne inngår som ein del av ein større heilskap eller
samanheng, jf. Kulturminnelova § 2.

Kulturlandskap er definert som natur som er prega
av menneska sin bruk gjennom tidene,
jf. Naturmangfaldlova § 33.

Form for vern

Historisk tidsrekning

Jernalder

DEFINISJON KULTURMILJØ OG
KULTURLANDSKAP

500 f.Kr. - 1050

Automatisk freda
Kulturminne før 1537
Jf. Kulturminnelova §4

800 - 1050
800

Middelalder

1050 - 1537

Tidleg ny tid / Reformasjonen

1537 - 1814

1649
Norsk union med Sverige

1814 - 1905

Automatisk freda
Byggverk 1537 - 1649
Jf. Kulturminnelova §4

Freding ved enkeltvedtak

Kulturminne utan vern
Kan få særleg vern gjennom:

Unionsoppløysning

1905

Andre verdskrig

1939 - 1945

Bygningar og anlegg etter 1649, jf. kulturminnelova § 15
Kulturmiljø, jf. kulturminnelova § 20

Kulturlandskap
Kan vernast som landskapsvernområde,
jf. Naturmangfaldslova § 36

Bevaring etter plan og bygningslova

2019

Hensynssone for bevaring av kulturmiljø i plankartet, jf.
pbl §11-8 / Føresegner med hensyn som skal tas til
bevaring av eksisterande bygningar og anna kulturmiljø,
jf. pbl § 11-9 / Føresegner for å sikre verneverdiar i
bygningar, andre kulturminne, og kulturmiljø, jf. pbl 12-7

Over: Tabell som syner føringar for vern av kulturminne.

1.5 VIKTIGE AKTØRAR
Det er mange aktørar som spelar ei viktig rolle for å
utvikle kulturarven som ein ressurs, og i dei fleste tilfelle
så er det samarbeid som gjev best resultat.
SIRDAL KOMMUNE
Har eit ansvar for å ivareta kulturminnehensyn gjennom arbeidet med disponering av kommunens areal.
Eining for kultur har eit ansvar for oppfølging av dette,
og særleg ved museet og biblioteket har ein ansvar
for bevaring og formidling av lokalhistoria.
GRUNNEIGARAR/ EIGARAR
Eigarane er dei absolutt viktigaste aktørane når det
gjeld å ta vare på og vidareutvikle kulturminna.
For at potensialet skal kunne hentast ut, er det viktig at
eigarane ser verdien av kulturminna og har kjennskap
til korleis dei kan takast vare på og vidareutviklast
samstundes som kulturminneverdien vert bevart.
Også tilgang på økonomiske ressursar vil ha noko å
seie for i kva grad eigarane har moglegheit til å ta
vare på, og vidareutvikle kulturminna.
Ei føresetnad for gjennomføring av tiltaka i handlingsplanen er at det føreligg avtale/dialog med grunneigar om dette.

VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE
Fylkeskommunen har forvaltningsansvar for dei automatisk freda kulturminna og vedtaksfreda kulturminne.
For dei vedtaksfreda bygningane gjev fylkeskommunen tilskot og fagleg rettleiing i arbeidet med å vedlikehalde bygningane. Fylkeskommunen skal ha saker
som kan koma i konflikt med regionale og nasjonale
kulturminneinteresser til uttale.
RIKSANTIKVAREN
Offentleg organ som har forvaltningsansvar for vår
felles kulturarv. Riksantikvaren har myndigheit til å
avgjere om eit kulturminne er automatisk freda og til å
gjera fredingsvedtak. Dei har òg myndigheit til å leggja ned motsegn av omsyn til kulturminne ved kommunal arealplanlegging.

LOKALE LAG OG FOREININGAR
Lokale lag og foreiningar kan bidra til å utvikle kulturarven som fellesressurs for allmennheita eller som grunnlag for verdiskaping.
Sirdal kommune har eit godt samarbeid med ulike lag,
m.a. i samband med merking og skilting av turstiar,
temakveldar og aktivitetar knytt til kulturarven. Her kan
nemnast Sirdal Historie– og kulturvernlag, Sirdal Bondelag, Sirdal Bygdekvinnelag, Idrettslaga i Sirdal, ulike
velforeiningar m.m.
ILDSJELAR OG TRADISJONSBERARAR
Det er mange i Sirdal kommune som legg ned mange
dugnadstimar og engasjement kring tema som har
med kulturvern å gjera.
Desse er veldig viktige for å oppretthalde interesse for
ulike stadar og turstiar, og mange av dei gjer ein stor
innsats med vedlikehald.
LISTER FRILUFTSRÅD
Mange av dei prosjekta som Sirdal kommune samarbeider med Lister Friluftsråd om, er knytt til oppleving,
tilrettelegging og formidling av kulturarven.

KUNNSKAP SKAPER VERDIAR
Å bli kjend med historia bak eit kulturminne, skaper
ei haldning til verdien av det.
Difor er historie - kunnskap om kulturarven - så viktig.
Me skal ikkje pynte oss med kulturarven for å framheva oss sjølve, eller verna om monument som me
gjer til statussymbol for vårt eige levesett. Me skal
heller ikkje bruke historiske verdiar som eit velferdsgode til disposisjon for vår generasjon.

Historia om vår kultur og vår natur er viktig for oss alle
fordi den set oss inn i ein samanheng der me høyrer
heima og kjenner oss trygge, den gjer oss stolte av
staden me bur, ein stad me vil vise fram, ein stad
våre gjester kan oppleva.
- Thomsen 1998 Foto, øvst: Medlemmar av Sirdal Historie– og kulturvernlag
merker løypa opp til staden for flyulykka i Lundeheie.
Foto, nedst: Eining for kultur på synfaring med grunneigar, for
å planleggja ein eventuell tursti.
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1.6 MEDVERKNAD I
PLANPROSESSEN
I arbeidet med temaplan for kulturminne, vart det
nedsett ei prosjektgruppe som har bestått av:
Eining for kultur v/kulturkonsulent (prosjektleiar), representant frå utval for oppvekst/levekår (Stian Hiim),
lokal ressursperson frå nordre del av kommunen (Torjus
Kvæven, seinare erstatta av Per Magne Sinnes), lokal
ressursperson frå søre del av kommunen (Elfrid Ovedal), og ein representant frå Historielaget (Johannes
Hompland).
Prosjektgruppa har hatt 16 møte og 2 synfaringar.
Ein har gjennomgått registrerte fornminne og kulturminne frå nyare tid, og laga ei vurdering/prioritering ut
frå tidlegare føringar, og delar av lokalhistoria som ein
meiner er viktige å ta vare på og formidle.
Oppstarten av planarbeidet vart marknadsførd i bladet «Kyrkje og Kultur» som vert sendt ut til alle husstandar, der ein oppmoda til engasjement rundt om i
dei ulike grendene. Seinare vart det sendt ut brev til
alle grendekontaktane, med informasjon og oppmoding til å sende inn kva grenda tykkjer det er viktig å
ta vare på. Det var ikkje stor respons på dette, men
det kom inn 3 tilbakemeldingar. Elles har ein hatt omtale på heimesida til kommunen og i Avisen Agder.
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Hausten 2018 vart det sendt ut invitasjon om å vera
med på «Mitt kulturminne». Her vart det stor respons,
det var 53 bidrag som vart sendt inn og desse vart til ei
utstilling i Sigbjørn K. huset i desember. Det var stort
besøk og engasjement kring denne utstillinga, og ein
ønskjer å ha den tilgjengeleg for publikum ei stund til.

1.7 FORMÅL
Formålet med temaplan for kulturminne er å få eit
godt forankra styringsverktøy for satsing på kulturarv i
Sirdal kommune.
Slike planar gjev gode føringar for forvaltning av kulturminne, og vil samstundes auke merksemda og kunnskapen om kulturarven.

1.8 PLANDOKUMENT
I arbeidet er det lagd vekt på å syne det mangfaldet
av kulturminne ein har, og som er viktige for Sirdal.
Ein har diskutert tiltak som kan vera med å ta vare på
desse på best mogleg måte, og korleis ein kan leggja
til rette for formidling.

Plan for kulturminne gjeld for perioden 2020 til 2023.
Planen gjev eit oversyn over dei ulike kulturminna ein
har i Sirdal kommune, kva tidsepoke dei høyrer til og
kva verdi dei har i lokalhistorisk samanheng.
Dette er ikkje ei samla oversikt over alle kulturminna i
kommunen, men det er utvalde kulturminne og kulturmiljø som ein meiner at Sirdal kommune bør ta eit særskilt ansvar for å bevare og formidle kunnskap om.
Mange andre kulturminne er allereie sikra gjennom at
dei er automatisk freda, og vert slik bevart. Ein har òg
kulturminne som er vanskeleg tilgjengeleg for eventuell merking av tursti, og som ikkje kan få ei konkret rolle
knytt til formidling.
Som vedlegg til planen er ei breiare oversikt over kulturminne. For dei som ønskjer å lære meir, så er det ein
flott database med kart på: www.ra.no
(Riksantikvaren sine nettsider)
Planen gjev òg informasjon om aktuelle kunnskapsbasar som syner korleis ein kan ta vare på eit kulturminne,
korleis ein kan spreie kunnskapen om desse, og kva
ressursar som er tilgjengelege for dei som ønskjer å ta
vare på eit kulturminne.

Foto over: Frå utstillinga ”Mitt kulturminne”

Foto til høgre: Inngangsdøra til gamle ”Evertsens Hotel” på
Tonstad. Huset er godt vedlikehalde og er ein del av Hensynssona, gamlegata (gamle Tonstad sentrum).

1.9 MITT KULTURMINNE
Det var god respons og engasjement knytt til ”Mitt
kulturminne i Sirdal”. Det vart sendt inn 53 bidrag, og
under utstillinga kom det inn fleire bidrag og meir informasjon knytt til dette.
Blant dei bidraga som vart sendt inn, var det interessant å leggja merke til at ”dei gamle stølane” og
”heie” er ein viktig del av lokalhistoria for sirdølar. Det
er mange som har sendt inn minne frå stølen, skikkar
og tradisjonar knytt til støls- og heielivet. Heile 16 stk av
bidraga handlar om dette temaet.
Elles er det moro å leggja merke til at den tradisjonelle
”Sirdalsdialekta” er viktig for folk, og dette var òg noko
som engasjerte ekstra mykje under utstillingsperioden.
Fleire ønskjer at ein skal samle inn og ta vare på den.
Det er òg fleire ”bygdekunstnarar” eller ”originalar”
har satt store spor i lokalhistoria. Det er sendt inn både
sagn og historie som er knytt til ulike personar.
Her kan ein nemne Håvard Torjussen Valevatn (som
løfta steinen, Dorgefoss), Jøren Hompland (kunstnar
og «tjuv» / laga øl-løva), Gase frå Rosstøl (fleire historie
om han) og Trine Bjunes (plantefarging av garn).
Lokale skikkar og tradisjonar går òg igjen i bidraga, her
kan nemnast tradisjonell vev, plantefarging, å driva
med sau, rypefangst og å laga Sirdalsåsten (-osten).
I tillegg er det fleire bidrag som omhandlar ferdsel og
kommunikasjon gjennom tidene, kor ein har kulturminne i form av gamle ferdselsvegar, bruer, vardar, brudle
m.m. Det er eit tydeleg ønskje om å gjera meir ut av
dei gamle ferdselsvegane, til dømes å gjera ei digital
registrering, og kanskje reinsking og gjera tilgjengeleg.
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Det var òg forslag om bevaring av det gamle arkivet
til Sirdølen avis. Her er det mykje lokalhistorisk tekst og
bilete gjennom mange år. Slik det er pr. i dag så er
dette ikkje digitalisert og ikkje tilgjengeleg for publikum
anna enn i papirutgåver.

Foto øvst: Gamle inskripsjonar på ein stølsvegg.
Foto nedst: Den tradisjonelle ”steikeosten” frå Sirdal.
Foto til høgre: Grunneigar peiker i retning kor sagnet fortel at
huldrejenta ”Bårne” heldt til på stølen.
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2 FORNMINNE
Fornminne er kulturminne frå før reformasjonen (1537).
Desse er automatisk freda gjennom Kulturminnelova.
Fornminne er spor etter dei som har levd før oss, og
kan vera med på å gje oss kjennskap til tradisjonar og
skikkar, og dei skaper identitet og rotfeste. Det er viktig
å leggja til rette for historieforteljing kring desse fornminna. Mange av dei ligg skjult i terrenget og det er
avgjerande å ha ei god formidling for å skapa forståing av desse, og auke opplevinga av dei.

2.1 KULTURARV FRÅ ELDRE TID
I Sirdal kommune er det registrert mange fornminne.
Mange av desse er gravminne (gravhaugar, gravrøyser, større gravfelt m.m.). Det er òg mange lokalitetar
som har spor etter fangst, jernutvinning, busetjing og
annan aktivitet, eller er knytt mot segn og historie.
I tillegg er det registrert mange funnstadar, der lause
kulturminne er funne. Desse gjenstandane er bevart
ulike stadar, t.d. på Arkeologisk museum i Stavanger
og Oldsaksamlinga i Oslo.
Funn av gjenstandar og arkeologiske registreringar
dannar bakgrunn for kunnskapen ein har frå området
Sirdal i denne perioden.
Foto førre side: Kjempehaugen på Virak.
Foto: Erle Robstad Kaland

2.2 PRIORITERTE FORNMINNE

OVERSIKT TIDSPERIODE

Det er gjort eit omfattande arbeid hjå Riksantikvaren
og Vest-Agder fylkeskommune gjennom mange år,
som gjeld registrering av fornminne i Sirdal. Sirdal kommune har òg utført eller lagt til rette for dette arbeidet.
Ein har dermed ei oversikt over dette, og den er vedlagd planen. Den er òg digitalt tilgjengeleg på Riksantikvaren si nettside.

Eldre Steinalder

:

9000 f.Kr. -

3200 f.Kr.

Yngre Steinalder

:

3200 f.Kr. -

1800 f.Kr.

Bronsealder

:

1800 f.Kr. -

500 f.Kr.

Eldre Jernalder

:

500 f.Kr. -

550

:

400

-

570

Ut over dei konkrete registreringane, har Sirdal kommune fått ei svært god nedskriving og dokumentasjon
av lokalhistoria frå denne perioden. Forfattar av bygdebok, Elisabeth Seland, har skildra dette i Kultursoga,
bind nr. 6, som omhandlar Sirdal frå istida og fram til
om lag år 1800.

Yngre Jernalder

:

550

-

1050

:

800

-

1050

:

1050

-

1537

I arbeidet med Kulturminneplanen, har ein teke utgangspunkt i det som er registrert av fornminne, med
hovudvekt område som tidlegare har blitt prioritert.
I tillegg har ein lagt vekt på tilgjengelegheit for besøkjande (m.a. skular og barnehagar), korleis ein kan
leggja til rette for formidling, kva tilstand område/
kulturminne er i, og kva rolle det har i lokalhistorisk samanheng.

Pyntebord: Eit køllehode av kvartsitt frå yngre steinaldar,
funnstad er på Kvinen. Oldsakssamlinga.

Folkevandringstid
Vikingtid
Middelalder

AUTOMATISK FREDA KULTURMINNE
Eit kulturminne som er freda direkte etter lov, utan
særskilt vedtak. Dette gjeld:
Faste
kulturminne
frå før 1537

Samiske
faste
kulturminne
frå år 1917 eller
eldre

Ståande byggverk med
opphav frå
perioden 15371649

Faste og lause
kulturminne
på Svalbard
frå før 1946.
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2.3 GRAVMINNE
Gravminne kan vera enkeltvis eller fleire i eit samla felt.
Det kan vera gravhaugar, gravrøyser m.m. Dei fortel
om skikkar og tradisjonar med gravlegging av døde,
men òg om liv og levemåte i førkristen tid.
2.3.1 GRAVMINNEFELTET PÅ SKEIE
Dette er det største gravfeltet frå førkristen tid i Sirdal.
Opphavleg har feltet bestått av meir enn 20 gravrøyser, og funn frå gravene syner at det har vore i bruk frå
folkevandringstida (om lag 400-600 e. Kr) og framover
til yngre jernalder (om lag 600-1000 e. Kr). Det er tilrettelagt for besøkjande med informasjonsskilt og det er
laga ein sti gjennom feltet.
Feltet er prega av gjengroing, så det bør gjerast eit
større skjøtselsarbeid her. I tillegg bør det lagast nye
skilt. (Fylkeskonservatoren har tatt initiativ til dette, då
det er inne prosjektmildlar. Eining for kultur ser for seg
at arbeidet kan gjennomførast sommaren 2019).

2.3.2 STORHAUGANE PÅ TONSTAD

DEI GAMLE GRAVSKIKKANE

Ein har i dag to gravhaugar att som vitnar om at Tonstad var eit viktig sentrum i jernalderen. Desse haugane ligg rett sør for Sirdalsheimen. Den eine haugen ligg
delvis under riksvegen. Den andre, som er 35 meter i
diameter og nesten 2 meter høg, er ein av dei aller
største haugane som i dag fins i Vest-Agder.

Ein har funne spor etter gravminne på dei fleste
gardar i Noreg. Desse har gjeve oss mykje forståing
av gamle skikkar og levemåte. Dei gamle gravskikkane forsvann då kristendomen kom. Då vart det
forbode med hauglegging. I tillegg vart det forbode
å leggja gjenstandar saman med den døde i grava.
Dermed forsvann nokre av dei viktigaste kjeldene
som vår tids arkeologar har hatt.

Gravhaugen er tilrettelagd med eit informasjonsskilt
og det vert arrangert skulebesøk her. Området er i
dyrka mark, og det er beitedyr her som held vegetasjonen nede.

- Thomsen 1998 -

2.3.3 GRAVHAUGANE PÅ VIRAK

2.4 JAKT OG FANGST

Dette er eit felt på Virak med 3 gravhaugar. Det er
berre den midtarste gravhaugen som er urørt, dei
andre er det gjort ulike funn i, m.a. kol og brende bein,
ein koparkjele og eit einegga sverd.

Menneska har alltid livnært seg ved jakt, fangst og
sanking. Gjennom tusenvis av år har det blitt utvikla
mange ulike teknikkar for jakt og fangst. I Sirdal har ein
spor etter ulike og avanserte teknikkar.

Det har blitt arrangert guida turar, kulturvandringar og
skulebesøk her. For endå betre tilrettelegging så kan
det setjast opp eit informasjonsskilt her.

2.4.1 FANGSTGRAVER OG FANGSTGROPER
Det er funne 5 sikre dyregraver i heieområde til Sirdal, i
tillegg er det registrert fleire som kan vera dyregraver.
Truleg fins det meir, men det er ikkje alle område som
er undersøkte av arkeologar.
Dei kulturminna ein kjenner til har i hovudsak blitt avklart i samband med undersøkingar i høgfjellet knytt til
Sira-Kvina utbygginga i 1960-åra.
I tillegg har stadnamn vore ei viktig kjelde. På Sirdalsdialekta heiter det ”dyrgrov”, og det er mange stadnamn som har kome av dette. Ein kan nemne Dygrå
(Sinnes), Dygråvatnet (Sinnes), Dygråvgliben (Omlid),
Dyregrave (Ousdal) og Dyregravene (Omlid). Det har
vore dyregraver på desse stadane.

10

Dyregravene i nordlege del av kommunen er beskytta
gjennom verneområde SVR. Elles kan ein vera merksam på namn som inneheld ”dyrgrov” ved seinare
prosjekt Stadnamn (som vert foreslått i handlingsplanen), det kan vera at det dukkar opp område som
krev nærare undersøkingar.
Foto over: Frå gravminnefeltet på Skeie.

Foto øvst: Under pløying i 1936 vart det funne eit rustent
einegga sverd av jern, om lag 4 meter sør for den fyrste gravhaugen her. Datering: Vikingtida. Oldsakssamlinga.
Foto nedst: Kjempehaugen på Virak.

FRÅ JAKTTERRENG TIL DRIFTEHEI

2.5 HEDLARAR

Mange av dei gamle dyregravene i Sirdalsheiene
vart nok øydelagde, murd att eller fjerna i den tida
då drift av sau overtok i heieområda. Ein ville leggja
til rette for minst mogleg skade på sauene, så truleg
vart mange kulturminne tapt i samband med dette.

Det er registrert mange hedlarar i Sirdal, og ein har
funne spor etter menneske som har opphaldt seg der
over tid. Det er spor etter aktivitet og fleire viktige sagn
er knytt opp til hedlarane. Hedlarar vart nytta til bustad eller overnatting under jakt, gjeta dyr og ferdsel.
I Sirdal er me så heldige at me har hatt Torfinn Normann Hageland vandrande i heieområda. Han har
gjort ein enorm innsats med å samle inn informasjon
og registrere både hedlarar, brudle, driftelege m.m.

2.4.2 BOGESTILLE PÅ GUDDAL
Eit bogestille er ein oppbygd (eller utgrave) skjulestad
for jegeren med pil og boge eller spyd. Her kunne jegeren skjula seg medan han venta på passerande
dyr. Denne formen for jakt har vore nytta gjennom alle
tider. I Sirdal er det funne spor etter 8 bogestille.
I Uren på gamlevegen mellom Guddal og Seland er
det restar etter 3 bogestille. Den eine av desse er undersøkt, og det vart funne restar etter bål. Desse bålrestane er datert til år 1500.
For fleire år sidan vart det gjort rydningsarbeid på den
gamle Guddalsvegen, og det vart laga informasjonsskilt som fortalde om bogestille her. Dette var eit samarbeid mellom eining for kultur og historielaget.
I dag er denne stien igjen prega av attgroing og
mange tre har falle ned over stien. Det bør vurderast
eit nytt tiltak om rydding og vedlikehald av denne, og
det vert foreslått seinare, ”Kjerneområde”, kapittel 6.

2.5.1 ØYSTEINSHEDLAREN
Dette er ein stor hedlar som ligg vest for Tjørhom kraftverk. Hedlaren er 22 meter djup, og her har ein funne
spor som syner at det har vore stor aktivitet her gjennom mange år. Her er det funne eldflint, trekol, beinsamlingar og fugleknoklar.
Eit gamalt sagn frå Sirdal, fortel at kong Øystein kom
ridande frå vest, i lag med hirden sin. Det var seint om
kvelden då dei kom til Tjørhom, og han valde difor å
overnatte i den store hedlaren. Hendinga gjorde nok
stort inntrykk på den tida, for sagnet er seinare blitt
fortald gjennom generasjonar fram til vår tid. Framleis
har både hedlaren og bukta, Øysteinsevja, namn etter den gamle kongen.
Øysteinshedlaren ligg nær vegen, og er lett tilgjengeleg for turgåarar, skuleturar m.m. Her kan det vera aktuelt å setja opp informasjonsskilt med fakta om hedlaren og sagnet om kong Øystein.
2.5.2 LIGHEDLAREN
Hedlar som er ved den gamle Guddalsvegen. Her er
eit segn om at eit likfylgje laut gå ifrå ei likkiste her og
bera henne vidare neste dag. (bilete av denne s. 34)
Denne inngår som ein del av prosjektet ”Gamle Guddalsvegen”. Merking, rydding, tilrettelegging.

HEDLARAR
Den beste definisjon av ein hedlar kjem frå Torfinn
Normann Hageland, han seier at: ”Bergoverheng
som dannar eit større eller mindre tørt rom under
seg, kallar man for hedlar”. Vidare syner han til at
hedlarar er fascinerande naturfenomen, og har ofte
vist seg å innehalda mykje spennande arkeologi,
ikkje minst fordi bevaringsforholda i ein hedlar er betre enn opne buplassar. Det er òg eit mystisk aspekt
ved hedlarar. I norrøne kjelder er hedlarar bokstavleg talt portalar til ein anna verd enn vår eigen.
- Torfinn Normann Hageland, Den Store Hellerboka 2008 -

Illustrasjon over: Slik kan det ha gått føre seg når dei jakta
ved bogestille på Guddal. Illustrasjon av Jaröna Ilo, henta frå
årsskriftet 2003 til Sirdal Historielag.

Foto øvst: Øysteinshedlaren. Foto: Torfinn Normann Hageland
Foto nedst: Nykkhedlaren, Sirdalsvatnet. Foto: kulturkontoret
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2.5.3 NYKKHEDLAREN
Nykkhedlaren er ei grotte i berget, like over vassflata
på vestsida av Sirdalsvatnet. Fjellet over er høgt og
bratt, og går loddrett ned i det koldjupe vatnet.
Mange meiner at Nykken (nøkken) heldt til her i gamle
dagar, den gong då dei rodde med båt på vatnet.
Funn syner at Nykkhedlaren har blitt brukt som overnattingsstad.
Nykkhedlaren kjem inn under ”Kjerneområde Sirdalsvatnet” som er omtalt nærare i kapittel 6.

2.5.4 SIGURDSHEDLAREN
Sigurdshedlaren er i austre del av Øyarvatnet, sør for
Brokke-Suleskard vegen. Hedlaren består av to store
steinar som ligg delvis oppå kvarandre og slik dannar
eit holrom og det er ein halvsirkelforma steinmur under. I seinare tid har hedlaren blitt brukt som overnattingsstad for folk, og det er ei driftelega i nærleiken.
Området er slik knytt til den gamle driftevegen i Suleskardheiene. I nærleiken er det òg ei Heiberghytte
som vart oppførd rundt 1915. Sigurdshedlaren inngår i
verneområde SVR. Her pågår det eige prosjekt som
gjeld ein heilskapleg skiltplan som gjeld informasjon og
kulturminne i området.
2.5.5 SMIHEDLAREN
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Denne hedlaren har truleg vore brukt som smie. Den
er lett tilgjengeleg frå den flotte turvegen frå Fintland
(Bekkjedalen) til Bjønndalen.
Frå innsendte bidrag ”Mitt kulturminne” kom det fram
at hedlaren har vore viktig for mange i seinare år, dei
som vaks opp på Tonstad og Fintland. Den var ein
populær arena for leik, og dei møttes her etter skuletid. Det har òg vore arrangert ”Smihedlartreff” her, for
å mimra om gamle dagars leik der hedlaren hadde ei
sentral rolle.
Arrangementet ”Smihedlartreff” kan kanskje vera til
stor inspirasjon for andre? Det er eit flott tiltak å samlast kring kulturminne som har spelt ei rolle for nyare tid
og det sosiale livet rundt om i grendene. Det kan òg
vera eit turmål å ha med i brosjyren ”Kulturguide”.
Turen er merka av Lister Friluftsråd.

SAGNET OM SIGURDSHEDLAREN
OG SIGURDSGÅVA
Sagnet seier at i mykje gamal tid var det ein fredlaus storkar som
heldt seg i hedlaren ein sommar. Sidan fekk hedlaren namn etter
han. Storkaren heitte Sigurd og skulle høyra heime ein stad på
Nordlandet og sagdest vera son av ein jarl. Han var ein ungdom,
bar vene klede og åtte mange gilde våpen. Med han var ein tenar, ein eldre mann med svært skjegg. Ein veit ikkje kva han heitte,
men han var godt kledd og var velvæpna.
I dei tider var det ufred innanlands. Sigurd hadde mist mange av
skyldfolket sitt og kjende seg nå fredlaus. Han sjølv heldt seg helst i
ro i og ved hedlaren og fiska mykje i vatnet, men tenaren hans var
ofte ute på speiding, både vest til Lyse og aust til Setesdal.
Fidjelandsmannen sende mat til dei i hedlaren, og han laut lova å
halda tett med det han visste. Sigurd og tenaren kom i den tida
folket slo på stølane og reiste då det hausta. Ein veit ikkje kvar dei
akta seg, men Fidjelandsmannen og sonen hans fylgde dei over
fjellet så langt at dei såg bygd i Bykle. Dei skildest som gode vener.
Som venegåve gav Sigurd dei eit vent og særs godt bjørnespjud og
sa at det kunne nok høva seg slik at han kom att.
Segna seier ikkje meir om Sigurd, men truleg kom han aldri meir att
til dei kantane av landet der faren og brørne hans heldt til. Spjudet
fekk namnet Sigurdsgåva og fylgde folket på Fidjeland ei tid. Sidan
kom det på ein eller annan måte over til Liland, og der fylgde det
ættene – mann etter mann- og segna fylgde med spjudet.
Det fylgde lykke med spjudet. Det heitte at han som bar våpenet
alltid kom frå ei ote med livet. Det heitte òg at mange bjørnar var
drepne med det.
I dag er spjudet borte, men mange som levde i byrjinga av 1800talet hadde sett det. Det var ikkje fullt så langt som ein mann er
høg, men med eit tjukt og vent skaft, og ein odd som framleis var
sylkvass. Ingen i dag veit kva som skjedde med spjudet.
Kven var så denne Sigurd? Mykje kan tyda på at han var Sigurd
Jarleson, frilleson til vestlandshøvdingen Erling Skakke. I Magnus
Erlingsons saga heiter det at Erling hadde mange elskarinnner og
mange barn utanom ekteskap. Ein heitte Reidar, ein annan Ogmund, og dei hadde kva si mor. Den tredje sonen heitte Finn og
den yngste Sigurd. Mor deira var Åsa den lyse. Aller sønene stridde
om kongsmakta i Noreg med kong Sverre, og truleg fall dei tre
andre. Det ser i alle fall ut til at Sigurd var den einaste attlevande.
I eit dokument frå 1194 skriv Sigurd Jarleson at Sverre er banemann
til faren og brørne hans. For å berga livet sitt måtte Sigurd røma.
Truleg fòr han over heia frå Stavanger, for på ein gamal kyrkjestolpe frå Vinje er det rissa inn runer som lyder slik, omsett til nynorsk:
«Sigurd Jarlesson rissa desse runene laurdagen etter Botolvsmesse,
då han rømde hit og ikkje ville gå til forlik med Sverre, banemannen». Laurdagen etter Botolvsmesse vil seia 18. juni 1154.
Fortalt av Carl Asbjørnsen Liland og
Isak Antonius Liland, boka segn og historie frå Sirdal

Foto: Smihedlaren på Fintland/Tonstad. Foto: Bård Tonstad
Illustrasjon: Sigurd, son av Erling Skakke, gøymer seg under
Sigurdshedlaren saman med sin tenar. Illustrasjon: Jaröna Ilo.

2.6 BRUDLE
Brudle er steinformasjon kor fleire steinar er lagde ned
etter kvarandre på rad og rekkje. Dette er ein gamal
skikk, og vart nytta ved bryllaup. Steinane vart lagd
ned på heia, der det var ein naturleg kvileplass mellom dei to bygdene, eller på høgaste punktet.
2.6.1 BRUDLE I SIRDAL
Det er registrert 36 brudle i Sirdal. Nokre av desse er
vanskeleg tilgjengeleg, men andre kan knytast opp til
eksisterande tursti. Nokre stadar er det òg ”piggstein” i
nærleiken, dette finn me m.a. på Gravvassryggjen.
Det er fleire Brudle som har blitt øydelagt fordi turgåarar har endra på steinformasjonen. Dette har truleg
skjedd fordi dei er uvitande om denne type kulturminne. Slik er desse minna veldig sårbare, og ein ønskjer
difor å merke dei viktigaste brudlene med infoskilt der
det framgår kva dette er.

2.7 ANDRE FORNMINNE
2.7.1 JERNUTVINNING

2.6.2 BRUDLERUTA (JOSDAL - SALMELI)

Jernvinneanlegg består av kolmiler og groper eller
haugar med slagg. Nokre gonger kan ein òg finna
mindre tufter. Dei fleste jernvinneanlegg har vore i
område der det er, eller har vore, mykje skog, då jernproduksjon krevjer store mengder trekol.

Riksantikvaren og Den Norske Turistforeninga har hatt
eit samarbeidsprosjekt som går ut på å gjera gamle
ferdselsvegar betre kjend og meir brukt. Ei av rutene er
den gamle ferdselsvegen ”Brudleruta” mellom Josdal
(Sirdal) og Salmeli (nå Kvinesdal). Dette er ein flott tur,
og det er mange kulturminne undervegs, m.a. det
store feltet med 14 brudle på Josdalsheie.

I Sirdal er det funne 3 sikre jernvinnestadar, dette er i
Suleskard, ved Kvifjorden og på Liland. I tillegg er det
mange funn av slagg og kolgrop som kan knytast til
jernvinneproduksjon, m.a.. Ved Nespervatnet.

Brudleruta vert føreslått som eit ”Kjerneområde”
i kapittel 6.

2.7.2 KULTSTADAR

2.6.3 BRUDLE PÅ SLETHEIE (TONSTAD - OVEDAL)

I førkristen tid var det mange gardar som hadde eit
spesielt tuntre, ein stein, eller ein haug som dei ofra til.

På Sleiheie er eit område med 5 brudle. Det går ein
pupulær tursti frå Tonstad til Ovedal, og i tillegg til
brudlene, kan turgåarar oppleve Klovsteinen, og gruveområde. Turstien er delvis merka.

Knytt til andre tiltak i planen, kan det i formidlinga òg
tas med litt om desse skikkane, t.d. ofring til Gramen
på Guddal, Hansteinen på Øksendal, hellig stein på
Mydland, Granne på Oftedal m.m.

Brudlene kan sikrast betre ved infoskilt.

Foto: På tur til Brudlene på Sletheie, med guide John Stangeland. Foto: Lister Friluftsråd.

Foto: Felt med fleire brudle i Josdalsheie. Totalt er det 14
brudle her, det største er på 73 steinar og er 18 meter langt.
Foto: Fylkeskonservatoren i Vest-Agder.
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3 KULTURARV FRÅ NYARE TID
I nemninga «Kulturarv frå nyare tid» så meiner ein kulturminne som er frå 1537 og fram til i dag. I motsetnad
til fornminne som i førre kapittel, så har ikkje kulturminne frå nyare tid eit automatisk juridisk vern. Dei kan
beskyttast gjennom reguleringsplan eller kommuneplan. Ofte er desse kulturminna i privat eige. Det kan
vera gjenstandar, bygningar og kulturlandskap.

3.1 SIRDAL I NYARE TID
I 2019 er det ofte to ting som dukkar opp når ein omtalar Sirdal. Det er ”ein rik kraftkommune” og ”hytteparadis for skituristar”. Stort sett har Sirdal eit positivt
omdømme, det er ein attraktiv stad for besøkjande og
det er ein god og trygg stad og vakse opp.

leite opp kjeldemateriale på to ulike stadar
(Kristiansand og Stavanger) i Statsarkivet sitt materiell,
men ein kan finna ulik tilhøyrsle gjennom kulturminne
som er bevart. Ein kan finna spor som syner at Sirdal
har vore ein møtestad for ulike tradisjonar frå vest og
aust, særleg innanfor byggeskikken er dette tydeleg.
I ein periode var området Sirdal fordelt på 3 ulike kommunar, det var Øvre Sirdal, Tonstad og Bakke (del av
Bakke). Desse vart slått saman til ein storkommune i
1960. Den siste endringa i kommunegrensa var i 1987
då Virak, Sporkland og Espetveit vart overførd til Sirdal.

KULTURMINNE FRÅ NYARE TID
Alle kulturminne som er yngre enn 1537, vert omtala
som kulturminne frå nyare tid, eller etterreformatoriske kulturminne.
Ståande byggverk frå perioden 1537 - 1649, kan erklærast som automatisk freda. Bygningar, anlegg og
miljø, yngre enn 1649, kan bli freda gjennom enkeltvedtak etter kulturminneloven. Dei kan òg definerast
som bevaringsverdige etter plan– og bygningsloven.

3.2 LOKAL VERDI

VIKTIGE TREKK FRÅ SIRDAL I NYARE TID

Når ein ser tilbake på dei spora som ligg i kulturarven
så finn ein veldig mykje meir enn dette. Det fins
mange interessante spor som fortel om utvikling i ein
liten fjelldal. Sirdal har fått namnet sitt frå elva Sira som
renn gjennom heile dalen. Det gamle namnet var Sirudalr. Frå gamalt av var Sirdal delt av denne elva og
fungerte under to ulike administrasjonsområde. Dette
er ganske uvanleg. På vestsida høyrde ein til under
Stavanger amt, og på austsida var det Lister og Mandals amt. Dette er interessant, ikkje berre fordi ein må

Når det gjeld kulturminne frå nyare tid, så er det viktig
å sjå kva lokalhistorisk verdi dei har, og kva samanheng dei har i den delen av historia som Sirdal kommune meiner er verneverdig. Mange kulturminne med
lokal verdi er sårbare då dei ikkje har same beskyttelse
som kulturminne med regional eller nasjonal verdi. Det
er kommunen sjølv som definerer kva som er verneverdige kulturminne i kommunen. Det er mange kulturminne frå nyare tid som ikkje er registrerte, men ut frå
det materiellet ein kjenner til, så er det nokre hovudtrekk som er viktigare enn andre.

JORDBRUK / GARDSDRIFT
Gardstunet med fleire bygningar, kulturlandskap

Foto førre side: Frå brua i Kvednhusbakkjen, Handeland
Foto: Erle Robstad Kaland, kulturkontoret 2014

Pyntebord: Krakk frå Sirdal, Stavanger Museum. Illustrasjon frå
Norske bygder i Vest-Agder, bind 2.

BRUK AV HEIEOMRÅDE OG FJELLET
Jakt, fiske, drift av sau, stølsområde, kommunikasjon,
handel, rekreasjon, turisme

BRUK AV VASSKRAFT
Kvernhus, stamper, sager, bygdekraftverk, Sira-Kvina
FERDSEL OG KOMMUNIKASJON
Ferdselsvegar, bruer, vegminne, brygger, ferjeplassar
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3.3.2 KULTURLANDSKAP

3.3 KULTURMINNE KNYTT TIL
GARDEN

Sirdal kommune gjorde ei større prioritering av kulturlandskap i 2004. Dette var for å auke bevisstheten
kring kulturlandskapet, og for å få eit betre styringsverktøy for t.d. prioritering av tilskotsordningar knytte til
landbruket. Rapporten har òg vore viktig for tilpassing
av nye bygningar eller andre nyanlegg.

3.3.1 GARDSTUNET MED FLEIRE BYGNINGAR
Dei fleste gardane i kommunen har ei lang historie bak
seg med drift gjennom mange år. Fram til utskiftinga
på 1800-talet var det mange gardar som hadde felles
klyngetun. Etter utskiftinga fekk ein ei omfattande flytting av bygningar, og gardsstrukturen endra seg.

Mange av dei viktigaste kulturlandskapa har slik fått
eit godt vern gjennom at det vert teke omsyn til dette
i kommunale planar og saksbehandling.

Det er viktig å ta vare på det som er att av dei gamle
bygningane som hadde ein viktig funksjon for gardane. Dette gjeld mindre uthus, som ikkje lenger er i bruk,
og difor er veldig sårbare. Det er ikkje alle grunneigarar som ser seg økonomisk i stand til å vedlikehalde
bygningar som ikkje har ein fornuftig bruk eller nytte.
Mange av desse bygningane er allereie tapt, men dei
som framleis står bør bevarast. Dette gjeld i fyrste omgang smier, kvernhus, stamper, badstover, sager,
mindre løer m.m. (Stølshus kjem ein tilbake til i eige
avsnitt).
SEFRAK– registreringane har sikra oss kjennskap om dei
fleste eldre bygningane på gardane, men det bør
gjerast ei oppdatering då mykje har endra seg sidan
80-talet.
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I arbeidet med Kulturminneplanen har ein difor ikkje
gått inn i verdien og prioriteringar av kulturlandskapet,
då dette arbeidet allereie er gjort, men ein har brukt
denne rapporten som grunnlag for mange av dei prioriterte områda.
Eit godt døme på eit Klyngetun i Sirdal frå før utskiftinga.
”Der nede”: I Setehus, II Flor, III Løa, IV Stall, V Smie, VI Kvern,
VII Stampe, VIII Badstova.
”Der uppe”: IX Setehus, X Flor, XI Løa, XII Stall, XIII Kvern
”Der borte”: XIV Setehus, XV Flor, XVI Løa
”Der borte: XVII Setehus, XVIII Flor, XIX Løa
”Der uppe”: XX Setehus, XXI Flor, XXII Løa, XXIII Gare, XXIV Kvern
XXV Husmannstova

Ein kan oppmode til endå meir medvit kring kulturlandskapet gjennom formidling, til dømes artiklar på
kommunen si hemeside og meir fokus på dette ved
opptrykk av ny brosjyre ”Kulturguide”.
3.3.3 ARBEIDET PÅ GARDEN
Gjennom bygdebøkene og andre lokalhistoriske bøker, så er ”livet på garden” godt dokumentert. Det er
mange nedskrivingar av korleis året arta seg på ein
gard i Sirdal for mange år sidan, gjennom fire årstider.

Sirdal kommune har elles sikra seg fleire bygningar, og
remontert dei på Kvæven bygdetun. Gamle tradisjonar og skikkar knytte til dei ulike bygga vert formidla
her, og der er òg ei stor gjenstandssamling som kan
knytast til den gamle gardsdrifta.

Desse gamle tradisjonane gjev forståelse for mange
av dei kulturminna ein har bevart i dag, og det er difor
viktig å ha fokus på dette i samband med formidling.
På lokalhistorisk avdeling på biblioteket er det lydband med intervju, filmmateriale og skriftleg informasjon som omhandlar dette. Dette bør gjerast tilgjengeleg for publikum gjennom digitalisering.
På Kvæven bygdetun kan formidlinga fokusere meir
på dei fire årstidene og gardsarbeidet som høyrer til,
gjerne gjennom arrangement, temadagar, demonstrasjon og utstilling.

Som eit tiltak i handlingsplanen vert det føreslått å
gjennomføra ei oppdatering av SEFRAK. I eit slikt prosjekt vil ein få betre oversikt over mindre uthus som er
bevart. Kvæven Bygdetun: Sirdal kommune bør laga
ein vedlikehaldsplan slik at ein tek best mogleg vare
på desse bygningane, samt ei god formidling av den
gamle gardsdrifta. ”Kjerneområde”, kap. 6.

Illustrasjon: Det gamle klyngetunet på Mydland, oppmålt av
Halvor Vreim, Norske bygder Vest-Agder, bind 2
Foto: Eit av dei best bevarte klyngetuna er på garden Sporkland. Her er bilete frå del av tunet.

3.4 STØLSLIVET
Det gamle stølslivet i Sirdal har hatt ei viktig rolle, og
har framleis det for mange sirdølar. Tradisjonen med
”å gå på stølen” med både familie og husdyr om
sommaren for å samla høy, tok slutt på tidleg 50-talet.
Etter det har dei gamle stølsområda fått ny bruk, dei
er blitt nytta som ”hytter” og har i seinare år vore ein
stad for rekreasjon og fritid for mange sirdølar.
Frå SEFRAK-evalueringane så vart det foreslått at Sirdal
kommune burde føreta ei nærare registrering av stølshus/stølsanlegg, og vurdere om eit anlegg bør fredast
sidan stølsdrifta har vore ein så viktig del av levemåten
i Sirdal.
3.4.1 STØLSHUS UNDER KOMMUNALT ANSVAR

Sirdal kommune har to gamle stølshus som ein del av
bygdetunet på Kvæven. Her er òg to løer som er knytt
til stølslivet.
I tillegg har kommunen i mange år hatt eit samarbeid
med Kvinesdal kommune som gjeld vedlikehald og
bruk av Falkefjellstølen som ligg langs den gamle gruvevegen til Knaben. Dette er eit populært turområde.
3.4.2 ANDRE VIKTIGE STØLSOMRÅDE

Det godt bevarte stølsanlegget på Homplandsheie
har stor opplevingsverdi, og det er rydda/merka sti
som går forbi stølstunet og fleire gamle høyløer. Det
vert føreslått som ”Kjerneområde”, kapittel 6.
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Elles bør det gjerast ei vurdering av andre stølsområde. Frå tidlegare registreringar kan det vera fleire stølshus og stølsanlegg som har høg verdi og autentisitet.
Ein kan m.a. nemne stølsområde ved Gravvatn, Gamlalia på Oftedal og Ånestøl på Ådneram.
I samband med oppdatering av SEFRAK kan det gjerast ei tilstandsvurdering av stølshus.
Formidling av det gamle stølslivet kan gjerast gjennom
merking av tursti, infoskilt og aktivitetar som kulturvandring, foredrag m.m.
Foto øvst: Øyestøl på bygdetunet.
Foto i midten: Gamalt bilete frå Krostøl, Nesset
Foto nedst: Frå ysteri på Omlidstølen,1926. Foto: R. Eikestøl

Foto øvst: Nyestøl på Kvæven bygdetun
Foto i midten: Høystakk på ein av stølane på Lunde
Foto nedst: Heimrestølen på Hompland i dag

FIRE HOVUDVEGAR

Dei fire største hovudårene for ferdsel var:
Frå nord i Sirdal til Stavanger amt (frå Ådneram, Sinnes og Tjørhom)
Frå Fintland/Nordgardane til Eigersund
Frå gamle Bakka til Fjotland
Vassvegen på Sirdalsvatnet
3.5.3 ØYESTØL SOM KNUTEPUNKT

3.5 FERDSEL OG KOMMUNIKASJON
Sirdal var ikkje ein avlukka fjelldal, slik som geografien
kan indikere. Her har vore god kommunikasjon frå fleire retningar gjennom mange år. Fleire viktige ferdsel–
og handelsvegar gjekk gjennom dalen, sjølv om det
var rideveg og nokre gonger dårleg standard, så var
dei mykje brukt. Hesten var eit viktig framkomstmiddel,
i tillegg til ferjestadar over Siraelva og båtar på vatn.
3.5.1 DALEVEGEN
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Det er fleire parti ved den gamle dalevegen som har
interessante kulturminne. Eit parti som er særs verdifullt
er området kring Dorgefoss. Her er spor frå vegar frå
ulike tider, ein kan formidle historia om ferjejentene på
Handeland, og sørover kan det vera aktuelt å reinska
og merka den gamle stien frå Dorga til Omlid, og vidare til Ousdal bru.

Den gamle vegen inn Skreådalen til Øyestøl, og vidare
mot Rogaland, er merka og lagt til rette for turgåarar.
Det er Turistforeininga som har merka denne turstien.
Dette området har høg kulturhistorisk verdi og har tidlegare vore eit knutepunkt for ferdsel– og handelsvegar, og seinare turisme. Tidlegare gjekk det vegar frå
Hompland, Lindeland og Skeie til Øyestøl. Så tidleg
som i 1801 starta dei med vertshus her, og dei søkte
om skjenkerett. Stølshuset ”Øyestøl” står i dag på
Kvæven Bygdetun. Det er elles hedlarar og brudle i
dette området.
3.5.4 ANDRE KULTURMINNE KNYTTE TIL FERDSEL
Det er mange spor etter tidlegare ferdsel, ein har registrert større bruer, mindre steinhellebruer, restar etter
brukar, ferjestad, bryggjer m.m. Det er fleire vardar i
kommunen som har hatt rolle som vegvisar.
Det er tidlegare gjort ei registrering av kulturminne
knytt til ferdsel og kommunikasjon, denne bør oppdaterast og digitaliserast. Dei gamle ferdselsvegane bør
målast opp og leggjast inn i kart.

Elver og bekker har vore ein viktig og avgjerande faktor for busetjing i eit område. Etter kvart som den tekniske utviklinga skred fram, blei vasskrafta nyttegjort for
å letta arbeidet i det daglege liv. Det fins spor etter
ulike innretningar som var knytt til vasskraft på ulike
stadar i Sirdal.
Sirdal kommune har nok ikkje vore bevisst nok på å ta
vare på slike miljø som kulturminne, for det er mykje
som har forsvunne.
Tidlegare vart det gjennomførd ei registrering av tekniske kulturminne knytt til vatn, og konklusjonen var at
det er ikkje så mange kulturminne som er bevart for å
dokumentera utviklinga innan utnytting av vasskraft
Tekniske installasjonar og tilhøyrande bygningsmiljø
forfall rask då dei mista sin bruksfunksjon, det er difor
av stor viktighet å få restaurert og bevart enkelte anlegg slik at ettertida òg kan få forståelse for tidlegare
teknikkar. Det vert foreslått at Sirdal kommune vel ut
eit kvednhusmiljø, ei bygdesag og eit bygdekraftverk
med tanke på bevaring. (rapport frå 1991, Mette og
Paal Mork).
3.6.1 BYGDEKRAFTVERK

På slutten av 1930-talet fekk ein god del grender små
kraftverk som var i drift til alternativ kraft kom fram til
dei same grendene. Desse kraftverka skulle vera billige, og det vart ofte kjøpt brukt utstyr.
Fall og vassføring var ikkje alltid i samsvar med turbinkonstruksjonen. Likevel fekk mange både nytte og stor
glede av desse kraftverka i ein del år. (Historielaget)

3.5.2 GAMLE FINSNESBAKKANE
Den gamle vegen (ein del av denne er holveg) ned
Finsnesbakkane er godt tilrettelagt for turgåarar. Dette
var eit samarbeid mellom fylkeskommunen, Lister friluftsråd og Sirdal kommune. Her er det sett opp infoskilt. Turen er ikkje veldig krevjande å gå, og den har
høg opplevingsverdi då det m.a. er ei drikkekjelde
undervegs, som tidlegare vart laga for hest.

Foto: Ferjeleiet på Handeland.

3.6 BRUK AV VASSKRAFT

Sirdal Historielag har ein artikkel i årsskriftet for 2013
som omhandlar desse gamle bygdekraftverka, med
informasjon og bilete.
I tillegg vart det gjennomførd ei større registrering i
rapport som er nemnt ovanfor, ”Tekniske kulturminne
knytt til vatn”.
Foto: Reinfossbrua på Josdal. Her er det ein stor skade midt
på brua, og det vert føreslått eit tiltak i Handlingsplanen med
å reparera og sikra denne.

Kulturminne som er bevarte frå dei mange bygdekraftverka er bygning, fundament av bygning, ruin
etter bygning, demning, røyrledning, tekniske installasjonar som turbin og generator,
Mange av dei tekniske installasjonane vart selde eller
fjerna av ulike årsaker då kraftverka blei nedlagde, så
det er særs viktig å ta vare på det som kan vera bevart av dette.
Det bør gjerast ei registrering av spor som er att frå dei
gamle bygdekraftverka. I tillegg bør det vurderast å
regulere eit av desse områda til hensynssone, det kan
vera det som har best bevart heilskap, eller av anna
grunn er viktig for lokalhistoria.

3.6.2 KVEDNHUS PÅ OFTEDAL (ME ÅNA)

3.6.3 KVEDNHUS MED KOMBINERT SAG

Langs heie-åna på Oftedal er det spor etter mange
innretningar som syner bruk av vasskraft. Tidlegare
hadde alle dei sju hovudbruka på Oftedal kvedn
langs åna. Desse sto på rad og rekke, rett nedanfor
hovudvegen som er i dag. Alle var i drift fram til krigen.
Dei to kvednhusa som framleis står igjen, er godt bevart og ligg side ved side i sitt opphavlege miljø. Desse
kvednhusa har vore med i brosjyren ”Kulturguide”.

På turvegen mellom Kvæven og Haugen er det remontert eit gamalt kvednhus med kombinert sag.
Bygningen har ikkje stått her opphavleg, men er likevel
ein god representant for dei gamle kvednhusa, og er
lett tilgjengeleg då den er ein del av opplevinga langs
denne turen.

Desse kvednhusa har tidlegare vore med i brosjyren
”Kulturguide”, og ein ønskjer å ha dei med vidare. Her
kunne det vore eit informasjonsskilt for å gjera formidlinga meir tydeleg. Her kan òg registrerast om det er
spor etter andre kulturminne i heie-åna.
Foto øvst: Frå Oftedal kraftverk
Foto nedst: Teknisk installasjon (spenningsregulator) frå Liland
og Stuhaug kraftverk.

Denne bygningen er ein god representant for den
lange tradisjonen med utnytting av vasskraft.
Her er det lagt god til rette for besøkjande, dette var
eit samarbeid mellom Sirdal Fjellgolf, Sirdal kommune
og Lister Friluftsråd. Turvegen kan tas med i brosjyren
”Kulturguide” for betre marknadsføring.
Foto: Kvednhus langs heie-åna på Oftedal.
Fotograf: Erle Robstad Kaland, kulturkontoret 2014
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3.6.4 BYGDESAG / GARDSSAG
Det har vore fleire bygdesager i Sirdal, der dei som
budde i bygda kunne koma med trevirke som dei fekk
saga til slik dei ønskja. Til dømes var det bygdesag i
Haughom, Ousdal (Rundtleneset), Hompland og Øksendal. I Haughom vart det òg produsert element til
ferdighusa kring 30-talet, og det var utstyr for finare
arbeid, t.d. vindauge og dører. Saga var opphavleg
drevet av eit vasshjul som sto med bekken, men gjekk
seinare over til å bli elektrisk. Saga var i drift til 1974.
Det bør lagast ei oversikt over det som er bevart av
gamle bygdesager, og andre sager i privat eige. Det
bør vurderast om ei av desse kan inngå i ein tursti eller
område som vert tilrettelagd for besøkjande.
3.6.5 FINSÅ KRAFTVERK / FINSÅDAMMEN
Finsådammen er tilrettelagd for besøkjande med infoskilt, sikringsgjerde og rasteplass, det er ei mektig
oppleving for mange å sjå denne dammen, særs når
det er stor vassføring i elva. Det var Sira-Kvina pensjonistforeining som tok initiativ til denne rasteplassen, og
den er godt vedlikehalde.
Knytt til Finsådammen er det satt i gang eit prosjekt
med å få ny drift i dette kraftverket og lage til eit museum her. Målet er å få det til å framstå slik det gjorde
i produksjonstida 1923 - 1963, med tidriktig utstyr.
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Sirdal kommune kan vera samarbeidspartnar i dette
prosjektet, knytt til formidling av bygdekraftverk. Informasjonsskilt, brosjyre ”Kulturguide”, pedagogisk opplegg for skular, samarbeid med museet.
3.6.6 SIRA-KVINA UTBYGGINGA
Den største endringa i Sirdal i nyare tid, var kraftutbygginga til Sira-Kvina på 1960-talet.
Dette handla ikkje berre om vasskraft, men det var ei
stor endring for liv og levemåte, haldningar til historie,
neddemming av gardar og ny økonomiske situasjon.

Det har vore fleire samarbeidsprosjekt mellom Sirdal
kommune og Sira-Kvina kraftselskap som omhandlar
lokalhistoria, med tilrettelegging for friluftsliv, opplevingar, formidling av kulturminne m.m.
Sira-Kvina kraftselskap har vore ein viktig aktør i samband med både kompetanse og økonomisk tilskot til
ulike prosjekt, m.a. tiltak kring Sirdalsvatnet.

Sirdal kommune kan ta initiativ overfor Sira-Kvina, for å
gjennomføra ei vurdering av kva område som er viktig
som kulturminne i bevaringssamanheng, t.d. damanlegg, tunell eller tekniske installasjonar.

Foto øvst: Svartevassdammen som ligg øvst i Sira-vassdraget.
Dammen var ferdig i 1976, og var då den største steinfyllingsdammen i Nord-Europa. Fotograf: Per Magne Sinnes

Foto nedst: Bilete syner hektisk aktivitet på Vatnedal like før
garden skulle demmast ned i 1970. Foto: Kjell Rostrup.

3.7 KRIGSMINNE
Det er mange historier frå krigsåra som er bevart, men
det er ikkje igjen så mange synlege spor etter dette.
Men det fins eit godt bevart krigsminne langs vegen
mellom Tonstad og Haughom.
3.7.1 TYSKARBUNKEREN
Vegstrekninga mellom Haughom og Tonstad blei ferdig i 1942, og var en del av den «indre militærvei» mellom Stavanger og Kristiansand. På ein stad var denne
vegen veldig smal med fjell på den eine sida og Sirdalsvatnet på den andre, og tyskarane bygde her ein
bunker i 1943. Hensikta var å stoppe dei allierte styrkane om dei skulle koma frå sør gjennom Sirdal. Bunkeren langs Sirdalsvatnet er i dag et av få bevarte krigsminnesmerker i Sirdal, og er sjeldan i landssamanheng
då den ligg langs ein innsjø i innlandet. Det er òg kulturminne på andre sida av vegen. Her var det geværstillingar og murar (murde vegar slik at dei kunne skjula
seg). Desse vart seinare øydelagd av ras.

Det er att kulturminne på øvre sida av vegen (foto s.
46), men det er vanskeleg tilgjengeleg m.a. på grunn
av rasfare i dette område. Når det gjeld tilrettelegging
og formidling, så kan ein reinska skog og kratt kring
bunkeren, og laga eit informasjonsskilt. Ein kan laga ei
brygge ved vatnet slik at kulturminne er meir tilgjengeleg for båtfolk.

3.7.2 LUFTVARSLINGSPOSTAR

3.7.4 GAFFELBITER BITER IKKE

Det var luftvarslingspostar på Soleiknuden på Sinnes
og på Kleiveknuden på Fintland. Desse blei oppretta
etter at andre verdskrig braut ut i september 1939.
Kvar morgon skulle vaktane på dei to varslingspostane
ringa til Sola og Kristiansand for å rapportera.
Om morgonen den 9. april 1940 forstod dei at noko
måtte vera gale då ein framand stemme spurde kor
dei ringde frå.

Det er mange historier frå motstandsarbeidet i Sirdal,
og særleg om det som foregjekk i heieområda. Her
var det fleire flydropp inne ved Langalone, men restar
etter dette er på andre sida av kommunegrensa.
Nokre av særmeldingane for flydropp har overlevd
som eit lokalt uttrykk gjennom mange år, t.d.
”Gaffelbiter biter ikke”, og står igjen som eit immaterielt kulturminne frå ei tid full av uro og spenning.

Bygningen som vart brukt til dette formål på Soleiknuden er flytta, men det er spor etter kvar den var. Det
er ingen spor etter posten som var på Kleiveknuden.

3.7.5 ANDRE KRIGSMINNE / LAUSE KRIGSMINNE

Undersøkja om det er restar etter desse luftvarslingspostane, registrere dette i Askeladden.
3.7.3 BOMBERESTAR PÅ SKREÅHEIE
Under luftkampane i samband med at dei allierte
bomba gruvene på Knaben i 1943, vart det sluppe
bomber i Skreådalen. Det var ikkje for å skada, men
for å letta lasta for å kome seg unna. Det var eit amerikansk fly som gjorde dette, og det er restar etter desse bombene her i dag.
I Kultursoga, bind 2, av Elisabeth Seland er det eit bilete av dette på s. 268.
Bomberestane i Skreådalen kan registrerast og sikrast
mot inngrep med informasjonsskilt.

Foto venstre: Frå innsida av Tyskarbunkeren. Fotograf: Erle
Robstad Kaland, kulturkontoret 2014. Foto høgre: Tyskarbunkeren, fotograf: Signe O. Hansen.

Foto: Frå Langalone, med Abel Haugen, Torgeir og
Einar Kvinen. Foto: Per Magne Sinnes

Det er mange lause kulturminne som er bevart frå krigen. Sirdal kommune har noko av dette på museet
medan det nok er mykje anna som er bevart privat.
Dette kan vera grensebuarbevis, rasjoneringskort, radioapparat, våpen, krigshistorie m.m.
Ein kan laga til utstilling som omhandlar krigen i Sirdal.
Låna inn gjenstandar, registrere og digitalisere.
3.7.6 MINNESTØTTA I STRONDA
Det er sett opp ei minnestøtte i Stronda på Tonstad, for
å minnast dei sirdølar som ofra livet sitt under bombinga av Knaben gruver.
Ein kan vitja minnestøtta i samband med pedagogisk
opplegg, guida turar, arrangement m.m.

Foto: I samband med at alle måtte ha Grensebuarbevis, var
det mange som gjekk til fotograf T. Dahl for å få passfoto.
Fotosamlinga er digitalisert og tilgjengeleg på agderbilder.no
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3.8.2 MINDRE INDUSTRI

3.8 NÆRING

Sirdølar hadde noko ekstra inntekt frå skogen og frå
varehandel. Men det vart òg gjort forsøk på noko
mindre industri, og ein bør ta vare på dei spor som er
att av dette.

3.8.1 DRIFTEHEI OG GJETARLIV
Heieområda i Sirdal kommune inneheld spor etter ein
lang tradisjon som driftehei. I tillegg til inntekt frå garden, så var utleige av beiteområde ei kjærkomen inntekt for mange. Sauegjetarar samla sauer i Rogaland
som dei dreiv opp til heieområde dei hadde leigd i
Sirdal. Stort sett var dette jærbuarar som låg i heia og
passa på sauene.

3.8.2.1 Haughom Teglverk
I 1790 vart det starta opp teglverk i Haughom. Det var
i drift i fleire år, og denne teglsteinen hadde eit godt
rykte på seg, kvaliteten var god. Leiren vart pressa
ned i former, så vart den tørka før den vart tatt ut av
forma og inn i ovnen. Det er ingen fysiske spor igjen
av teglverket, men tomta og leiruttaket er registrert i
Askeladden. Teglverket vart nedlagt før 1866.

3.8.1.1 DRIFTELEGE
Ei ”lega” er ein liggjeplass. Gjetarane samla krøterdrifta på ein spesiell stad kvar kveld. Det var viktig å halda drifta samla om natta då det var fare for rovdyr.
Etter å ha vore med ei lega nokre dagar, så flytta gjetaren drifta vidare til ei ny lega. Det har blitt gjennomførd ei stor registrering av kulturminne knytt til driftetradisjonen, Torfinn Normann Hageland, 1998.
Det er lett å identifisera ei gamal driftelega når du ser
den, den skiljar seg ofte ut i naturen då den har mykje
grønare gras. Det er mange godt bevarte driftelege,
ei lega som er godt synleg frå vegen er Grydalslegå.
Her var det fyrst slåttemark som var knytt til stølsdrift. Så
har det vore driftelege frå kring 1850 til 1905.

3.8.2.2 Tonstad møbelfabrikk
Møbelfabrikken vart bygd i 1944. Fyrst var den ved
brygga, men når den nye vegen kom vart den flytta.
Det var eit ganske avansert bygg på 3 etasjar, der
fyrste etasje var sagbruk. Hovudproduksjonen var salongmøbler, men det vart òg produsert vindauge og
dører etter bestilling. Fabrikken vart nedlagd i 1956, og
bygningen er revet.
Det kunne vore laga ein temakveld eller utstilling med
informasjon, bilete og møblar frå fabrikken.

3.8.1.2 DRIFTEVEGAR
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3.8.2.3 Ovedal Molybdengruver

Det var i hovudsak 3 store driftevegar. Den eine er
nemnd tidlegare, knytt til Øyestøl. Så var det driftevegen frå Gyadalen og opp til m.a. Lilandsheiene. Den
tredje store driftevegen gjekk opp Hunnedalen og
over Storeknuten til Sinnes. (Vegen gjekk deretter vidare til Sirdal– og Setesdalsheiene). Vegen frå Gravassryggen til Storeknuten vart kalla ”Vonde vegen”.

Gruvedrifta i Ovedal starta i 1918. Malmhaldig stein
blei frakta med slede til Ovedal, og herfrå med kjerre
eller slede til brygga i Haughom. Herfrå gjekk malmen
til Sandsmarkgruvene for knusing og utvasking. Det
gjekk greitt ei stund fram til prisane på molybden fall.
Ei gamal regle frå dalen lyder slik: ”Kalven låg på
Kongsberg, kviga i Knabenheia - men kyra er i Bakkesokn”. (Ovedalsgruvene høyrde tidlegare til Bakke)

EI LEGA
I dette kapittelet omtalar me drifteleger, men det er
òg andre leger i Sirdal som kan reknast som kulturminne. Det var vanleg å ha ei lega som dei brukte
når dei hadde kyr på sommarbeite. Ei slik lega var
ein samlingsplass om kvelden der dei molka kyrne.
Dette var for å sleppa å ta dyra inn i floren for å gjera dette. Slike leger høyrer til under ”Kulturlandskap”.

Området er ein del av ein populær tursti, men kan
leggjast betre til rette i forhold til formidling; det kan
lagast fleire informasjonsskilt slik at turgåarar lettare
kan ”lesa” miljøet.
Foto øvst: Sauedrift på veg over brua ved Fosselega.
Foto i midten: Grydalslegå. Foto: Per Magne Sinnes
Foto nedst: Sauegjetarar på premieren for filmen
”Driftesmalen”, Sirdal fjellmuseum.

3.8.2.4 Sagbruk

3.8.3 TURISME

Det har vore fleire sagbruk i Sirdal, m.a. har det vore
på Øksendal og på Tonstad.
”Tonstad Sag og Høvleri” starta tidlig på 30-talet. Namnet vart endra til Tonstad sagbruk på 60-talet då anleggsdrifta starta i Sirdal.

Dei fyrste turistane som kom til Sirdal skapte furore på
Lunde i 1832 då dei forklarte at målet for reisa var berre å sjå seg om. Det var heilt framande på den tida å
reise rundt utan mål og meining.
3.8.3.1 Tidleg turisme
Det var fleire stadar som etter kvart begynte å ta imot
overnattingsgjestar mot betaling, då turismen tok seg
opp på slutten av 1800-talet. Dei fyrste hotella kom på
Tonstad (det vart seinare kalla ”Evertsens”) og Kvæven (Turiststasjon) allereie i 1891. Evertsens hotel var i
”Ytre Hauan”, sjå bilete s. 6. Bygningen er i dag ein del
av ”Gamlegata Tonstad”, regulert til hensynssone.
Elles var det mange ”nyastover” i private heimar som
blei leiga ut til turistar (særleg i påska). Dette var ei
kjærkomen inntekt for mange.
Elles vart Sirdal marknadsført på denne tida som ein
stad med gode jaktterreng og fiskevatn. Av attraksjonar vart følgjande nemnt i ein gamal turistbrosjyre:
Kulifossen og Dorgefossene, Nykhedlar, Selandshedlar,
Tollkohedlar og Øysteinshedlar, jettegryter i Sira, ei
mogleg varm kjelda på Guddal, eit stabbur med figurmaleri på Josdal og Hyrmannssegnet.
3.8.3.2 Jaktturisme - Heiberg

1. Innslag til gruveinngang (eller ”Stollen” som det heiter
på gruvespråk). Denne stollen er 58 meter lang.
Stollen er om lag 2 m høg og vel 1.5 m breid.
2. Tipp (steinane som dei sprengde ut, trilla dei ut med
trillebår og tippa her)
3. Gang på skrå opp frå ”stollen” (denne er om lag 50 m inne).
Ein slik gang kalla dei for ”stigort”.
4. Stoll, ca 50 m lang. I denne stollen er det eit par tverrslag,
den lengste av desse er om lag 20 m lang.
5. Handsteinar (grunnmur) etter bygningar. Her sto hus
knytt til gruvedrifta. Restar etter fire husgrunnar.
6. Tipp (her er mykje stein med høgt innhald av malm, molybden)
7. Her har dei sprengt ein synk ned frå toppen slik at det er
gjennomslag til stollen. Her går det an å gå gjennom.
8. Tverrslag? Er det denne som er 20 m?

Foto: Frå den eine tunellinngangen ved Ovedalsgruvene.
Illustrasjon: Kart med forklaring som syner kulturmiljøet.

I 1904 begynte Thorvald Meyer Heiberg å kjøpe opp
store heieområde i Sirdal– og Setesdalheiene, til slutt
var han det største landeigaren i Noreg med over 1
million mål. Han hadde ein forretningsidé om å leggja
til rette for rikfolk, særleg utlendingar som kunne, og
ville betala for jakt og fiske i norske høgfjell. Heiberg
sette opp om lag 30 jakthytter inne i heia, frå 1 til 5
hytter på kvart felt. Den eine av desse vart i 2001 flytta
frå Trongen og remontert på Kvæven bygdetun. I tillegg vart det bygd ei ”føringshytte” knytt til denne.
I samband med SVR sitt verdiskapingsprogram så er
det det foreslått eit utstillingsprosjekt (forprosjekt) på
Kvæven med Heibergheiene som tema. I Handlingsplanen vert det føreslått at Sirdal kommune v/museum
går vidare med dette samarbeidet.

3.8.3.3 Kvinen Turiststasjon
Kvinen har lenge vore ein mellomstasjon på den svært
gamle ferdselsvegen mellom Øvre Sirdal og Langeid.
Vegen var mykje brukt i eldre tid, som vanleg ferdselsveg og seinare for heste– og krøterhandlarar. Dei var
tidleg ute med å starta med tilbod om overnatting
her. I 1901 vart det oppretta Turiststasjon. Etter at Kvinen vart neddemma i 1967, vart det bygd ny Turiststasjon i 1970, og den var i drift fram til 2017. Det er DNT
Sør no har overtatt ansvaret for Kvinen. Ny turisthytte
stod ferdig i 2019.
Sirdal kommune v/kultur har bistått med lokalhistorisk
informasjon og kan gå inn som samarbeidspartnar
ved seinare formidlingsprosjekt og merking av kulturminne t.d. brudle som ligg langs stien.
3.8.3.4 Turisme i dag

Sirdal Turistinformasjon ligg under Sirdal kommune v/
kultur. Opningstider på Kvæven er dei same som museet, og på Tonstad er det ope i sommarsesongen.
I tillegg til den flotte naturen, kan ein òg fokusere meir
på å marknadsføre kulturminne i Sirdal, formidling og
tilrettelegging av desse.

Foto: Stempel som Heiberg brukte på tekstilar som høyrde til
hyttene hans, og eit bilete frå heie med eit felt reinsdyr.
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4 BYGNINGAR OG BYGNINGSMILJØ
Sirdal kommune har bygningar frå stort sett alle stilperiodar, frå dei gamle våningshusa rundt om i grendene
som er satt saman av gamle tømmerstover, til rikt utsmykka sveitserhus og fram til ”ferdighusa” sitt inntog.
Av nyare dato kan ein nemne dei mange fritidsbustadane som ein har fått, mange av desse har stort særpreg i byggestil og er bygd på gamle tradisjonar.

4.1 BYGGESKIKK OG SÆRTREKK
Som nemnd tidlegare, er Sirdal kommune eit grenseområde der ulike tradisjonar og kulturformer møtes. Eit
av desse er byggeskikken. Her møtest den vestnorske
grindbygningstradisjonen med den austnorske laftetradisjonen. Dei aller fleste gamle bygningar som er
bevart er oppført i lafteteknikk, som nok kan henge
saman med tilgangen på tømmer. Men det er òg bevart bygningar i grindkonstruksjon, både i deler av større driftsbygningar og i mindre høyløer. Særs på Virak
er det registrert grindteknikk i uthus og driftsbygningar.
Desse Virak-løene har òg andre særtrekk som er interessante.
Elles har jordbruk vore vanleg i Sirdal, noko ein finn att i
bygningsmassen som er bevart. Det var òg fleire
”lån” (langhus) her, men berre eitt av desse er bevart
(eksteriørmessig), dette er på ”Kvæven” i Skreådalen.
Foto førre side: Langhuset i Skreådalen.
Foto: Erle Robstad Kaland, kulturkontoret 2014

4.2 SEFRAK REGISTRERINGAR
SEFRAK=Sekretariatet For Registrering Av faste Kulturminne.

Registreringa av faste kulturminne starta i byrjinga av
1970-åra. Målet med dette arbeidet er å dokumentere kulturminne frå nyare tid, gjennom innsamling av
bygningstekniske og kulturhistoriske data.
I Sirdal kommune vart dette registreringsarbeidet gjennomført frå 1984 til 1989 (det meste i 1984 og 1985).
Denne registreringa gjaldt i hovudsak bygningar frå før
1900, men det er òg andre kulturminne som vart registrert i denne perioden, m.a. tekniske kulturminne.

4.3 PRIORITERTE BYGNINGAR
OG BYGNINGSMILJØ
I skrivande stund er det ingen bygningar i Sirdal som er
freda, så det bør vera eit mål å få til ei freding av eitt
eller to bygg i kommunen. Dei bygningane som tidlegare har blitt vurdert som fredingsverdige er: Langhus
på Skreå, Våningshus Indre Hauan på Tonstad, T. Dahl
huset på Øksendal og Driftsbygning på Handeland.
I tillegg kjem fleire av bygningane på bygdetunet.
Kyrkjene er ikkje tekne med, då dei kjem inn under
anna forvaltning (kyrkjeloven og Riksantikvaren).
Pyntebord: Oppteikning av eit eldhus (årestova) frå Tjørhom.
Teikning av Halvor Vreim, Norske bygder Vest-Agder, bind 2

Stegeløa og veggjeløa

Til venstre er døme på grindkonstruksjon i ei lite høyløe (dialekt: stegeløa) og til høgre er laft (dialekt:
veggjeløa).

Verneverdien i SEFRAK registreringane
I samband med registreringane, vart det òg gjort ei
evaluering. I vurderinga er verneverdien uttrykt med
følgjande bokstavkodar:
Verneklasse A: Fredingsverdig, kulturminneloven
Verneklasse B: Verneverdig, plan– og bygningsloven
Verneklasse C: Ingen spesiell vernestatus
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4.3 1 A-BYGG

LANGHUSET ”KVÆVEN” PÅ SKREÅ GNR.17 / BNR.4

VÅNINGSHUS ”INDRE HAUAN” TONSTAD GNR. 2 / BNR.1

Når det gjeld bygningar som er fredingsverdige etter
kulturminneloven, så er det tidlegare gjort ei prioritering ut frå SEFRAK-registreringane. Det er ingen bygningar i Sirdal som er freda pr. i dag, men dette kunne
kanskje vore eit aktuelt tiltak å sjå nærare på gjennom
dette planarbeidet. Sirdal kommune har elles område
der bygningar inngår som er regulert til hensynssone,
og som har ei form for bevaring gjennom det.

Dette er ein husmannsplass frå slutten av 1830-åra.
Gardsanlegget består av våningshus og uthus som er
samanbygd slik at dei dannar ei rekke. Bygningane er
i hovudsak bygd i laft, med delar av uthus er bygd av
stein. Husa har høg autentisitet (eksteriørmessig).

Dette skal vera det eldste bustadhuset i Sirdal kommune som framleis står. Den eldste stova er bygd kring
1700. Kva tid resten av huset vart påbygd er usikkert,
men truleg i løpet av 1700-talet. Huset har fungert som
tinghus fram til kring 1900, og har i tillegg fungert som
gjestgiveri, krambu og skulestove.

Bygningar og bygningsmiljø som tidlegare er prioritert i
kategori A-bygg i Sirdal:

VÅNINGSHUS ”VODLEN” ØKSENDAL GNR.57 / BNR.8
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Bygningen er frå 1700-talet. Huset har høg autentisitet
og er i god stand. Det vart gjort eit større restaureringarbeid her i 1995. Bygningen fungerer i dag som museum der ein skal formidle historie kring Fotograf T. Dahl.
Huset er i privat eige, men Sirdal kommune har leigeavtale om bruk til museale formål.

DRIFTSBYGNING PÅ HANDELAND GNR.11 / BNR.5
Bygningen er truleg frå slutten av 1800-talet. Det som
gjer denne bygningen spesiell er at løe-delen av driftsbygningen er grindbygd. Den er elles del av eit tun
som er veldig godt vedlikehalde og spelar ein stor rolle
for heilskapen i kulturlandskapet på Handeland.

Grindkonstruksjonen er interessant, og det er andre
element òg i driftsbygningen som er bevaringsverdige,
m.a. den doble muren og eit parti med sleppveggkonstruksjon. På same bruket er det òg registrert ei
smie, den ligg på andre sida av vegen.
Foto: Driftsbygning på Handeland.

Foto øvst: Langhuset i Skreådalen omkring 1960-65.
Foto nedst: Langhuset i Skreådalen, 2014.
Illustrasjon: Planteikning av langhuset i Skreådalen. Teikning
av Gisle Midttun. (Nicolay, arkeologisk tidsskrift nr. 89 2003)

Foto øvst: Våningshus ”Indre Hauan” på Tonstad
Foto nedst: Våningshus ”T. Dahl huset” på Øksendal

BYGDETUNET PÅ KVÆVEN
Nokre av bygningane på Kvæven kan kome inn under kategori A. Frå SEFRAK-vurderingane vart desse
ikkje tatt med i vurdering då det er Sirdal kommune
som er eigar og dei slik fekk beskyttelse gjennom dei
museale formåla som er knytt til bygdetunet.
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Foto: Dei 10 bygningane på Kvæven bygdetun. Ungdomshus, skulehus, våningshus, smie, løe, Nyestøl, høyløe (lafta),
høyløe (grindbygd), Øyestøl, Heiberghytte.

4.3.2 B-BYGG

BYGNINGSMILJØET I VIRAKSGRENDA

SIGBJØRN K HUSET

Når det gjeld bygningar som er verneverdige etter
plan– og bygningsloven, så er det tidlegare gjort ei
prioritering på desse òg. Nokre område er blitt regulert
til hensynssone, og bygningane har slik fått ei viss form
for bevaring. Elles bør det gjerast ei oppdatering av
SEFRAK-registeret då det har skjedd mange endringar i
den gamle bygningsmassen sidan dette arbeidet vart
gjennomførd.

Det er særeigne bygningstradisjonar på Virak, Liland
og Skogestad. Dei mange driftsbygningane i grindkonstruksjon er heilt spesielle. Dette er det einaste området i Vest-Agder som har samanhengande bygningar i denne teknikken. På garden Virak er det fleire
gamle hus og tun. Her er flotte dobbelthøgda hus i
empirestil frå midten av 1800-talet. Det er òg andre
element på Virak som er svært verdfulle, så dette er
eit viktig kulturmiljø å ta vare på. Dette vert føreslått
som ”Kjerneområde” i kapittel 6.

Sigbjørn K. huset er ein del av ”gamlegata Tonstad”,
som er regulert til hensynssone bevaring.

Elles er det nokre område som peikar seg ut som meir
interessante enn andre, som består av fleire bygningar
og gjerne andre kulturminne som til saman utgjer ein
heilskap som ein bør ta vare på.
BYGNINGSMILJØ GAMLEGATA TONSTAD

Det gamle bygningsmiljøet som tidlegare var sentrum,
og leda folk ned til bryggeområde ved Sirdalsvatnet,
er regulert til hensynssone bevaring. Området har stor
kulturhistorisk og antikvarisk verdi, og det er viktig å ta
vare på heilskapen i området, med bygningar og tilhøyrande anlegg som murar, trapper m.m.
Det gamle området er beskytta gjennom hensynssona, og det er følgjande føringar som gjeld her:
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”Sone med særlig hensyn til bevaring av kulturmiljø.
Ved behandling av byggesøknader og søknader om
tiltak i landbruket skal hensynet til kulturmiljøet vektlegges før det avgjøres om tiltaket kan gjennomføres, og
på hvilken måte. Nye tiltak i området skal gis en god
tilpasning til kulturmiljøet. Fylkeskonservatoren skal gis
anledning til å uttale seg før vedtak. Formålet er bevaring av områdene, og nye inngrep skal tilpasses de
interessene som ligger her.”
KVÆVEN BYGDETUN
Dette området er nemnd på førre side, og det er eit
viktig bygningsmiljø å ta vare på. Det vert føreslått
som ”Kjerneområde” i kapittel 6.

KVEDNHUSMILJØ
Som tidlegare nemnd er det sterke tradisjonar i Sirdal
med å nytte vasskrafta. Det er bevart fleire gode representantar for dette, og ein bør prøva å bevara desse så godt som mogleg.
STØLAR / STØLSOMRÅDE
Stølsområde er òg nemnt tidlegare som ein viktig del
av lokalhistoria til Sirdal. Det finst fleire stølsområde som
ikkje vart registrerte gjennom SEFRAK-prosjektet av
ulike grunnar m.a at det var kome mykje snø i heie.
Det bør gjerast ein ny registrering av stølsområda.
ANDRE VIKTIGE BYGNINGSMILJØ
Det er fleire andre bygingsmiljø som ein bør ta vare
på, t.d. kan det vera interessant å bevara eit klyngetun eller eit gardstun som har bevart fleire bygningar
som inngår i eit heilskapleg miljø. Elles er det fleire flotte sveitserhus på Lunde som har rik utsmykking, dette
er òg element i Sirdal sin byggeskikk som bør bevarast,
I samband med tiltak, oppdatering av SEFRAK: Det er
fleire bygningar som ikkje fins lenger, og det kan godt
vera bygningar i kategori B som bør vurderast til kategori A. I tillegg bør ein registrera bygningar som er
oppført i perioden 1900 - 1960. Ein bør i tillegg vurdera
regulering til hensynssone for nokre av miljøa, og sjå
om det er mogleg å få freda eitt eller to bygg/miljø.

Sirdal kommune kjøpte huset i år 2000, og det har blitt
gjennomførd restaurering av huset både innvendig og
utvendig. I hagen er det òg gjort ein del arbeid med
rydding og tilrettelegging slik at hagen skal framstå
som ein historisk hage frå Vest-Agder, og er ein offentleg hage som alle kan bruke.
Innvendig restaurering vart gjennomførd på ein slik
måte at ein bevarte ulike tidsperiodar frå huset, slik at
ein kan formidle historia kring huset og vise til ulike detaljar.
Historie:
Huset har blitt kalla ”Sigbjørn K. huset” etter siste eigar,
Sigbjørn K. Tonstad. Han deltok mykje politisk og har
vore ordførar i Sirdal (gamle Tonstad kommune). I periodar var han medlem av fleire tillitsverv i kommunen,
og han var ein kjend person for dei fleste i dalen. Huset er oppførd i 1856 med to etasjar, det er om lag
100m2 med 8 rom, kjøkken og kjellar. Ein kuriositet i
huset er toalettet som i si tid vart plassert under loftstrappa, det vitnar om kreative løysingar når dei moderne tider gjorde sitt inntog.
Bruk i dag:
Huset vert i dag nytta til ulike arrangement som utstilling og forfattarbesøk. Det er òg fleire lag og foreiningar som bruker det til møtelokale. Dei siste åra har
det vore Turistinformasjon her om sommaren.

I samband med oppføring av omsorgsboliger på nabotomta, så vert det jutering av grensa for hensynssone som gjeld hageareal. Elles vert det noko endring i
hagen knytt til tilrettelegging av ”sansehage” for bebuarane i omsorgsboliger. Dette bør gjerast mest
mogleg skånsamt i forhold til eksisterande hagestruktur. Elles bør ein vidareutvikle både hus og hage til å
bli ein attraktiv stad i Tonstad sentrum. Her kan vera
ulike arrangement og aktivitetar, både i regi av Sirdal
kommune og ulike lag/foreiningar.
Foto neste side: Sigbjørn K. huset
Fotograf: Erle Robstad Kaland
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5 IMMATERIELL KULTURARV
Når ein pratar om kulturminne, så er det lett å tenke
på gravhaugar, bygningar og andre fysiske spor etter
levd liv. Men ein har mange andre kulturminne, som
går under nemninga ”immaterielle kulturminne”. Dette
kan vera munnlege tradisjonar og uttrykk, forteljingar,
musikk, skikkar og kunnskap som har gått gjennom
mange generasjonar.

5.1 FORVALTNING AV
IMMATERIELLE KULTURMINNE
I 2007 kom ein ny UNESCO konvensjon som omhandla
immateriell kulturarv. Hovudformålet er m.a. å verne
om, og auke bevisstheta kring denne kulturarven.
Mykje av vernet av dei immaterielle kulturminna føregår gjennom frivillige organisasjonar, eventuelt med
økonomiske bidrag frå myndighetene. I Sirdal er m.a.
Bygdekvinnelaget, Historielaget og Bondelaget flinke
til å arrangere kurs og temakveldar. Noko som er spesielt for immaterielle kulturminner er at ein ikkje kan
sikra dei gjennom lovgiving i like stor grad som materielle kulturminne. Ein kan forby inngrep på ein freda
bygning, men ein kan ikkje bruke lovar for å hindra at
tradisjonsberarar døyr og at ting blir gløymt. Mange
immaterielle kulturminne er difor heilt avhengige av at
det finst entusiastar som bevarer kunnskapen.
Foto førre side, til venstre: Torbjørg Fidjeland med born i fatle,
i Sirdal kalla for ”linde”, det var ein særeigen teknikk for ei slik
oppbinding. Foto: Norsk Folkemuseum

5.2 PRIORITERTE IMMATERIELLE
KULTURMINNE I SIRDAL
Immaterielle kulturminne har eit veldig stort omfang,
så det kan vera ei utfordring og kartleggja kva ein skal
ta vare på og korleis. Gjennom diskusjonar ein har hatt
i arbeidsgruppa, arbeid med kulturminneplanen, så er
det nokre særlege trekk som ein finn viktigare enn
andre.
Sagn og historie er ein viktig del av Sirdal sin identitet,
og i kulturminneplanen vil ein fokusere på dei sagn
som kan knytast til fysiske kulturminne.
Stadnamn har vore ein del av daglegtalen i mange
generasjonar, men er no i ferd med å viskast ut.
Skikken med å gå på heie er viktig for sirdølar. Etter at
stølsdrifta vart lagd ned, så har dei gamle stølane blitt
nytta til fritidsformål, det er eigne skikkar knytt til dette.
Sauehald Her er det mange tradisjonar og skikkar som
i nyare tid er i ferd med å gå i gløymeboka.
Mattradisjonar Sirdal har mange tradisjonar knytte til
mat, som gjeld konservering, teknikk og rituale.
Sirdalsdialekta har nokre særpreg som bør tas vare
på. Det er òg små ulikhetar frå bygd til bygd, og det
er klare spor etter den gamle kommunedelinga med
Øvre Sirdal, Tonstad og Bakke.

Foto førre side, til høgre: Andrea Handeland syner korleis ein
stekkjer/lagar stakk.

Eit handverksprodukt er eit materielt kulturminne,
medan kunnskapen og teknikken som ein brukar for
å lage det er eit immaterielt kulturminne.

Ein skikk å vera gjestfrie
Sirdølar har ein lang tradisjon om å vera gjestfrie når
det kom besøkjande til gards, og var flinke til å leggja til rette for tidleg turisme. Det kunne vera å leiga
ut huset til skituristar medan ein sjølve budde på eit
lite rom i huset.
Men sjølv om ein har vore gjestfrie i mange generasjonar, så ver det litt skepsis når dei fyrste turistane
kom:

DEI FARLEGE TURISTANE
Det var på den tidå då turisme enno var meir eller
mindre eit ukjend fenomen i Sirdal. Mannen på ein
av gardane hadde vore på jakt, og kom heim att
og fortalde kona si: ”Trur du ikkje eg støytte på ein
av desse turistane då eg var oppe på stølen!”
”Å gøye meg” ropte kona, ”fekk du skote han?”
Henta frå årsskriftet til Historielaget 2011

Pyntebord: Lysestaker frå Sirdal (frå boka Norske bygder)
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5.2.1 SAGN OG HISTORIE

5.2.2 STADNAMN

5.2.3 LEVANDE TRADISJONAR OG SKIKKAR

Sirdal har ei stor skattekiste med sagn og historie som
har blitt fortalde munnleg gjennom mange generasjonar. Heldigvis har mykje av dette blitt skrive ned og slik
blitt bevart for ettertida, både gjennom arbeidet med
bygdebøker, frå innbyggjarane sjølv og innsamling frå
m.a. Ingvald Berner Eikeland.

Lokale stadnamn har vore svært viktige gjennom
mange generasjonar. Det var naudsynt med namn for
å orientera seg i terrenget. Stadnamn var ein del av
daglegtalen, det var viktig for å få forklara meir i detalj
kvar ei hending skjedde eller kvar vegen gjekk. Mange
av dei gamle stadnamna har utspelt si rolle, me har
ikkje lenger behov for å orientera oss på same måte
som før. Det er ikkje mange i dagens generasjon som
nyttar dei gamle stadnamna i Sirdal, og mange har
laga nye stadnamn av praktiske grunnar t.d.
”appelsinhaugen” på veg til hytta si. Dei gamle stadnamna er likevel viktige å bevara, då dei er med på å
skapa forståing og tilhøyring.

Det er mange lokale skikkar og tradisjonar som er viktige å ta vare på. Arbeidsgruppa meiner at for sirdølar
flest, så er det mykje tilhøyrsle og gode kjensler med
den gamle skikken med ”å gå på heie”.
Sirdølar sin hyttetradisjon kan truleg ha ein samanheng
med generasjonane før oss, og korleis dei var avhengige av å flytta seg sjølv og dyra opp på stølen om sommaren. Dei måtte gjera dette for å overleva, og det er
kanskje difor mange sirdølar i dag kjenner at ”det ligg i
oss”, ein slags ”trong” til å koma på heie. Det ligg
framleis i oss, alt frå måten å trø i terrenget, til kor godt
maten smakar, til roen ein finn om kvelden på hytta
eller stølen. Dette er ein heilt anna hyttetradisjon enn
den som tidlegare vart nemnt når ein omtalar Sirdal
som ”hytteparadis for skituristar”, for det er to heilt ulike
måtar å mentalt møte hytta og heie på.

Dersom ein skulle laga ei liste, eller gjengitt sagn og
historie frå Sirdal i denne planen, så ville planen ha
blitt på fleire bind, så det kan ein ikkje gjera. Men ein
ønskjer å skapa meir bevissthet kring dei sagna som
høyrer til dei ulike grendene.
Bruke sagn og historie aktivt i formidlinga, t.d. ved arrangement, kulturvandringar, temakveldar. Ved opptrykking av ny brosjyre «Kulturguiden», så er det viktig å
få fram dei største sagna som kan knytast til fysiske
kulturminne. Her kan nemnast Dronning Astrid på Holmen i, Hyrmennene, Håvardsteinen, Tollkohedlaren,
Sigurdshedlaren, Øysteinshedlaren.

Vidareføre det gamle prosjektet med innsamling av
stadnamn, og supplerere det som manglar. Her må
ein engasjere folk i dei ulike grendene som framleis
kjenner til dette. Elles kan ein oppmode lag og foreinigar til å nytte lokale stadnamn på turar, arrangement m.m. Registrering i app for turar.

Dagens samfunn går i eit heilt anna tempo enn før, og
interessepunkta er flytta. Men ein kan skape verdiar
med å fokusere på korleis dei nytta heieområda før,
og formidling av det gamle stølslivet i Sirdal.
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Foto: ”Håvardsteinen” på rasteplassen ved Dorgefoss.
Fotograf: Erle Robstad Kaland, kulturkontoret 2014

Foto: Frå tidlegare prosjekt ”Innsamling av stadnamn”.

Foto: ”Godt å finna roen på stølen”. Mange kan nok kjenna
seg att i dette bilete. Foto: Tordis Hompland.

5.2.4 SAUEHALD

5.2.5 MATTRADISJONAR

5.2.6 MUNNLEGE TRADISJONAR OG UTTRYKK

Sauen har hatt (og har enno) ei stor rolle i Sirdal, me
har hatt Driftesmalen i snart 200 år, men sauen var
viktig lenge før det òg. Ein har allereie nemnd den
sterke driftekulturen knytt til heieområda. Elles var sauen viktig for gardbrukarar, og det var sterke tradisjonar
korleis dei nytta alle delar av sauen. Blod, kjøt, skinn og
ull. Dei nytta alt og det var ein viktig del av kvardagen
for å skaffa klede og mat til familien.

Det fins fleire mattradisjonar som ein kan kalla
”særpreg” for Sirdal, men mange av desse er i ferd
med å forsvinna. Til dømes kan ein nemne mat frå
sau/lam. Tradisjonen og framgangsmåte med å salta
og tørka kjøtet, laga rullepølse, og skolle saueføter.
Flatbrød, dravle, blodkomper og blodpølser er òg sterke mattradisjonar i Sirdal, og det er lokale skikkar for
framgangsmøte og teknikk frå grend til grend.
På stølen laga dei ”steikeosten”, sjå bilete s. 7. Denne
er det ikkje mange som kan lage i dag, men skikken
med å smelte den på gloen er ein særeigenheit frå
stølane i Sirdal. Tørka sauekjøt steikte dei òg på gloen,
t.o.m. pinnekjøtet. Elles hadde dei særeigen skikkar
knytt til gjetarlivet, korleis dei laga maten, og korleis
dei konserverte mjølk i myrer (”tettemjølk”).

Det er mange særtrekk i Sirdalsdialekten som er viktige
å ta vare på, det er òg finurlege detaljar som ein kan
spore tilbake til då kommunen besto av tri kommunar
(Sirdal, Tonstad og del av Bakke).
Frå innsendt forslag ”Mitt kulturminne”:
Me må vera stolte av og halda på dialekta, slik at ord
som flysja, joglefadl, feien, forleien, forveden, kjosse og
kjossen ikkje forsvinn. Eller vita at når du ser ein flokk
ryper og ikkje kan telja dei heilt nøyaktig, så kan du
seia ”eitt tju” når det er om lag tjue, eller ”to tju” når
det er rundt førti. Nokon burde samla å systematisere
dette, og gje det ut samla.

Sauen er viktig i dag òg, dei siste åra er det oppførd 67 nye driftsbygningar til sau, i tillegg til opprusting av
eksisterande. Sauen er viktig for skjøtsel av kulturlandskapet og den gjev nye næringar. Under
”Sirdalsmat” er det fleire som satsar på produksjon av
mat - sau og geit - etter gamle tradisjonar.

På Sirdal fjellmuseum spelar sauen allereie ei viktig
rolle i formidlinga, og dette ønskjer ein å halde fram
med. Det har vore aktivitetar knytt til sau, m.a. korleis
ein nyttar ull (karding av ull). Ein bør halde fram med
kurs, demonstrasjon knytt til dei gamle skikkane.

Halde kurs og temakveldar som omhandlar lokale
mattradisjonar. Ein har fleire næringsaktørar som satsar
på dette, men ein kan gjerne bistå med informasjon
og marknadsføring der det trengst.

I samband med Adressenamn i Sirdal kommune, vart
det lagt stor vekt på den lokale uttalen (dialekt) i skrivemåte av namn. Dette var eit ledd i å bevara dialekten. Elles har Historielaget vore flinke, det er samla inn
mange lokale ord og uttrykk i årsskrifta deira. Elles er
det skuleoppgåver som òg har kartlagt dette. Dette
materialet bør gjerast digitalt.
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Foto: Frå temadag, bearbeiding av ull frå sauen. Kvæven.

Foto: Frå kurs ”Baking av Sofiekaker” på Kvæven.

Foto: Ord og uttrykk på dialekt.
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6 KJERNEOMRÅDE I SIRDAL
Kva er byggesteinar i lokalhistoria vår? Historia er basert på ulike kjelder, og nokre gonger fins det begrensningar, kanskje ut frå tilfeldighetar eller kva kulturminne
som har overlevd ”tidens tann”.

6.1 KJERNEOMRÅDE
Plandokumentet har fram til no presentert mange sider av kulturarven frå Sirdal som ein meiner er viktig å
ta vare på, og det som er nemnt er det som ein bør
prioritere i bevaringssamanheng.
Når ein omtalar nokre stadar som ”kjerneområde” så
er det òg viktig å sjå etter det som har spesielt potensiale som ressurs i samfunnsutviklinga. Kulturminne, kulturmiljø og kulturlandskap vitnar om vår historie.
Kjennskap til kulturarven kan difor vera ein viktig faktor
for lokale aktørar slik at dei kan nytte potensialet som
ein ressurs, skape nye verdiar på ein berekraftig måte.

6.2 UTPLUKK AV KJERNEOMRÅDE
Det er nokre område som er meir viktige enn andre.
Dette treng ikkje å bety at kulturminna her har større
verdi enn andre. Men det kan vera fleire kulturminne
som inngår i ein heilskap, område som syner spor frå
fleire tidsaspekt, område som har vore nytta i formidlinga gjennom mange år eller område som er lett tilgjengeleg for publikum.
Ein har delt kjerneområda inn i to ulike delar, fyrste
delen gjeld kulturstadar, og andre delen gjeld stiar
eller turvegar.
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Det er ikkje alle av dei utvalde områda som har noko
formelt vern i dag, men det kan vera aktuelt for Sirdal
kommune å gje dei lokalt vern gjennom plan– og bygningslova.

Tidlegare vart det gjort eit utplukk av område, knytt til
brosjyren ”Kulturguide”. Det var meint som små glimt
frå kulturlandskapet, og det var Oskar Puschmann som
laga denne brosjyren for Sirdal kommune. Fleire av
desse områda er framleis viktige i samband med formidling.

Felles for dei områda som er nemnde her er at ein ønskjer å fokusere på desse i samband med formidling,
t.d. ved opptrykk av ny ”Kulturguide”. Dei er òg viktige
i samband med pedagogiske opplegg for skular, og
for at andre aktørar kan byggje vidare på denne delen av kulturarven og skapa små og store opplevingar
basert på denne.

Foto førre side: Lighedlaren på gamle Guddalsvegen.
Erle Robstad Kaland, kulturkontoret 2014

Pyntebord: Ein kleberstein som truleg er frå middelalderen,
funne i Hageteigen, Øksendal i 1926 eller før.

Foto: Gullringane som vart funne på Øksendal i 1944. Dei er
frå Folkevandringstida. Originalane er på Oldsakssamlinga i
Oslo, men Sirdal kommune har fått laga nøyaktig kopiar av
desse som vert brukte i samband med formidling.

6.3 PRIORITERTE OMRÅDE

6.3.1 KVÆVEN BYGDETUN
Formidling:
10 bygningar med ulik funksjon, kvardagslivet i Sirdal gjennom generasjonar.
Kulturminne:
Bygningar, tun og gjenstandar
Tiltak:
Vidareutvikle bygdetunet med aktivitetar, vedlikehald av bygningar.

6.3.2 GAMLEGATA TONSTAD
Formidling:
Det gamle sentrumsmiljøet, brygga og
dampbåttrafikk, hotell og handel.
Kulturminne:
Bygningsmiljøet, bryggevegen
Tiltak:
Er regulert til hensynssone. Sirdal kommune er eigar av Sigbjørn K. hus/hage.

6.3.3 KULTURMILJØ VIRAK
Formidling:
Grindbygde løer, kulturlandskapet,
båttrafikk, segn og historie
Kulturminne:
Ulike bygningar, gravhaugar, tun m.m.
Tiltak:
Er regulert til hensyssone i temakart,
Kommunedelplan Sirdal sør.

6.3.4 KULTURMILJØ ØKSENDAL
Formidling:
Kulturlandskapet, segn og historie, ferdselsvegar og kommunikasjon
Kulturminne:
Gravminne, gullringar, Hyrmannskjeret
Tiltak:
Er regulert til hensyssone i temakart,
Kommunedelplan Sirdal sør.

6.3.5 KVEDNHUS OG SAG
Formidling:
Utnytting av vasskraft slik det var vanleg
å gjera rundt om i grendene
Kulturminne:
Kvednhus, kombinert med sag (er remontert her, ikkje opphavleg)
Tiltak:
Område er del av turveg. Ta området
med i ny ”Kulturguide”

6.3.6 GRAVMINNEFELT PÅ SKEIE
Formidling:
Gravskikkar i førreformatorisk tid og lokale skikkar knytt til sosial lagdeling.
Kulturminne:
23 gravhaugar frå folkevandringstid
Tiltak:
Skjøtsel og reinsking av skog.
Oppgradering tursti og informasjonsskilt.

6.3.7 SIRDALSVATNET
Formidling:
Ferdsel på Sirdalsvatnet, segn og historie, kommunikasjon og handel
Kulturminne:
Restar etter brygger, Holmen, Tyskarbunkaren, Nykkhedlaren m.m.
Tiltak:
Vidareføre samarbeid Naturtriangelet.

6.3.8 DORGEFOSSEN
Formidling:
Ferdselsvegar frå ulike periodar, segn
og historie
Kulturminne:
Gamle brukar, Håvardssteinen m.m.
Tiltak:
Her er flott tilrettelagd med rasteplass,
tursti og informasjonsskilt.
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6.4 PRIORITERTE TURVEGAR

6.4.1 FERDSELSVEG SKREÅ - ØYESTØL
Formidling:
Ferdsel og handel gjennom mange generasjonar, vertshus, drifteveg m.m.
Kulturminne:
Driftelega, ferdselsveg, hedlar, brudle
Tiltak:
Turvegen er merka (Turistforeninga).
Kan ta den med i brosjyre «Kulturguide»

6.4.2 GAMLE GUDDALSVEGEN
Formidling:
Jakt og fangstteknikk, ferdsel og kommunikasjon, segn og historie
Kulturminne:
Ferdselsveg, bogestillingar, Lighedlaren
Tiltak:
Reinsking og rydding av tursti.

6.4.3 PÅ TUR I HOMPLANDSHEIE
Formidling:
Gamalt stølsområde, segn og historie,
byggeskikk, ferdselsveg
Kulturminne:
Høyløer, stølen, stølsvoll, Håghedlaren
Tiltak:
Det er merka og rydda tursti som går
opp til toppen, passerar stølsområde.

6.4.4 GAMLE FINSNESBAKKANE
Formidling:
Ferdsel og kommunikasjon, rideveg
Kulturminne:
Gamal ferdselsveg (hòlveg), steinhellebru, drikkekjelda (uthola stein)
Tiltak:
Turstien er merka og rydda, infoskilt. Går
opp til Feed skiarena.

37

6.4.5 BRUDLERUTA JOSDAL - SALMELI
Formidling:
Ferdsel og kommunikasjon mellom bygdene, tradisjon med brudle
Kulturminne:
Gamal ferdselsveg, fleire brudle
Tiltak:
Turvegen er ei «historisk vandrerute»,
Riksantikvaren og DNT.

6.4.6 DRIFTEVEGEN - STOREKNUTEN
Formidling:
Tradisjonar knytt til drifteheiene og driftevegar, «Vonde vegen»,
Kulturminne:
Gamal drifteveg
Tiltak:
Turvegen er merka av Historielaget
(Lister friluftsråd)

6.4.7 BJØNNDALEN OG SMIHEDLAR
Formidling:
Stadnamn, bjørnen heldt seg her om
sommaren, ein såg merke etter tennene i bjørketrea. Smie for garden.
Kulturminne:
Smihedlaren,
Tiltak:
Her kan lagast informasjonsskilt

6.4.8 VARDEN PÅ BERGEHEI
Formidling:
Vegen til molybdengruvene på Knaben, gamalt stølsområde (Falkefjell)
Kulturminne:
Varde frå nyare tid, «Knabenvegen»
Tiltak:
Knytte varden til tursti Falkestøl.
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7 FORVALTNING AV KULTURMINNE
I dag har me ein Kulturminnelov, men det har ikkje
alltid vore slik. Mange deler av historia har forsvunne
gjennom åra. Den kulturminneloven ein har i dag hadde sitt utspring i funnet av Osebergskipet i 1904. Verda
sto klar for å kjøpe dette skipet og ein hadde ingen
lovar i Noreg som kunne beskytte det. Slik kom Kulturminneloven, som eit verktøy for å ta vare på historia
og kulturarven vår, slik at ikkje dei viktigaste kulturminna vert tapte eller tekne ut av samanhengen.

7.1 VERKTØY FOR Å IDENTIFISERE
KULTURMINNEVERDI
Eit godt verktøy for å vurdera verdien av kulturminne
er Riksantikvaren si «Handbok for lokal registrering».
Her er det særleg tri ulike faktorar som spelar ei stor
rolle i forhold til vurdering av verdi. Dette er:
- Kunnskapsverdien
- Opplevingsverdien
- Bruksverdien
Elles er det viktig å vurdera det enkelte kulturminne
sine eigenskapar og kjenneteikn samanlikna med
andre kulturminne ein har under same tema.

Foto førre side: Infoskilt ved gravminnefeltet på Skeie.
Foto: Kulturkontoret.

7.2 KUNNSKAPSBASAR

RIKSANTIKVAREN PÅ INTERNETT

Det er mange kjelder til kulturarven i Sirdal. Utfordringa
er å sortere/rydde opp i alle kjeldene, og gjera dei
søkbare og betre tilgjengelege for publikum.
Nokre kjelder alle kan bruke fritt til å søkje etter lokalhistorie og kulturminne:

På Riksantikvaren si nettside www.ra.no er det
mykje nyttig informasjon om strategiar i arbeidet
med bevaring av kulturarven og korleis ein kan ta
vare på kulturminne. Her er òg svært nyttige informasjonsfoldarar til eigarar som ønskjer å ta vare på
kulturminna og bygningane på best mogleg måte.

- Kulturminnesøk
- Fylkeskonservatoren i Vest-Agder
- Digitalt museum og Unimus
- Interkommunalt arkiv i Vest-Agder
- Agderbilder
- Bokhylla (Nasjonalbiblioteket)
Elles er det mange kjelder tilgjengeleg på biblioteket,
her er det samla mykje lokalhistorisk litteratur, registreringar, bilete, film m.m.
Sirdal Historielag har òg gjort eit stort arbeid gjennom
mange år med lokalhistoriske artiklar til årsskrifta. Her er
det mykje nyttig informasjon. Årsskrifta er ikkje digitale
(enno), men er tilgjengelege på biblioteket.
Elles er Bygdebøkene og Grannen flotte kjelder til lokalhistoria. Desse er òg tilgjengeleg på biblioteket.

INFORMASJON FRÅ SIRDAL
Mange gjenstandar frå Sirdal er å finne på ulike museum; Oldsakssamlinga i Oslo, Arkeologisk museum i
Stavanger, Vest-Agder museet, Dalane Folkemuseum og Bergen Historiske museum.
Dersom det er særskilde delar av lokalhistoria , eller
informasjon om gjenstandar, så hjelper dei med informasjon.
Og ein må for all del ikkje gløyme vår eiga museumssamling. Sirdal kommune har ei stor gjenstandssamling på Kvæven (Sirdal Fjellmuseum), Tonstad
(Sigbjørn K. huset) og Øksendal (skulemuseum og T.
Dahl sitt fotomuseum). I tillegg fins det mange private samlingar.

Pyntebord: Eit munnbitt (bissel) av jern som vart funne på
Tjørhom. Datering til Vikingtida.
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7.3 FORMIDLING AV
KULTURARVEN I SIRDAL

7.4 ORGANISERING AV
KULTURMINNEFORVALTNINGA

Ein har peika på det fleire gonger tidlegare i plandokumentet, men vil understreke det ei gong til:

I Sirdal kommune er det i hovudsak eining for kultur og
eining for arealforvaltning som har ansvar for ei god
forvaltning av kulturminne gjennom saksbehandling.
Det er kommunestyret som er planmyndighet.

Ei god formidling av kulturarven er nøkkelen til ei god
forvaltning av den, og kan vidare generere større bruk
av dei ressursane som kulturarven er.
Mange kan møte eit viktig kulturminne, og berre riste
litt på hovudet medan dei går vidare. Dersom det
hadde stått ein levande forteljar der, ein historie på eit
skilt, eller det kom eit pling frå telefonen sin app - og
historia bak kulturminnet vart fortald - då hadde denne personen fått ei heilt anna oppleving, ei heilt anna
forståing. Kanskje til og med fortald historia vidare til
ein annan person medan ei kjensle av stolthet og tilhøyrsle vaks fram.
Det er mange aktørar som formidlar kulturhistoria til
Sirdal. Sirdal kommune prøver å bruke det aktivt i tilstellingar som det kan passa inn. Det vert arrangert
turar og arrangement for å fokusere på enkelte kulturminne eller område. For fleire år sidan vart det laga
ein brosjyre, ”Kulturguide”, som inviterte folk ut på tur
og til å oppleve kulturminne langs vegen. Denne brosjyren ønskjer ein å oppdatere i tråd med dei prioriteringane som kjem fram i denne kulturminneplanen.
Det er òg laga fleire filmar som formidlar kulturarven,
her kan nemnast Driftesmalen, Turisten, Slått i Sirdal
m.m.
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Elles er det mange lag og foreiningar som gjer eit stort
arbeid med formidling. Til dømes er Historielaget veldig aktive, også Bygdekvinnelaget, Bondelaget og
Idrettslaget (konseptet «Fjelljegeren») legg stor vekt på
kulturminne og lokalhistorie i aktivitetane sine.
Ulike velforeiningar i Sirdal er òg flinke til formidling av
kulturarven, i tillegg til stolte grunneigarar og enkelte
eldsjeler. Ein kan òg nemne andre næringsaktørar som
Sirdalsmat og Sirdalsferie. Desse har bygd sitt konsept
ut frå m.a. ulike delar av kulturarven.
Foto øvst: Døme på formidling, merking av gamal turveg
Foto i midten: Formidling av Sirdal sin kulturarv gjennom film.
Foto nedst: Den gamle brosjyren «Kulturguide».

7.5 ØKONOMISKE
TILSKOTSORDNINGAR
For å ta vare på kulturminne, kulturmiljø og kulturlandskap er det eit godt virkemiddel å ha økonomiske
støtteordningar.
Det er fleire støtteordningar som kan dekke ein del av
den totale kostnaden som er ved skjøtsel, vedlikehald
eller restaurering. Mange kulturminne har kanskje ingen reell bruksverdi for eigaren, men er kun for bevarings– eller formidlingsformål, og då kan det vera
utfordrande å bera kostnadar for vedlikehald.
Sirdal kommune hadde tidlegare ei tilskotsordning for
bevaringsverdige bygg og kulturminne. Ordninga var
meint å dekke dei meirkostnadane som ein eigar ville
ha med å restaurere i tråd med antikvariske prinsipp.
Denne ordninga vart innførd i 1992, men vart teken
vekk i 2018 som ein del av innsparinga på kommunen
sitt budsjett.
I Handlingsplanen vert det foreslege å få inn ei ny tilskotsordning då ein ser det er behov for dette. Særleg
i samband med føringar som ligg i denne planen.
Når det gjeld særskilde tiltak knytta til kulturlandskap,
spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) så har Sirdal kommune eigne retningslinjer for dette.
Elles er det andre tilskotsordningar som eigarar kan
nytte seg av. Riksantikvaren har ulike ordningar, til særskilde prosjekt og freda bygningar og kulturminne.
Norsk Kulturminnefond har òg ei god tilskotsordning.

Foto neste side: Frå arbeidet med merking av sti til ”Flyvraket
i Lundeheia”, og montering av tilhøyrande informasjonsskilt
og minneplate.
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8 HANDLINGSDEL
I handlingsplanen er det viktig at tiltaka vert tilpassa
dei ressursane og den kapasiteten ein har.
Tiltaka er sette inn i handlingsdelen med bakgrunn i
kva ein meiner hastar mest, og er sorterte over ein periode på fire år. Nokre av tiltaka er konkrete og kan
gjennomførast i eitt prosjekt, medan andre går over
ein lengre periode og kan vera knytt til søknad om
eksterne midlar.

8.1 KAPASITET
Tiltaka i handlingsplanen er føreslegne ut frå kva ein
har av kapasitet til gjennomføring ved eining for kultur,
i tillegg til samarbeid med andre einingar.
I tillegg er det føreslegne tiltak der ein ønskjer å få til
eit samarbeid med andre aktørar, dette kan vera Vest
-Agder fylkeskommune, Lister friluftsråd, lag og foreiningar og privatpersonar.

8.2 ØKONOMI
På Sirdal kommune sitt budsjett er det sett av nokre
midlar til Kulturvern, men dei er knytta opp til konkrete
område, t.d. vedlikehald av Falkefjellstølen. Det er
ingen midlar inne på budsjettet som kan knytast til dei
føreslegne tiltaka i handlingsplanen.
Tidlegare tilskotsordning til restaurering av bevaringsverdig bebyggelse/kulturminne vart teken vekk i 2018,
som ein del av innsparingsstrategien. Denne ordninga
var dei siste åra budsjettert med kr. 70.000
I Handlingsplanen vert det føreslege å innarbeide prosjektmidlar i Sirdal kommune sin økonomiplan. Forslaget er å knyte midlar opp til gjennomføring av tiltaka
som er sette opp i handlingsplanen. Total ramme er
på kr. 640.000, som vert fordelt på ein 4 års periode.

Ein vil òg gjennom denne planen oppmode lokale
utviklingsaktørar til å ta ei aktiv rolle for vidareutvikling
av kulturarven vår, og bruke den som ein ressurs.
I slike prosjekt vil planen vera eit nyttig verktøy, og
eining for kultur kan i tillegg bistå med informasjon og
idear til formidlingsopplegg og konsept.

I tillegg vert det føreslått å etablere ei ny tilskotsordning med ein årleg ramme på kr. 100.000. Dette
kan vera eit godt virkemiddel for eigarar av kulturminne. Elles ser ein at det er fleire eksterne tilskotsordningar som ein kan nytte seg av, og det ønskjer eining for
kultur å undersøkja nærare etter kvart som dei ulike
tiltaka kan bli ein realitet.

Foto førre side, venstre: Fru Siri Elefsdatter Ådneram, med
handarbeid framfor ein husvegg, 1936. (Norsk Folkemuseum)
Foto førre side, høgre: Frå temadag på Sirdal Fjellmuseum kor
alle fekk prøva seg på å ”karda” ull frå sau.

Pyntebord: Gullringane som var funne på Øksendal.
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HANDLINGSPLAN
Handlingsplanen er meint å vera ein ”aktiv” og
”levande” plan, som ein tenker å rullere etter 4 år.
Planen gjeld for 2020-2023.
Ein har i tillegg teke med dei tiltaka som ein har mål
om å gjennomføre i 2019, fordi det er viktig å synleggjera desse.

Foto: Varden på Vardefjellet. Store delar av varden har rast
ut, og det vert føreslått eit tiltak om reparasjon av denne.

9.3 PRIORITERINGAR OG HANDLINGSPLAN 2020 - 2023
Ei føresetnad for gjennomføring av tiltaka er at det føreligg avtale/dialog med grunneigar om dette.
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TILTAK

ÅR FOR
KOSTNAD
GJENNOMFØRING

FINANSIERINGSPLAN

ANSVAR FOR OPPFØLGING / MERKNAD

Gravminnefeltet på Skeie
Reinsking av skog, nye skilt og oppgradering
av tursti

2019

50.000

Eksternt tilskot (Vest-Agder
Fylkeskommune/
Riksantikvaren)

Eining for kultur. I samarbeid med Vest-Agder Fylkeskommune

Krigens kulturminne: Tyskarbunkeren
Reinsking av skog, skilting og tilrettelegging for
besøkjande frå vatnet

2019

40.000

Eksternt tilskot
Naturtriangelet
Lister friluftsråd
Eigne midlar

Eining for kultur, Naturtriangelet, Tonstad Båtforening

Øksendal skulemuseum. Registrering,
tilrettelegging for publikum,
innredning rom til museum.

2019

30.000

Eksternt tilskot
Eigne midlar

Eining for kultur

Reinfossbrua på Josdal
Reparasjon av skade og sikring av konstruksjon

2020

Hent inn

Eksternt tilskot
Eigne midlar 50.000

Eining for kultur

Sirdalsvatnet. Vidareføring samarbeidet Naturtriangelet, gode tiltak, aktivitet og bryggeområde

2019 - 2023

200.000
Jf. vedtak

Dei 3 kommunane
(gjeld 2019-2022)

Samarbeid mellom Sirdal, Flekkefjord og Lund kommune.
(Sirdal har budsjettert med 50.000 pr år, 2019-2022)

Verneområde SVR, samarbeid om utstilling
Verdiskapingsprogram, villrein, Heiberg

2019 - 2023

Eigne midlar 100.000

Eining for kultur (museum)
Samarbeid Vest-Agder Fylkeskommune m.m.

Sigbjørn K. huset, hensynssone gamlegata
Vidareutvikling og aktivitet, hus og hage

2019 - 2023

Budsjetterte midlar

Eining for kultur

Tilrettelegging av turvegar (kulturstiar)
-Utarbeide ein heilskapleg skiltplan for kulturstiar
Eventuelle tiltak knytt til kjerneområde turvegar

2020 - 2023

Eksternt tilskot
Eigne midlar 40.000

Eining for kultur, Private aktørar, Lister friluftsråd
Lag og foreiningar

Tilrettelegging av kulturstadar:
-Utarbeide ein heilskapleg skiltplan for kulturstadar
Eventuelle tiltak knytt til kjerneområde kulturstadar

2020 - 2023

Eksternt tilskot
Eigne midlar 40.000

Eining for kultur, Private aktørar
Lag og foreiningar

Fornminne Hyrmannstomta
Undersøkingar, registrering, infoskilt

2020

Eigne midlar 10.000

eining for kultur, i samarbeid med
Vest-Agder Fylkeskommune

Kulturminne frå nyare tid
Registrering, verdisetting og digitalisering
Askeladden database, Kulturminnesøk, Primus

2020 - 2023

Innanfor budsjett

Engasjement/prosjekt ved eining for kultur
Kulturkontor og museum

Foreslå regulering til hensynssone (stølsområde mm) 2020 - 2023

Jf. budsjett

Eining for kultur og arealforvaltning

TILTAK

ÅR FOR
KOSTNAD
GJENNOMFØRING

FINANSIERINGSPLAN

ANSVAR FOR OPPFØLGING / MERKNAD

Lokalhistorisk avdeling på biblioteket

2020 - 2023

Eksternt tilskot
Eigne midlar 40.000

Eining for kultur v/bibliotek

Varden på Vardefjellet
Reparasjon av skade og sikring av konstruksjon

2020

Eksternt tilskot
Eigne midlar 20.000

Eining for kultur

Finsådammen museum. Samarbeid formidling.

2020 - 2023

Eigne midlar 30.000

Eining for kultur (museum/turistinformasjon)

Registrering av kulturminne knytt til kraftutbygginga

2020

Eksternt tilskot
Eigne midlar 40.000

Eining for kultur, i samarbeid med Sira-Kvina kraftselskap

Stølstradisjonar
Arrangere stølsvandring og formidling av historie

2020 - 2023

Innanfor budsjett

Eining for kultur
Lag og foreiningar

Stadnamn
Samla inn og digitalisere stadnamn

2020 - 2023

Eksternt tilskot
Eigne midlar 50.000

Engasjement/prosjekt ved eining for kultur

Oppdatering av SEFRAK-registreringane + utvida
registrering, bygningar 1900 - 1960
Foreslå vedtaksfreding ved to av dei mest verdfulle
bygningane

2020 - 2023

Eksternt tilskot
Eigne midlar 50.000

Eining for kultur. Dialog med eigarar.
Vest-Agder Fylkeskommune og Riksantikvaren

Vedlikehaldsplan for bygningar Kvæven bygdetun

2020

Innanfor budsjett

Eining for kultur v/museum

Fotograf T. Dahl sitt hus
Vidareføre leigeavtalen, få til meir aktivitet og formidling av T. Dahl si biletsamling

2020 - 2023

Innanfor budsjett

Eining for kultur

Grindkonstruksjon i Sirdal
Registrere grindbygde uthus og mindre ”stegeløer”

2020 - 2023

Eksternt tilskot
Eigne midlar 20.000

Eining for kultur, ekstern bistand

Etablere ny tilskotsordning for kulturminne

2020 - 2023

Eigne midlar

Politisk sak. Eining for kultur

Private arkiv, innsamling og samarbeid Arkivverket
Samarbeid Agderbilder.no
Digitalisering arkivet til Sirdølen avis

2020 - 2023

Innanfor budsjett

Dialog med eigarar, lag og foreiningar m.m.

Teknologisk utvikling, utarbeide digitalt kart som
syner kulturminne i kommunen og informasjon

2020 - 2023

Hent inn

Eksternt tilskot
Eigne midlar 100.000

Eining for kultur
Samarbeidsprosjekt

Trykke opp ny ”Kulturguide” for Sirdal

2020

100.000

Eksternt tilskot
Eigne midlar 50.000

Eining for kultur, prosjekt/engasjement

Utarbeide pedagogiske opplegg for kulturminne til
bruk for skuleverket

2020 - 2023

Innanfor budsjett

Eining for kultur, skulane og barnehagar

Hent inn

Jf. budsjett

100.000
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9 VEDLEGG
9.1 OVERSIKT REGISTRERTE KULTURMINNE I SIRDAL
FORNMINNE:
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Foto førre side: Kulturminne på øvre side av vegen frå Tyskarbunkeren. Her var det geværstillingar og murte stiar slik at ein
kunne gøyma seg bak. Foto: Mads Hompland
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KULTURMINNE FRÅ NYARE TID:
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9.2 KJELDER
Askeladden kulturminnedatabase
Riksantikvaren
Den Store Hellerboka
Torfinn Hageland
Murar og hellerar i heiane
Torfinn Hageland
Sirdal Gard og ætt bind 1-5
Per Seland / Elisabeth Seland
Sirdal Gard og ætt (Kultursoge) bind 6-7
Elisabeth Seland

Sirdal Historielags Årsskrift
Håndbok for lokale registreringar
Riksantikvaren

Grannen bind 1-4
Kulturminnesøk
Arkeologisk museum i Stavanger
Kulturminneloven
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Plan– og bygningsloven
Vest Agder Fylkeskommune
SEFRAK-registreringar og prioriteringar i Sirdal
Registrerte tekniske kulturminne - Sirdal
Riksantikvarens faktaark om kulturminne
Lister Friluftsråd
Kultur og reiseliv
Hanne Thomsen
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